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A. Úvod 

Dne 9. dubna 2014 předložila Evropská komise návrh směrnice o společnostech s ručením 

omezeným s jediným společníkem. Jejím cílem je co nejvíce zakladatelům společností 

zjednodušit vytváření společností v zahraničí, především co se týče malých a středních 

podniků (MSP), aby se podpořil podnikatelský duch a podnítil růst, inovace a zaměstnanost 

v Evropské unii.  

Na základě analýzy dopadu pouze 2 % MSP investují v zahraničí prostřednictvím zakládání 

nových podniků. K důvodům patří různost vnitrostátních právních předpisů, zejména rozdíly 

ve vnitrostátním právu obchodních společností, a nedůvěra vůči zahraničním společnostem 

mezi zákazníky a obchodními partnery. Proto většina společností raději v zahraničí zakládá 

dceřiné společnosti, které mají tu výhodu, že zákazníkům nabízí záruku ve formě styku 

s vnitrostátním podnikem. Založení dceřiné společnosti v zahraničí však sebou přináší 

i velkou administrativní zátěž a významné přímé i nepřímé náklady. 

Návrh o statutu evropské soukromé společnosti (SPE)1 měl za cíl usnadnit přeshraniční 

činnosti MSP prostřednictvím zavedení nového typu evropské nadnárodní korporace. 

Nicméně neschopnost dosáhnout v Radě jednomyslného rozhodnutí, jak vyžaduje Smlouva, 

nakonec vedlo Komisi ke stažení návrhu a oznámení, že místo něj předloží alternativní návrh, 

v němž se zaměří na část problémů zjištěných u SPE2.  

 

B. Obecné poznámky 

Návrh Evropské komise byl terčem kritiky ze strany jistých sociálních subjektů. Z tohoto 

důvodu se zpravodaj pověřený sepsáním zprávy po pečlivém zvážení nejdříve rozhodl pro 

vytvoření pracovního dokumentu. 

Po předložení iniciativy ze strany Komise proběhla ve výboru JURI rozprava, která v návrhu 

odhalila několik nesrovnalostí a řadu pochybností o jeho proveditelnosti i existenci evropské 

přidané hodnoty. 

V důsledku toho se zdá být v rámci odpovědného výkonu funkce zpravodaje rozumné ověřit 

veškeré stávající okolnosti v takové podobě, ke které se dospělo ve zmíněné diskuzi ve 

výboru JURI a ještě před sepsáním dané zprávy. 

Stručně řečeno, jedná se o posouzení některých bodů, které jsou dle zpravodajova úsudku 

nejvíce sporné, a představení jejich možných řešení. 

 

C. Přínos návrhu 

                                                 
1 Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti, COM(2008) 396 v konečném znění. 
2 Zpětvzetí návrhu o SPE bylo oznámeno v příloze sdělení „Program pro účelnost a účinnost právních předpisů 

(REFIT): výsledky a další kroky“, COM(2013) 685 ze dne 2.10.2013.  
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Podle pracovního programu Komise na rok 2015 – nový začátek: „Občané od EU očekávají 

změny v oblasti velkých hospodářských a společenských výzev, kterým čelíme a mezi které 

patří vysoká nezaměstnanost, pomalý hospodářský růst, vysoká úroveň veřejného dluhu, 

podfinancování a nedostatečná konkurenceschopnost na světovém trhu. Také požadují méně 

zasahování EU v případech, kdy členské státy mohou na vnitrostátní a regionální úrovni lépe 

reagovat.“  

Po přezkoumání tohoto pracovního dokumentu a diskuzi o něm je třeba si klást otázku, zda 

tento návrh přinese změnu, co se týče zaměstnanosti, růstu a investic, a zda bude pro občany 

představovat hmatatelné výhody.  

 

D. Hlavní prvky návrhu 

I. Povaha a právní základ 

Návrh se skládá ze dvou různých částí: první sestává ze skupiny pravidel týkajících se 

spolupráce, která by se měla vztahovat na všechny společnosti s ručením omezeným 

s jediným společníkem v členských státech a na SUP. Jedná se o ustanovení směrnice 

2009/102/ES1 s některými úpravami. Druhá část návrhu upravuje SUP. 

