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Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 49, 54 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na šiestu smernicu Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení 

verejných akciových spoločností, vychádzajúcu z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy1,  

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 

o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností2, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách 

európskej spoločnosti (SE)3,  

– so zreteľom na smernicu Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú 

stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení4, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, 

ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v 

Európskom spoločenstve5, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. decembra 2012 s názvom Akčný plán: 

Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný 

právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti 

(COM(2012)0740), 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 o budúcnosti európskeho práva 

obchodných spoločností6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 s odporúčaniami pre Komisiu 

                                                 
1  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47.  
2  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.  
3  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.  
4  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.  
5  Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29. 
6  Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 78.  



 

 

o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2016  s názvom Budovanie 

spravodlivého, konkurencieschopného a stabilného systému dane z príjmov právnických 

osôb (COM(2016)0682), 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa slobody usadiť sa, 

konkrétne vo veciach SEVIC Systems AG2, Cadbury Schweppes plc & Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue3, CARTESIO Oktató és 

Szolgáltató bt.4, VALE Építési kft.5, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG 

Vienna Insurance Group6, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Amsterdam/Inspire Art Ltd.7, Überseering BV/Nordic Construction Company 

Baumanagement GmbH (NCC)8, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen9 a The 

Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and 

General Trust plc.10, 

– so zreteľom na spätnú väzbu Komisie z októbra 2015, ktorá obsahuje súhrn odpovedí na 

verejné konzultácie o cezhraničných zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach, ktoré sa 

uskutočnili medzi 8. septembrom 2014 a 2. februárom 201511, 

– so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie C Európskeho parlamentu o právach občanov a 

ústavných veciach z júna 2016 s názvom Cross-border mergers and divisions, transfers 

of seat: is there a need to legislate? (Cezhraničné zlúčenia, splynutia a rozdelenia, 

premiestnenie sídla: treba prijať právne predpisy?)12, 

– so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu z decembra 2016 s 

názvom Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and 

divisions (Analýza ex post rámca EÚ v oblasti cezhraničných zlúčení, splynutí a 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 5. 
2  Vec C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.  
3  Vec C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 

12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:544.  
4  Vec C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, 

ECLI:EU:C:2008:723.  
5  Vec C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440. 
6  Vec C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 

7.4.2016, ECLI:EU:C:2016:205. 
7  Vec C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 

30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512. 
8  Vec C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 

(NCC), 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.  
9  Vec C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, 

ECLI:EU:C:1999:126.  
10  Vec 81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte 

Daily Mail and General Trust plc., 27.9.1988, ECLI:EU:C:1988:456.  
11  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-

divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf  
12  PE 556.960, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)5
56960_EN.pdf  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf.


 

 

rozdelení)1, 

– so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2017 s názvom Vytvorenie Európy, 

ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, a najmä na jeho kapitolu II bod 4 (COM(2016)0710), 

– so zreteľom na článok 52 svojho rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. 

e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania 

vypracúvania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k nemu, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0190/2017), 

A. so zreteľom na nezanedbateľné dôsledky rozsiahlej reformy práva obchodných 

spoločností pre európsku konkurencieschopnosť, ako aj prekážky brániace úplnému 

vykonávaniu smernice o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach; 

B. keďže cezhraničné rozdelenia spoločností zatiaľ nie sú upravené právom Európskej 

únie; keďže dotknuté spoločnosti čelia zjavným procesným, administratívnym a 

finančným ťažkostiam a pretrváva riziko zneužitia a dumpingu; 

C. keďže Európsky parlament dôrazne a nepretržite vyzýva na zavedenie európskeho práva 

o cezhraničnom premiestňovaní sídel alebo ústredí spoločností; keďže požiadavky 

Európskeho parlamentu majú rozsiahlu podporu väčšiny zainteresovaných strán; 

D. keďže v záujme zlepšenia mobility spoločností v EÚ je dôležité, aby existoval spoločný 

právny rámec týkajúci sa zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností, ako aj operácií 

súvisiacich s premiestnením sídla; 

