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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu na změnu směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze 
a rozdělení, je podpořit přeshraniční mobilitu společností a současně zajistit zúčastněným 
stranám společnosti náležitou ochranu v zájmu zabezpečení spravedlnosti jednotného trhu.

Zpravodaj souhlasí, že je nutné stimulovat přeshraniční pohyb společností na jednotném trhu 
a tím lépe využívat jeho potenciál. Je však zásadní, aby jakákoliv opatření na podporu 
přeshraničního pohybu byla doprovázena silnými zárukami, které zabrání zneužívání 
a fiktivním přesunům za účelem sociálního nebo daňového dumpingu.

Návrh Evropské komise je důležitý, a to především v návaznosti na rozsudek Soudního dvora 
ve věci Polbud, a představuje dobrý základ pro další diskuzi. V rámci působnosti výboru 
ECON je však zřejmé, že existuje prostor pro zjednodušení a další vyjasnění návrhu 
za současného posílení záruk a odstranění případných mezer, čímž se zajistí, že nová směrnice 
nebude podporovat například obcházení daňové povinnosti a povinností v oblasti sociálního 
zabezpečení. 

Zpravodaj v této souvislosti navrhuje začlenit definici pro určení umělé konstrukce. Chybí-li 
jasná definice, pak hrozí, že členské státy si budou pravidla vykládat nejednotným způsobem. 
Je důležité vyhnout se zpochybňování definice, aby se zabránilo zřizování dalších společností 
typu poštovní schránky. Návrh se dále také pozměňuje rozšířením konceptu umělé konstrukce 
na přeshraniční fúze. Jde o zajištění harmonizovaných pravidel pro různé přeshraniční 
operace a také vyplnění potenciální mezery a větší jasnost. 

S umělou konstrukcí se pojí i pozměňovací návrh k článku 86c, kterým se zavádí požadavek 
na skutečné hospodářské propojení se státem registrace, tedy skutečná vazba, aby se posílila 
právní jistota a zabránilo se zneužívání svobody usazování v souvislosti například 
s vyhýbáním se daňové povinnosti. 

Návrh Evropské komise v článku 86g stanoví přezkoumání nezávislým znalcem. Jde 
o důležité ustanovení, avšak přezkoumání by mělo být provedeno jako výkon veřejné moci. 
Několik pozměňovacích návrhů se proto touto problematikou zabývá a mění koncept 
z přezkoumání nezávislým znalcem na přezkoumání příslušným orgánem. 

Návrh nepočítá s žádnou možností následného monitorování a prosazování, což je důležité 
vzhledem k tomu, že by mohlo být problematické vypátrat nebo odhalit umělou konstrukci 
předem. Předkládá se proto pozměňovací návrh, který zavádí koncept následného 
monitorování přeshraničních přeměn a to včetně sankcí v případě neplnění požadavků. 

A nakonec, zpravodaj není přesvědčen o zahrnutí přeshraničního rozdělení do návrhu. Návrh 
o rozdělení pokrývá pouze omezenou škálu rozdělení, tedy rozdělení firmy na dvě nebo více 
nově vzniklých společností. Existují pochybnosti o tom, zda je potřeba rozdělení do směrnice 
zahrnout, a také obavy v souvislosti s riziky a nebezpečím plynoucích z tohoto zahrnutí, 
a navrhuje se tedy tuto část z návrhu odstranit. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/11322 upravuje 
přeshraniční fúze kapitálových společností. 
Tato pravidla představují značný milník ve
zlepšování fungování jednotného trhu pro
společnosti a využívání svobody 
usazování. Hodnocení těchto pravidel však 
ukazuje, že je potřebná jejich změna, 
pokud jde o pravidla pro přeshraniční fúze. 
Kromě toho je také vhodné stanovit 
pravidla, která by upravovala přeshraniční 
přeměny a rozdělení.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/11322 upravuje 
přeshraniční fúze kapitálových společností. 
Tato pravidla představují značný milník 
ve zlepšování fungování jednotného trhu 
pro společnosti a využívání svobody 
usazování a současně poskytují 
přiměřenou ochranu zúčastněným 
stranám, jako jsou zaměstnanci, věřitelé a 
menšinoví společníci. Hodnocení těchto 
pravidel však ukazuje, že je potřebná jejich 
změna, pokud jde o pravidla pro 
přeshraniční fúze. Kromě toho je také 
vhodné stanovit pravidla, která by 
upravovala přeshraniční přeměny.

__________________ __________________

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o 
některých aspektech práva obchodních 
společností (kodifikované znění) (Úř. věst. 
L 169, 30.6.2017, s. 46).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o 
některých aspektech práva obchodních 
společností (kodifikované znění) (Úř. věst. 
L 169, 30.6.2017, s. 46).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Svoboda usazování je jednou ze 
základních zásad práva Unie. Podle čl. 49 
druhého pododstavce Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „SFEU“) ve 

(2) Svoboda usazování je jednou ze 
základních zásad práva Unie. Podle čl. 49 
druhého pododstavce Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „SFEU“) ve 
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spojení s článkem 54 SFEU svoboda 
usazování společností zahrnuje kromě 
jiného právo založit a řídit takové 
společnosti za podmínek stanovených ve
vnitrostátních právních předpisech 
členského státu usazení. Soudní dvůr 
Evropské unie k tomu podal výklad, že to 
zahrnuje právo společnosti založené podle 
práva jednoho členského státu přeměnit se 
na společnost jiného členského státu, 
pokud jsou splněny podmínky stanovené 
právem tohoto jiného členského státu, a 
zejména kritérium stanovené tímto jiným 
členským státem pro podřízení dotyčné 
společnosti jeho vnitrostátnímu právnímu 
řádu.

spojení s článkem 54 SFEU svoboda 
usazování společností zahrnuje kromě 
jiného právo založit a řídit takové 
společnosti za podmínek stanovených 
ve vnitrostátních právních předpisech 
členského státu usazení. Soudní dvůr 
Evropské unie k tomu podal podrobný
výklad, že to zahrnuje právo společnosti 
založené podle práva jednoho členského 
státu přeměnit se na společnost jiného 
členského státu, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené právem tohoto jiného 
členského státu, a zejména kritérium 
stanovené tímto jiným členským státem pro 
podřízení dotyčné společnosti jeho 
vnitrostátnímu právnímu řádu. Kromě toho 
je zvlášť důležité zohlednit další prvky, 
jako je existence kritérií ekonomické 
podstaty, aby se předešlo zneužívání této 
základní svobody k podvodným účelům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ačkoli je hospodářská soutěž 
na jednotném trhu a svoboda usazování  
základní zásadou Unie, svoboda 
umožňující společnostem přemístit své 
sídlo z jednoho členského státu do jiného 
je založena na nežádoucí systémové 
soutěži mezi členskými státy motivované 
nerovnými podmínkami s ohledem na 
odlišná vnitrostátní ustanovení v oblasti 
sociální a daňové politiky. Mají-li být 
dodržovány zásady Smlouvy a evropské 
hodnoty, je třeba se vyvarovat přeměn, 
fúzí nebo rozdělení společností, které 
představují umělé konstrukce nebo 
sociální dumping a snižují také daňové 
povinnosti či omezují sociální práva 
zaměstnanců. Je třeba vyjádřit politování 
nad judikaturou Soudního dvora týkající 
se velmi rozsáhlého práva na přeshraniční 
přeměny společností, protože možnost 
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firem přemístit své sídlo, aniž by byla 
přesunuta jejich základní činnost, přispívá 
k nepochopení a protievropským náladám 
u zaměstnanců a jiných zúčastněných 
stran, pokud jde o tuto problematickou 
formu hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Směřování ke společnému 
konsolidovanému systému daně z příjmů 
právnických osob na úrovni Unie 
a zajištění minimálních společných 
sociálních norem ve všech členských 
státech by mělo být nutnou podmínkou 
pro společná pravidla týkající se mobility 
společností, aby se umožnila spravedlivá 
hospodářská soutěž a rovné podmínky, 
které by neznevýhodňovaly žádný členský 
stát nebo zúčastněnou stranu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Při neexistenci harmonizace 
unijního práva, stanovení definice 
kolizního kritéria, které určuje rozhodné 
vnitrostátní právo pro společnost, spadá
v souladu s článkem 54 SFEU do
pravomocí každého členského státu. 
Článek 54 SFEU staví sídlo, ústřední 
správu a hlavní provozovnu společnosti na 
stejný stupeň podřízené provázanosti. 
Proto, jak bylo vysvětleno v judikatuře,3

pokud členský stát nového usazení, a to 
cílový členský stát, vyžaduje pouze 
přemístění sídla jako kolizní kritérium pro 
existenci společnosti podle jeho 

(3) Při neexistenci harmonizace 
unijního práva spadá stanovení definice 
kolizního kritéria, které určuje rozhodné 
vnitrostátní právo pro společnost, 
v souladu s článkem 54 SFEU 
do pravomocí každého členského státu. 
Článek 54 SFEU staví sídlo, ústřední 
správu a hlavní provozovnu společnosti 
na stejný stupeň podřízené 
provázanosti. Vzhledem k rozporům 
vyplývajícím ze svobody usazování a 
k neexistenci rovných podmínek v podobě 
společných jednotných sociálních a 
fiskálních pravidel mezi členskými státy je 
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vnitrostátních právních předpisů, 
skutečnost, že se přemisťuje jenom sídlo 
(a ne ústřední správa nebo hlavní 
provozovna), nevylučuje jako taková 
použitelnost svobody usazování podle 
článku 49 SFEU. Výběr konkrétní formy 
společnosti v přeshraničních fúzích, 
přeměnách a rozděleních nebo výběr 
členského státu usazení je podstatný ve 
využívání svobody usazování zaručené 
Smlouvou o fungování Evropské unie 
jako součásti jednotného trhu.

mimořádně důležité najít správnou 
rovnováhu mezi právem společností 
provádět přeměnu, fúzi nebo rozdělení 
společnosti a jinými zásadami Smlouvy. 
Přeshraniční přeměna by měla být 
podmíněna tím, že společnost přesune své 
statutární sídlo spolu se skutečným sídlem 
do cílového členského státu, tak aby 
v něm prováděla podstatnou část své 
hospodářské činnosti.

_________________

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 
25. října 2017, Polbud – Wykonawstwo, 
věc C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, bod 
29.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tento vývoj v judikatuře otevřel 
nové příležitosti pro společnosti na 
jednotném trhu za účelem podpory 
hospodářského růstu, účinné hospodářské 
soutěže a produktivity. Cíl jednotného trhu 
bez vnitřních hranic pro společnosti se
musí současně také uvést do souladu s 
jinými cíli evropské integrace, jako je 
sociální ochrana (zejména ochrana 
pracovníků), ochrana věřitelů a ochrana 
společníků. Tyto cíle za neexistence 
harmonizovaných pravidel týkajících se 
především přeshraničních přeměn plní 
členské státy prostřednictvím řady různých 
právních předpisů a správních postupů. 
Zatímco společnosti již jsou schopné 
fúzovat přes hranice, setkávají se v 
důsledku toho s řadou praktických potíží, 
chtějí-li provést přeshraniční přeměnu. 
Kromě toho vnitrostátní právní předpisy 
mnoha členských států stanoví postupy pro
vnitrostátní přeměny, aniž by nabízely 

(4) Tento vývoj v judikatuře otevřel 
nové příležitosti pro společnosti na 
jednotném trhu za účelem podpory 
hospodářského růstu, účinné hospodářské 
soutěže a produktivity. Cíl jednotného trhu 
bez vnitřních hranic pro společnosti se 
musí současně také uvést do souladu s 
jinými cíli evropské integrace, jako je 
sociální ochrana (zejména ochrana 
pracovníků), ochrana věřitelů a ochrana 
společníků a také boj proti útokům 
na finanční zájmy Unie, například 
prostřednictvím praní peněz a daňových 
úniků. Obdobně se Unie zavázala 
dodržovat Listinu základních práv EU.
Svoboda usazování nesmí nijak 
podkopávat jiné hodnoty a zásady 
zaručené SFEU, jako je podpora vysoké 
úrovně zaměstnanosti a záruka přiměřené 
sociální ochrany (článek 9), zlepšování 
životních a pracovních podmínek a dialog 
mezi vedením a pracujícími, rozvoj 
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rovnocenný postup pro přeshraniční 
přeměny.

lidských zdrojů za účelem dosažení trvale 
vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučení 
(článek 151) nebo boj proti podvodům 
a jinému protiprávnímu jednání 
poškozujícímu finanční zájmy Unie 
(článek 310). Tyto cíle za neexistence 
harmonizovaných pravidel týkajících se 
především přeshraničních přeměn 
společností plní členské státy 
prostřednictvím řady různých právních 
předpisů a správních postupů. Zatímco 
společnosti již jsou schopné fúzovat přes 
hranice, setkávají se v důsledku toho 
s řadou praktických potíží, chtějí-li provést 
přeshraniční přeměnu. Kromě toho 
vnitrostátní právní předpisy mnoha 
členských států stanovují postupy 
pro vnitrostátní přeměnu společností, aniž 
by nabízely rovnocenný postup pro 
přeshraniční přeměnu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je proto vhodné stanovit procesní a
hmotněprávní pravidla pro přeshraniční 
přeměny, která by přispěla k odstranění 
omezení svobody usazování a současně 
zajistila odpovídající a přiměřenou
ochranu pro zúčastněné strany, jako jsou 
zaměstnanci, věřitelé a menšinoví 
společníci.

(6) Je proto vhodné stanovit procesní 
a hmotněprávní pravidla pro přeshraniční 
přeměny společnosti, která by usnadnila 
využívání svobody usazování a současně 
zajistila nezbytnou ochranu zúčastněným 
stranám, jako jsou zaměstnanci, věřitelé 
a menšinoví společníci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Právo přeměnit společnost 
založenou v členském státě na společnost 
jiného členského státu za určitých 

(7) Právo přeměnit společnost 
založenou v členském státě na společnost 
jiného členského státu nesmí být za 
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okolností může být zneužito, například pro 
účely obcházení pracovněprávních norem, 
plateb sociálního zabezpečení, daňových 
povinností, práv věřitelů a menšinových 
společníků či pravidel o účasti 
zaměstnanců. S cílem bojovat proti 
takovému možnému zneužití se jako 
obecná zásada práva Unie od členských 
států vyžaduje, aby zajistily, že společnosti 
nevyužijí postup pro přeshraniční přeměnu 
za účelem vytvoření umělé konstrukce s 
cílem získat neoprávněné daňové 
zvýhodnění nebo nadměrně omezit 
zákonná nebo smluvní práva
zaměstnanců, věřitelů nebo společníků.
Jelikož to představuje odchylku od 
základních svobod, musí se boj proti 
zneužití vykládat restriktivně a vycházet z
individuálního posouzení všech 
příslušných okolností. Měl by se stanovit 
procesní a hmotněprávní rámec, který 
vymezuje prostor pro uvážení a umožňuje 
rozmanitost přístupu členských států a v 
souladu s právem Unie současně stanoví 
požadavky na zefektivnění opatření 
přijímaných vnitrostátními orgány při boji
proti zneužití.

žádných okolností zneužito, například pro 
účely obcházení pracovněprávních norem, 
plateb sociálního zabezpečení, daňových 
povinností, práv věřitelů a menšinových 
společníků či pravidel o účasti 
zaměstnanců. S cílem bojovat proti 
takovému možnému zneužití se v rámci 
obecné zásady práva Unie od členských 
států vyžaduje, aby zajistily, že společnosti 
nebudou využívat postup pro přeshraniční 
přeměnu za účelem vytváření umělé 
konstrukce. Postup stanovený v této 
směrnicí usiluje o ochranu práva 
členských států ukládat společnostem daň 
ze zisku právnických osob a povinnost 
zajistit zastoupení zaměstnanců dle 
vlastního uvážení. V jednotlivých 
případech mohou členské státy dospět 
k závěru, že přeměna společnosti, její fúze 
nebo rozdělení představuje umělou 
konstrukci, a mohou se na tomto základě 
rozhodnout, že ji neschválí. V případě 
jakékoli odchylky od základních práv nebo 
svobod se musí boj proti zneužití vykládat 
restriktivně a vycházet z individuálního 
posouzení všech příslušných okolností. 
Měl by se stanovit společný procesní 
a hmotněprávní rámec, který by v souladu 
s právem Unie stanovil požadavky 
na zefektivnění opatření přijímaných 
vnitrostátními orgány při boji proti 
zneužití. S cílem bojovat proti možnosti 
takového zneužití v oblasti zdanění byly již 
na úrovni EU schváleny právní předpisy 
proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, například směrnice (EU) 
2016/1164 ze dne 12. července 2016, 
kterou se stanovují pravidla proti 
praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které mají přímý vliv na 
fungování vnitřního trhu. V případě 
přeshraniční přeměny společností musejí 
členské státy zajistit, aby společnost, která 
takovouto přeměnu zamýšlí, tyto předpisy 
dodržela.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice nevyvíjí tlak na 
snižování vnitrostátních sazeb daně 
z příjmu právnických osob, vnitrostátní 
daňové systémy a povinnou účast 
zaměstnanců ve správních orgánech, 
která má pro mnoho systémů řízení 
společností v členských státech zásadní 
význam. Jejím cílem je podpořit svobodu 
usazování podmíněnou skutečnou 
hospodářskou činností v cílovém 
členském státě. Pokud společnost nemůže 
prokázat skutečnou hospodářskou činnost 
v cílovém členském státě, může členský 
stát  rozhodnout, že její přeměna 
představuje umělou konstrukci, a může se 
rozhodnout, že ji nepovolí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem ke složitosti 
přeshraničních přeměn a množství 
dotčených zájmů je vhodné uložit kontrolu 
ex ante v zájmu vytvoření právní jistoty. 
Za tím účelem by se měl stanovit 
strukturovaný a mnohovrstevný postup, 
jimž příslušné orgány výchozího členského 
státu i cílového členského státu zajistí, aby 
rozhodnutí o schválení přeshraniční 
přeměny bylo přijato korektním, 
objektivním a nediskriminačním způsobem 
na základě všech příslušných prvků a s
přihlédnutím ke všem oprávněným 
veřejným zájmům, zejména ochraně 
zaměstnanců, společníků a věřitelů.

(9) Vzhledem ke složitosti 
přeshraničních přeměn a množství 
dotyčných zájmů je v zájmu vytvoření 
právní jistoty vhodné uložit kontrolu ex 
ante. Za tím účelem by se měl stanovit 
strukturovaný a mnohovrstevný postup, 
jimž by příslušné orgány výchozího 
členského státu i cílového členského státu 
zajistily, aby rozhodnutí o schválení 
přeshraniční přeměny společnosti bylo 
přijato korektním, objektivním a 
nediskriminačním způsobem na základě 
všech příslušných prvků a s přihlédnutím 
ke všem oprávněným veřejným zájmům, 
zejména k ochraně zaměstnanců, 
společníků a věřitelů. Je třeba také zavést 
postup pro situace, kdy jsou k dispozici 



AD\1169158CS.docx 11/107 PE625.345v03-00

CS

další informace po provedení dané 
přeměny, kdy však přetrvává otázka, zda 
nebyla přeměna provedena 
za podvodnými účely.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby v postupu upravujícím
přeshraniční přeměnu bylo možné 
zohlednit veškeré oprávněné zájmy 
zúčastněných stran, měla by společnost 
zveřejnit projekt přeshraniční přeměny 
obsahující nejdůležitější informace o 
navržené přeshraniční přeměně, včetně 
předpokládané nové formy společnosti, 
zakladatelských právních jednání a 
časového harmonogramu navrženého pro 
přeměnu. Společníkům, věřitelům a
zaměstnancům společnosti provádějící 
přeshraniční přeměnu by měl být oznámen, 
aby mohli předložit připomínky týkající se 
navržené přeměny.

