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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 
2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních 
společností 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0239),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 50 odst. 1 a 50 odst. 2 písm. b), c), f) a g) Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C8-0166/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise ve svých sděleních 
Strategie pro jednotný digitální trh v 
Evropě a Akční plán EU pro 
„eGovernment“ na období 2016–2020: 
Urychlování digitální transformace veřejné 
správy zdůraznila úlohu orgánů veřejné 
správy spočívající v pomoci podnikům
snadno zahájit podnikání, působit online 

(3) Komise ve svých sděleních 
Strategie pro jednotný digitální trh v 
Evropě30 a Akční plán EU pro 
„eGovernment“ na období 2016–2020: 
Urychlování digitální transformace veřejné 
správy31 zdůraznila úlohu orgánů veřejné 
správy spočívající v pomoci podnikatelům
snadno zahájit podnikání, působit online 



PE625.405v01-00 6/19 PR\1158760CS.docx

CS

a expandovat přes hranice. Akční plán EU 
pro „eGovernment“ konkrétně uznal 
význam zlepšení využívání digitálních 
nástrojů při plnění požadavků souvisejících 
s právem obchodních společností. Kromě 
toho v Tallinském prohlášení z roku 2017 
o elektronické veřejné správě členské státy 
kladou důrazný požadavek na 
zintenzivnění úsilí o zajištění účinných, na 
uživatele orientovaných elektronických 
postupů v Unii.

a expandovat přes hranice. Akční plán EU 
pro „eGovernment“ konkrétně uznal 
význam zlepšení využívání digitálních 
nástrojů při plnění požadavků souvisejících 
s právem obchodních společností. Kromě 
toho v Tallinském prohlášení z roku 2017 
o elektronické veřejné správě členské státy 
kladou důrazný požadavek na 
zintenzivnění úsilí o zajištění účinných, na 
uživatele orientovaných elektronických 
postupů v Unii.

__________________ __________________

30COM(2015) 192 final ze dne 
6. května 2015.

30COM(2015) 192 final ze dne 
6. května 2015.

31COM(2016) 179 final ze dne 19. dubna 
2016.

31COM(2016) 179 final ze dne 19. dubna 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Umožnění zápisu společností 
a poboček do rejstříku plně online a 
ukládání listin a údajů plně online by 
společnostem umožnilo, aby při svých 
kontaktech s příslušnými orgány členských 
států využívaly digitálních nástrojů. V 
zájmu posílení důvěry by členské státy 
měly zajistit, aby zabezpečená elektronická 
identifikace a využívání služeb 
vytvářejících důvěru byly možné jak pro 
vnitrostátní, tak pro přeshraniční uživatele 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201434. 
Aby členské státy umožnily přeshraniční 
elektronickou identifikaci, měly by kromě 
toho zřídit systémy elektronické 
identifikace, které zajišťují povolené 
prostředky pro elektronickou identifikaci. 
Tyto vnitrostátní systémy by se používaly 
jako základ pro uznávání prostředků pro 

(7) Umožnění zápisu společností 
a poboček do rejstříku plně online a 
ukládání listin a údajů plně online by 
společnostem umožnilo, aby při svých 
kontaktech s příslušnými orgány členských 
států využívaly digitálních nástrojů. V 
zájmu posílení důvěry by členské státy 
měly zajistit, aby zabezpečená elektronická 
identifikace a využívání služeb 
vytvářejících důvěru byly možné jak pro 
vnitrostátní, tak pro přeshraniční uživatele 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201434. 
Aby členské státy umožnily přeshraniční 
elektronickou identifikaci, měly by kromě 
toho zřídit systémy elektronické 
identifikace, které zajišťují povolené 
prostředky pro elektronickou identifikaci. 
Tyto vnitrostátní systémy by se používaly 
jako základ pro uznávání prostředků pro 
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elektronickou identifikaci vydaných 
v jiném členském státě. Aby se zajistila 
vysoká úroveň důvěry v přeshraničních 
situacích, měly by být uznávány pouze 
prostředky pro elektronickou identifikaci, 
které jsou v souladu s článkem 6 nařízení 
(EU) č. 910/2014. Členské státy však 
mohou uznávat rovněž jiné prostředky pro 
identifikaci, jako jsou naskenované kopie 
cestovního pasu. Tato směrnice by 
v každém případě měla členské státy 
zavazovat pouze k tomu, aby umožnily 
online zápis společností a jejich poboček 
do rejstříku a online ukládání občany Unie 
prostřednictvím uznávání jejich prostředků 
pro elektronickou identifikaci.