I když má návrh o SUP stejný cíl jako statut evropské soukromé společnosti, nepokouší se 

o vytvoření evropské nadnárodní korporace prostřednictvím nařízení. V návrhu o SUP se 

členským státům formou směrnice stanovuje povinnost zahrnout do svého právního řádu nový 

typ společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem s harmonizovanými požadavky 

na zakládání a provoz, přičemž aspekty, které se ve směrnici neřeší, se mají upravovat 

vnitrostátními právními předpisy. SUP je tedy vnitrostátní společností. 

Zpravodaj si je vědom sporných bodů týkajících se právního základu, který si Komise zvolila. 

Nicméně s ohledem na cíl návrhu, kterým je „ulehčit přeshraniční činnosti MSP a zakládání 

společností s jediným společníkem jako dceřiných společností v jiných členských státech 

a současně snížit náklady a administrativní zátěž, kterou takové zakládání přináší,“ a „vytvořit 

harmonizovaný právní rámec, který upravuje vznik společností s jediným společníkem, 

včetně vypracování jednotného vzoru stanov společnosti, s cílem přispět k postupnému 

odstranění omezení svobody usadit se, pokud jde o podmínky zakládání dceřiných společností 

na území členských států, a snížit náklady“ (body odůvodnění 7 a 8), se zpravodaj domnívá, 

že podmínky čl. 50 odst. 1 a 2 písm. f) SFEU jsou tímto splněny.  

 

II. Oblast působnosti (článek 1) 

Po zhodnocení návrhu stanoviska výboru IMCO a posouzení vlivu Komise se zpravodaj táže, 

zda by nemělo větší smysl, aby se omezila oblast působnosti pro malé a střední podniky 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009 v oblasti práva společností 

o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění). Po přijetí směrnice o SUP se 

směrnice 2009/102/ES zrušuje. 
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(MSP), jak je stanoveno ve směrnici 2013/34/EU1, jelikož se při zakládání v různých 

členských státech právě tyto společnosti potýkají s největšími obtížemi.  

 

III. Oddělení sídla společnosti a ústřední správy nebo hlavní provozovny (článek 10) 

Možnost založit sídlo a místo činnosti v různých členských státech s sebou přináší 

pochybnosti, co se týče rizika tzv. spekulativního výběru jurisdikce (forum shopping) ze 

strany společností, které se například snaží zabránit účasti svých zaměstnanců ve správních 

orgánech nebo se chtějí skrýt v systémech, jenž z finančního hlediska či hlediska sociální 

ochrany představují menší nároky. 

Zpravodaj zastává názor, že by se úprava oddělení sídla a místa činnosti měla ponechat na 

vnitrostátních právních předpisech.  

Snaha o harmonizaci tak citlivé oblasti by mohla být vnímána skoro jako provokace, která by 

mohla vést k zamítnutí návrhu o SUP ze strany členských států, pro něž tento údaj představuje 

důvod k zamítnutí. 

Zpravodaj však navrhuje zamyslet se nad tím, zda je od provozovatelů třeba vyžadovat, aby 

zároveň sídlili v zemi, ve které se nachází sídlo společnosti. Společnosti je totiž možné řídit 

i pouze výlučně elektronickými prostředky, čímž by byl také splněn jeden z důvodů tohoto 

návrhu – přizpůsobení se digitálnímu věku.  

 

IV. Jednotný vzor stanov společnosti2 (článek 11) 

Základním prvkem online rejstříku je jednotná šablona stanov, která by měla obsahovat 

otázky vzniku společnosti, podílů, základního kapitálu, organizace, účetnictví a zrušení SUP. 

Komise navrhuje, aby se tento jednotný vzor přijal formou prováděcího aktu. 

Zpravodaj nesouhlasí s tím, aby se vymezení základního prvku návrhu ponechalo na 

prováděcím aktu, jelikož Parlament by pak neměl nad vzorem kontrolu a zároveň by tím 

v zásadě nebyly splněny podmínky článku 291 SFEU. Proto zpravodaj podporuje začlenění 

vzoru do přílohy směrnice, i když si je vědom toho, že pro budoucí úpravu vzoru se pak bude 

třeba uchýlit k řádnému legislativnímu postupu. 

 

V. Online rejstřík (článek 14) 

V návrhu se stanovuje povinnost členských států umožnit, aby registrace nově zakládaných 

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

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

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 

182, 29.6.2013, s. 19). 
2 Ve španělské verzi návrhu se chybně odkazuje na zakládající dokument (escritura de constitución), přičemž se 

ve skutečnosti jedná o stanovy společnosti (estatutos sociales). 
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SUP probíhala elektronicky, aniž by se zakládající společník musel dostavit před jakýkoli 

orgán v členském státě registrace. 