(10) Aby v postupech upravujících
přeshraniční přeměnu společností bylo 
možné zohlednit veškeré oprávněné zájmy 
zúčastněných stran, měla by společnost 
zveřejnit projekt přeshraniční přeměny 
obsahující nejdůležitější informace o 
navržené přeshraniční přeměně, včetně 
předpokládané nové formy společnosti
a důvodu přeměny, zakladatelských 
právních jednání a časového 
harmonogramu navrženého pro přeměnu. 
Společníkům, věřitelům, odborům
a zaměstnancům společnosti provádějící 
přeshraniční přeměnu by měl být tento 
projekt oznámen, aby mohli k navržené 
přeměně předložit své připomínky.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Společnosti, které budou chtít plně 
využívat všech možností, které jim vnitřní 
trh nabízí, prostřednictvím přeshraniční 
přeměny, budou na oplátku muset 
prokázat odpovídající míru 
transparentnosti a řádné správy a řízení 
společnosti. Veřejné podávání zpráv podle 
jednotlivých zemí je účinným a 
přiměřeným nástrojem ke zvýšení 
transparentnosti činnosti nadnárodních 
společností, který umožní veřejnosti 
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posuzovat dopad jejich činnosti na 
reálnou ekonomiku. Akcionáři tak rovněž 
získají možnost řádně zhodnotit rizika 
přijímaná společnostmi, díky čemuž se 
budou investiční strategie opírat o přesné 
informace a rozhodovací orgány budou 
mít možnost lépe posoudit účinnost 
a dopad vnitrostátních právních předpisů.
Proto je nutné zveřejnit soubor finančních 
informací ještě před provedením 
přeshraniční operace.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posouzení přesnosti 
informací obsažených v projektu přeměny 
a ve zprávách určených pro společníky a
zaměstnance, a za účelem poskytnutí 
skutečností potřebných k vyhodnocení, zda 
navržená přeměna představuje umělou 
konstrukci, by mělo se vyžadovat 
zpracování zprávy nezávislého znalce s 
cílem posoudit navrženou přeshraniční 
přeměnu. V zájmu zabezpečení 
nezávislosti znalce by ho měl jmenovat 
příslušný orgán na žádost společnosti. V 
této souvislosti by zpráva znalce měla 
uvádět veškeré podstatné informace, aby 
příslušný orgán ve výchozím členském 
státě mohl učinit informované rozhodnutí, 
zda má vydat osvědčení předcházející 
přeměně, či nikoliv. Za tím účelem by 
znalec měl mít možnost obdržet veškeré 
důležité informace a listiny společnosti a
provádět všechna nezbytná šetření, aby 
shromáždil všechny potřebné důkazy. 
Znalec by měl použít informace, konkrétně 
čistý obrat a hospodářský výsledek, počet 
zaměstnanců a obsah rozvahy připravené 
společností za účelem zpracování účetní 
závěrky v souladu s právními předpisy 
Unie a členských států. Avšak v zájmu 
ochrany všech důvěrných informací, včetně 

(13) Za účelem posouzení přesnosti 
informací obsažených v projektu přeměny 
a fúze společností a ve zprávách určených 
pro společníky a zaměstnance a za účelem 
poskytnutí skutečností potřebných 
k vyhodnocení, zda navržená přeměna 
představuje umělou konstrukci, by se mělo 
vyžadovat posouzení navržené
přeshraniční přeměny nebo fúze 
příslušným orgánem. V této souvislosti by 
společnost měla uvádět veškeré podstatné 
informace, aby příslušný orgán ve 
výchozím členském státě mohl učinit 
informované rozhodnutí, zda má vydat 
osvědčení předcházející přeměně
společnosti, či nikoliv. Za tím účelem by 
měl mít příslušný orgán možnost obdržet 
veškeré důležité informace a listiny 
společnosti a provádět všechna nezbytná 
šetření, aby shromáždil všechny potřebné 
důkazy. Příslušný orgán ve výchozím 
členském státě může v této souvislosti 
vznést také dotazy na příslušný orgán 
v cílovém členském státě. Příslušný orgán
by měl použít informace, konkrétně čistý 
obrat a hospodářský výsledek, počet 
zaměstnanců a obsah rozvahy připravené 
společností za účelem zpracování účetní 
závěrky v souladu s právními předpisy 
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obchodního tajemství společnosti, by tyto 
informace neměly být součástí závěrečné 
zprávy znalce, která jako taková bude 
veřejně přístupná.

Unie a členských států. Avšak v zájmu 
ochrany všech důvěrných informací, včetně 
obchodního tajemství společnosti, by tyto 
informace neměly být veřejně dostupné, 
ale měly by být k dispozici pod podmínkou 
zachování důvěrnosti příslušnému orgánu 
a případně také zástupcům zaměstnanců, 
pokud to vyžadují zákony daného 
členského státu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se zamezilo nepřiměřeným 
nákladům a zátěži pro menší společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu, měly by 
být mikropodniky a malé podniky 
definované v doporučení Komise 
2003/361/ES45 osvobozeny od požadavku 
na vypracování zprávy nezávislého znalce. 
Tyto společnosti však mohou použít 
zprávu nezávislého znalce, aby předešly 
nákladům na vedení soudního sporu s
věřiteli.

(14) Aby se zamezilo nepřiměřeným 
nákladům a zátěži pro menší společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu, měly by 
být mikropodniky a malé podniky 
definované v doporučení Komise 
2003/361/ES45 osvobozeny od požadavku 
získat posouzení příslušného orgánu. Tyto 
společnosti však mohou toto posouzení 
použít k tomu, aby předešly nákladům 
na vedení soudního sporu s věřiteli.

_________________ _________________

45 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

45 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Na základě projektu přeměny a 
zpráv by měla valná hromada společníků 
společnosti rozhodnout o tom, zda se má 
tento projekt schválit, či nikoliv. Je 
důležité, aby požadovaná většina pro

(15) Na základě projektu přeměny a 
zpráv by měla valná hromada společníků 
společnosti rozhodnout o tom, zda se má 
tento projekt schválit, či nikoliv. Je 
důležité, aby požadovaná většina 
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takové hlasování byla dostatečně velká za 
účelem zajištění, že rozhodnutí o přeměně 
bude kolektivní. Kromě toho by společníci 
měli mít také právo hlasovat o všech 
úpravách účasti zaměstnanců, pokud si 
takové právo vyhradili během valné 
hromady.

pro takové hlasování byla dostatečně velká, 
aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o 
přeměně společnosti bude kolektivní.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je vhodné, aby se společníkům, 
kteří měli hlasovací práva a nehlasovali 
pro schválení projektu přeměny, a 
společníkům bez hlasovacích práv, kteří 
nemohli předložit své stanovisko, poskytlo
právo na vystoupení ze společnosti. Tito 
společníci by měli mít možnost vystoupit 
ze společnosti a obdržet za své podíly 
(akcie) peněžitou náhradu, která odpovídá 
hodnotě jejich podílů (akcií). Kromě toho 
by měli mít právo vznést u soudu námitky 
proti výpočtu a adekvátnosti nabídnuté 
peněžité náhrady.

(16) Společníci, kteří mají hlasovací 
práva a kteří se výslovně vyslovili proti
projektu přeměny společnosti, by měli mít
právo na vystoupení ze společnosti. Tito 
společníci by měli mít možnost vystoupit 
ze společnosti a obdržet za své podíly 
(akcie) peněžitou náhradu, která odpovídá 
hodnotě jejich podílů (akcií). Kromě toho 
by společníci, kteří odmítli nabídku 
peněžité náhrady na základě toho, že ji 
nepovažují za přiměřenou, měli mít právo 
vznést u soudu námitky proti výpočtu 
a adekvátnosti nabídnuté peněžité náhrady.

Odůvodnění

Je přiměřenější omezit tento nárok na ty společníky, kteří se výslovně vyslovili proti projektu 
rozdělení společnosti. Kromě toho je sporné, proč by společník, který přijal nabídku peněžité 
náhrady, měl mít možnost žádat o soudní přezkum, přestože ze společnosti po přijetí nabídky 
vystoupil.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zaručit příslušnou ochranu 
věřitelů v případech, kdy nejsou spokojeni 
s ochranou poskytovanou ze strany 

(18) S cílem zaručit příslušnou ochranu 
věřitelů v případech, kdy nejsou spokojeni 
s ochranou poskytovanou ze strany 
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společnosti v projektu přeshraniční 
přeměny, mohou věřitelé požádat příslušný 
soudní nebo správní orgán výchozího 
členského státu o odpovídající ochranná 
opatření. Aby se usnadnilo posouzení 
újmy, měly by se stanovit určité 
domněnky, za nichž by věřitelé nebyli 
považováni za dotčené přeshraniční 
přeměnou, pokud je riziko jejich ztráty 
zanedbatelné. Domněnka by se měla
uplatnit, pokud je ve zprávě nezávislého 
znalce učiněn závěr, že není odůvodněně 
pravděpodobné, že by věřitelé byli dotčeni, 
nebo pokud je jim nabídnuto právo na 
zaplacení hodnoty vůči přeměněné 
společnosti, nebo vůči ručiteli, který je třetí 
stranou, která je rovnocenná hodnotě 
původní pohledávky věřitele a kterou lze 
uplatnit ve stejné jurisdikci jako původní 
pohledávku. Ochranou věřitelů stanovenou 
v této směrnici by neměly být dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy výchozího 
členského státu týkající se plateb veřejným 
orgánům, včetně zdanění nebo příspěvků 
na sociální zabezpečení.

společnosti v projektu přeshraniční 
přeměny, mohou věřitelé požádat příslušný 
soudní nebo správní orgán výchozího 
členského státu o odpovídající ochranná 
opatření. Aby se usnadnilo posouzení 
újmy, měly by se stanovit určité 
předpoklady, za nichž by věřitelé nebyli 
považováni za dotčené přeshraniční 
přeměnou, pokud je riziko jejich ztráty 
zanedbatelné. Tento předpoklad by se měl
uplatnit, pokud je věřitelům nabídnuto 
právo na zaplacení hodnoty vůči 
přeměněné společnosti, nebo vůči ručiteli, 
který je třetí stranou, která je rovnocenná 
hodnotě původní pohledávky věřitele a 
kterou lze uplatnit ve stejné jurisdikci jako 
původní pohledávku. Ochranou věřitelů 
stanovenou v této směrnici by neměly být 
dotčeny vnitrostátní právní předpisy 
výchozího členského státu týkající se 
plateb veřejným orgánům, včetně zdanění 
nebo příspěvků na sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) S cílem zajistit, aby účast 
zaměstnanců nebyla v důsledku 
přeshraniční přeměny neoprávněně
dotčena, existuje-li ve společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu systém 
účasti zaměstnanců ve výchozím členském 
státě, měla by být tato společnost povinna 
mít právní formu, která umožňuje výkon 
takové účasti, kromě jiného i
prostřednictvím účasti zástupců 
zaměstnanců v příslušném řídícím nebo 
dozorčím orgánu společnosti v cílovém 
členském státě. Kromě toho by se v 
takovém případě měla konat jednání v 
dobré víře mezi společností a jejími 

(19) S cílem zajistit, aby účast 
zaměstnanců nebyla v důsledku 
přeshraniční přeměny dotčena, existuje-li 
ve společnosti provádějící přeshraniční 
přeměnu systém účasti zaměstnanců ve 
výchozím členském státě, měla by být tato 
společnost povinna mít právní formu, která 
umožňuje výkon takové rovnocenné 
účasti, mimo jiné i prostřednictvím účasti 
zástupců zaměstnanců v příslušném řídícím 
nebo dozorčím orgánu společnosti 
v cílovém členském státě. Kromě toho by 
se v takovém případě měla v dostatečném 
předstihu před provedením přeměny konat 
jednání v dobré víře mezi společností a 
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zaměstnanci, a to podle postupu 
stanoveného ve směrnici 2001/86/ES, za 
účelem nalezení smírného řešení, které 
uvede právo společnosti na provedení 
přeshraniční přeměny do souladu s právy 
zaměstnanců na účast. Jako výsledek 
těchto jednání by se měla uplatňovat buď 
dohodnutá řešení na míru, nebo pokud 
nebude dosaženo dohody, měla by se 
standardní pravidla stanovená v příloze 
směrnice 2001/86/ES uplatňovat obdobně. 
Za účelem ochrany buď dohodnutého 
řešení, nebo uplatňování uvedených 
standardních pravidel, by společnost 
neměla mít v průběhu třech let možnost 
zrušit práva účasti prostřednictvím 
provádění následných vnitrostátních nebo 
přeshraničních přeměn, fúzí či rozdělení.

jejími zaměstnanci, a to podle postupu 
stanoveného ve směrnici 2001/86/ES, za 
účelem nalezení smírného řešení, které 
uvede právo společnosti na provedení 
přeshraniční přeměny do souladu s právy 
zaměstnanců na účast. Jako výsledek 
těchto jednání by se měla uplatňovat buď 
dohodnutá řešení na míru, nebo pokud 
nebude dosaženo dohody, měla by se 
obdobně uplatňovat standardní pravidla 
stanovená v příloze směrnice 2001/86/ES. 
Za účelem ochrany buď dohodnutého 
řešení, nebo uplatňování uvedených 
standardních pravidel by společnost 
neměla mít v průběhu deseti let možnost 
zrušit práva účasti prostřednictvím 
provádění následných vnitrostátních nebo 
přeshraničních přeměn, fúzí či rozdělení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se předešlo obcházení práv 
zaměstnanců na účast prostřednictvím 
přeshraniční přeměny, společnost 
provádějící přeměnu zapsaná v rejstříku 
členského státu, který pro zaměstnance 
poskytuje práva účasti, by neměla mít 
možnost provést přeshraniční přeměnu, 
aniž by ji nejdřív projednala se 
zaměstnanci nebo jejími zástupci, jestliže 
se průměrný počet zaměstnanců 
zaměstnaných touto společností rovná 
čtyřem pětinám vnitrostátní prahové 
hodnoty pro uplatnění takové účasti 
zaměstnanců.

(20) Aby se předešlo obcházení práv 
zaměstnanců na účast prostřednictvím 
přeshraniční přeměny, společnost 
provádějící přeměnu zapsaná v rejstříku 
členského státu, který zaměstnancům 
zajišťuje právo účasti, by neměla mít 
možnost provést přeshraniční přeměnu, 
aniž by ji nejdřív projednala se 
zaměstnanci nebo jejími zástupci, jestliže 
se průměrný počet zaměstnanců 
zaměstnaných touto společností rovná 
alespoň čtyřem pětinám vnitrostátní 
prahové hodnoty pro uplatnění takové 
účasti zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zajistit náležité rozdělení 
úkolů mezi členské státy a účinnou a 
efektivní kontrolu přeshraničních přeměn 
ex ante, výchozí i cílový členský stát by 
měly určit odpovídající příslušné orgány. 
Příslušné orgány výchozích členských států 
by měly mít pravomoc zejména vydávat 
osvědčení předcházející přeměně, bez 
něhož by příslušné orgány cílového 
členského státu neměly mít možnost 
dokončit postup přeshraniční přeměny.

(21) S cílem zajistit náležité rozdělení 
úkolů mezi členské státy a účinnou a 
efektivní kontrolu přeshraničních přeměn 
společností ex ante by měl výchozí i cílový 
členský stát určit odpovídající příslušné 
orgány. Příslušné orgány výchozích 
členských států by měly mít pravomoc 
zejména vydávat osvědčení předcházející 
přeměně, bez něhož by příslušné orgány 
cílového členského státu neměly mít 
možnost dokončit postup přeshraniční 
přeměny společnosti. Komise vypracuje a 
zveřejní seznam příslušných 
vnitrostátních orgánů v členských státech.
Od příslušných orgánů členských států 
se očekává, že budou v případech 
přeshraniční přeměny společností 
spolupracovat.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vydání osvědčení předcházejícího 
přeměně výchozím členským státem by se 
mělo kontrolovat za účelem zajištění 
zákonnosti přeshraniční přeměny 
společnosti. Příslušný orgán výchozího 
členského státu by měl o vydání osvědčení 
přecházejícího přeměně rozhodnout do 
jednoho měsíce od podání žádosti 
společnosti, nemá-li vážné obavy z
existence umělé konstrukce s cílem získat 
neoprávněné daňové zvýhodnění nebo 
nadměrně omezit zákonná nebo smluvní 
práva zaměstnanců, věřitelů nebo 
společníků. V případě vážných obav by 
příslušný orgán měl provést hloubkové 
posouzení. Toto hloubkové posouzení by 
se však nemělo provádět soustavně, pouze 
případ od případu, existují-li vážné obavy z
existence umělé konstrukce. Při jejich 
posuzování by příslušné orgány měly 

(22) Vydání osvědčení předcházejícího 
přeměně výchozím členským státem by se 
mělo kontrolovat za účelem zajištění 
zákonnosti přeshraniční přeměny 
společnosti. Příslušný orgán výchozího 
členského státu by měl o vydání osvědčení 
přecházejícího přeměně společnosti
rozhodnout do dvou měsíců od podání 
žádosti ze strany společnosti, nemá-li 
obavy z existence umělé konstrukce. V 
případě vážných obav by příslušný orgán 
měl provést hloubkové posouzení. Toto 
hloubkové posouzení by se však nemělo 
provádět soustavně, ale pouze případ od 
případu, existují-li obavy z existence umělé 
konstrukce. Při jejich posuzování by 
příslušné orgány měly zohlednit 
přinejmenším řadu faktorů stanovených v 
této směrnici, které by se však měly v 
celkovém posouzení považovat pouze za 
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zohlednit přinejmenším řadu faktorů 
stanovených v této směrnici, které by se 
však měly v celkovém posouzení 
považovat pouze za orientační a neměly by 
se posuzovat izolovaně. Aby společnosti 
nebyly příliš zatěžovány zdlouhavým 
postupem, mělo by se hloubkové 
posouzení v každém případě uzavřít do 
dvou měsíců od informování společnosti o
tom, že bude provedeno.

orientační a neměly by se posuzovat 
izolovaně. Aby společnosti nebyly příliš 
zatěžovány zdlouhavým postupem, mělo 
by se hloubkové posouzení v každém 
případě uzavřít do tří měsíců od 
informování společnosti o tom, že bude 
provedeno. Jakmile nabude posouzení 
provedené výchozím členským státem 
právní moci, zašle se příslušnému orgánu 
cílového členského státu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Po obdržení osvědčení 
předcházejícího přeměně a po ověření, že 
požadavky na založení společnosti v 
cílovém členském státě jsou splněny, by 
příslušné orgány cílového členského státu 
měly společnost zapsat do svého 
obchodního rejstříku. Teprve po zapsání do 
rejstříku příslušný orgán výchozího 
členského státu vymaže společnost ze 
svého rejstříku. Příslušné orgány cílového 
členského státu by neměly mít možnost 
vznést námitky proti přesnosti informací 
uvedených v osvědčení předcházejícím 
přeměně. Jako důsledek přeshraniční 
přeměny by si přeměněná společnost měla 
zachovat svou právní subjektivitu a své 
jmění, včetně práv a povinností 
vyplývajících ze smluv, jednání nebo 
opomenutí.

(23) Po obdržení osvědčení 
předcházejícího přeměně a po ověření, že 
požadavky na založení společnosti v 
cílovém členském státě jsou splněny, by 
příslušné orgány cílového členského státu 
měly společnost zapsat do svého 
obchodního rejstříku. Cílový členský stát 
by měly na základě obdržených informací 
ověřit rovněž konečného skutečného 
vlastníka (konečné skutečné vlastníky) 
přeměněné společnosti. Teprve po tomto 
zapsání do rejstříku vymaže příslušný 
orgán výchozího členského státu 
společnost ze svého rejstříku. Příslušné 
orgány cílového členského státu by měly
mít možnost kontaktovat příslušný orgán 
ve výchozím členském státě a vznést 
k němu dotazy ohledně přesnosti informací 
uvedených v osvědčení předcházejícím 
přeměně společnosti, a to zejména s cílem 
zabránit umělé konstrukci. Příslušný 
orgán výchozího členského státu na tyto 
otázky odpoví bez zbytečného prodlení.
Jako důsledek přeshraniční přeměny by si 
přeměněná společnost měla zachovat svou 
právní subjektivitu a své jmění, včetně práv 
a povinností vyplývajících ze smluv, 
jednání nebo opomenutí.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Hodnocení provádění pravidel pro 
přeshraniční fúze v členských státech 
ukázalo, že se počet přeshraničních fúzí v
Unii podstatně zvýšil. Hodnocení však 
rovněž odhalilo některé nedostatky týkající 
se zejména ochrany věřitelů a ochrany 
společníků a také neexistence 
zjednodušených postupů, což brání plné 
efektivnosti a účinnosti těchto pravidel pro 
přeshraniční fúze.