elektronickou identifikaci vydaných 
v jiném členském státě. Aby se zajistila 
vysoká úroveň důvěry v přeshraničních 
situacích, měly by být uznávány pouze 
prostředky pro elektronickou identifikaci, 
které jsou v souladu s článkem 6 nařízení 
(EU) č. 910/2014. Tato směrnice by 
v každém případě měla členské státy 
zavazovat pouze k tomu, aby umožnily
online zápis společností a jejich poboček 
do rejstříku a online ukládání občany Unie 
prostřednictvím uznávání jejich prostředků 
pro elektronickou identifikaci.

__________________ __________________

34Nařízení 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 (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, s. 73).

34Nařízení 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 (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jakožto první krok životního cyklu 
společnosti by mělo být možné založit 
a zapsat společnosti do rejstříku plně 
online. Členské státy by však měly mít 
možnost odchýlit se od tohoto požadavku 
v případě akciových společností, a to 
z důvodu složitosti založení a zápisu těchto 
společností do rejstříku a proto, aby byly 
respektovány stávající tradice práva 
obchodních společností členských států. 
Členské státy by v každém případě měly 
stanovit podrobná pravidla pro zápis do 

(9) Jakožto první krok životního cyklu 
společnosti by mělo být možné založit 
a zapsat společnosti do rejstříku plně 
online. Členské státy by však měly mít 
možnost odchýlit se od tohoto požadavku a 
vyjmout z něj akciové společnosti, a to 
z důvodu složitosti založení a zápisu těchto 
společností do rejstříku a proto, aby byly 
respektovány stávající tradice práva 
obchodních společností členských států. 
Členské státy by v každém případě měly 
stanovit podrobná pravidla pro zápis do 
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rejstříku. Mělo by být možné provést 
online zápis do rejstříku s předložením 
listin v elektronické formě.

rejstříku. Mělo by být možné provést 
online zápis do rejstříku s předložením 
listin v elektronické formě.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem pomoci podnikům, zejména 
začínajícím, při zřizování jejich podnikání 
by mělo být možné zapsat společnost s 
ručením omezeným do rejstříku s využitím 
šablon, což jsou modely zakladatelského 
právního jednání, jež by měly být 
k dispozici online. Tyto modely mohou 
obsahovat předem definovaný soubor 
možností v souladu s vnitrostátním 
právem. Žadatelé by měli být schopni 
zvolit si mezi použitím tohoto modelu nebo 
zápisu společnosti do rejstříku pomocí 
individualizovaného zakladatelského 
právního jednání a členské státy by měly 
mít možnost poskytovat šablony i pro jiné 
druhy společností.

(11) S cílem pomoci podnikům, zejména 
mikropodnikům a malým a středním 
podnikům, při zřizování jejich podnikání 
by mělo být možné zapsat společnost s 
ručením omezeným do rejstříku s využitím 
šablon, což jsou modely zakladatelského 
právního jednání, jež by měly být 
k dispozici online. Tyto modely mohou 
obsahovat předem definovaný soubor
možností v souladu s vnitrostátním 
právem. Žadatelé by měli být schopni 
zvolit si mezi použitím tohoto modelu nebo 
zápisu společnosti do rejstříku pomocí 
individualizovaného zakladatelského 
právního jednání a členské státy by měly 
mít možnost poskytovat šablony i pro jiné 
druhy společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byly respektovány stávající 
tradice práva obchodních společností 
členských států, je důležité umožnit 
flexibilitu, pokud jde o způsob, kterým 
zajistí systém zápisu společností a poboček 