E. keďže nie všetky členské štáty, v ktorých prebieha cezhraničné zlúčenie, splynutie a 

rozdelenie spoločností alebo premiestnenie ich sídla alebo ústredia, disponujú 

pravidlami, ktoré pracovníkom priznávajú práva, pokiaľ ide o konzultácie, informácie a 

účasť na spolurozhodovaní; 

F. keďže pri premiestnení sídla by sa nemali obchádzať právne, sociálne a daňové 

požiadavky stanovené právom Európskej únie a členských štátov pôvodu, ale cieľom by 

malo byť skôr vytvorenie jednotného právneho rámca, ktorý zabezpečí najvyššiu možnú 

mieru transparentnosti a zjednodušenie postupov a zabráni daňovým podvodom; 

G. keďže príslušné acquis EÚ poskytuje pracovníkom široké spektrum práv na informácie, 

konzultácie a účasť; keďže smernica 2009/38/ES2 a smernica 2005/56/ES zaručujú 

cezhraničnú účasť pracovníkov a stanovujú zásadu už existujúcich práv; keďže tieto 

práva pracovníkov by mali byť chránené aj v prípade premiestnenia sídla; 

H. keďže všetky nové iniciatívy v oblasti európskeho práva obchodných spoločností by 

mali vychádzať z dôkladného hodnotenia existujúcich foriem práva obchodných 

spoločností, príslušných rozsudkov Súdneho dvora EÚ o cezhraničnej mobilite 

spoločností, ako aj z posúdení vplyvu zohľadňujúcich záujmy všetkých 

                                                 
1  PE 593.796.  
2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní 

európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni 
Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely 
informovania zamestnancov a porady s nimi (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28).  



 

 

zainteresovaných strán vrátane investorov, akcionárov, veriteľov a pracovníkov, a to pri 

dodržiavaní zásady subsidiarity a zásady proporcionality; 

Horizontálne otázky 

1. upozorňuje, že je dôležité stanoviť rámec pre komplexnú reguláciu mobility podnikov 

na európskej úrovni s cieľom zjednodušiť postupy a požiadavky týkajúce sa 

premiestňovania, rozdelenia, zlúčenia alebo splynutia spoločností, ako aj zabrániť 

zneužívaniu a fiktívnemu premiestňovaniu na účely sociálneho alebo daňového 

dumpingu; 

2. vyzýva Komisiu, aby venovala pozornosť výsledkom verejnej konzultácie, ktorá 

prebehla od 8. septembra 2014 do 2. februára 2015 a týkala sa možnosti revízie 

smernice 2005/56/ES a možnosti zavedenia legislatívneho rámca pre reguláciu 

cezhraničných rozdelení; pripomína, že výsledky konzultácie naznačili istý konsenzus v 

súvislosti s cieľmi oživenia vnútorného trhu a podpory práv pracovníkov, pokiaľ ide o 

priority prijímania právnych predpisov o cezhraničnom zlúčení, splynutí a rozdelení; 

3. považuje za dôležité, aby budúce legislatívne návrhy v oblasti mobility podnikov 

obsahovali ustanovenia zabezpečujúce maximálnu harmonizáciu – najmä pokiaľ ide o 

procesné normy, práva aktérov správy a riadenia spoločností, predovšetkým menších 

aktérov, a rozšírenie uplatniteľnosti na všetky subjekty vymedzené v článku 54 ZFEÚ 

ako spoločnosti, ako aj ďalšie odvetvové pravidlá, napríklad v oblasti práv pracovníkov; 

4. zastáva názor, že nové pravidlá týkajúce sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia, ako aj 

premiestňovania sídel by mali uľahčovať mobilitu spoločností v rámci Únie so zreteľom 

na ich podnikateľské potreby reštrukturalizácie, aby mohli lepšie využívať možnosti 

vnútorného trhu, a mali by podnikom uľahčiť slobodu zvoliť si spôsob organizácie, s 

náležitým ohľadom na práva pracovníkov; v tejto súvislosti upozorňuje, že v záujme 

stanovenia platného vnútroštátneho práva je dôležité odstrániť prekážky vyplývajúce z 

kolízie právnych poriadkov; nazdáva sa, že ochranu pracovných práv by bolo možné 

riešiť prostredníctvom rôznych právnych aktov EÚ, najmä prostredníctvom návrhu 

smernice o minimálnych normách pre pracovníkov a o účasti zamestnancov na 

európskych formách práva obchodných spoločností a v dozorných radách vytvorených 

podľa európskeho práva;  