(26) Hodnocení provádění pravidel pro 
přeshraniční fúze v členských státech 
ukázalo, že se počet přeshraničních fúzí 
v Unii podstatně zvýšil. Hodnocení však 
rovněž odhalilo některé nedostatky týkající 
se zejména ochrany věřitelů, zúčastněných 
stran a zaměstnanců a také neexistence
zjednodušených postupů, což brání plné 
efektivnosti a účinnosti těchto pravidel pro 
přeshraniční fúze.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby se dále zlepšil existující postup 
pro přeshraniční fúze, je nutné případně 
zjednodušit tato pravidla pro fúze a 
současně zajistit, aby zúčastněné strany, a 
zejména zaměstnanci, byli náležitě 
chráněni. Existující pravidla pro 
přeshraniční fúze by se proto měla změnit s 
cílem uložit řídícím nebo správním 
orgánům fúzujících společností, aby pro 
společníky i zaměstnance zpracovaly 
samostatné zprávy s podrobným popisem 
právních a hospodářských aspektů
přeshraniční fúze. Od povinnosti řídícího 
nebo správního orgánu společnosti 
zpracovat zprávu pro společníky však lze 
upustit, pokud byli tito společníci již 
informováni o právních a hospodářských 
aspektech navržené fúze. Od požadavku 
zpracovat zprávu pro zaměstnance však 
lze upustit pouze v případě, že fúzující 
společnosti a jejich dceřiné podniky 
nemají žádné zaměstnance kromě těch, 
kteří jsou součástí řídícího nebo 

(28) Aby se dále zlepšil existující postup 
pro přeshraniční fúze, je nutné případně 
zjednodušit tato pravidla pro fúze a 
současně zajistit, aby zúčastněné strany, a 
zejména zaměstnanci, byli náležitě 
chráněni. Existující pravidla pro 
přeshraniční fúze by se proto měla změnit s 
cílem uložit řídícím nebo správním 
orgánům fúzujících společností, aby pro 
společníky i zaměstnance zpracovaly 
samostatné zprávy s podrobným popisem 
právních a hospodářských aspektů, v nichž 
by bylo uvedeno opodstatnění 
přeshraniční fúze.
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správního orgánu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby se dále zvýšila ochrana 
poskytovaná zaměstnancům fúzujících 
společností, zaměstnanci nebo jejich 
zástupci mohou předložit své stanovisko 
ke zprávě společnosti, v níž se uvádí 
dopady přeshraniční fúze na ně. 
Poskytnutím zprávy by neměla být dotčena 
použitelná informační a konzultační řízení 
zahájená na vnitrostátní úrovni v 
návaznosti na provádění směrnice Rady 
2001/23/ES48 , směrnice 2002/14/ES nebo 
směrnice 2009/38/ES.

(29) Aby se dále zvýšila ochrana 
poskytovaná zaměstnancům fúzujících 
společností, zaměstnanci nebo jejich 
zástupci předloží před provedením fúze
předložit své stanovisko ke zprávě 
společnosti, v níž se uvádí dopady 
přeshraniční fúze na ně. Poskytnutím 
zprávy by neměla být dotčena použitelná 
informační a konzultační řízení zahájená na 
vnitrostátní úrovni v návaznosti na 
provádění směrnice Rady 2001/23/ES48, 
směrnice 2002/14/ES nebo směrnice 
2009/38/ES.

_________________ _________________

48 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. 
března 2011 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se zachování 
práv zaměstnanců v případě převodů 
podniků, závodů nebo částí podniků nebo 
závodů (Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16).

48 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. 
března 2011 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se zachování 
práv zaměstnanců v případě převodů 
podniků, závodů nebo částí podniků nebo 
závodů (Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16).

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Společnosti, které budou chtít plně 
využívat všech možností, které jim vnitřní 
trh nabízí, prostřednictvím přeshraniční 
fúze, budou na oplátku muset prokázat 
odpovídající míru transparentnosti a 
řádné správy a řízení společnosti. Veřejné 
podávání zpráv podle jednotlivých zemí je 
účinným a přiměřeným nástrojem ke 
zvýšení transparentnosti činnosti
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nadnárodních společností, který umožní 
veřejnosti posuzovat dopad jejich činnosti 
na reálnou ekonomiku. Akcionáři tak 
rovněž získají možnost řádně zhodnotit 
rizika přijímaná společnostmi, díky čemuž 
se budou investiční strategie opírat 
o přesné informace a rozhodovací orgány 
budou mít možnost lépe posoudit účinnost 
a dopad vnitrostátních právních předpisů.
Proto se soubor finančních informací 
zveřejní ještě před provedením 
přeshraniční fúze.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Aby se zabránilo střetům zájmů 
mezi členy řídícího orgánu a zájmy 
společnosti, neměly by být tyto osoby 
oprávněny požívat finanční výhody z fúze 
v podobě proměnlivé náhrady, bonusů a 
zvýšení cen akcií.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Aby se zamezilo nepřiměřeným 
nákladům a zátěži pro menší společnosti 
provádějící fúzi, měly by být mikropodniky 
a malé podniky definované v doporučení 
Komise 2003/361/ES osvobozeny od 
požadavku získat posouzení příslušného 
orgánu. Tyto společnosti však mohou toto 
posouzení použít k tomu, aby předešly 
nákladům na vedení soudního sporu 
s věřiteli.

Pozměňovací návrh 29
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Neexistenci harmonizace 
ochranných opatření pro společníky nebo 
věřitele označily různé zúčastněné strany 
za překážku pro přeshraniční fúze. 
Společníkům a věřitelům by měla být 
poskytnuta stejná úroveň ochrany bez 
ohledu na členské státy, v nichž se 
nacházejí fúzující společnosti. Nejsou tím 
dotčena pravidla členských států o ochraně 
věřitelů nebo společníků, která nespadají 
do oblasti působnosti harmonizovaných 
opatření, například požadavky 
transparentnosti.

(31) Neexistenci harmonizace 
ochranných opatření pro společníky, 
zaměstnance nebo věřitele označily různé 
zúčastněné strany za překážku 
přeshraničních fúzí. Společníkům, 
zaměstnancům a věřitelům by měla být 
poskytnuta stejná úroveň ochrany bez 
ohledu na členské státy, v nichž se 
nacházejí fúzující společnosti. Nejsou tím 
dotčena pravidla členských států o ochraně 
věřitelů, zaměstnanců nebo společníků, 
která nespadají do oblasti působnosti 
harmonizovaných opatření, například 
požadavky transparentnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S cílem zaručit odpovídající 
ochranu věřitelů v případech, kdy nejsou 
spokojeni s ochranou poskytovanou ze 
strany společnosti ve společném projektu 
přeshraniční fúze, věřitelé, kteří jsou 
dotčeni přeshraniční fúzí, mohou požádat 
příslušný správní nebo soudní orgán 
každého členského státu fúzujících 
společností o ochranná opatření, která 
považují za odpovídající. Aby se usnadnilo 
posouzení újmy, měly by se stanovit určité 
domněnky, za nichž by věřitelé nebyli 
považováni za dotčené přeshraniční fúzí, 
pokud je riziko jejich ztráty zanedbatelné. 
Domněnka by se měla uplatnit, pokud je 
ve zprávě nezávislého znalce učiněn závěr, 
že není odůvodněně pravděpodobné, že by 
věřitelé byli dotčeni, nebo pokud je jim
nabídnuto právo na zaplacení hodnoty vůči 
fúzující společnosti, nebo ručiteli, který je 
třetí stranou, která je rovnocenná hodnotě 

(35) S cílem zaručit odpovídající 
ochranu věřitelů v případech, kdy nejsou 
spokojeni s ochranou poskytovanou ze 
strany společnosti ve společném projektu 
přeshraniční fúze, věřitelé, kteří jsou 
dotčeni přeshraniční fúzí, mohou požádat 
příslušný správní nebo soudní orgán 
každého členského státu fúzujících 
společností o ochranná opatření, která 
považují za odpovídající. Aby se usnadnilo 
posouzení újmy, měly by se stanovit určité 
předpoklady, za nichž by věřitelé nebyli 
považováni za dotčené přeshraniční fúzí, 
pokud je riziko jejich ztráty zanedbatelné. 
Tento předpoklad by se měl uplatnit, 
pokud je věřitelům nabídnuto právo na 
zaplacení hodnoty vůči fúzující 
společnosti, nebo vůči ručiteli, který je třetí 
stranou, která je rovnocenná hodnotě 
původní pohledávky věřitele a kterou lze 
uplatnit ve stejné jurisdikci jako původní 
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původní pohledávky věřitele a kterou lze
uplatnit ve stejné jurisdikci jako původní 
pohledávku.

pohledávku.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Právo společností provést 
přeshraniční rozdělení za určitých 
okolností může být zneužito, například pro 
účely obcházení pracovněprávních norem, 
plateb sociálního zabezpečení, daňových 
povinností, práv věřitelů a menšinových 
společníků či pravidel o účasti 
zaměstnanců. S cílem bojovat proti 
takovému možnému zneužití se jako 
obecná zásada práva Unie od členských 
států vyžaduje, aby zajistily, že společnosti 
nevyužijí postup přeshraničního rozdělení 
za účelem vytvoření umělé konstrukce s 
cílem získat neoprávněné daňové 
zvýhodnění nebo nadměrně omezit 
zákonná nebo smluvní práva 
zaměstnanců, věřitelů nebo společníků.
Jelikož to představuje odchylku od 
základních svobod, musí se boj proti 
zneužití vykládat restriktivně a vycházet z
individuálního posouzení všech 
příslušných okolností. Měl by se určit
procesní a hmotněprávní rámec, který 
vymezuje prostor pro uvážení a umožňuje 
různé přístupy členských států, a 
současně stanoví požadavky na
zefektivnění opatření, která by měly
přijmout vnitrostátní orgány na boj proti 
zneužití v souladu s právem Unie.

(40) Právo společností provést 
přeshraniční rozdělení nesmí být za 
žádných okolností zneužito, například pro 
účely obcházení pracovněprávních norem, 
plateb sociálního zabezpečení, daňových 
povinností, práv věřitelů a menšinových 
společníků či pravidel o účasti 
zaměstnanců. S cílem bojovat proti 
takovému možnému zneužití se jako 
obecná zásada práva Unie od členských 
států vyžaduje, aby zajistily, že společnosti 
nevyužijí postup přeshraničního rozdělení 
za účelem vytvoření umělé konstrukce. V 
případě jakékoli odchylky od základních 
práv nebo svobod se musí boj proti zneužití 
vykládat restriktivně a vycházet 
z individuálního posouzení všech 
příslušných okolností. Měl by se stanovit 
společný procesní a hmotněprávní rámec, 
který by v souladu s právem Unie stanovil
požadavky na zefektivnění opatření, která 
by měla přijmout vnitrostátní orgány v 
rámci boje proti zneužití.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) S cílem poskytnout informace svým 
zaměstnancům by rozdělovaná společnost 
měla vyhotovit zprávu vysvětlující dopady 
navrženého přeshraničního rozdělení na
zaměstnance. Zpráva by měla vysvětlit
zejména dopady navrženého 
přeshraničního rozdělení na zachování 
pracovních míst zaměstnanců, zda by došlo 
k nějaké věcné změně v pracovněprávních 
podmínkách a umístění provozoven 
společností, a jak by se tyto faktory týkaly 
každé dceřiné společnosti společnosti. 
Poskytnutím zprávy by neměla být dotčena 
použitelná informační a konzultační řízení 
zahájená na vnitrostátní úrovni v 
návaznosti na provádění směrnic 
2001/23/ES, 2002/14/ES nebo 2009/38/ES.

(44) S cílem poskytnout informace svým 
zaměstnancům by rozdělovaná společnost 
měla vyhotovit zprávu vysvětlující dopady 
navrženého přeshraničního rozdělení 
na zaměstnance. Ve zprávě by měly být 
vysvětleny zejména dopady navrženého 
přeshraničního rozdělení na zachování 
pracovních míst zaměstnanců, zda by došlo 
k nějaké věcné změně pracovněprávních 
podmínek a umístění provozoven 
společností a jak by se tyto faktory týkaly 
každé dceřiné společnosti společnosti. 
Poskytnutím zprávy by neměla být dotčena 
použitelná informační a konzultační řízení 
zahájená na vnitrostátní úrovni v 
návaznosti na provádění směrnic 
2001/23/ES, 2002/14/ES nebo 2009/38/ES. 
Zaměstnanci společnosti provádějící 
přeshraniční rozdělení by měli být 
informováni s dostatečným předstihem, 
aby mohli předložit připomínky týkající se 
navrhovaného rozdělení.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Za účelem zajištění přesnosti 
informací obsažených v projektu rozdělení
a ve zprávách určených pro společníky a
zaměstnance a poskytnutí věcných prvků
potřebných k posouzení, zda navržené 
rozdělení představuje umělou konstrukci, 
kterou nelze povolit, by se mělo vyžadovat
zpracování zprávy nezávislého znalce 
posuzující plán rozdělení. V zájmu 
zabezpečení nezávislosti znalce by ho měl 
jmenovat příslušný orgán na žádost 
společnosti. Zpráva znalce by v této 
souvislosti měla uvádět veškeré podstatné 
informace, aby příslušný orgán členského 
státu rozdělované společnosti mohl 
přijmout informované rozhodnutí, zda má 

(45) Za účelem posouzení přesnosti 
informací obsažených v projektu přeměny
a ve zprávách určených pro společníky 
a zaměstnance a za účelem poskytnutí 
skutečností potřebných k vyhodnocení, zda 
navržená přeměna představuje umělou 
konstrukci, kterou nelze povolit, by se 
mělo vyžadovat, aby příslušný orgán 
posoudil navrženou přeshraniční 
přeměnu. Ve zprávě by měly být v této 
souvislosti uvedeny veškeré podstatné 
informace, aby příslušný orgán členského 
státu rozdělované společnosti mohl 
přijmout informované rozhodnutí, zda má 
vydat osvědčení předcházející rozdělení, či 
nikoliv. Za tím účelem by měl mít
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vydat osvědčení předcházející rozdělení, či 
nikoliv. Za tím účelem by znalec měl mít 
možnost obdržet veškeré důležité 
informace a listiny společnosti a provádět 
všechna nezbytná šetření, aby shromáždil 
všechny potřebné důkazy. Znalec by měl 
použít informace, konkrétně čistý obrat a 
hospodářský výsledek, počet zaměstnanců 
a obsah rozvahy připravené společností za 
účelem zpracování účetní závěrky v
souladu s právními předpisy Unie a 
členských států. Avšak v zájmu ochrany 
všech důvěrných informací, včetně 
obchodního tajemství společnosti, by tyto 
informace neměly být součástí závěrečné 
zprávy znalce, která jako taková bude 
veřejně přístupná.

příslušný orgán možnost obdržet veškeré 
důležité informace a listiny společnosti 
a provádět všechna nezbytná šetření, aby 
shromáždil všechny potřebné důkazy. 
Příslušný orgán by měl použít informace, 
konkrétně čistý obrat a hospodářský 
výsledek, počet zaměstnanců a obsah 
rozvahy připravené společností za účelem 
zpracování účetní závěrky v souladu 
s právními předpisy Unie a členských států. 
Avšak v zájmu ochrany všech důvěrných 
informací, včetně obchodního tajemství 
společnosti, by tyto informace neměly být 
veřejně dostupné, ale měly by být pod 
podmínkou zachování důvěrnosti 
k dispozici příslušnému orgánu 
a případně také zástupcům zaměstnanců, 
pokud to vyžadují zákony daného 
členského státu.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) S cílem zaručit příslušnou ochranu 
věřitelů v případech, kdy nejsou spokojeni 
s ochranou poskytovanou ze strany 
společnosti v projektu přeshraničního 
rozdělení, věřitelé, kteří jsou dotčeni 
přeshraničním rozdělením, mohou požádat 
příslušný soudní nebo správní orgán 
členského státu rozdělované společnosti o
ochranná opatření, která považují za
odpovídající. Aby se usnadnilo posouzení 
újmy, měly by se stanovit určité 
domněnky, za nichž by věřitelé nebyli 
považováni za dotčené přeshraničním 
rozdělením, pokud je riziko ztráty pro 
věřitele zanedbatelné. Domněnka by se 
měla uplatnit, pokud je ve zprávě 
nezávislého znalce učiněn závěr, že není 
odůvodněně pravděpodobné, že by věřitelé 
byli dotčeni, nebo pokud je jim nabídnuto 
právo na zaplacení hodnoty vůči 
společnosti vzniklé rozdělením, nebo 

(50) S cílem zaručit příslušnou ochranu 
věřitelů v případech, kdy nejsou spokojeni 
s ochranou poskytovanou ze strany 
společnosti v projektu přeshraničního 
rozdělení, věřitelé, kteří jsou dotčeni 
přeshraničním rozdělením, mohou požádat 
příslušný soudní nebo správní orgán 
členského státu rozdělované společnosti 
o ochranná opatření, která považují 
za odpovídající. Aby se usnadnilo 
posouzení újmy, měly by se stanovit určité 
předpoklady, za nichž by věřitelé nebyli 
považováni za dotčené přeshraničním 
rozdělením, pokud je riziko ztráty pro 
věřitele zanedbatelné. Tento předpoklad by 
se měl uplatnit, pokud je věřitelům
nabídnuto právo na zaplacení hodnoty vůči 
společnosti vzniklé rozdělením, nebo 
ručiteli, který je třetí stranou, která je 
rovnocenná hodnotě původní pohledávky 
věřitele a kterou lze uplatnit ve stejné 
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ručiteli, který je třetí stranou, která je 
rovnocenná hodnotě původní pohledávky 
věřitele a kterou lze uplatnit ve stejné
jurisdikci jako původní pohledávku. 
Ochranou věřitelů stanovenou v této 
směrnici by neměly být dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy členského státu 
rozdělované společnosti týkající se plateb 
veřejným orgánům, včetně zdanění nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení.

jurisdikci jako původní pohledávku. 
Ochranou věřitelů stanovenou v této 
směrnici by neměly být dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy členského státu 
rozdělované společnosti týkající se plateb 
veřejným orgánům, včetně zdanění nebo 
příspěvků na sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Vydání osvědčení předcházejícího 
rozdělení členským státem rozdělované 
společnosti by se mělo kontrolovat za 
účelem zajištění zákonnosti přeshraničního 
rozdělení. Příslušný orgán by měl do 
jednoho měsíce od podání žádosti 
společnosti rozhodnout, zda vydá 
osvědčení předcházející rozdělení, nemá-li 
vážné obavy z existence umělé konstrukce 
s cílem získat neoprávněné daňové 
zvýhodnění nebo nadměrně omezit 
zákonná nebo smluvní práva 
zaměstnanců, věřitelů nebo společníků. V 
případě vážných obav by příslušný orgán
měl provést hloubkové posouzení. Toto 
hloubkové posouzení by se však nemělo 
provádět soustavně, pouze případ od 
případu, existují-li vážné obavy z existence 
umělé konstrukce. Při jejich posuzování by 
příslušné orgány měly zohlednit 
přinejmenším řadu faktorů stanovených v 
této směrnici, které by se však měly v 
celkovém posouzení považovat pouze za 
orientační a neměly by se posuzovat 
izolovaně. Aby společnosti nebyly 
zatěžovány příliš zdlouhavým postupem, 
mělo by se podrobné posouzení v každém 
případě uzavřít do dvou měsíců a 
společnost by měla informována o tom, že 

(52) Vydání osvědčení předcházejícího 
rozdělení členským státem rozdělované 
společnosti by se mělo kontrolovat za 
účelem zajištění zákonnosti přeshraničního 
rozdělení. Příslušný orgán by měl do dvou 
měsíců od podání žádosti společnosti 
rozhodnout, zda vydá osvědčení 
předcházející rozdělení, nemá-li vážné 
obavy z existence záměru zneužít právo
nebo se dopustit podvodného jednání. V 
případě vážných obav by příslušný orgán 
měl provést hloubkové posouzení. Toto 
hloubkové posouzení by se však nemělo 
provádět soustavně, pouze případ od 
případu, existují-li obavy z existence umělé 
konstrukce. Při jejich posuzování by 
příslušné orgány měly zohlednit 
přinejmenším řadu faktorů stanovených v 
této směrnici, které by se však měly v 
celkovém posouzení považovat pouze za 
orientační a neměly by se posuzovat 
izolovaně. Aby společnosti nebyly 
zatěžovány příliš zdlouhavým postupem, 
mělo by se podrobné posouzení v každém 
případě uzavřít do tří měsíců a společnost 
by měla informována o tom, že podrobné 
posouzení bude provedeno. Jakmile 
nabude posouzení provedené výchozím 
členským státem právní moci, zašle se 
příslušnému orgánu cílového členského 
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podrobné posouzení bude provedeno. státu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Ustanoveními této směrnice nejsou 
dotčeny právní a správní předpisy, včetně 
vymáhání daňových pravidel v
přeshraničních přeměnách, fúzích a 
rozděleních, a vnitrostátních právních 
předpisů týkajících se daňových povinností 
členských států nebo jejich nižších 
územních nebo správních celků.

(58) Ustanoveními této směrnice nejsou 
dotčeny právní a správní předpisy, včetně 
vymáhání daňových pravidel při
přeshraničních přeměnách, fúzích a 
rozděleních společností, a vnitrostátních 
právních předpisů týkajících se daňových 
povinností členských států nebo jejich 
nižších územních nebo správních celků. 
Výchozí členský stát bude mít v souladu 
s judikaturou Evropského soudního dvora 
například právo uvalit daň na skryté 
rezervy odcházejících společností, které 
dosud nebyly ve výchozím státě 
předmětem zdanění.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Komise by měla provést hodnocení 
této směrnice. Podle bodu 22 
Interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 
2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů52 by uvedené hodnocení mělo 
vycházet z pěti kritérií účinnosti, účelnosti, 
relevanci, soudržnosti a přidané hodnotě a
mělo by sloužit jako základ pro posouzení 
dopadů možných budoucích opatření.