(12) Aby byly respektovány stávající 
tradice práva obchodních společností 
členských států, je důležité umožnit 
flexibilitu, pokud jde o způsob, kterým 
zajistí systém zápisu společností a poboček 
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do rejstříku prováděného plně online, mj. 
ve vztahu k úloze notářů nebo právníků 
v takovém procesu. Záležitosti týkající se 
online zápisu společností a poboček do 
rejstříku, jež nejsou v této směrnici 
upraveny, by se měly řídit vnitrostátním 
právem.

do rejstříku prováděného plně online a také 
online ukládání listin a údajů, a to mj. ve 
vztahu k úloze notářů nebo právníků 
v takovém procesu. Záležitosti týkající se 
online zápisu společností a poboček do 
rejstříku, jež nejsou v této směrnici 
upraveny, by se měly řídit vnitrostátním 
právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Obdobně by v souvislosti s online 
zápisem společností do rejstříku mělo být v 
zájmu snížení nákladů a zátěže společností 
v průběhu celého životního cyklu 
společností rovněž možné předkládat 
vnitrostátním rejstříkům listiny a údaje 
plně online. Členské státy by zároveň měly 
mít možnost povolit společnostem ukládat 
listiny a údaje jinými prostředky, mj. 
v tištěné formě. Kromě toho by se 
zveřejňování údajů o společnostech mělo 
uskutečňovat ihned, jakmile jsou údaje 
veřejně přístupné v rejstřících, neboť 
rejstříky jsou nyní vzájemně propojeny 
a poskytují uživatelům spolehlivý zdroj 
ucelených informací. Aby se zabránilo 
narušení stávajících prostředků 
zveřejňování, měly by mít členské státy 
možnost zveřejnit všechny nebo některé 
údaje o společnostech také ve vnitrostátním 
věstníku a zároveň zajistit, aby údaje byly 
rejstříkem elektronicky odeslány 
dotyčnému vnitrostátnímu věstníku.

(17) Obdobně by v souvislosti s online 
zápisem společností do rejstříku mělo být v 
zájmu snížení nákladů a zátěže společností 
v průběhu celého životního cyklu 
společností rovněž možné předkládat 
vnitrostátním rejstříkům listiny a údaje 
plně online. Případné požadavky týkající 
se pravosti, správnosti a řádné právní 
formy veškerých předložených listin či 
údajů by měly být stanoveny ve 
vnitrostátních právních předpisech a měly 
by být v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/20141. 
Členské státy by zároveň měly mít
možnost povolit společnostem ukládat 
listiny a údaje jinými prostředky, mj. 
v tištěné formě. Kromě toho by se 
zveřejňování údajů o společnostech mělo 
uskutečňovat ihned, jakmile jsou údaje 
veřejně přístupné v rejstřících, neboť 
rejstříky jsou nyní vzájemně propojeny 
a poskytují uživatelům spolehlivý zdroj 
ucelených informací. Aby se zabránilo 
narušení stávajících prostředků 
zveřejňování, měly by mít členské státy 
možnost zveřejnit všechny nebo některé 
údaje o společnostech také ve vnitrostátním 
věstníku a zároveň zajistit, aby údaje byly 
rejstříkem elektronicky odeslány 
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dotyčnému vnitrostátnímu věstníku.

_______________________

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 (nařízení EIDAS). 
(Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13a – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „zápisem do rejstříku“ se rozumí 
vytvoření společnosti jako právnické 
osoby;

(3) „zápisem do rejstříku“ se rozumí 
celý postup vytváření společnosti 
prostřednictvím digitálních nástrojů, od 
identifikace žadatele a vypracování nebo 
předložení zakladatelského právního 
jednání až po zápis společnosti jako 
právnické osoby do obchodního rejstříku, 
jak stanoví vnitrostátní právní předpisy;
pokud se jedná o pobočky, rozumí se 
zápisem do rejstříku postup vedoucí ke 
zveřejnění listin a údajů týkajících se 
pobočky, která byla otevřena v členském 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13a – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, 
členské státy mohou přijímat opatření, jež 
by mohla pro účely ověření totožnosti osob 
vyžadovat fyzickou přítomnost před 
kterýmkoli orgánem oprávněným zabývat 
se online zápisem do rejstříku nebo online 
ukládáním v případech reálného podezření 
z podvodu založeného na oprávněných 
důvodech.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3,
členské státy mohou přijímat opatření, jež 
by mohla pro účely ověření totožnosti osob 
vyžadovat fyzickou přítomnost žadatele 
nebo zástupce žadatele před kterýmkoli 
orgánem oprávněným zabývat se online 
zápisem do rejstříku nebo online 
ukládáním v případech reálného podezření 
z podvodu založeného na oprávněných 
důvodech. Členské státy zajistí, aby mohla 
být fyzická přítomnost žadatele nebo 
zástupce žadatele požadována pouze v 
jednotlivých konkrétních případech a aby 
mohly být všechny ostatní kroky postupu 
plně dokončeny online.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13c – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatky za online zápis do rejstříku 
a online ukládání