Cezhraničné zlúčenia alebo splynutia 

5. zdôrazňuje pozitívny účinok smernice 2005/56/ES o cezhraničných zlúčeniach alebo 

splynutiach kapitálových spoločností, ktorou sa uľahčili cezhraničné zlúčenia a 

splynutia kapitálových spoločností v Európskej únii – ako ukazujú i oficiálne údaje 

potvrdzujúce výrazné zvýšenie počtu cezhraničných zlúčení a splynutí v uplynulých 

rokoch –, znížili sa s tým súvisiace náklady a zjednodušili sa administratívne postupy;  

6. domnieva sa, že je nevyhnutné vykonať revíziu smernice 2005/56/ES s cieľom zlepšiť 

jej vykonávanie a zohľadniť nedávny vývoj judikatúry Súdneho dvora EÚ v oblasti 

slobody spoločností usadiť sa, ako aj vývoj európskeho práva obchodných spoločností; 

nazdáva sa, že budúci legislatívny návrh, ktorým sa mení smernica 2005/56/ES by mal 

obsahovať nový súbor pravidiel týkajúcich sa rozdelenia spoločností a mali by sa ním 

stanoviť usmernenia pre ďalšie právne predpisy o mobilite spoločností;  



 

 

7. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila výsledky konzultácie z októbra 2015, ktoré poukazujú 

najmä na potrebu maximálnej harmonizácie kritérií, ktorými sa upravujú účinky 

zlúčenia alebo splynutia na jednotlivé zainteresované strany v rámci podnikov; 

8. pokladá za prvoradé, aby sa pre celý rad aktérov a kategórií správy a riadenia 

spoločností stanovil pokročilejší súbor pravidiel a aby sa tieto pravidlá používali aj pre 

budúce spoločné modely cezhraničného rozdelenia a premiestnenia sídla alebo ústredia; 

považuje za nevyhnutné zjednodušiť postupy cezhraničného zlúčenia a splynutia 

pomocou jasnejšieho vymedzenia noriem týkajúcich sa právnej dokumentácie – počnúc 

otázkami súvisiacimi s informovaním akcionárov a zhromažďovaním dokumentov o 

zlúčení alebo splynutí – a nových postupov digitalizácie za predpokladu, že budú 

zachované základné procesné normy a požiadavky stanovené v smernici 2005/56/ES 

(vrátane vydávania osvedčenia o náležitostiach, ktoré predchádzali zlúčeniu alebo 

splynutiu, a preskúmania zákonnosti v súlade s jej článkami 10 a 11) a budú chránené 

otázky verejného záujmu, ako sú právna istota a spoľahlivosť obchodných registrov; 

9. očakáva, že ustanovenia o právach pracovníkov budú vymedzené spôsobom, ktorý 

zabráni tomu, aby niektoré spoločnosti využívali smernicu o cezhraničných zlúčeniach 

alebo splynutiach s jediným cieľom premiestniť svoje sídlo alebo ústredie z nekalých 

daňových, sociálnych alebo právnych dôvodov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa pri 

uplatňovaní vnútroštátnych sankcií za nedodržanie právnych predpisov v oblasti práv 

pracovníkov predchádzalo nejasnostiam; 

10. domnieva sa, že je dôležité zlepšiť niektoré kľúčové aspekty, ako sú: 

–  správa aktív a pasív; 

–  metóda oceňovania aktív; 

–  pravidlá ochrany veriteľov; 

–  začiatok a trvanie obdobia ochrany veriteľov v súlade so zásadou pridelenia 

zodpovednosti valnému zhromaždeniu; 

–  oznamovanie informácií o spoločnosti prostredníctvom vzájomne prepojených a 

štandardizovaných registrov členských štátov;  

–  práva menšinových akcionárov; 

–  stanovenie minimálnych noriem týkajúcich sa informovania a spolurozhodovania 

pracovníkov a konzultácií s nimi; 