(63) Komise by měla provést hodnocení 
této směrnice. Při tomto hodnocení je 
třeba věnovat pozornost zvláště dopadu 
této směrnice na zjišťování případů 
přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení 
společností, které představují umělou 
konstrukci, a na zabránění těmto 
případům. Komise by měla provádět 
konzultace s evropskými sociálními 
partnery. Podle bodu 22 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 
2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů52 by uvedené hodnocení mělo 
vycházet z pěti kritérií účinnosti, účelnosti, 
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relevanci, soudržnosti a přidané hodnotě 
a mělo by sloužit jako základ pro 
posouzení dopadů možných budoucích 
opatření.

__________________ __________________

52 Úř. věst. L123, 12.5. 2016, s. 1. 52 Úř. věst. L123, 12.5. 2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V kapitole I se vkládá nový článek 
1a, který zní:

„Článek 1a 

Zájem společnosti

Řídicí nebo správní orgán společnosti je 
odpovědný za řízení společnosti v jejím 
nejlepším zájmu a v zájmu veřejnosti, což 
znamená, že za účelem udržitelného 
vytváření hodnot vyváženým způsobem 
zohledňuje potřeby zúčastněných stran, 
jako jsou akcionáři, zaměstnanci a životní 
prostředí.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/frn/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 b – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „umělou konstrukcí“ se rozumí 
konstrukce zavedená se zásadním cílem, 
jímž je obcházení povinností společností 
vyplývajících ze zákonných a smluvních 
práv zaměstnanců, věřitelů nebo 
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menšinových akcionářů, vyhýbání se 
placení příspěvků na sociální zabezpečení 
nebo přesouvání zisku za účelem snížení 
povinností týkajících se daně z příjmů 
právnických osob, a že současně 
neprovádí věcnou nebo skutečnou 
hospodářskou činnost v členském státě 
určení.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v případě právně prokázaných 
případů porušování práv pracovníků 
stanovených soudem nebo příslušným 
orgánem;

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společnost je předmětem 
preventivní restrukturalizace zahájené z 
důvodu pravděpodobné platební 
neschopnosti;

vypouští se

Odůvodnění

Obecná výjimka přeměny nebo rozdělení společností, které jsou předmětem restrukturalizace, 
zachází příliš daleko, jelikož přeměna nebo rozdělení společnosti samy o sobě mohou sloužit 
účelu restrukturalizace / vyhnutí se platební neschopnosti.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) společnost byla odsouzena v 
uplynulých třech letech za podvody v 
oblasti daní a sociálního zabezpečení, 
daňový únik, vyhýbání se daňovým 
povinnostem nebo praní špinavých peněz 
nebo za jakýkoli jiný finanční trestný čin;

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) některý z ředitelů společnosti je 
předmětem disciplinárního řízení 
v souvislosti se svou profesionální činností 
ve společnosti, a to zejména za daňové 
podvody, nebo pokud je v této souvislosti 
odsouzen nebo byl vyloučen coby ředitel 
v některém z členských států, v nichž 
společnost provozuje svou činnost;

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zástupci zaměstnanců společnosti 
neudělili souhlas s přeměnou na základě 
zprávy řídícího orgánu podle článku 86f 
této směrnice;
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Společnost, která je předmětem 
preventivní restrukturalizace zahájené z 
důvodu pravděpodobné platební 
neschopnosti, podléhá kontrole ze strany 
příslušných orgánů členských států, aby 
se zjistilo, zda její rozdělení nemá sloužit 
pro účely restrukturalizace a vyhnutí se 
insolvenci. Příslušné orgány členských 
států v návaznosti na kontrolu učiní 
nezávislé rozhodnutí ohledně toho, zda je 
dotyčná společnost oprávněna provést 
přeshraniční přeměnu či nikoliv.

Odůvodnění

Obecná výjimka přeměny nebo rozdělení společností, které jsou předmětem restrukturalizace, 
zachází příliš daleko, jelikož přeměna nebo rozdělení společnosti samy o sobě mohou sloužit 
účelu restrukturalizace / vyhnutí se platební neschopnosti.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby příslušný 
orgán výchozího členského státu nepovolil 
přeshraniční přeměnu, jestliže shledá, na 
základě individuálního posouzení 
konkrétního případu a s ohledem na 
všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, 
že představuje umělou konstrukci s cílem 
získat neoprávněné daňové zvýhodnění 
nebo nadměrně omezit zákonná nebo 

3. Členské státy zajistí, aby příslušný 
orgán výchozího členského státu nepovolil 
přeshraniční přeměnu společnosti, jestliže 
na základě individuálního posouzení 
konkrétního případu a s ohledem na 
všechny relevantní skutečnosti a okolnosti 
shledá, že představuje umělou konstrukci.
Společnost provádějící přeshraniční 
přeměnu prokáže na základě ověřitelných 
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smluvní práva zaměstnanců, věřitelů nebo 
menšinových společníků.

objektivních faktorů, že skutečně usiluje 
o usazení a o provádění podstatné 
a skutečné hospodářské činnosti v cílovém 
členském státě.

Má se za to, že společnost provádějící  
přeshraniční přeměnu je skutečně 
usazena a provozuje skutečnou 
hospodářskou činnost v cílovém členském 
státě, pokud přesouvá ústřední správu 
nebo hlavní místo podnikání do cílového 
členského státu a pokud její činnost v 
tomto státě vede k vytváření hodnot a je 
fyzicky založena na zaměstnancích, 
zařízení, majetku a prostorách. 

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 c – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výchozí členský stát může v 
okamžiku přeshraniční přeměny 
společnosti zdanit nerealizované 
kapitálové zisky. Společnost si poté může 
vybrat mezi  okamžitou platbou ve výši 
daně a odkladem platby ve výši daně spolu 
s úrokem v souladu s platnými 
vnitrostátními předpisy. Pokud se 
společnost rozhodne pro druhou 
jmenovanou variantu, může výchozí 
členský stát požadovat poskytnutí 
bankovní záruky.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) celkový obrat a celkový zdanitelný 
obrat;

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informace o přemístění ústřední 
správy nebo hlavní provozovny;

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) název nejvyššího podniku a 
případně seznam všech jeho dceřiných 
společností, stručný popis povahy jejich 
činnosti a jejich příslušné zeměpisné 
umístění;

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) počet zaměstnanců v přepočtu na 
ekvivalent plného pracovního úvazku;
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) jiná dlouhodobá aktiva než peněžní 
prostředky nebo peněžní ekvivalenty;

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. j d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jd) výši naběhlé daně z příjmu (za běžný 
rok), což je stávající daňový náklad u 
zdanitelných zisků nebo ztrát v účetním 
období účtovaný podniky a pobočkami, 
které jsou rezidenty pro daňové účely 
v příslušné daňové jurisdikci;

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 1 – písm. j e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

je) výši zaplacené daně z příjmu, což je 
částka daně z příjmu zaplacená během 
příslušného účetního období podniky 
a pobočkami, které jsou rezidenty pro 
daňové účely v příslušné daňové 
jurisdikci;

Pozměňovací návrh 55



AD\1169158CS.docx 35/107 PE625.345v03-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Společníci, zaměstnanci a věřitelé 
mají možnost vznášet k tomuto projektu 
připomínky. Tyto připomínky by měly být 
zahrnuty do závěrečné zprávy. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro 
společníky

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro 
společníky a zaměstnance

Odůvodnění

Z hlediska nákladů by bylo smysluplnější shrnout zprávy řídícího a správního orgánu do 
jedné, zejména vzhledem k tomu, že by obě zprávy v každém případě měly být zpřístupněny jak 
společníkům, tak zaměstnancům.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící nebo správní orgán 
společnosti provádějící přeshraniční 
přeměnu vypracuje zprávu, ve které 
objasní a zdůvodní právní a hospodářské 
aspekty přeshraniční přeměny.

1. Řídící nebo správní orgán 
společnosti provádějící její přeshraniční 
přeměnu vypracuje zprávu, ve které 
objasní a zdůvodní právní a hospodářské 
aspekty přeshraniční přeměny pro 
zaměstnance a také dopady této 
přeshraniční přeměny na zaměstnance.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dopady přeshraniční přeměny na 
budoucí podnikání společnosti a na 
strategický plán vedení;

a) opodstatnění operace a dopady 
přeshraniční přeměny na budoucí 
podnikání společnosti a na strategický plán 
vedení;

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopady přeshraniční přeměny 
společnosti na ochranu pracovněprávních 
vztahů;

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) veškeré podstatné změny podmínek 
zaměstnání, včetně pracovněprávních 
vztahů a kolektivních smluv, a místa 
podnikání společnosti;

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) zda se faktory uvedené pod 
písmeny a), ca) a cb) týkají jakékoli 
dceřiné společnosti nebo pobočky 
společnosti.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpráva uvedená v odstavci 1 
tohoto článku bude doplněna o prohlášení 
řídícího nebo správního orgánu 
společnosti o místech podnikání 
společnosti po přeshraniční přeměně, 
včetně informací o částečném nebo 
úplném pokračování v podnikání 
ve výchozím členském státě a 
v příslušných případech i zmínky o 
skutečnosti, že k dalšímu provozu 
společnosti dochází pouze ve výchozím 
členském státě.

Odůvodnění

Doplňující prohlášení usnadní správné posouzení ze strany příslušných orgánů s cílem 
zabránit umělým konstrukcím za účelem získání neoprávněného daňového zvýhodnění nebo 
porušování práv zaměstnanců, věřitelů či menšinových akcionářů. Je i nadále v souladu s 
uskutečněním zdanění kapitálových zisků v případě přesunu aktiv, daňového rezidentství nebo 
stálé provozovny, jak je stanoveno ve směrnici Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 
2016.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
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Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva uvedená v odstavci 1 tohoto 
článku se přinejmenším elektronicky 
zpřístupní společníkům nejpozději dva 
měsíce před konáním valné hromady 
uvedené v článku 86i. Zpráva se rovněž 
souběžně zpřístupní zástupcům 
zaměstnanců společnosti, která provádí 
přeshraniční přeměnu, respektive pokud 
tito zástupci neexistují, přímo 
zaměstnancům.

3. Zpráva uvedená v odstavci 1 tohoto 
článku se přinejmenším elektronicky 
zpřístupní společníkům, odborům 
a zástupcům zaměstnanců společnosti, 
respektive pokud tito zástupci neexistují, 
přímo zaměstnancům nejpozději dva 
měsíce před konáním valné hromady 
uvedené v článku 86i.

Odůvodnění

Navrhovaná lhůta se odchyluje od odpovídajícího ustanovení pro přeshraniční fúze. Lhůty 
pro všechna restrukturalizační opatření by měly být sjednoceny.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud řídící nebo správní orgán 
společnosti, která provádí přeshraniční 
přeměnu, obdrží včas stanovisko zástupců 
jejích zaměstnanců, nebo pokud tito 
zástupci neexistují, stanovisko 
zaměstnanců, jak stanovuje vnitrostátní 
právo, jsou o tomto stanovisku 
informováni společníci a toto stanovisko 
se přiloží ke zprávě.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva však není nutná v případě, 
že všichni společníci společnosti, která 
provádí přeshraniční přeměnu, souhlasili 
s tím, že se vzdávají tohoto požadavku.

vypouští se

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud však společnost, která 
provádí přeshraniční přeměnu ani její 
případné dceřiné společnosti nemají 
žádné zaměstnance kromě těch, kteří tvoří 
součást řídícího nebo správního orgánu, 
může se zpráva omezit na faktory uvedené 
v odst. 2 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 e – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Tímto článkem nejsou dotčena 
použitelná práva na informace a 
konzultace a řízení zahájená na 
vnitrostátní úrovni v návaznosti na 
provedení směrnice 2002/14/ES nebo 
2009/38/ES.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
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Článek 86 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86f vypouští se

1. Řídící nebo správní orgán 
společnosti provádějící přeshraniční 
přeměnu vypracuje zprávu, ve které 
objasní dopady přeshraniční přeměny na 
zaměstnance. 

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 
vysvětlí zejména:

a) dopady přeshraniční přeměny na 
budoucí podnikání společnosti a na 
strategický plán vedení;

b) dopady přeshraniční přeměny na 
ochranu pracovněprávních vztahů;

c) veškeré podstatné změny podmínek 
zaměstnání a místa podnikání společnosti;

d) zda se faktory uvedené pod 
písmeny a), b) a c) rovněž týkají jakékoliv 
dceřiné společnosti společnosti.

3. Zpráva uvedená v odstavci 1 
tohoto článku se přinejmenším 
elektronicky zpřístupní zástupcům 
zaměstnanců společnosti, která provádí 
přeshraniční přeměnu, respektive pokud 
tito zástupci neexistují, přímo 
zaměstnancům nejpozději dva měsíce před 
konáním valné hromady uvedené v článku 
86i. Zpráva se rovněž souběžně zpřístupní 
společníkům společnosti, která provádí 
přeshraniční přeměnu.

4. Pokud řídící nebo správní orgán 
společnosti, která provádí přeměnu, 
obdrží včas stanovisko zástupců jejích 
zaměstnanců nebo, pokud tito zástupci 
neexistují, přímo zaměstnanců, jak 
stanoví vnitrostátní právo, jsou o tomto 
stanovisku informováni společníci a toto 
stanovisko se přiloží ke zprávě.

5. Zpráva uvedená v odstavci 1 není 
však nutná, pokud společnost, která 
provádí přeměnu, ani její případné 
dceřiné společnosti nemají žádné 
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zaměstnance kromě těch, kteří tvoří 
součást řídícího nebo správního orgánu.

6. Odstavci 1 až 6 nejsou dotčena 
použitelná práva na informace a 
konzultace a řízení zahájená na 
vnitrostátní úrovni v návaznosti na 
provedení směrnic 2002/14/ES nebo 
2009/38/ES.

Odůvodnění

Tento článek se vypouští, protože článek 86f se stává součástí článku 86e.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkoumání nezávislým znalcem Přezkoumání příslušným orgánem

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby společnost 
provádějící přeshraniční přeměnu požádala 
nejméně dva měsíce přede dnem valné 
hromady uvedené v článku 86i příslušný 
orgán určený v souladu s čl. 86m odst. 1, 
aby jmenoval znalce na přezkum a 
posouzení projektu přeshraniční přeměny a
zpráv uvedených v článcích 86e a 86f, s
výhradou ustanovení v odstavci 6 tohoto 
článku.

Členské státy zajistí, aby společnost 
provádějící přeshraniční přeměnu požádala 
nejméně dva měsíce přede dnem valné 
hromady uvedené v článku 86i příslušný 
orgán určený v souladu s čl. 86m odst. 1, 
aby posoudil projekt přeshraniční přeměny 
a zprávy uvedené v článku 86e, s výhradou 
ustanovení v odstavci 6 tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K žádosti o jmenování znalce se připojí: K žádosti předložené příslušnému orgánu
se připojí:

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávy uvedené v článcích 86e a 
86f.

b) zpráva uvedená v článku 86e.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán jmenuje 
nezávislého znalce do pěti pracovních dnů 
od žádosti uvedené v odstavci 1 a obdržení 
projektu a zpráv. Znalec je nezávislý na 
společnosti provádějící přeshraniční 
přeměnu a může jít o fyzickou či 
právnickou osobu v závislosti na právu 
výchozího členského státu. Při posuzování 
nezávislosti znalce zohlední členské státy 
rámec zavedený v článcích 22 a 22b 
směrnice 2006/43/ES.

2. Příslušný orgán začne zpracovávat 
žádost uvedenou v odstavci 1 do deseti 
pracovních dnů od obdržení projektu a 
zprávy.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Znalec vyhotoví písemnou zprávu 
uvádějící přinejmenším:

3. Po konzultaci s třetími stranami, 
které mají odůvodněný zájem na přeměně 
společnosti, vyhotoví příslušný orgán
písemnou zprávu uvádějící přinejmenším:

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podrobné posouzení přesnosti zpráv 
a informací předložených společností 
provádějící přeshraniční přeměnu;

a) podrobné posouzení formální a 
věcné přesnosti zpráv a informací 
předložených společností provádějící 
přeshraniční přeměnu;

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis všech skutečností nutných 
pro to, aby příslušný orgán určený v 
souladu s čl. 86m odst. 1 mohl provést 
hloubkové posouzení ke stanovení, zda 
zamýšlená přeměna představuje umělou 
konstrukci v souladu s článkem 86n, včetně 
přinejmenším: charakteristiku usazení v
cílovém členském státě, mimo jiné záměr, 
odvětví, investice, čistý obrat, hospodářský 
výsledek, počet zaměstnanců, obsah 

b) popis všech skutečností určených v 
souladu s čl. 86m odst. 1, aby bylo možné
provést důkladné posouzení ke stanovení, 
zda zamýšlená přeměna představuje 
umělou konstrukci v souladu s článkem 
86n, včetně přinejmenším: charakteristiku 
usazení v cílovém členském státě, mimo 
jiné záměr, odvětví, investice, čistý obrat, 
hospodářský výsledek, počet zaměstnanců, 
obsah rozvahy, daňovou rezidenci, majetek 
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rozvahy, daňovou rezidenci, majetek a jeho 
umístění, obvyklé místo výkonu práce 
zaměstnanců a zvláštních skupin 
zaměstnanců, místo, kam jsou splatné 
příspěvky na sociální zabezpečení, a 
obchodní rizika, která na sebe přijímá 
přeměněná společnost v cílovém členském 
státě a ve výchozím členském státě.

a jeho umístění, obvyklé místo výkonu 
práce zaměstnanců a zvláštních skupin 
zaměstnanců, místo, kam jsou splatné 
příspěvky na sociální zabezpečení, dopad 
na zaměstnanecké penzijní pojištění 
a obchodní rizika, která na sebe přijímá 
přeměněná společnost v cílovém členském 
státě a ve výchozím členském státě.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby nezávislý 
znalec měl právo získat od společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu veškeré 
relevantní informace a listiny a mohl 
provádět všechna nutná šetření za účelem 
ověření všech skutečností v projektu nebo 
zpráv vedení. Znalec má rovněž právo 
obdržet připomínky a stanoviska zástupců 
zaměstnanců společnosti, respektive pokud 
tito zástupci neexistují, přímo
zaměstnanců, a rovněž věřitelů a 
společníků společnosti.

4. Členské státy zajistí, aby měl 
příslušný orgán právo získat od 
společnosti provádějící přeshraniční 
přeměnu veškeré relevantní informace a 
listiny a mohl provádět všechna nutná 
šetření za účelem ověření všech skutečností 
v projektu nebo zprávě vedení. Příslušný 
orgán kromě toho může v případě potřeby 
pokládat otázky příslušnému orgánu 
cílového členského státu a má právo 
obdržet připomínky a stanoviska 
odborových organizací, zástupců 
zaměstnanců společnosti, respektive pokud 
tito zástupci neexistují, stanoviska
zaměstnanců, a rovněž věřitelů a 
společníků společnosti. Tyto připomínky a 
stanoviska tvoří přílohu zprávy.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 g – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby informace 
předložené nezávislému znalci mohly být 

5. Členské státy zajistí, aby informace 
a stanoviska předložené příslušnému 
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použity pouze pro účely tvorby jeho zprávy 
a aby důvěrné informace, včetně 
obchodního tajemství, nebyly 
zpřístupněny. Znalec může případně 
příslušnému orgánu určenému v souladu 
s čl. 86m odst. 1 předložit samostatný 
dokument obsahující tyto důvěrné 
informace a tento samostatný dokument 
se zpřístupní pouze společnosti provádějící 
přeshraniční přeměnu a nezpřístupní se 
žádné třetí osobě.

orgánu mohly být použity pouze pro účely 
tvorby jeho zprávy a aby důvěrné 
informace, včetně obchodního tajemství, 
nebyly zpřístupněny.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případnou zprávu nezávislého 
znalce uvedenou v článku 86g;

b) zprávu příslušného orgánu 
výchozího členského státu uvedenou v 
článku 86g;

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oznámení informující společníky, 
věřitele a zaměstnance společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu o tom, že 
mohou společnosti a příslušnému orgánu 
určenému v souladu s čl. 86m odst. 1 
předložit přede dnem konání valné 
hromady připomínky k listinám uvedeným 
v písmenu a) a b) odstavce 1.

c) oznámení informující společníky, 
věřitele, odbory a zaměstnance společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu o tom, že 
mohou společnosti a příslušnému orgánu 
určenému v souladu s čl. 86m odst. 1 
předložit přede dnem konání valné 
hromady připomínky k listinám uvedeným 
v písmenu a) a b) pododstavce 1.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informace o konečných 
skutečných majitelích před provedením 
přeshraniční přeměny a po ní.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 
zcela splnit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu ve výchozím členském státu 
osobně.

Členské státy zajistí, aby požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 
zcela splnit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoli příslušnému 
orgánu nebo ke zvláštní osobě nebo na 
zvláštní úřad pověřený zpracováním 
žádostí o zápis ve výchozím členském státu 
osobně.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by měl být vytvořen soulad s návrhem směrnice 
(COM(2018)239 final), pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou vyžadovat 
fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu v případě, že existuje 
skutečné podezření z podvodu založené na 

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 



AD\1169158CS.docx 47/107 PE625.345v03-00

CS

rozumných důvodech. příslušného orgánu nebo u jakékoli jiné 
osoby či orgánu, který se online 
zveřejněním zabývá nebo je zpracovává 
nebo asistuje při jeho zpracování. 