Poplatky za online zápis do rejstříku 
a online ukládání listin a údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dokončení postupu stanoveného Pokud dokončení postupu stanoveného 
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v této kapitole vyžaduje platbu, členské 
státy zajistí, aby platba mohla být 
provedena prostřednictvím platební služby 
široce dostupné v přeshraničních 
platebních službách.

v této kapitole vyžaduje platbu, členské 
státy zajistí, aby platba mohla být 
provedena prostřednictvím online platební 
služby široce dostupné v přeshraničních 
platebních službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zápis 
společností do rejstříku mohl být prováděn 
plně online, aniž by se žadatel nebo jeho 
zástupce musel dostavit osobně k 
jakémukoli příslušnému orgánu nebo 
jakékoli jiné osobě či subjektu, které 
vyřizují žádost o zápis do rejstříku, 
s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 4. 
Členské státy se však mohou rozhodnout 
neposkytovat postupy zápisu do rejstříku 
plně online pro formy společností uvedené 
v příloze I.

1. Členské státy zajistí, aby zápis 
společností do rejstříku mohl být prováděn 
plně online, aniž by se příslušná osoba 
musela dostavit osobně k jakémukoli 
příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné 
osobě či subjektu, které vyřizují žádost 
o zápis do rejstříku, s výhradou stanovenou 
v čl. 13b odst. 4. Členské státy se však 
mohou rozhodnout neposkytovat postupy 
zápisu do rejstříku plně online pro formy 
společností uvedené v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13g – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Šablony pro zápis společností do rejstříku Šablony pro online zápis společností do 
rejstříku

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13h – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy učiní nezbytná 
opatření, aby zajistily, že jejich rejstříky 
jsou schopné poskytovat pomocí systému 
podle článku 22 údaje uvedené v odstavci 1 
tohoto článku a o tom, pro kterou dobu 
platí kterékoli zbavení způsobilosti. Tyto 
údaje se poskytují pro účely zápisu do 
rejstříku a členské státy mohou uvést též 
důvody zbavení způsobilosti.

2. Členské státy učiní nezbytná 
opatření, aby zajistily, že jejich rejstříky 
jsou schopné bez zbytečného odkladu 
poskytovat pomocí systému podle 
článku 22 údaje uvedené v odstavci 1 
tohoto článku a o tom, pro kterou dobu 
platí kterékoli zbavení způsobilosti. Tyto 
údaje se poskytují pro účely zápisu do 
rejstříku a ve vhodných případech členské 
státy uvedou též důvody zbavení 
způsobilosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13i – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Online ukládání společnostmi Online ukládání listin a údajů 
společnostmi

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 13i  – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby společnosti byly 
schopny ukládat do rejstříku online listiny 
a údaje podle článku 14, včetně jakýchkoli 
jejich změn, ve lhůtě stanovené právními 
předpisy členského státu, kde má 
společnost být zapsána do rejstříku. 
Členské státy zajistí, aby toto ukládání 
mohlo být dokončeno online v celém 
rozsahu, aniž by se žadatel nebo jeho 
zástupce musel dostavit osobně k 
jakémukoli příslušnému orgánu nebo 
jakékoli jiné osobě či subjektu, které 
vyřizují ukládání online, s výhradou 
stanovenou v čl. 13b odst. 4.