Není pochyb o tom, že tento postup, který již v některých členských státech funguje, výrazně 

urychlí postup registrace a sníží náklady na zakládání společnosti. Zpravodaj se však obává, 

že jelikož se nevyžaduje účast notáře ani fyzická přítomnost zakladatele, může to znamenat 

právní nejistotu a vést k zneužívání tohoto systému společnostmi k nezákonnému účelu, 

například na praní peněz či daňové úniky. 

Toto riziko by se dalo zmírnit tím, že by členské státy stanovily bezpečná pravidla, například 

elektronický podpis nebo notářský úkon, kterými by se ověřovala totožnost zakladatele, aniž 

by to mělo sebemenší vliv na možnost zavedení online rejstříku.  

Zpravodaj je také toho názoru, že by členské státy měly mít možnost neuznat zahraniční 

elektronickou identifikaci, která by nesplňovala požadavky nařízení (EU) č. 182/20111. 

V souvislosti s tímto článkem se domnívá, že návrh uvedený v pozměňovacím návrhu 22 

návrhu stanoviska výboru IMCO představuje možné řešení, které spojuje různé modely 

registrace zavedené v členských zemích2.  

 

VI. Základní kapitál ve výši 1 EURO (článek 16) 

Základní kapitál SUP je alespoň 1 EURO. V členských státech, ve kterých není národní 

měnou euro, odpovídá základní kapitál jedné jednotce měny daného členského státu. 

Zpravodaj pochází z oblasti s právní tradicí, ve které základní kapitál představuje záruku pro 

věřitele, a proto ho toto pravidlo znepokojuje, především v souvislosti s tím, že SUP nebudou 

mít povinnost vytvářet zákonné rezervní fondy. Tento nedostatek kapitálu se v návrhu 

„kompenzuje“ skupinou záruk týkajících se potřebné likvidity, na které se váže možnost 

přerozdělovat dividendy, a to doložení vyrovnaného rozpočtu a prohlášení o platební 

schopnosti. 

Zpravodaj zastává názor, že možným řešením by bylo ponechat na uvážení členských států, 

zda si přejí zavést povinnost vytvářet zákonné rezervní fondy.  

 

E. Závěr 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci 

a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

(Uř. věst. L 257, 28.8.2014., s. 73). 
2 Správnost údajů, kontrola totožnosti a pravosti dokumentů mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti 

vnitrostátních rejstříků a online zakládání podniků. Členské státy by měly mít možnost zachovat pravidla 

ověřování registračního postupu s cílem stanovit kontroly zákonnosti totožnosti zakládajícího společníka nebo 

jeho zástupce a dokumentů předložených k registraci, včetně účasti notářů či právníků, za předpokladu, že 

registrační postup jako celek bude moci být dokončený elektronicky a vzdáleně. Členské státy by měly na 

webové stránce online rejstříku jasně uvést vnitrostátní požadavky na postup online elektronické identifikace. 
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Zpravodaj vidí v návrhu Komise potenciál stát se hnací silou při vytváření růstu 

a zaměstnanosti. V současné době, kdy se Unie ještě úplně nevzpamatovala z krize, je 

rozhodující podporovat podnikatelský duch prostřednictvím snižování administrativní zátěže 

a nákladů.  

Zpravodaj si je také vědom rizika, že by možné výhody této nové formy společnosti zůstaly 

velmi omezené, pokud by členské státy měly k dispozici více možností určování pravidel 

v této oblasti. Na základě toho požaduje harmonizaci, která je nezbytná pro zachování 

evropské přidané hodnoty, jenž tento návrh odůvodňuje.  

Zpravodaj vyzývá stínové zpravodaje a všechny poslance, aby pokračovali v rozpravě s cílem 

hledat společná přijatelná řešení, abychom nepřišli o poslední šanci na vytvoření 

harmonizovaného právního rámce pro zakládání MSP, který by ulehčil přeshraniční činnost 

a snížil náklady a administrativní zátěž. 

Digitální agenda je v následujících pěti letech pro Komisi prioritou, a proto je nevyhnutelné 

přizpůsobit se digitálnímu věku i v oblasti zakládání podniků. 

V každém případě se jedná o propojení modernizace a omezení administrativy a byrokracie 

spolu s poskytováním potřebných právních záruk. 

 