Odůvodnění

Termín „podezření z podvodů“ má v různých členských státech různý význam. Kromě toho je 
sporné, zda navrhované znění zahrnuje všechny zamýšlené situace.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví podrobná pravidla 
pro on-line zveřejnění listin a informací 
uvedených v odstavcích 1 a 3. Čl. 13f odst. 
3 a 4 se použije obdobně.

Odůvodnění

Termín „podezření z podvodů“ má v různých členských státech různý význam. Kromě toho je 
sporné, zda navrhované znění zahrnuje všechny zamýšlené situace.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 h – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby důvěrné 
informace, včetně obchodních tajemství, 
nebyly zpřístupněny nikomu jinému než 
zástupcům zaměstnanců, pokud je tak 
stanoveno ve vnitrostátních právních 
předpisech.
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Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 i – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení valnou hromadou Schválení valnou hromadou a plenárním 
shromážděním zaměstnanců

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 i – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po vzetí zpráv uvedených v 
článcích 86e, 86f a 86g na vědomí 
rozhodne valná hromada společnosti 
provádějící přeměnu usnesením o tom, zda 
schvaluje projekt přeshraniční přeměny. 
Společnost informuje příslušný orgán 
určený v souladu s čl. 86m odst. 1 o 
rozhodnutí valné hromady.

1. Po vzetí zpráv uvedených v 
článcích 86e a případně 86g na vědomí 
rozhodne valná hromada a plenární 
shromáždění zaměstnanců společnosti 
provádějící přeměnu usnesením o tom, zda 
schvaluje projekt přeshraniční přeměny. 
Společnost informuje příslušný orgán 
určený v souladu s čl. 86m odst. 1 o 
rozhodnutí valné hromady a plenárního 
shromáždění zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valná hromada společnosti 
provádějící přeměnu si může vyhradit 
právo podmínit provedení přeshraniční 
přeměny tím, že valná hromada výslovně 
potvrdí úpravy uvedené v článku 86l.

2. Valná hromada a plenární 
shromáždění zaměstnanců společnosti 
provádějící přeměnu si mohou vyhradit 
právo podmínit provedení přeshraniční 
přeměny tím, že valná hromada a plenární 
shromáždění zaměstnanců výslovně 
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potvrdí úpravy uvedené v článku 86l.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 j – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby tito 
společníci společnosti provádějící
přeshraniční přeměnu měli právo zcizit své 
podíly (akcie) za podmínek stanovených v 
odstavcích 2 až 6:

1. Členské státy zajistí, aby 
společníci, kteří se vysloví proti
přeshraniční přeměně, měli právo zcizit 
své podíly (akcie) za podmínek 
stanovených v odstavcích 2 až 6:

Odůvodnění

Je přiměřenější omezit nárok na společníky, kteří se výslovně vyslovili proti rozhodnutí 
o přeměně, jak je již stanoveno v čl. 86e odst. 2 písm. c).

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 j – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy stanoví, aby každý 
společník, který přijal nabídku peněžité 
náhrady uvedenou v odstavci 3, avšak
který má za to, že tato náhrada nebyla 
stanovena v odpovídající výši, měl právo 
požádat vnitrostátní soud ve lhůtě jednoho 
měsíce od přijetí nabídky, aby přepočítal 
výši nabídnuté peněžité náhrady.

5. Členské státy stanoví, aby každý 
společník, který nepřijal nabídku peněžité 
náhrady uvedenou v odstavci 3 a který má 
za to, že tato náhrada nebyla stanovena v 
odpovídající výši, měl právo požádat 
vnitrostátní soud ve lhůtě jednoho měsíce 
od uplynutí lhůty pro přijetí nabídky, aby 
přepočítal výši nabídnuté peněžité náhrady.

Odůvodnění

Bylo by smysluplnější stanovit jednotnou lhůtu pro všechny společníky. Kromě toho není 
jasné, proč by společník, který přijal nabídku peněžité náhrady, měl mít možnost žádat o 
soudní přezkum, přestože ze společnosti po přijetí nabídky vystoupil.
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Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 k – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou požadovat, 
aby řídící nebo správní orgán společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu učinil
prohlášení přesně zachycující finanční 
situaci společnosti jako součást projektu 
přeshraniční přeměny uvedeného v článku
86d. Prohlášení uvede, že na základě 
informací dostupných řídícímu nebo 
správnímu orgánu společnosti ke dni 
prohlášení a po provedení přiměřeného 
šetření tyto orgány nevidí žádný důvod, 
proč by společnost po nabytí účinnosti 
přeměny neměla být schopná dostát svým 
závazkům v době jejich splatnosti. 
Prohlášení se učiní nejdříve jeden měsíc 
před zveřejněním projektu přeshraniční 
přeměny v souladu s článkem 86h.

1. Řídící nebo správní orgán 
společnosti provádějící přeshraniční 
přeměnu učiní prohlášení přesně 
zachycující finanční situaci společnosti 
jako součást projektu přeshraniční přeměny 
uvedeného v článku 86d. V prohlášení se
uvede, že na základě informací dostupných 
řídícímu nebo správnímu orgánu 
společnosti ke dni prohlášení a po 
provedení přiměřeného šetření tyto orgány 
nevidí žádný důvod, proč by společnost po 
nabytí účinnosti přeměny neměla být 
schopná dostát svým závazkům v době 
jejich splatnosti. Prohlášení se učiní 
nejdříve jeden měsíc před zveřejněním 
projektu přeshraniční přeměny v souladu s 
článkem 86h.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 k – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
věřitelé, kteří nejsou spokojeni s ochranou 
svých zájmů poskytovanou v projektu 
přeshraniční přeměny, jak je stanovena v 
čl. 86d písm. f), mohli obrátit na příslušný 
správní nebo soudní orgán pro odpovídající 
ochranná opatření ve lhůtě jednoho měsíce 
od zveřejnění uvedeného v článku 86h.

2. Členské státy zajistí, aby se věřitelé 
mohli obrátit na příslušný správní nebo 
soudní orgán pro odpovídající ochranná 
opatření ve lhůtě jednoho měsíce od 
zveřejnění uvedeného v článku 86h, pokud 
se navzdory stanovené ochraně jejich 
zájmů podle čl. 86d písm. f) domnívají, že 
byli znevýhodněni.
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Odůvodnění

Výraz „nejsou spokojeni“ ponechává prostor pro subjektivní hodnocení ze strany věřitelů. 
Smysluplnější by byl výraz „znevýhodněni“.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 k – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě, že společnost spolu s 
projektem přeměny zveřejní zprávu 
nezávislého znalce, ve které je shledáno, že 
není odůvodněně pravděpodobné, že by 
práva věřitelů byla neoprávněně dotčena. 
Nezávislý znalec by měl být jmenován 
nebo schválen příslušným orgánem a měl 
by splňovat požadavky stanovené v čl. 86g 
odst. 2;

a) v případě, že společnost spolu s 
projektem přeměny zveřejní zprávu 
nezávislého znalce, ve které je shledáno, že 
není odůvodněně pravděpodobné, že by 
práva věřitelů byla neoprávněně dotčena. 
Nezávislý znalec by měl být jmenován 
nebo schválen příslušným orgánem a měl 
by být nezávislý na společnosti provádějící 
přeshraniční přeměnu, neměl by být ve 
střetu zájmů a může jít o fyzickou či 
právnickou osobu v závislosti na právu 
výchozího členského státu;

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 l – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznají zvláštnímu vyjednávacímu 
výboru právo rozhodnout dvoutřetinovou
většinou svých členů zastupujících 
nejméně dvě třetiny zaměstnanců, že 
nebude zahájeno žádné vyjednávání nebo 
že již zahájená vyjednávání budou 
skončena a budou uplatněna pravidla pro 
účast platná v cílovém členském státě;

(Netýká se českého znění.)
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Odůvodnění

V českém znění je správně uvedeno „v cílovém členském státě“.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí orgán příslušný 
ke kontrole zákonnosti přeshraniční 
přeměny s ohledem na tu část postupů, 
která se řídí vnitrostátním právem 
výchozího členského státu, a k vydání 
osvědčení předcházejícího přeměně, které 
potvrzuje splnění všech relevantních 
podmínek a řádné dokončení všech 
postupů a náležitostí ve výchozím 
členském státě.

1. Členské státy určí soud, notáře 
nebo jiný orgán příslušný ke kontrole 
zákonnosti přeshraniční přeměny 
společností s ohledem na tu část postupu, 
která se řídí vnitrostátním právem 
výchozího členského státu, a k vydání 
osvědčení předcházejícího přeměně, které 
potvrzuje splnění všech relevantních 
podmínek a řádné dokončení všech 
postupů a náležitostí ve výchozím 
členském státě.

Odůvodnění

Soulad se směrnicí (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční fúze, zejména s čl. 127 odst. 1.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávy uvedené v článcích 86e, 86f, 
respektive 86g;

b) zprávy uvedené v článcích 86e a
86g;

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
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Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekt přeměny a zprávy podle článku 86g
se příslušnému orgánu nemusí předkládat 
opětovně.

Projekt přeměny společnosti a zprávy 
podle článku 86h se příslušnému orgánu 
nemusí předkládat opětovně.

Odůvodnění

Je smysluplnější vytvořit odkaz na článek 86h.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou 
v odstavci 2, včetně překládání veškerých 
informací a listin bylo možné vyhotovit 
zcela online bez nutnosti dostavení se k
příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 
1 osobně.

Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou 
v odstavci 2, včetně překládání veškerých 
informací a listin, bylo možné vyhotovit 
zcela online bez nutnosti dostavení se 
k příslušnému orgánu nebo ke zvláštní 
osobě nebo na zvláštní úřad pověřený 
žádostmi o zápis.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by měl být vytvořen soulad s návrhem směrnice 
(COM(2018)239 final), pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou vyžadovat Členské státy však mohou v odůvodněných 
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fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu, kterému se mají 
příslušné informace a listiny předložit v 
případě, že existuje skutečné podezření z 
podvodu založené na rozumných 
důvodech.

výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu nebo u jakékoli jiné 
osoby či orgánu, který se online 
zveřejněním zabývá nebo je zpracovává 
nebo asistuje při jeho zpracování, přičemž 
je třeba předložit příslušné informace a 
listiny. Členské státy stanoví podrobná 
pravidla pro on-line zveřejnění listin a 
informací uvedených v odstavci 1 a 3. Čl. 
13f odst. 3 a 4 se použije obdobně.

Odůvodnění

Termín „podezření z podvodů“ má v různých členských státech různý význam. Je sporné, zda 
navrhovaný článek zahrnuje všechny zamýšlené situace.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o dodržování pravidel 
pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena 
v článku 86l, výchozí členský stát ověří, že
projekt přeshraniční přeměny uvedený v 
odstavci 2 tohoto článku obsahuje
informace o postupech, jak určit příslušnou 
úpravu, a o možných variantách takové 
úpravy.

4. Pokud jde o dodržování pravidel 
pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena 
v článku 86l, výchozí členský stát ověří, 
zda projekt přeshraniční přeměny a zprávy 
o něm uvedené v odstavci 2 tohoto článku
obsahují informace o postupech, jak určit 
příslušnou úpravu, a o možných variantách 
takové úpravy.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby příslušný 6. Členské státy zajistí, aby příslušný 
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orgán určený v souladu s odstavcem 1 
mohl konzultovat jiné příslušné orgány s 
působností v jednotlivých oblastech 
dotčených přeshraniční přeměnou.

orgán určený v souladu s odstavcem 1 
mohl konzultovat jiné příslušné orgány jak 
ve výchozím, tak v cílovém členském státě 
s působností v jednotlivých oblastech 
dotčených přeshraniční přeměnou.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby posouzení 
příslušným orgánem proběhlo ve lhůtě 
jednoho měsíce od dne obdržení informací 
o schválení přeměny valnou hromadou 
společnosti. Posouzení má jeden z těchto 
výsledků:

7. Členské státy zajistí, aby posouzení 
příslušným orgánem proběhlo ve lhůtě 
dvou měsíců od dne obdržení informací 
o schválení přeměny valnou hromadou 
společnosti. Posouzení má jeden z těchto 
výsledků:

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 m – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě, že má příslušný orgán 
vážné obavy, že přeshraniční přeměna 
může představovat umělou konstrukci
uvedenou v čl. 86c odst. 3, může 
rozhodnout o provedení hloubkového 
posouzení v souladu s článkem 86n a
informuje společnost o rozhodnutí provést 
takové posouzení a o jeho následném 
výsledku.

c) v případě, že má příslušný orgán 
vážné obavy, že přeshraniční přeměna 
společnosti může představovat umělou 
konstrukci, rozhodne o provedení 
hloubkového posouzení v souladu 
s článkem 86n a informuje společnost 
o rozhodnutí provést takové posouzení a o 
jeho následném výsledku.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
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Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 n – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby za účelem 
posouzení, zda přeshraniční přeměna 
představuje umělou konstrukci ve smyslu 
čl. 86c odst. 3, příslušný orgán výchozího 
členského státu provedl hloubkové 
posouzení všech relevantních skutečností a 
okolností a zohlednil přinejmenším toto: 
charakteristiku usazení v cílovém členském 
státě, mimo jiné záměr, odvětví, investice, 
čistý obrat, hospodářský výsledek, počet 
zaměstnanců, obsah rozvahy, daňovou 
rezidenci, majetek a jeho umístění, obvyklé 
místo výkonu práce zaměstnanců a
zvláštních skupin zaměstnanců, místo, kam 
jsou splatné příspěvky na sociální 
zabezpečení, a obchodní rizika, která na 
sebe přijímá přeměněná společnost v
cílovém členském státě a ve výchozím 
členském státě.

Členské státy zajistí, aby za účelem 
posouzení, zda přeshraniční přeměna 
představuje umělou konstrukci, příslušný 
orgán výchozího členského státu provedl 
hloubkové posouzení všech relevantních 
skutečností a okolností a zohlednil 
přinejmenším toto: charakteristiku usazení 
v cílovém členském státě, mimo jiné 
odvětví, investice, čistý obrat, hospodářský 
výsledek, počet zaměstnanců, obsah 
rozvahy, daňovou rezidenci, majetek a jeho 
umístění, obvyklé místo výkonu práce 
zaměstnanců a zvláštních skupin 
zaměstnanců, místo, kam jsou splatné 
příspěvky na sociální zabezpečení, 
a obchodní rizika, která na sebe přijímá 
přeměněná společnost v cílovém členském 
státě a ve výchozím členském státě.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 n – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že se příslušných orgán uvedený v odstavci 
1 rozhodne provést hloubkové posouzení, 
může vyslechnout společnost a všechny 
strany, které předložily připomínky podle 
čl. 86h odst. 1 písm. c) v souladu s
vnitrostátním právem. Příslušné orgány 
uvedené v odstavci 1 mohou rovněž 
vyslechnout kteroukoliv jinou zúčastněnou 
třetí osobu v souladu s vnitrostátním 
právem. Příslušný orgán přijme konečné 
rozhodnutí ohledně vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně do dvou měsíců 

2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že se příslušných orgán uvedený v odstavci 
1 rozhodne provést hloubkové posouzení, 
může vyslechnout společnost a všechny 
strany, které předložily připomínky podle 
čl.86h odst. 1 písm. c) v souladu 
s vnitrostátním právem. Příslušné orgány 
uvedené v odstavci 1 mohou rovněž 
vyslechnout kteroukoli jinou zúčastněnou 
třetí osobu v souladu s vnitrostátním 
právem. Příslušný orgán přijme konečné 
rozhodnutí ohledně vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně společnosti do tří
měsíců od zahájení hloubkového 
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od zahájení hloubkového posouzení. posouzení.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 o – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušným orgánem výchozího 
členského státu není soud, bylo 
rozhodnutí příslušného orgánu o vydání 
nebo odepření vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně předmětem 
soudního přezkumu v souladu s
vnitrostátním právem. Členské státy navíc 
zajistí, aby osvědčení předcházející 
rozdělení nenabylo účinnosti před 
vypršením určité lhůty umožňující podat 
osobám žalobu k příslušnému soudu a 
případně žádat o nařízení předběžných 
opatření.

1. Členské státy zajistí, aby bylo 
rozhodnutí příslušného orgánu o vydání 
nebo odepření vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně společnosti 
předmětem soudního přezkumu v souladu 
s vnitrostátním právem. Členské státy 
navíc zajistí, aby osvědčení předcházející 
této přeměně nenabylo účinnosti před 
vypršením určité lhůty umožňující podat 
osobám žalobu k příslušnému soudu a 
případně žádat o nařízení předběžných 
opatření.

Odůvodnění

Není jasné, proč by neměla existovat možnost soudního přezkumu i v případech, v nichž 
vydává osvědčení předcházející přeměně soud.

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 o – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
rozhodnutí o vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně bylo zasláno 
orgánům uvedeným v čl. 86m odst. 1 a 
rozhodnutí o vydání či odepření vydání 
osvědčení předcházejícího přeměně byla 

2. Členské státy zajistí, aby 
rozhodnutí o vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně společnosti bylo 
zasláno orgánům uvedeným v čl. 86p odst. 
1 a všem účastníkům, kteří předložili 
připomínky podle čl. 86h odst. 1 písm. c) 
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dostupná prostřednictvím systému 
propojení rejstříků vytvořeného v souladu s 
článkem 22.

podle pravidel stanovených 
ve vnitrostátním právu, a rozhodnutí 
o vydání či odepření vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně byla dostupná 
prostřednictvím systému propojení 
rejstříků vytvořeného v souladu s článkem 
22. 

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 p – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí orgán příslušný ke 
kontrole zákonnosti přeshraniční přeměny 
s ohledem na tu část postupů, která se řídí 
vnitrostátním právem cílového členského 
státu, a ke schválení přeshraniční přeměny, 
jestliže přeměna splňuje všechny relevantní 
podmínky a byly řádně dokončeny všechny 
postupy a náležitosti ve výchozím 
členském státě.

Členské státy určí soud, notáře nebo jiný
příslušný orgán ke kontrole zákonnosti 
přeshraniční přeměny s ohledem na tu část 
postupů, která se řídí vnitrostátním právem 
cílového členského státu, a ke schválení 
přeshraniční přeměny, jestliže přeměna 
splňuje všechny relevantní podmínky a 
byly řádně dokončeny všechny postupy a 
náležitosti ve výchozím členském státě.

Odůvodnění

Soulad se směrnicí (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční fúze, zejména s čl. 127 odst. 1.

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 p – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby žádost 
uvedenou v odstavci 1 společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu, která 
zahrnuje předložení jakýchkoliv informací 
a listin, bylo možné zcela vyhotovit online, 
aniž by bylo nutné dostavit se k 

Každý členský stát zajistí, aby žádost 
uvedenou v odstavci 1 společnosti 
provádějící přeshraniční přeměnu, která 
zahrnuje předložení jakýchkoliv informací 
a listin, bylo možné zcela vyhotovit online, 
aniž by bylo nutné dostavit se k 
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příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 
1 osobně.

příslušnému orgánu nebo ke zvláštní osobě 
nebo na zvláštní úřad pověřený žádostmi o 
zápis osobně.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by měl být vytvořen soulad s návrhem směrnice 
(COM(2018)239 final), pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 p – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou vyžadovat 
fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu členského státu, 
kterému se mají příslušné informace a 
listiny předložit v případě, že existuje 
skutečné podezření z podvodu založené na 
rozumných důvodech.

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli
příslušného orgánu členského státu, 
kterému se mají příslušné informace a 
listiny předložit nebo u jakékoli jiné osoby 
či orgánu, který se online zveřejněním 
zabývá nebo je zpracovává nebo asistuje 
při jeho zpracování.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 p – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví podrobná pravidla 
pro on-line zveřejnění listin a informací 
uvedených v odstavcích 1 a 3. Čl. 13f odst. 
3 a 4 se použije obdobně.
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Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 86 s a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86sa

Občanskoprávní odpovědnost členů 
správního nebo řídícího orgánu 

přeměňované společnosti

Právní předpisy členských států upraví 
vůči akcionářům a věřitelům společnosti 
provádějícím přeshraniční přeměnu 
alespoň občanskoprávní odpovědnost 
členů správního nebo řídícího orgánu této 
společnosti za zaviněné jednání těchto 
členů při přípravě a provádění přeměny, 
kteří předložili nepravdivé prohlášení o 
místech podnikání uvedených v čl. 86e 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 t – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla upravující 
přinejmenším občanskoprávní odpovědnost 
nezávislých znalců pověřených vypracovat 
zprávy uvedené v článku 86g a čl. 86g
odst. 2 písm. a), a to rovněž za zaviněné 
jednání při plnění jejich povinností.