Členské státy zajistí, aby společnosti byly 
schopny ukládat do rejstříku online listiny 
a údaje podle článku 14, včetně jakýchkoli 
jejich změn, ve lhůtě stanovené právními 
předpisy členského státu, kde má 
společnost být zapsána do rejstříku. 
Členské státy zajistí, aby toto ukládání 
mohlo být dokončeno online v celém 
rozsahu, aniž by se žadatel nebo jeho 
zástupce musel dostavit osobně k 
jakémukoli příslušnému orgánu nebo 
jakékoli jiné osobě či subjektu, které 
vyřizují ukládání online, s výhradou 
stanovenou v čl. 13b odst. 4. Členské státy 
mohou stanovit pravidla poskytující 
záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti 
listin a údajů, které se ukládají online.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatky za získání listin a údajů 
uvedených v článku 14 prostřednictvím 
systému propojení rejstříků nesmějí být 
vyšší než administrativní náklady s tím 
spojené.

1. Poplatky za získání listin a údajů 
uvedených v článku 14 nebo jejich kopií 
prostřednictvím systému propojení 
rejstříků – ať už v tištěné, nebo 
elektronické podobě – nesmějí být vyšší 
než administrativní náklady s tím spojené.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
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Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 19 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) právní postavení společnosti, např. 
zda je zrušena, vymazána z rejstříku, 
zlikvidována, zanikla, je hospodářsky 
činná, nebo nečinná, jak je definováno ve 
vnitrostátních právních předpisech, a je-li 
k dispozici ve vnitrostátních rejstřících;

e) právní postavení společnosti, např. 
zda je zrušena, vymazána z rejstříku, 
zlikvidována, zanikla, je předmětem 
insolvenčního řízení, je hospodářsky 
činná, nebo nečinná, jak je definováno ve 
vnitrostátních právních předpisech, a je-li 
k dispozici ve vnitrostátních rejstřících;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 19 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) počet zaměstnanců společnosti, je-
li k dispozici v účetních závěrkách 
společnosti vyžadovaných vnitrostátními 
právními předpisy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 28a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby zápis do 
rejstříku pobočky společnosti, která se řídí 
právem jiného členského státu, v členském 
státě mohl být prováděn plně online, aniž 
by se žadatel nebo jeho zástupce musel

1. Členské státy zajistí, aby zápis do 
rejstříku pobočky společnosti, která se řídí 
právem jiného členského státu, v členském 
státě mohl být prováděn plně online, aniž 
by se příslušná osoba musela dostavit 
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dostavit osobně k jakémukoli příslušnému 
orgánu nebo jakékoli jiné osobě, která 
vyřizuje žádost o zápis do rejstříku, 
s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 4.

osobně k jakémukoli příslušnému orgánu 
nebo jakékoli jiné osobě, která vyřizuje 
žádost o zápis do rejstříku, s výhradou 
stanovenou v čl. 13b odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 28a – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky, aby žadatel používal 
služby vytvářející důvěru uvedené 
v nařízení (EU) č. 910/2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 28 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pravidla uvedená v odstavci 2 
mohou ve vhodných případech též 
stanovit:

a) postupy, jak zajistit zákonnost 
předmětu podnikání pobočky;

b) postupy, jak zajistit zákonnost 
názvu pobočky; 

c) postupy, jak zajistit zákonnost 
listin a údajů předložených pro účely 
zápisu pobočky do rejstříku;

d) postupy, jak upravit úlohu notáře 
nebo jakékoli jiné osoby či subjektu 
zapojeného do postupu zapisování 
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pobočky do rejstříku podle příslušných 
vnitrostátních právních předpisů,“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 28b – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Online ukládání pro pobočky Online ukládání listin a údajů pro pobočky

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice (EU) 2017/1132
Čl. 28 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby listiny a údaje 
podle článku 30 nebo jakékoli jejich změny 
mohly být uloženy online ve lhůtě 
stanovené právními předpisy členského 
státu, kde je pobočka zřízena. Členské státy 
zajistí, aby toto ukládání mohlo být 
dokončeno online v celém rozsahu, aniž by 
se žadatel nebo jeho zástupce musel 
dostavit osobně k jakémukoli příslušnému 
orgánu nebo jakékoli jiné osobě, která 
vyřizuje ukládání online, s výhradou 
stanovenou v čl. 13b odst. 4.