–  určité špecifické výnimky z procesných požiadaviek;  

11. kladie veľký dôraz na ochranu niektorých práv menšinových akcionárov, ako je právo 

prešetriť zlúčenie alebo splynutie, právo na náhradu škody v prípade zrieknutia sa 

svojho podielu z dôvodu nesúhlasu so zlúčením alebo splynutím a právo namietať proti 

vhodnosti výmenného pomeru; 

12. podporuje možnosť zavedenia urýchlených cezhraničných postupov v prípade dohody 

všetkých akcionárov, absencie pracovníkov alebo nepatrného vplyvu na veriteľov; 



 

 

Cezhraničné rozdelenia 

13. pripomína, že smernicou 82/891/EHS sa upravujú iba rozdelenia spoločností v rámci 

členského štátu; konštatuje, že hoci osobitné prípady, ktoré sa týkajú rozdelenia 

spoločností medzi jednotlivými členskými štátmi, sú zriedkavejšie, ako bolo uvedené i v 

rámci konzultácie Komisie v roku 2015, údaje o vnútroštátnych rozdeleniach vykazujú 

skutočnú potrebu vytvoriť osobitný rámec EÚ pre cezhraničné rozdelenia, zdôrazňuje, 

že žiadna nová smernica by sa nemala používať ako formálny nástroj pre rozdelenia v 

podniku na účely taktizovania pri výbere súdu (tzv. forum shopping) s cieľom vyhnúť 

sa zákonným povinnostiam podľa vnútroštátneho práva; 

14. vyzýva Komisiu, aby zvážila značné hospodárske dôsledky, ktoré by vyplynuli z 

právnej úpravy v oblasti správy cezhraničných rozdelení, ako sú zjednodušenie 

organizačnej štruktúry, zlepšenie adaptačnej kapacity a nové príležitosti na vnútornom 

trhu; 

15. berie na vedomie zdĺhavé a zložité postupy potrebné pre cezhraničné rozdelenia v 

súčasnosti, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v dvoch fázach: počiatočné vnútroštátne 

rozdelenie a následné cezhraničné zlúčenie alebo splynutie; vyjadruje presvedčenie, že 

zavedenie harmonizovaných noriem na úrovni EÚ v oblasti cezhraničného rozdelenia 

by viedlo k zjednodušeniu operácií, zníženiu nákladov a skráteniu trvania postupov; 

16. upozorňuje, že v záujme stanovenia platného vnútroštátneho práva je dôležité odstrániť 

prekážky vyplývajúce z kolízie právnych poriadkov; 

17. pripomína, že v niektorých členských štátoch neexistujú vnútroštátne právne predpisy 

ad hoc týkajúce sa spôsobu vykonania cezhraničného rozdelenia; 

18. domnieva sa, že budúca legislatívna iniciatíva o cezhraničných rozdeleniach by mala 

vychádzať z týchto zásad a požiadaviek uvedených v kontexte smernice o 

cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach: 

–  procesné otázky a otázky týkajúce sa zjednodušenia vrátane všetkých hlavných 

foriem rozdelenia spoločnosti, ktoré sa v súčasnosti používajú (rozdelenia typu 

split-up, spin-off či hive-down); 

–  práva veriteľov a menšinových akcionárov s dôrazom na zásady ochrany 

a efektivity; 

–  dodržiavanie noriem týkajúcich sa účasti a ochrany pracovníkov a zastúpenia 

pracovníkmi, s cieľom zlepšiť ochranu pracovníkov, najmä ochranu pred 

sociálnym dumpingom; 

–  otázky týkajúce sa účtovníctva; 

–  aktíva a pasíva; 

–  harmonizácia pravidiel a postupov, napríklad: práva spojené s akciami, 

požiadavky týkajúce sa registrácie a komunikácie medzi obchodnými registrami, 

dátum dokončenia transakcie, minimálny obsah podmienok rozdelenia, pravidlá 

väčšiny a príslušný orgán dohľadu nad regulárnosťou a zákonnosťou transakcie; 



 

 

o 

o     o 

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru. 

 