Členské státy stanoví pravidla upravující 
přinejmenším občanskoprávní 
odpovědnost, vůči věřitelům, nezávislých 
znalců pověřených vypracovat zprávu 
uvedenou v čl. 86k odst. 3 písm. a), a to 
rovněž za zaviněné jednání při plnění jejich 
povinností. 

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že odpovědnost platí vůči společníkům a věřitelům.
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Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 t – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla upravující 
přinejmenším občanskoprávní odpovědnost 
nezávislých znalců pověřených vypracovat 
zprávy uvedené v článku 86g a čl. 86g
odst. 2 písm. a), a to rovněž za zaviněné 
jednání při plnění jejich povinností.

Členské státy stanoví pravidla upravující 
přinejmenším občanskoprávní odpovědnost 
nezávislých znalců pověřených vypracovat 
zprávu uvedenou v čl. 86k odst. 3 písm. a), 
a to rovněž za zaviněné jednání při plnění 
jejich povinností.

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 86 u – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však během dvou let po dni, kdy 
přeshraniční přeměna nabyla účinnosti, 
jsou příslušné orgány upozorněny na nové 
informace o této přeshraniční přeměně, v 
nichž se uvádí skutečné podezření z 
podvodu, zahájí příslušné orgány 
revidované posouzení skutečnosti v dané 
věci a mohou přijmout účinné, přiměřené 
a odrazující sankce v případě, že se 
jednalo o umělé konstrukce.

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 119 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 119 se doplňuje nový 
bod, který zní:
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(2a) „umělou konstrukcí“ se rozumí 
konstrukce zavedená se zásadním cílem, 
jímž je obcházení povinností společností 
vyplývajících z zákonných a smluvních 
práv zaměstnanců, věřitelů nebo 
menšinových akcionářů, vyhýbání se 
placení příspěvků na sociální zabezpečení 
nebo přesouvání zisku za účelem snížení 
povinností týkajících se daně z příjmů 
právnických osob, a že současně 
neprovádí věcnou nebo skutečnou 
hospodářskou činnost v členském státě 
určení.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/frn/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 120 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v případě právně prokázaných 
porušeních práv pracovníků stanovených 
soudem nebo příslušným orgánem;

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 120 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společnost je předmětem preventivní 
restrukturalizace zahájené z důvodu 
pravděpodobné platební neschopnosti;

vypouští se

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
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Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 120 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) společnost byla odsouzena v 
uplynulých třech letech za podvody v 
oblasti daní a sociálního zabezpečení, 
daňový únik, vyhýbání se daňovým 
povinnostem nebo praní peněz nebo 
jakýkoliv jiný finanční trestný čin;

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 120 – odst. 4 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) pokud některý z ředitelů 
společnosti je předmětem disciplinárního 
řízení v souvislosti se svou profesionální 
činností ve společnosti, a to zejména za 
daňové podvody nebo trestné činy, nebo 
pokud je v této souvislosti odsouzen nebo 
byl vyloučen coby ředitel v některém 
z členských států, v nichž společnosti 
operuje;

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 120 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V článku 120 se vkládá nový 
odstavec 4a, který zní:

4a. Společnost, která je předmětem 
preventivní restrukturalizace zahájené z 
důvodu pravděpodobné platební 
neschopnosti, podléhá kontrole 
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příslušných orgánů členských států v 
souvislosti s tím, zda její fúze může být 
účelová pro restrukturalizaci a vyhnutí se 
insolvenci. Příslušné orgány členských 
států v návaznosti na kontrolu učiní 
nezávislé rozhodnutí, zda je dotčená 
společnost oprávněna provést 
přeshraniční fúzi či nikoliv.

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 122 – odst. 1 – písm. l a až l f (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládají se nové body la až lf, které 
znějí:

la) celkový obrat a celkový zdanitelný 
obrat;

lb) název nejvyššího podniku a 
případně seznam všech jeho dceřiných 
společností, stručný popis povahy jejich 
činností a jejich příslušné zeměpisné 
umístění;

lc) počet zaměstnanců v přepočtu na 
ekvivalent plného pracovního úvazku;

ld) dlouhodobá aktiva jiná než 
peněžní prostředky nebo peněžní 
ekvivalenty;

le) výši naběhlé daně z příjmu (běžný 
rok), což je stávající daňový náklad u 
zdanitelných zisků nebo ztrát účetního 
období účtovaný podniky a pobočkami, 
které jsou rezidenty pro daňové účely v 
relevantní daňové jurisdikci;

lf) výši zaplacené daně z příjmu, což 
je částka daně z příjmu zaplacená během 
příslušného účetního období podniky a 
pobočkami, které jsou rezidenty pro 
daňové účely v příslušné daňové 
jurisdikci;
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Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c a (nové)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 122 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Doplňuje se nový odstavec, který 
zní:

Společníci, zaměstnanci a věřitelé mají 
možnost vznášet k tomuto projektu 
připomínky. Připomínky by měly být 
zahrnuty do závěrečné zprávy.

Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 122 a – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první pododstavec účetní 
den stanovený ve společném projektu 
přeshraniční fúze je den, kdy přeshraniční 
fúze nabývá účinnosti, jak je uvedeno v 
článku 129, pokud fúzující společnosti 
neurčí jiný den za účelem usnadnění 
procesu fúze. V takovém případě musí 
každý účetní den splňovat tyto požadavky:

Bez ohledu na první pododstavec účetní 
den stanovený ve společném projektu 
přeshraniční fúze je den, kdy společnost, 
která mění formu, naposledy předložila 
svou závěrečnou rozvahu, pokud fúzující 
společnosti neurčí jiný den za účelem 
usnadnění procesu fúze. V takovém 
případě musí každý účetní den splňovat 
tyto požadavky:

Odůvodnění

Účetní den musí předcházet dnu nabytí účinnosti fúze, protože orgány převáděné společnosti 
musí být ještě schopné přijmout opatření.

Pozměňovací návrh 125

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 123 – odst. 3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informace o konečných skutečných 
majitelích před provedením 
přeshraničního fúzi a po ní.

Pozměňovací návrh 126

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 123 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 
zcela splnit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu v jakémkoliv dotčeném členském 
státě osobně.

Členské státy zajistí, aby požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 
zcela splnit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu nebo ke zvláštní osobě nebo na 
zvláštní úřad pověřený žádostmi o zápis v 
jakémkoliv dotčeném členském státě 
osobně.

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 123 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou vyžadovat 
fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu v případě, že existuje 
skutečné podezření z podvodu založené na 
rozumných důvodech.

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu nebo u jakékoli jiné 
osoby či orgánu, který se online 
zveřejněním zabývá nebo je zpracovává 
nebo asistuje při jeho zpracování.
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Pozměňovací návrh 128

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 123 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví podrobná pravidla 
pro on-line zveřejnění listin a informací 
uvedených v odstavcích 1 a 3. Čl. 13f odst. 
3 a 4 se použije obdobně.

Pozměňovací návrh 129

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 123 – odst. 4 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby důvěrné 
informace, včetně obchodních tajemství, 
nebyly zpřístupněny nikomu jinému než 
zástupcům zaměstnanců, pokud je tak 
stanoveno ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Pozměňovací návrh 130

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 123 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 123 a

Zabránění střetům zájmů kvůli náhradám 
pro vedení

Aby se zabránilo střetům zájmů mezi 
členy řídícího orgánu nebo správního 
orgánu a zájmy společnosti vzhledem k 
článku 1a (novému) této směrnice, nejsou 
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tyto osoby oprávněny finančně těžit z fúze 
v podobě zvýšení ceny akcií balíčku akcií, 
který je součástí jejich (proměnlivé) 
náhrady, nebo bonusů vyplacených s 
ohledem na fúzi. U každé náhrady 
vyplacené v akciích společnosti v prvním 
roce po provedení fúze členům řídícího 
orgánu nebo správního orgánu se nárůst 
ceny akcií díky fúzi odečte od hodnoty 
zaplacené řídícímu orgánu, přičemž jako 
referenční hodnota poslouží cena akcií v 
den, kdy byla fúze poprvé zveřejněna.

Pozměňovací návrh 131

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 124 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro 
společníky

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro 
společníky a zaměstnance

Odůvodnění

Z hlediska nákladů by bylo smysluplnější shrnout zprávy řídícího a správního orgánu do 
jedné, navíc by obě zprávy v každém případě měly být zpřístupněny jak společníkům, tak 
zaměstnancům.

Pozměňovací návrh 132

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 124 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) dopady přeshraniční fúze na 
ochranu pracovněprávních vztahů;

Pozměňovací návrh 133
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 124 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) veškeré podstatné změny podmínek 
zaměstnání včetně kolektivních smluv 
a míst podnikání společností;

Pozměňovací návrh 134

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 124 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) jak se faktory uvedené v 
písmenech a), ea) a ec) rovněž týkají 
jakýchkoliv dceřiných společností 
fúzujících společností.

Pozměňovací návrh 135

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 124 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpráva uvedená v odstavci 1 
tohoto článku bude doplněna o prohlášení 
řídícího nebo správního orgánu každé 
fúzující společnosti o místech podnikání 
společnosti po přeshraniční fúze, včetně 
informací o částečném nebo úplném 
pokračování v podnikání ve výchozím 
členském státě a v příslušných případech i 
zmínky o skutečnosti, že k dalšímu 
provádění operací dochází pouze ve 
výchozím členském státě.
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Pozměňovací návrh 136

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132ES
Čl. 124 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva se přinejmenším 
elektronicky zpřístupní společníkům každé 
z fúzujících společností nejpozději jeden 
měsíc před konáním valné hromady 
uvedené v článku 126. Zpráva se rovněž 
souběžně zpřístupní zástupcům 
zaměstnanců každé z fúzujících 
společností, respektive pokud tito zástupci 
neexistují, přímo zaměstnancům. V 
případě, že členské státy nevyžadují 
schválení fúze valnou hromadou 
nástupnické společnosti v souladu s čl. 126 
odst. 3, zpřístupní se zpráva nejméně jeden 
měsíc přede dnem valné hromady druhé 
fúzující společnosti či ostatních fúzujících 
společností.

3. Zpráva se přinejmenším 
elektronicky zpřístupní společníkům, 
odborovým organizacím a zástupcům 
zaměstnanců společnosti, respektive 
pokud tito zástupci neexistují, přímo 
zaměstnancům každé z fúzujících 
společností nejpozději dva měsíce před 
konáním valné hromady uvedené v článku 
126.  V případě, že členské státy 
nevyžadují schválení fúze valnou 
hromadou nástupnické společnosti v 
souladu s čl. 126 odst. 3, zpřístupní se 
zpráva nejméně jeden měsíc přede dnem 
valné hromady druhé fúzující společnosti 
či ostatních fúzujících společností.

Pozměňovací návrh 137

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132ES
Čl. 124 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud řídící nebo správní orgán 
jedné nebo více fúzujících společností 
obdrží včas stanovisko zástupců jejích 
zaměstnanců, respektive pokud tito 
zástupci neexistují, přímo zaměstnanců, 
jak stanoví vnitrostátní právo, jsou o 
tomto stanovisku informováni společníci a 
toto stanovisko se přiloží ke zprávě. 
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Pozměňovací návrh 138

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 124 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva uvedená v odstavci 1 však 
není nutná v případě, že všichni společníci 
fúzujících společnosti souhlasili s tím, že 
se vzdávají tohoto požadavku.

vypouští se

Pozměňovací návrh 139

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132ES
Čl. 124 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud fúzující společnosti ani 
jejich případné dceřiné společnosti nemají 
žádné zaměstnance kromě těch, kteří tvoří 
součást řídícího nebo správního orgánu, 
může se zpráva omezit na faktory uvedené 
v odst. 2 písm. a), b), c), d) a e).

Pozměňovací návrh 140

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) č. 2017/1132ES
Čl. 124 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Předložením zprávy nejsou 
dotčena použitelná práva na informace a 
konzultace a řízení zahájená na 
vnitrostátní úrovni v návaznosti na 
provedení směrnic 2001/23/ES, 
2002/14/ES nebo 2009/38/ES.
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Pozměňovací návrh 141

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 124 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Pozměňovací návrh 142

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 125 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V článku 125 odstavci 1 se 
doplňuje druhý pododstavec, který zní:

vypouští se

„Při posuzování nezávislosti znalce 
zohlední členské státy rámec zavedený v 
článcích 22 a 22b směrnice 2006/43/ES.“

Pozměňovací návrh 143

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 125

Platné znění Pozměňovací návrh

(11a) Článek 125 se nahrazuje tímto:

Zpráva nezávislých znalců „Přezkoumání příslušnými orgány

1. Pro každou fúzující společnost musí být
vypracována zpráva nezávislých znalců 
určená pro společníky, která je 
zpřístupněna nejpozději jeden měsíc před 
konáním valné hromady uvedené 
v článku 126. V souladu s právem každého 
členského státu mohou být těmito znalci 
fyzické nebo právnické osoby.

Členské státy zajistí, aby byla hodnotící 
zpráva vypracována příslušnými orgány
pro každou fúzující společnost nejpozději 
dva měsíce před konáním valné hromady 
uvedené v článku 126. Na základě 
společné žádosti společností může být 
příslušný orgán v členském státě jedné z 
fúzujících společností nebo společnosti 
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vzniklé přeshraniční fúzí.

2. Jako alternativa k přibrání znalců, kteří 
působí na účet každé fúzující společnosti, 
může jeden nebo více nezávislých znalců, 
jmenovaných nebo schválených pro tento 
účel na společný návrh těchto společností 
soudem nebo správním orgánem 
členského státu, jehož právem se řídí 
jedna z fúzujících společností nebo 
společnost vzniklá přeshraniční fúzí, 
přezkoumat společný projekt přeshraniční 
fúze a vypracovat společnou písemnou 
zprávu určenou pro všechny společníky.

2. Příslušný orgán má právo požadovat od
každé fúzující společnosti všechny 
informace, které považují za nezbytné pro 
provedení posouzení. Příslušný orgán má 
rovněž právo obdržet připomínky a 
stanoviska zástupců zaměstnanců 
společností účastnících se fúze, respektive 
pokud tito zástupci neexistují, přímo 
zaměstnanců, a rovněž věřitelů a 
společníků společnosti.

3. Zpráva znalců obsahuje alespoň údaje 
stanovené v čl. 96 odst. 2. Znalci mají 
právo požadovat od každé fúzující 
společnosti všechny informace, které 
považují za nezbytné pro splnění svého 
úkolu.

3. Příslušný orgán vyhotoví písemnou 
zprávu uvádějící přinejmenším:

a) podrobné posouzení přesnosti 
zpráv a informací předložených 
společností provádějící přeshraniční fúzi;

b) popis všech skutečností nutných 
pro provedení hloubkového posouzení ke 
stanovení, zda zamýšlená přeměna 
představuje umělou konstrukci v souladu 
s touto směrnicí:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN)

Pozměňovací návrh 144

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 126 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby každý 
společník, který přijal nabídku peněžité 
náhrady uvedenou v odstavci 3, avšak 
který má za to, že tato peněžitá náhrada 
nebyla stanovena v odpovídající výši, měl 
právo požádat vnitrostátní soud ve lhůtě 
jednoho měsíce od přijetí nabídky, aby 

6. Členské státy zajistí, aby každý 
společník, který přijal nabídku peněžité 
náhrady uvedenou v odstavci 3, avšak 
který má za to, že tato náhrada nebyla 
stanovena v odpovídající výši, měl právo 
požádat vnitrostátní nebo rozhodčí soud ve 
lhůtě jednoho měsíce od přijetí nabídky, 
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přepočítal výši nabídnuté peněžité náhrady. aby přepočítal výši nabídnuté peněžité 
náhrady.

Pozměňovací návrh 145

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 126 b – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě, že fúzující společnosti 
spolu s projektem přeshraniční fúze 
zveřejní zprávu nezávislého znalce, ve 
které je shledáno, že není odůvodněně 
pravděpodobné, že by práva věřitelů byla 
neoprávněně dotčena. Nezávislý znalec by 
měl být jmenován nebo schválen 
příslušným orgánem a měl by splňovat 
požadavky stanovené v čl. 125 odst. 1;

vypouští se

Pozměňovací návrh 146

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. –a (nové)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 127 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Každý členský stát určí soud, notáře 
nebo jiný orgán příslušný ke kontrole 
zákonnosti přeshraniční fúze s ohledem na 
část postupu týkající se každé fúzující 
společnosti, která se řídí jeho vnitrostátním 
právem.

„1. Každý členský stát určí soud, notáře 
nebo jiný orgán příslušný ke kontrole 
zákonnosti přeshraniční fúze s ohledem na 
část postupu týkající se každé fúzující 
společnosti, která se řídí jeho vnitrostátním 
právem. Členské státy zajistí, aby 
příslušný orgán nepovolil přeshraniční 
fúzi, jestliže shledá, na základě 
individuálního posouzení konkrétního 
případu a s ohledem na všechny
relevantní skutečnosti a okolnosti, že 
představuje umělou konstrukci. “
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Pozměňovací návrh 147

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 127 – odst. 1 – pododstavce 1a a 1b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy zajistí, aby žádost 
fúzujících společností o získání osvědčení 
předcházejícího fúzi, včetně překládání 
veškerých informací a listin bylo možné 
zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k příslušnému orgánu 
uvedenému v odstavci 1 osobně.

Členské státy zajistí, aby žádost fúzujících 
společností o získání osvědčení 
předcházejícího fúzi, včetně překládání 
veškerých informací a listin bylo možné 
zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k příslušnému orgánu nebo ke 
zvláštní osobě nebo na zvláštní úřad 
pověřený žádostmi o zápis podle odstavce
1 osobně.

Členské státy však mohou vyžadovat 
fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu, kterému se mají 
příslušné informace a listiny předložit v 
případě, že existuje skutečné podezření z 
podvodu založené na rozumných 
důvodech.“;

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu členského státu, 
kterému se mají příslušné informace a 
listiny předložit nebo u jakékoli jiné osoby 
či orgánu, který se online zveřejněním 
zabývá nebo je zpracovává nebo asistuje 
při jeho zpracování. Členské státy stanoví 
podrobná pravidla pro on-line zveřejnění 
listin a informací uvedených v odstavcích 
1 a 3. Čl. 13f odst. 3 a 4 se použije 
obdobně. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/frn/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Pozměňovací návrh 148

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 128 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Každý členský stát zajistí, aby 
žádost jakékoliv fúzující společnosti o 
dokončení postupů uvedených v odstavci 
1, která zahrnuje předložení jakýchkoliv 

„3. Každý členský stát zajistí, aby 
žádost jakékoliv fúzující společnosti o 
dokončení postupů uvedených v odstavci 
1, která zahrnuje předložení jakýchkoliv 
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informací a listin, bylo možné zcela 
vyhotovit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu osobně.

informací a listin, bylo možné zcela 
vyhotovit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu nebo ke zvláštní osobě nebo na 
zvláštní úřad pověřený žádostmi o zápis 
osobně.

Členské státy však mohou přijmout 
opatření v případě, že existuje skutečné 
podezření z podvodu založené na 
rozumných důvodech, kterým budou
vyžadovat fyzickou přítomnost 
relevantních osob u příslušného orgánu 
členského státu, kterému se mají příslušné 
informace a listiny předložit.

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu členského státu, 
kterému se mají příslušné informace a 
listiny předložit nebo u jakékoli jiné osoby 
či orgánu, který se online zveřejněním 
zabývá nebo je zpracovává nebo asistuje 
při jeho zpracování. Členské státy stanoví 
podrobná pravidla pro on-line zveřejnění 
listin a informací uvedených v odstavcích 
1 a 3. Čl. 13f odst. 3 a 4 se použije 
obdobně.

Pozměňovací návrh 149

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 133 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla upravující 
občanskoprávní odpovědnost nezávislých 
znalců pověřených vypracovat zprávu 
uvedenou v článku 125 a čl. 126b odst. 2 
písm. a), a to rovněž za zaviněné jednání 
při plnění jejich povinností.“

Členské státy stanoví pravidla upravující 
občanskoprávní odpovědnost nezávislých 
znalců pověřených vypracovat zprávu 
uvedenou v čl. 126b odst. 2 písm. a), a to 
rovněž vůči věřitelům za zaviněné jednání 
při plnění jejich povinností

Pozměňovací návrh 150

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 133 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) vkládá se nový článek 133b, který 
zní:

Článek 133b

Občanskoprávní odpovědnost členů 
správních nebo řídících orgánů fúzujících 

společností

Právní předpisy členských států upraví 
vůči akcionářům společnosti provádějícím 
přeshraniční fúzi a věřitelům alespoň 
občanskoprávní odpovědnost členů 
správního nebo řídícího orgánu 
společností za zaviněné jednání těchto 
členů při přípravě a provádění fúze, kteří 
předložili nepravdivé prohlášení o místech 
podnikání uvedených v čl. 124 odst. 2a.