Členské státy zajistí, aby listiny a údaje 
podle článku 30 nebo jakékoli jejich změny 
mohly být uloženy online ve lhůtě 
stanovené právními předpisy členského 
státu, kde je pobočka zřízena. Členské státy 
zajistí, aby toto ukládání mohlo být 
dokončeno online v celém rozsahu, aniž by 
se žadatel nebo jeho zástupce musel 
dostavit osobně k jakémukoli příslušnému 
orgánu nebo jakékoli jiné osobě, která 
vyřizuje ukládání online, s výhradou 
stanovenou v čl. 13b odst. 4. Členské státy 
mohou stanovit pravidla poskytující 
záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti 
listin a údajů, které se ukládají online.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, členské 
státy uvedou v účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s čl. 16 odst. 5 a s čl. 19 odst. 2) písm. g) 
nejpozději do ….[OP: vložte prosím 
konkrétní datum = poslední den měsíce 60 
měsíců po datu vstupu v platnost].

vypouští se

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament ve svém usnesení z roku 2017 o akčním plánu pro „eGovernment“ 
vyzval Komisi, aby přezkoumala další způsoby, jak podporovat digitální řešení formalit 
v průběhu celého životního cyklu obchodní společnosti a zdůraznil význam práce na 
propojení obchodních rejstříků.

V EU existují značné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o dostupnost online nástrojů 
pro společnosti při jejich kontaktech s orgány veřejné moci v oblasti práva obchodních 
společností. Členské státy poskytují služby elektronické veřejné správy v různé míře: některé 
jsou velmi pokročilé a poskytují snadno použitelná, plně online řešení, zatímco jiné nenabízí 
žádná online řešení v oblasti práva obchodních společnosti, jako je např. zápis společnosti 
jakožto právnické osoby.

Komise tudíž předkládá tento návrh společně s návrhem směrnice Evropského parlamentu 
a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze 
a rozdělení společností, s cílem přizpůsobit právní prostředí a zavést komplexní soubor 
opatření pro spravedlivá, zmocňující a moderní ustanovení práva obchodních společností 
v EU.

Cílem tohoto návrhu je doplnit stávající pravidla v rámci práva obchodních společností EU, 
jež jsou kodifikována ve směrnici (EU) 2017/1132. Iniciativa je plně v souladu se stávajícími 
digitálními prvky práva obchodních společností EU a bude z těchto prvků vycházet, zejména 
ze systému propojení obchodních rejstříků (BRIS), jenž je založen na právních povinnostech 
stanovených směrnicí 2012/17/EU a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/884.

Zpravodaj obecně vítá jak tento návrh, tak jeho hlavní cíle: možnost v plné míře online zřídit 
společnost či pobočku, zavedení zásady „pouze jednou“, používání online formulářů a 
rozšíření volného přístupu k listinám v systému propojení obchodních rejstříků (BRIS). 
Zpravodaj si je vědom potenciálu navržené směrnice a cení si vyváženého přístupu mezi 
jednodušším a levnějším zápisem online a ochranou před podvody.

Rád by zdůraznil, že případné požadavky týkající se pravosti předložených údajů či listin 
spadají do působnosti vnitrostátních právních předpisů a že členské státy mohou stanovit 
pravidla poskytující záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti listin a údajů, které se poskytují 
online. Zpravodaj navrhuje začlenění podrobnější definice toho, co znamená zápis do rejstříku 
jakožto celý postup vytváření společnosti prostřednictvím digitálních nástrojů, a nikoli pouhý 
jeden okamžik. Rád by zdůraznil, že abychom zabránili jakýmkoli pochybnostem, je třeba 
uvést, že členské státy zajistí, že fyzická přítomnost bude požadována pouze v jednotlivých 
konkrétních případech a že všechny ostatní kroky postupu mohou být plně dokončeny online. 
Je rovněž důležité zdůraznit, že členský stát požadující informace o osobách zbavených 
způsobilosti k členství ve statutárním orgánu by měl v případě, že je potvrzeno zbavení 
způsobilosti, obdržet odůvodnění tohoto rozhodnutí od orgánů dožádaného členského státu. 
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