Pozměňovací návrh 151

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 b – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) „umělou konstrukcí“ se rozumí 
konstrukce zavedená se zásadním cílem, 
jímž je obcházení povinností společností 
vyplývajících z zákonných a smluvních 
práv zaměstnanců, věřitelů nebo 
menšinových akcionářů, vyhýbání se 
placení příspěvků na sociální zabezpečení 
nebo přesouvání zisku za účelem snížení 
povinností týkajících se daně z příjmů 
právnických osob, a že současně 
neprovádí věcnou nebo skutečnou 
hospodářskou činnost v členském státě 
určení.

Pozměňovací návrh 152

Návrh směrnice
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 d – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společnost je předmětem 
preventivní restrukturalizace zahájené z 
důvodu pravděpodobné platební 
neschopnosti;

vypouští se

Odůvodnění

Obecná výjimka přeměny nebo rozdělení společností, které jsou předmětem restrukturalizace, 
zachází příliš daleko, jelikož přeměna nebo rozdělení samy o sobě mohou sloužit účelu 
restrukturalizace / vyhnutí se platební neschopnosti.

Pozměňovací návrh 153

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Společnost, která je předmětem 
preventivní restrukturalizace zahájené z 
důvodu pravděpodobné platební 
neschopnosti, podléhá kontrole 
příslušných orgánů členských států v 
souvislosti s tím, zda její rozdělení může 
být účelová pro restrukturalizaci a vyhnutí 
se insolvenci. Příslušné orgány členských 
států v návaznosti na kontrolu učiní 
nezávislé rozhodnutí, zda je dotčená
společnost oprávněna provést 
přeshraniční rozdělení či nikoliv.

Odůvodnění

Obecná výjimka přeměny nebo rozdělení společností, které jsou předmětem restrukturalizace, 
zachází příliš daleko, jelikož přeměna nebo rozdělení samy o sobě mohou sloužit účelu 
restrukturalizace / vyhnutí se platební neschopnosti.

Pozměňovací návrh 154
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 d – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát rozdělované 
společnosti zajistí, aby příslušný orgán 
nepovolil rozdělení, jestliže určí, na 
základě individuálního posouzení 
konkrétního případu a s ohledem na 
všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, 
že představuje umělou konstrukci s cílem 
získat neoprávněné daňové zvýhodnění 
nebo nadměrně omezit zákonná nebo 
smluvní práva zaměstnanců, věřitelů nebo 
společníků.

3. Členský stát rozdělované 
společnosti zajistí, aby příslušný orgán 
nepovolil rozdělení, jestliže určí, na 
základě individuálního posouzení 
konkrétního případu a s ohledem na 
všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, 
že představuje umělou konstrukci.
Společnost provádějící přeshraniční 
rozdělení prokáže na základě ověřitelných 
objektivních faktorů, že je skutečně 
usazená a provádí podstatnou a skutečnou 
hospodářskou činnost v cílovém členském 
státě na dobu neurčitou.

Má se za to, že společnost provádějící 
přeshraniční rozdělení je skutečně 
usazena a provozuje skutečnou 
hospodářskou činnost v cílovém členském 
státě, pokud přesouvá ústřední správu 
nebo hlavní místo podnikání do cílového 
členského státu.

Pozměňovací návrh 155

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 d – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Původní členské státy mohou 
zdanit neuskutečněný kapitálový zisk v 
době přeshraničního rozdělení 
společnosti. Společnost si poté může 
vybrat mezi dvěma okamžitými platbami 
výši daně a odkladem platby výše daně 
spolu s úrokem v souladu s platnými 
vnitrostátními předpisy. Pokud se 
společnost rozhodne pro druhou 
jmenovanou variantu, může výchozí 
členský stát požadovat poskytnutí 
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bankovní záruky.

Pozměňovací návrh 156

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 e – odst. 1 – písm. r a až r g (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) celkový obrat a celkový zdanitelný 
obrat;

rb) informace o přemístění ústřední 
správy nebo hlavní provozovny;

rc) název nejvyššího podniku a 
případně seznam všech jeho dceřiných 
společností, stručný popis povahy jejich 
činností a jejich příslušné zeměpisné 
umístění;

rd) počet zaměstnanců v přepočtu na 
ekvivalent plného pracovního úvazku; 

re) dlouhodobá aktiva jiná než 
peněžní prostředky nebo peněžní 
ekvivalenty;

rf) výši naběhlé daně z příjmu (běžný 
rok), což je stávající daňový náklad u 
zdanitelných zisků nebo ztrát účetního 
období účtovaný podniky a pobočkami, 
které jsou rezidenty pro daňové účely v 
relevantní daňové jurisdikci;

rg) výši zaplacené daně z příjmu, což 
je částka daně z příjmu zaplacená během 
příslušného účetního období podniky a 
pobočkami, které jsou rezidenty pro 
daňové účely v příslušné daňové 
jurisdikci; 

Pozměňovací návrh 157

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 e – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy umožní společnosti, 
aby kromě úředního jazyka členského státu 
nástupnické a rozdělované společnosti pro 
vyhotovení projektu přeshraničního 
rozdělení a všech dalších souvisejících 
listin použila jazyk, který je běžný v 
odvětví mezinárodního obchodu a financí. 
Členské státy specifikují, které jazykové 
znění bude rozhodující v případě, že jsou 
mezi jednotlivými jazykovými zněními 
těchto listin shledány rozdíly.

4. Členské státy umožní společnosti, 
aby kromě úředního jazyka členského státu 
nástupnické a rozdělované společnosti pro 
vyhotovení projektu přeshraničního 
rozdělení a všech dalších souvisejících 
listin použila jazyk, který je běžný v 
odvětví mezinárodního obchodu a financí. 
Členské státy specifikují, které jazykové 
znění bude rozhodující v případě, že jsou 
mezi jednotlivými jazykovými zněními 
těchto listin shledány rozdíly. Společníci, 
zaměstnanci a věřitelé mají možnost 
vznášet k tomuto projektu připomínky. 
Připomínky by měly být zahrnuty do 
závěrečné zprávy.

Pozměňovací návrh 158

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 f – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní den stanovený v projektu 
přeshraničního rozdělení je den, kdy 
přeshraniční rozdělení nabývá účinnosti, 
jak je uvedeno v článku 160t, pokud 
společnost neurčí jiné dny za účelem 
usnadnění procesu rozdělení.

Účetní den stanovený v projektu 
přeshraničního rozdělení je den, k němuž 
společnost, která zamýšlí provést 
rozdělení, naposledy předloží svou 
závěrečnou rozvahu, pokud společnost 
neurčí jiné dny za účelem usnadnění 
procesu rozdělení.

Odůvodnění

Účetní den musí předcházet dnu nabytí účinnosti rozdělení, protože orgány výchozí 
společnosti musí být ještě schopné přijmout opatření.

Pozměňovací návrh 159

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
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Čl. 160 g – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro 
společníky

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro 
společníky a zaměstnance

Odůvodnění

Z hlediska nákladů by bylo smysluplnější shrnout zprávy řídícího a správního orgánu do 
jedné, navíc by obě zprávy v každém případě měly být zpřístupněny jak společníkům, tak 
zaměstnancům.

Pozměňovací návrh 160

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící nebo správní orgán 
rozdělované společnosti vypracuje zprávu, 
ve které objasní a zdůvodní právní a 
hospodářské aspekty přeshraničního 
rozdělení.

1. Řídící nebo správní orgán 
rozdělované společnosti vypracuje zprávu, 
ve které objasní a zdůvodní právní a 
hospodářské aspekty přeshraničního 
rozdělení a také vysvětlení dopadů fúze 
pro zaměstnance.

Odůvodnění

Zprávy mají za cíl nejen ochranu zájmů akcionářů, ale též mohou být užitečné pro posouzení, 
zda nebyly zavedeny umělé konstrukce s cílem získat neoprávněné daňové zvýhodnění nebo 
porušovat práva zaměstnanců, věřitelů nebo menšinových akcionářů podle platných právních 
ustanovení, jakož i smluvní práva uvedená v čl. 86c odst. 3 a čl. 160d odst. 3.

Pozměňovací návrh 161

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dopady přeshraničního rozdělení na a) opodstatnění operace a dopady 
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budoucí podnikání nástupnických 
společností a v případě odštěpení rovněž na 
rozdělovanou společnost a na strategický 
plán vedení;

přeshraničního rozdělení na budoucí 
podnikání nástupnických společností a v 
případě odštěpení rovněž na rozdělovanou 
společnost a na strategický plán vedení;

Pozměňovací návrh 162

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) dopady přeshraničního rozdělení 
na ochranu pracovněprávních vztahů;

Pozměňovací návrh 163

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) veškeré podstatné změny podmínek 
zaměstnání a míst podnikání společností;

Pozměňovací návrh 164

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) zda se faktory uvedené pod 
písmeny a), ea) a eb) rovněž týkají 
jakékoliv dceřiné společnosti rozdělované 
společnosti. 

Pozměňovací návrh 165
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpráva uvedená v odstavci 1 
tohoto článku bude doplněna o prohlášení 
řídícího nebo správního orgánu 
společnosti o místech podnikání 
společnosti po přeshraniční rozdělení, 
včetně informací o částečném nebo 
úplném pokračování v podnikání ve 
výchozím členském státě a v příslušných 
případech i zmínky o skutečnosti, že k 
dalšímu provádění operací dochází pouze 
ve výchozím členském státě.

Odůvodnění

Doplňující prohlášení usnadní správné posouzení ze strany orgánů s cílem zabránit umělým 
konstrukcím za účelem získání neoprávněného daňového zvýhodnění nebo porušování práv 
zaměstnanců, věřitelů nebo menšinových akcionářů. Je i nadále v souladu s uskutečněním 
zdanění kapitálových zisků v případě přesunu aktiv, daňového rezidentství nebo stálé 
provozovny, jak je stanoveno ve směrnici Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016.

Pozměňovací návrh 166

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva uvedená v odstavci 1 tohoto 
článku se přinejmenším elektronicky 
zpřístupní společníkům rozdělované 
společnosti nejpozději dva měsíce před 
konáním valné hromady uvedené v článku
160k. Zpráva se rovněž souběžně 
zpřístupní zástupcům zaměstnanců 
rozdělované společnosti, respektive pokud 
tito zástupci neexistují, přímo 
zaměstnancům.

3. Zpráva uvedená v odstavci 1 tohoto 
článku se přinejmenším elektronicky 
zpřístupní společníkům rozdělované 
společnosti, odborové organizace a 
zástupcům zaměstnanců rozdělované 
společnosti, respektive pokud tito zástupci 
neexistují, přímo zaměstnancům, 
respektive pokud tito zástupci neexistují, 
přímo zaměstnancům nejpozději dva 
měsíce před konáním valné hromady 
uvedené v článku 160k. 
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Pozměňovací návrh 167

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud řídící nebo správní orgán 
rozdělované společnosti obdrží včas 
stanovisko zástupců jejích zaměstnanců, 
respektive pokud tito zástupci neexistují, 
přímo zaměstnanců, jak stanoví 
vnitrostátní právo, jsou o tomto 
stanovisku informováni společníci a toto 
stanovisko se přiloží ke zprávě.

Pozměňovací návrh 168

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva uvedená v odstavci 1 však 
není nutná v případě, že všichni společníci 
rozdělované společnosti souhlasili s tím, 
že se vzdávají tohoto požadavku.

vypouští se

Pozměňovací návrh 169

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud společnost, která provádí 
rozdělení, ani její případné dceřiné 
společnosti nemají žádné zaměstnance 
kromě těch, kteří tvoří součást řídícího 
nebo správního orgánu, může se zpráva 
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omezit na faktory uvedené v odst. 2 písm. 
a), b), c), d) a e).

Pozměňovací návrh 170

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 g – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Tímto článkem nejsou dotčena 
použitelná práva na informace a 
konzultace a řízení zahájená na 
vnitrostátní úrovni v návaznosti na 
provedení směrnic 2001/23/ES, 
2002/14/ES nebo 2009/38/ES.

Pozměňovací návrh 171

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 160 h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění, protože článek 160h je součástí článku 160g.

Pozměňovací návrh 172

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkoumání nezávislým znalcem Přezkoumání příslušným orgánem



AD\1169158CS.docx 87/107 PE625.345v03-00

CS

Pozměňovací návrh 173

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozdělovaná 
společnost požádala nejméně dva měsíce 
přede dnem valné hromady uvedené v 
článku 160k příslušný orgán určený v 
souladu s čl. 160o odst. 1, aby jmenoval 
znalce na přezkum a posouzení projektu
přeshraničního rozdělení a zpráv 
uvedených v článcích 160g a 160h, s 
výhradou ustanovení v odstavci 6 tohoto 
článku.

Členské státy zajistí, aby rozdělovaná 
společnost požádala nejméně dva měsíce 
přede dnem valné hromady uvedené v 
článku 160k příslušný orgán určený v 
souladu s čl. 160o odst. 1. Příslušný orgán 
přezkoumá a posoudí projekt
přeshraničního rozdělení a zprávy uvedené
v článku 160g, s výhradou ustanovení v 
odstavci 6 tohoto článku.

Odůvodnění

Směrnice (EU) 2017/1132 dosud nestanoví s ohledem na fúze žádnou lhůtu pro podání 
žádosti o jmenování znalce. Ustanovení o lhůtách by měla být harmonizována i zde.

Pozměňovací návrh 174

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K žádosti o jmenování znalce se připojí: K žádosti předložené příslušnému orgánu
se připojí:

Pozměňovací návrh 175

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) zprávy uvedené v článcích 160g a 
160h.

b) zpráva uvedená v článku 160g.

Pozměňovací návrh 176

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán jmenuje 
nezávislého znalce do pěti pracovních dnů 
od žádosti uvedené v odstavci 1 a obdržení 
projektu a zpráv. Znalec je nezávislý na 
rozdělované společnosti a může jít o 
fyzickou či právnickou osobu v závislosti 
na právu dotčeného členského státu. Při 
posuzování nezávislosti znalce zohlední 
členské státy rámec zavedený v článcích 
22 a 22b směrnice 2006/43/ES.

2. Příslušný orgán začne zpracovávat 
žádost uvedenou v odstavci 1 do deseti 
pracovních dnů od obdržení projektu a 
zprávy.

Pozměňovací návrh 177

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Znalec vyhotoví písemnou zprávu 
uvádějící přinejmenším:

3. Po konzultaci třetích stran, které 
mají odůvodněný zájem na fúzi 
společnosti, příslušný orgán vyhotoví 
písemnou zprávu uvádějící přinejmenším:

Pozměňovací návrh 178

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 3 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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e) podrobné posouzení přesnosti zpráv 
a informací předložených společností;

e) podrobné posouzení přesnosti zpráv 
a informací předložených společností 
provádějící přeshraniční fúzi, pokud jde o 
jejich formu a obsah;

Pozměňovací návrh 179

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis všech skutečností nutných 
pro to, aby příslušný orgán určený v 
souladu s čl. 160o odst. 1 mohl provést 
hloubkové posouzení ke stanovení, zda 
zamýšlené rozdělení představuje umělou 
konstrukci v souladu s článkem 160p,
včetně přinejmenším: charakteristiky 
usazení v dotčených členských státech 
nástupnických společností, mimo jiné 
záměr, odvětví, investice, čistý obrat a zisk 
či ztrátu, počet zaměstnanců, obsah 
rozvahy, daňovou rezidenci, majetek a jeho 
umístění, obvyklé místo výkonu práce 
zaměstnanců a zvláštních skupin 
zaměstnanců, místo, kam jsou splatné 
příspěvky na sociální zabezpečení, a 
obchodní rizika, která na sebe přijímá 
rozdělovaná společnost v členských státech 
nástupnických společností.

f) popis všech skutečností v souladu s 
čl. 160o odst. 1, aby bylo možné provést 
hloubkové posouzení ke stanovení, zda 
zamýšlené rozdělení představuje umělou
konstrukci v souladu s článkem 160p, 
přinejmenším: charakteristiky usazení v 
dotčených členských státech nástupnických 
společností, mimo jiné záměr, odvětví, 
investice, čistý obrat a zisk či ztrátu, počet 
zaměstnanců, obsah rozvahy, daňovou 
rezidenci, majetek a jeho umístění, obvyklé 
místo výkonu práce zaměstnanců a 
zvláštních skupin zaměstnanců, místo, kam 
jsou splatné příspěvky na sociální 
zabezpečení, dopad na zaměstnanecké 
penzijní pojištění a obchodní rizika, která 
na sebe přijímá rozdělovaná společnost v 
členských státech nástupnických 
společností.

Pozměňovací návrh 180

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby nezávislý 
znalec měl právo získat od rozdělované 
společnosti veškeré relevantní informace a 
listiny a mohl provádět všechna nutná 

4. Členské státy zajistí, aby příslušný 
orgán obdržel od rozdělované společnosti 
veškeré relevantní informace a listiny a 
provedl všechna nutná šetření za účelem 



PE625.345v03-00 90/107 AD\1169158CS.docx

CS

šetření za účelem ověření všech skutečností 
v projektu nebo zpráv vedení. Nezávislý 
znalec má rovněž právo obdržet 
připomínky a stanoviska zástupců 
zaměstnanců společnosti, respektive pokud 
tito zástupci neexistují, přímo 
zaměstnanců, a rovněž věřitelů a 
společníků společnosti.

ověření všech skutečností v projektu nebo 
zprávu vedení. Příslušný orgán kromě 
toho může v případě potřeby pokládat 
otázky příslušnému orgánu cílového 
členského státu a má právo obdržet 
připomínky a stanoviska odborových 
organizací, zástupců zaměstnanců 
společnosti, respektive pokud tito zástupci 
neexistují, přímo zaměstnanců, a rovněž 
věřitelů a společníků společnosti. Tyto 
připomínky a stanoviska tvoří přílohu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 181

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 i – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby informace 
předložené nezávislému znalci, mohly být 
použity pouze pro účely tvorby jeho 
zprávy, a aby důvěrné informace, včetně 
obchodního tajemství, nebyly 
zpřístupněny. Znalec může případně 
předložit samostatný dokument obsahující 
tyto důvěrné informace příslušnému 
orgánu určenému v souladu s čl. 160o 
odst. 1 a tento samostatný dokument se 
zpřístupní pouze rozdělované společnosti 
a nezpřístupní se žádné třetí osobě.

5. Členské státy zajistí, aby informace 
a stanoviska předložené příslušnému 
orgánu mohly být použity pouze pro účely 
tvorby jeho zprávy a aby důvěrné 
informace, včetně obchodního tajemství, 
nebyly zpřístupněny. 

Pozměňovací návrh 182

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 j – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případnou zprávu nezávislého 
znalce uvedenou v článku 160i;

b) případnou zprávu od příslušného 
orgánu uvedenou v článku 160i;
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Pozměňovací návrh 183

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 j – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informace o konečných 
skutečných majitelích před provedením 
přeshraničního rozdělení a po něm.

Pozměňovací návrh 184

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 j – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 
zcela splnit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu v jakémkoliv dotčeném členském 
státě osobně.

Členské státy zajistí, aby požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 
zcela splnit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k jakémukoliv příslušnému 
orgánu nebo ke zvláštní osobě nebo na 
zvláštní úřad pověřený žádostmi o zápis v 
jakémkoliv dotčeném členském státě 
osobně.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by měl být vytvořen soulad s návrhem směrnice 
(COM(2018)239 final), pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 185

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 j – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou vyžadovat Členské státy však mohou v odůvodněných 
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fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu v případě, že existuje 
skutečné podezření z podvodu založené na 
rozumných důvodech.

výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu nebo u jakékoli jiné 
osoby či orgánu, který se online 
zveřejněním zabývá nebo je zpracovává 
nebo asistuje při jeho zpracování.

Odůvodnění

Je sporné, zda navrhovaný článek zahrnuje všechny zamýšlené situace. Je sporné, zda 
navrhovaný článek zahrnuje všechny zamýšlené situace.

Pozměňovací návrh 186

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 j – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví podrobná pravidla 
pro on-line zveřejnění listin a informací 
uvedených v odstavcích 1 a 3. Čl. 13f odst. 
3 a 4 se použije obdobně.

Pozměňovací návrh 187

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 j – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby důvěrné 
informace, včetně obchodních tajemství, 
nebyly zpřístupněny nikomu jinému než 
zástupcům zaměstnanců, pokud je tak 
stanoveno ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Pozměňovací návrh 188
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 m – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou požadovat, 
aby řídící nebo správní orgán rozdělované 
společnosti učinil prohlášení přesně 
zachycující finanční situaci společnosti 
jako součást projektu přeshraničního 
rozdělení uvedeného v článku 160e. 
Prohlášení uvede, že na základě informací 
dostupných řídícímu nebo správnímu 
orgánu společnosti ke dni prohlášení a po 
provedení přiměřeného šetření, tyto orgány 
nevidí žádný důvod, proč by kterákoliv 
nástupnická společnost, a v případě 
odštěpení rozdělovaná společnost, po 
nabytí účinnosti rozdělení neměla být 
schopná dostát svým závazkům v době 
jejich splatnosti. Prohlášení je třeba učinit 
nejdříve jeden měsíc před zveřejněním 
projektu přeshraničního rozdělení v 
souladu s článkem 160j.

1. Řídící nebo správní orgán 
rozdělované společnosti učiní prohlášení 
přesně zachycující finanční situaci 
společnosti jako součást projektu 
přeshraničního rozdělení uvedeného v 
článku 160e. Prohlášení uvede, že na 
základě informací dostupných řídícímu 
nebo správnímu orgánu společnosti ke dni 
prohlášení a po provedení přiměřeného 
šetření, tyto orgány nevidí žádný důvod, 
proč by kterákoliv nástupnická společnost, 
a v případě odštěpení rozdělovaná 
společnost, po nabytí účinnosti rozdělení 
neměla být schopná dostát svým závazkům 
v době jejich splatnosti. Prohlášení je třeba 
učinit nejdříve jeden měsíc před 
zveřejněním projektu přeshraničního 
rozdělení v souladu s článkem 160j.

Pozměňovací návrh 189

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 m – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
věřitelé, kteří nejsou spokojeni s ochranou 
svých zájmů poskytovanou v projektu 
přeshraničního rozdělení, jak je 
stanoveno v článku 160e, mohli obrátit na 
příslušný správní nebo soudní orgán pro 
odpovídající ochranná opatření ve lhůtě 
jednoho měsíce od zveřejnění uvedeného v 
článku 160j.

2. Členské státy zajistí, aby se věřitelé 
mohli obrátit na příslušný správní nebo 
soudní orgán pro odpovídající ochranná 
opatření ve lhůtě jednoho měsíce od 
zveřejnění uvedeného v článku 160j, 
pokud se navzdory stanovené ochraně 
jejich zájmů podle článku 160e domnívají, 
že byli znevýhodněni.
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Odůvodnění

Výraz „nejsou spokojeni“ ponechává prostor pro subjektivní hodnocení ze strany věřitelů. Je 
třeba upřednostnit používání objektivního, ověřitelného výrazu „znevýhodněni“.

Pozměňovací návrh 190

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 m – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě, že společnost spolu s 
projektem rozdělení zveřejní zprávu 
nezávislého znalce, ve které je shledáno, že 
není odůvodněně pravděpodobné, že by 
práva věřitelů byla neoprávněně dotčena. 
Nezávislý znalec by měl být jmenován 
nebo schválen příslušným orgánem a měl
by splňovat požadavky stanovené v čl. 
160i odst. 2;

a) v případě, že společnost spolu s 
projektem rozdělení zveřejní zprávu 
nezávislého znalce, ve které je shledáno, že 
není odůvodněně pravděpodobné, že by 
práva věřitelů byla neoprávněně dotčena. 
Nezávislý znalec by měl být jmenován 
nebo schválen příslušným orgánem a měl 
by být nezávislý na společnosti provádějící 
přeshraniční přeměnu, neměl by být ve 
střetu zájmů a může jít o fyzickou či 
právnickou osobu v závislosti na právu 
výchozího členského státu.

Pozměňovací návrh 191

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 n – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Případná pravidla pro účast 
zaměstnanců platná v členském státě, kde 
má společnost vzniklá přeshraničním 
rozdělením své sídlo, se však nepoužijí, 
pokud rozdělovaná společnost měla v 
průběhu šesti měsíců před zveřejněním
projektu přeshraničního rozdělení podle 
článku 160e této směrnice průměrný počet 
zaměstnanců rovnající se čtyřem pětinám 
platné prahové hodnoty stanovené v právu 
členského státu rozdělované společnosti, 

2. Případná pravidla pro účast 
zaměstnanců platná v členském státě, kde 
má společnost vzniklá přeshraničním 
rozdělením své sídlo, se však nepoužijí, 
pokud rozdělovaná společnost měla v 
průběhu šesti měsíců přede dnem 
zpřístupnění projektu přeshraničního 
rozdělení podle článku 160e této směrnice 
průměrný počet zaměstnanců rovnající se 
čtyřem pětinám platné prahové hodnoty 
stanovené v právu členského státu 
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což způsobuje účast zaměstnanců ve 
smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 2001/86/ES, 
nebo pokud vnitrostátní právo členského 
státu každé nástupnické společnosti 
nestanoví:

rozdělované společnosti, což způsobuje 
účast zaměstnanců ve smyslu čl. 2 písm. k) 
směrnice 2001/86/ES, nebo pokud 
vnitrostátní právo členského státu každé 
nástupnické společnosti nestanoví:

Pozměňovací návrh 192

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí orgán příslušný 
ke kontrole zákonnosti přeshraničního 
rozdělení s ohledem na část postupů, která 
se řídí vnitrostátním právem členského 
státu rozdělované společnosti, a k vydání 
osvědčení předcházejícího rozdělení, které 
potvrzuje splnění všech relevantních 
podmínek a řádné dokončení postupů a 
náležitostí v daném členském státě.

1. Členské státy určí soud, notáře 
nebo jiný příslušný orgán ke kontrole 
zákonnosti přeshraničního rozdělení s 
ohledem na část postupů, která se řídí 
vnitrostátním právem členského státu 
rozdělované společnosti, a k vydání 
osvědčení předcházejícího rozdělení, které 
potvrzuje splnění všech relevantních 
podmínek a řádné dokončení postupů a 
náležitostí v daném členském státě.

Odůvodnění

Soulad se směrnicí (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční fúze, zejména s čl. 127 odst. 1.

Pozměňovací návrh 193

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zprávy uvedené v článcích 160g, 
160h, respektive 160i;

b) zprávy uvedené v článcích 160g a
160i;

Pozměňovací návrh 194

Návrh směrnice
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekt rozdělení a zprávy předložené 
podle článku 160i se příslušnému orgánu 
nemusí předkládat opětovně.

Projekt rozdělení a zprávy předložené 
podle článku 160j se příslušnému orgánu 
nemusí předkládat opětovně.

Odůvodnění

Je smysluplnější vytvořit odkaz na článek 86h týkající se zveřejňování.

Pozměňovací návrh 195

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou 
v odstavci 2, včetně překládání veškerých 
informací a listin společnosti bylo možné 
vyhotovit zcela online bez nutnosti 
dostavení se k příslušnému orgánu 
uvedenému v odstavci 1 osobně.

Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou 
v odstavci 2, včetně překládání veškerých 
informací a listin společnosti bylo možné 
vyhotovit zcela online bez nutnosti 
dostavení se k příslušnému orgán nebo ke 
zvláštní osobě nebo na zvláštní úřad 
pověřený žádostmi o zápis osobně.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by měl být vytvořen soulad s návrhem směrnice 
(COM(2018)239 final), pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 196

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy však mohou vyžadovat 
fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu, kterému se mají 
příslušné informace a listiny předložit v 
případě, že existuje skutečné podezření z 
podvodu založené na rozumných 
důvodech.

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu nebo u jakékoli jiné 
osoby či orgánu, který se online 
zveřejněním zabývá nebo je zpracovává 
nebo asistuje při jeho zpracování. 

Odůvodnění

Je sporné, zda navrhovaný článek zahrnuje všechny zamýšlené situace. Je sporné, zda 
navrhovaný článek zahrnuje všechny zamýšlené situace.

Pozměňovací návrh 197

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví podrobná pravidla 
pro on-line zveřejnění listin a informací 
uvedených v odstavcích 1 a 3. Čl. 13f odst. 
3 a 4 se použije obdobně.

Pozměňovací návrh 198

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o dodržování pravidel 
pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena 
v článku 160n, členský stát rozdělované 
společnosti ověří, že projekt přeshraničního 
rozdělení uvedený v článku 160e obsahuje
informace o postupech, jak určit příslušnou 
úpravu, a o možných variantách takové 
úpravy.

4. Pokud jde o dodržování pravidel 
pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena 
v článku 160n, členský stát rozdělované 
společnosti ověří, že projekt přeshraničního 
rozdělení a zprávy uvedené v článku 160e 
obsahují informace o postupech, jak určit 
příslušnou úpravu, a o možných variantách 
takové úpravy.
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Pozměňovací návrh 199

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby příslušný 
orgán určený v souladu s odstavcem 1 
mohl konzultovat jiné příslušné orgány s 
působností v jednotlivých oblastech 
dotčených přeshraničním rozdělením.

6. Členské státy zajistí, aby příslušný 
orgán určený v souladu s odstavcem 1 
mohl konzultovat jiné příslušné orgány jak 
ve výchozím tak v cílovém členském státě 
s působností v jednotlivých oblastech 
dotčených přeshraničním rozdělením.

Pozměňovací návrh 200

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby posouzení 
příslušným orgánem proběhlo ve lhůtě 
jednoho měsíce od obdržení informací o 
schválení přeshraničního rozdělení valnou 
hromadou společnosti. Posouzení má jeden 
z těchto výsledků:

7. Členské státy zajistí, aby posouzení 
příslušným orgánem proběhlo ve lhůtě 
dvou měsíců od obdržení informací o 
schválení přeshraničního rozdělení valnou 
hromadou společnosti. Posouzení má jeden 
z těchto výsledků:

Pozměňovací návrh 201

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 o – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě, že má příslušný orgán 
vážné obavy, že přeshraniční rozdělení 
může představovat umělou konstrukci
uvedenou v čl. 160d odst. 3, může 
rozhodnout o provedení hloubkového 
posouzení v souladu s článkem 160p a

c) v případě, že má příslušný orgán 
vážné obavy, že přeshraniční rozdělení 
může představovat umělou konstrukci, 
rozhodne o provedení hloubkového 
posouzení v souladu s článkem 160p 
a informuje společnost o rozhodnutí 
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informuje společnost o rozhodnutí provést 
takové posouzení a o jeho následném 
výsledku.

provést takové posouzení a o jeho 
následném výsledku.

Pozměňovací návrh 202

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 p – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby za účelem 
posouzení, zda přeshraniční rozdělení 
představuje umělou konstrukci ve smyslu 
čl. 160d odst. 3 této směrnice, příslušný 
orgán členského státu rozdělované 
společnosti provedl hloubkové posouzení 
všech relevantních skutečností a okolností 
a zohlednil přinejmenším toto: 
charakteristiku usazení v dotčených 
členských státech, mimo jiné záměr, 
odvětví, investice, čistý obrat, hospodářský 
výsledek, počet zaměstnanců, obsah 
rozvahy, daňovou rezidenci, majetek a jeho 
umístění, obvyklé místo výkonu práce 
zaměstnanců a zvláštních skupin 
zaměstnanců, místo, kam jsou splatné 
příspěvky na sociální zabezpečení, a 
obchodní rizika, která na sebe přijímá 
rozdělovaná společnost v členském státě 
této společnosti a v členských státech 
nástupnických společností.

Členské státy zajistí, aby za účelem 
posouzení, zda přeshraniční rozdělení 
představuje umělou konstrukci ve smyslu 
této směrnice, příslušný orgán členského 
státu rozdělované společnosti provedl 
hloubkové posouzení všech relevantních 
skutečností a okolností a zohlednil 
přinejmenším toto: charakteristiku usazení 
v dotčených členských státech, mimo jiné 
odvětví, investice, čistý obrat, hospodářský 
výsledek, počet zaměstnanců, obsah 
rozvahy, daňovou rezidenci, majetek a jeho 
umístění, obvyklé místo výkonu práce 
zaměstnanců a zvláštních skupin 
zaměstnanců, místo, kam jsou splatné 
příspěvky na sociální zabezpečení, a 
obchodní rizika, která na sebe přijímá 
rozdělovaná společnost v členském státě 
této společnosti a v členských státech 
nástupnických společností.

Pozměňovací návrh 203

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 p – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
uvedený v odstavci 1 tohoto článku v 
případě, že se rozhodne provést hloubkové 

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
uvedený v odstavci 1 tohoto článku v 
případě, že se rozhodne provést hloubkové 
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posouzení, mohl vyslechnout společnost a 
všechny strany, které předložily 
připomínky podle čl. 160j odst. 1 v souladu 
s vnitrostátním právem. Příslušné orgány 
uvedené v odstavci 1 mohou rovněž 
vyslechnout kteroukoliv jinou zúčastněnou 
třetí osobu v souladu s vnitrostátním 
právem. Příslušný orgán přijme konečné 
rozhodnutí ohledně vydání osvědčení 
předcházejícího rozdělení do dvou měsíců 
od zahájení hloubkového posouzení.

posouzení, mohl vyslechnout společnost a 
všechny strany, které předložily 
připomínky podle čl. 160j odst. 1 v souladu 
s vnitrostátním právem. Příslušné orgány 
uvedené v odstavci 1 mohou rovněž 
vyslechnout kteroukoliv jinou zúčastněnou 
třetí osobu v souladu s vnitrostátním 
právem. Příslušný orgán přijme konečné 
rozhodnutí ohledně vydání osvědčení 
předcházejícího rozdělení do tří měsíců od 
zahájení hloubkového posouzení.

Pozměňovací návrh 204

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 q – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že příslušným orgánem není soud, bylo 
rozhodnutí příslušného orgánu o vydání 
nebo odepření vydání osvědčení 
předcházejícího rozdělení v souladu s 
vnitrostátním právem předmětem soudního 
přezkumu. Členské státy navíc zajistí, aby 
osvědčení předcházející rozdělení nenabylo 
účinnosti před vypršením určité lhůty 
umožňující podat osobám žalobu k 
příslušnému soudu a případně žádat o 
nařízení předběžných opatření.

1. Členské státy zajistí, aby bylo 
rozhodnutí příslušného orgánu o vydání 
nebo odepření vydání osvědčení 
předcházejícího přeměně předmětem 
soudního přezkumu v souladu s 
vnitrostátním právem. Členské státy navíc 
zajistí, aby osvědčení předcházející 
přeměně nenabylo účinnosti před 
vypršením určité lhůty umožňující podat 
společnosti žalobu k příslušnému osudu.

Odůvodnění

Je sporné, proč by neměla existovat možnost soudního přezkumu i v případech, v nichž 
vydává osvědčení předcházející přeměně soud.

Pozměňovací návrh 205

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 q – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
rozhodnutí o vydání osvědčení 
předcházejícího rozdělení bylo zasláno 
orgánům uvedeným v čl. 160r odst. 1 a aby 
byla rozhodnutí o vydání či odepření 
vydání osvědčení předcházejícího 
rozdělení dostupná prostřednictvím 
systému propojení rejstříků vytvořeného v 
souladu s článkem 22.

2. Členské státy zajistí, aby 
rozhodnutí o vydání osvědčení 
předcházejícího fúzi bylo zasláno orgánům 
uvedeným v čl. 160r odst. 1 a všem 
účastníkům, kteří předložili připomínky 
podle čl. 160j odst. 1 písm. c) podle 
pravidel stanovených ve vnitrostátním 
právu, a rozhodnutí o vydání či odepření 
vydání osvědčení předcházejícího 
rozdělení byla dostupná prostřednictvím 
systému propojení rejstříků vytvořeného v 
souladu s článkem 22.

Pozměňovací návrh 206

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 r – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí orgán příslušný ke 
kontrole zákonnosti přeshraničního 
rozdělení s ohledem na tu část postupů, 
která se týká dokončení přeshraničního 
rozdělení řízeného vnitrostátním právem 
členského státu nástupnických společností, 
a ke schválení přeshraničního rozdělení, 
jestliže rozdělení splňuje všechny 
relevantní podmínky a byly řádně 
dokončeny všechny postupy a náležitostí v 
daném členském státě.

Členské státy určí soud, notáře nebo jiný 
orgán příslušný ke kontrole zákonnosti 
přeshraničního rozdělení s ohledem na tu 
část postupů, která se týká dokončení 
přeshraničního rozdělení řízeného 
vnitrostátním právem členského státu 
nástupnických společností, a ke schválení 
přeshraničního rozdělení, jestliže rozdělení 
splňuje všechny relevantní podmínky a 
byly řádně dokončeny všechny postupy a 
náležitostí v daném členském státě.

Odůvodnění

Soulad se směrnicí (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční fúze, zejména s čl. 127 odst. 1

Pozměňovací návrh 207

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 r – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby žádost 
uvedenou v odstavci 1 každé nástupnické 
společnosti, která zahrnuje předložení 
jakýchkoliv informací a listin, bylo možné 
zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k příslušnému orgánu 
uvedenému v odstavci 1 osobně.

Každý členský stát zajistí, aby žádost 
uvedenou v odstavci 1 každé nástupnické 
společnosti, která zahrnuje předložení 
jakýchkoliv informací a listin, bylo možné 
zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné 
dostavit se k příslušnému orgánu nebo ke
zvláštní osobě nebo na zvláštní úřad 
pověřený žádostmi o zápis osobně.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by měl být vytvořen soulad s návrhem směrnice 
(COM(2018)239 final), pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 208

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 r – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou vyžadovat 
fyzickou přítomnost relevantních osob u 
příslušného orgánu členského státu, 
kterému se mají příslušné informace a 
listiny předložit v případě, že existuje 
skutečné podezření z podvodu založené na 
rozumných důvodech. 

Členské státy však mohou v odůvodněných 
výjimečných případech převažujícího 
veřejného zájmu vyžadovat fyzickou 
přítomnost relevantních osob u jakéhokoli 
příslušného orgánu členského státu, 
kterému se mají příslušné informace a 
listiny předložit nebo u jakékoli jiné osoby 
či orgánu, který se online zveřejněním 
zabývá nebo je zpracovává nebo asistuje 
při jeho zpracování. 

Pozměňovací návrh 209

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 r – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy stanoví podrobná pravidla 
pro on-line zveřejnění listin a informací 
uvedených v odstavcích 1 a 3. Čl. 13f odst. 
3 a 4 se použije obdobně.

Pozměňovací návrh 210

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 s – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informace o konečných 
skutečných majitelích před provedením 
přeshraniční fúze v souladu se směrnicí 
2015/849.

Pozměňovací návrh 211

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Článek 160 u a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 160ua

Občanskoprávní odpovědnost členů 
správního nebo řídícího orgánu rozdělené 

společnosti

Právní předpisy členských států upraví 
vůči akcionářům nebo věřitelům 
společnosti provádějícím přeshraniční fúzi 
nebo alespoň občanskoprávní 
odpovědnost členů správního nebo 
řídícího orgánu této společnosti za 
zaviněné jednání těchto členů při přípravě 
a provádění rozdělení, kteří předložili 
nepravdivé prohlášení o místech 
podnikání uvedených v čl. 160g odst. 2a.

Pozměňovací návrh 212
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 v – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla upravující 
přinejmenším občanskoprávní odpovědnost 
nezávislých znalců pověřených vypracovat 
zprávy uvedené v článku 160i a čl. 160m
odst. 2 písm. a), a to rovněž za zaviněné 
jednání při plnění jejich povinností.

Členské státy stanoví pravidla upravující 
přinejmenším občanskoprávní 
odpovědnost, vůči věřitelům, nezávislých 
znalců pověřených vypracovat zprávu 
uvedenou v čl. 160m odst. 3 písm. a), a to 
rovněž za zaviněné jednání při plnění jejich 
povinností.

Pozměňovací návrh 213

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice (EU) č. 2017/1132
Čl. 160 v – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však během dvou let po dni, kdy 
přeshraniční rozdělení nabylo účinnosti, 
jsou příslušné orgány upozorněny na nové 
informace o tomto přeshraničním 
rozdělení, v nichž se uvádí skutečné 
podezření z podvodu, zahájí příslušné 
orgány revidované posouzení skutečnosti 
v dané věci a mohou přijmout účinné, 
přiměřené a odrazující sankce v případě, 
že se jednalo o umělé konstrukce.

Pozměňovací návrh 214

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise do pěti let od [OP vložte 
datum uplynutí lhůty pro provedení této 
směrnice] provede hodnocení této směrnice 
a předloží Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

1. Komise do tří let od [OP vložte 
datum uplynutí lhůty pro provedení této 
směrnice] provede hodnocení této směrnice 
a předloží Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
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výboru zprávu o zjištěních, ke které může 
být případně přiložen legislativní návrh. 
Členské státy poskytnou Komisi informace 
nezbytné pro přípravu této zprávy, zejména 
údaje o počtu přeshraničních přeměn, fúzí 
a rozdělení, jejich trvání a souvisejících 
nákladech.

výboru zprávu o zjištěních, ke které může 
být případně přiložen legislativní návrh.
Při tomto hodnocení je třeba věnovat 
pozornost zvláště dopadu této směrnice na 
zjišťování případů přeshraničních 
přeměn, fúzí a rozdělení, které představují 
umělou konstrukci, a na zabránění těmto 
případům. Evropská komise provádí 
konzultace s evropskými sociálními 
partnery. Členské státy poskytnou Komisi 
informace nezbytné pro přípravu této 
zprávy, zejména údaje o počtu 
přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení, 
jejich trvání a souvisejících nákladech.
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