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Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o 
přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 
2018/0114(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0241),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0167/2018),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. 
října 20181,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. března 2019 
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a Hospodářského a měnového výboru (A8-0002/2019),

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;

1 Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 24.



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



P8_TC1-COD(2018)0114

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice (EU) 
2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 50 odst. 1 a článek 2 této 

smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

v souladu s řádným legislativním postupem2

 DOSUD NEPROBĚHLA KONEČNÁ PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO 
TEXTU.

1 Úř. věst. C , s. .
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019.



vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/11321 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. Stávající unijní právo nestanovuje právní rámec pro 

přeshraniční rozdělení společností, neboť směrnice (EU) 2017/1132 stanovuje 

pouze pravidla pro rozdělování akciových společností v rámci jednoho členského 

státu.

1 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) Svoboda usazování je jednou ze základních zásad práva Unie. Podle čl. 49 druhého 

pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) ve 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.



(3) Při neexistenci harmonizace unijního práva spadá v souladu s článkem 54 SFEU 

stanovení definice kolizního kritéria, které určuje rozhodné vnitrostátní právo pro 

společnost, do pravomocí každého členského státu. Článek 54 SFEU staví kolizní 

kritéria, pokud jde o sídlo, ústřední správu a hlavní provozovnu společnosti, na 

stejnou úroveň. Proto, jak bylo vysvětleno v judikatuře▌, ▌ skutečnost, že se 

přemisťuje jenom sídlo (a ne ústřední správa nebo hlavní provozovna), nevylučuje 

sama o sobě použitelnost svobody usazování podle článku 49 SFEU. ▌

(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, jak je uvedeno 

v článku 3 SEU a článku 9 SFEU, a prosazování sociálního dialogu, jak je 

uvedeno v článku 151 a 152 SFEU. Právo společností na přeshraniční přeměnu, 

fúzi a rozdělení by mělo jít ruku v ruce s ochranou zaměstnanců, věřitelů 

a společníků a mělo by být s touto ochranou v rovnováze. 



(5) Neexistence právního rámce týkajícího se přeshraničních přeměn společností 

a jejich rozdělování vede ▌k právní roztříštěnosti a právní nejistotě, a tedy 

k překážkám ve využívání svobody usazování. Vede to rovněž k ochraně 

zaměstnanců, věřitelů a menšinových společníků na jednotném trhu, která není 

optimální.

(6) Evropský parlament vyzval Komisi, aby přijala harmonizovaná pravidla pro 

přeshraniční přeměnu společností a jejich rozdělování. Harmonizovaný právní 

rámec by dále pomohl odstranit omezení týkající se svobody usazování a současně 

zajistil odpovídající ▌ochranu zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci, věřitelé 

a ▌společníci.

▌

(7) Touto směrnicí by neměla být dotčena pravomoc členských států zajistit v souladu 

se stávajícími právními předpisy v sociální oblasti větší ochranu zaměstnanců.



(8) Provádění přeshraniční přeměny znamená pro společnost změnu právní formy, aniž 

by ztratila svou právní subjektivitu. Ani přeshraniční přeměna, ani přeshraniční 

fúze či rozdělení společnosti by však nemělo vést k obcházení požadavků 

na založení společnosti v ▌členském státě, v němž má být společnost po provedení 

dané operace zaregistrována. Společnost by měla plně dodržovat tyto podmínky, 

včetně požadavku mít sídlo v cílovém členském státě, a požadavky týkající se osob 

zbavených způsobilosti k členství ve statutárním orgánu. Uplatňováním těchto 

podmínek cílovým členským státem však nemůže být v případě přeshraniční 

přeměny dotčena kontinuita právní subjektivity společnosti, která je předmětem 

přeměny. ▌

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat na společnosti v likvidaci, kdy už bylo 

zahájeno rozdělování jejich aktiv. Členské státy se kromě toho mohou rozhodnout, 

že z její působnosti vyjmou i společnosti, které jsou předmětem jiného likvidačního 

řízení. Členské státy by se měly navíc moci rozhodnout, že tuto směrnici nebudou 

uplatňovat na společnosti, které jsou předmětem insolvenčního řízení, jak je 

stanoveno v právních předpisech členských států, a to nehledě na to, zda je toto 

řízení součástí insolvenčního rámce daného členského státu nebo zda je 

regulováno mimo něj, a na společnosti, které jsou předmětem opatření 

za přecházení krizí ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/59/EU1.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanovuje rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních 
podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 
a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).



Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice o rámcích pro preventivní 

restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů 

restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

(10) Vzhledem ke složitosti přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností (dále jen 

„přeshraniční operace“) a množství dotyčných zájmů je v zájmu vytvoření právní 

jistoty vhodné uložit kontrolu legálnosti přeshraniční operace předtím, než vstoupí 

v platnost. Za tím účelem by měly příslušné orgány daných členských států zajistit, 

aby rozhodnutí o schválení přeshraniční operace bylo přijato korektním, objektivním 

a nediskriminačním způsobem na základě všech příslušných prvků, které vyžaduje 

právo členských států a EU. 



(11) Aby v postupu upravujícím přeshraniční operaci bylo možné zohlednit veškeré 

oprávněné zájmy zúčastněných stran, měla by společnost vypracovat a zveřejnit 

projekt navrhované operace obsahující nejdůležitější informace o této operaci. 

Pokud je tak stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech nebo je to v souladu 

s vnitrostátní praxí, měl by správní nebo řídící orgán společnosti zapojit 

do rozhodování o návrhu podmínek přeshraniční operace zástupce zaměstnanců ve 

správních orgánech. Uvedené informace by měly zahrnovat alespoň právní formu 

společnosti nebo společností, zakladatelské právní jednání, příp. stanovy, 

navrhovaný orientační časový harmonogram dané operace a podrobné informace 

o zárukách poskytnutých společníkům a věřitelům. V obchodním rejstříku by mělo 

být zveřejněno oznámení informující společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců 

dané společnosti, příp. samotné zaměstnance, pokud nemají zástupce, že mohou 

k navrhované operaci předložit své připomínky ▌. Členské státy mohou rozhodnout 

rovněž o tom, že se zveřejní zpráva nezávislého znalce.



(12) Za účelem poskytnutí informací svým společníkům a zaměstnancům by společnost 

provádějící přeshraniční operaci, pro ně měla vyhotovit zprávu ▌. Ve zprávě by 

měly být vysvětleny a zdůvodněny právní a hospodářské aspekty navržené 

přeshraniční operace a její dopady na zaměstnance.  Měly by v ní být vysvětleny 

zejména dopady přeshraniční operace s ohledem na budoucí podnikání 

společnosti, včetně jejích dceřiných společností. Pokud jde o společníky, měl by 

zpráva obsahovat především možné prostředky nápravy, které mají k dispozici, 

zejména informace o jejich právu na vystoupení ze společnosti. V případě 

zaměstnanců by měly být ve zprávě vysvětleny zejména dopady navrhované 

přeshraniční operace na situaci s ohledem na pracovní místa. Především by v ní 

mělo být vysvětleno, zda daná operace povede k podstatné změně podmínek 

zaměstnání stanovených zákonem, kolektivními smlouvami nebo nadnárodními 

dohodami mezi společnostmi a umístění provozoven dané společnosti, jako 

např. umístění sídla společnosti, a měly by v ní být uvedeny informace o řídícím 

orgánu a případně o zaměstnancích, vybavení, prostorách a majetku před 

přeshraniční operací a po ní a o pravděpodobných změnách organizace práce, 

mezd, místa výkonu práce v případě konkrétních pracovních míst, 

o předpokládaných důsledcích pro zaměstnance zastávající tato místa, 

a o sociálním dialogu na úrovni společnosti, případně o zastoupení zaměstnanců 

ve správních orgánech. Mělo by být také vysvětleno, jaký vliv budou mít tyto změny 

na případné dceřiné společnosti. Tento požadavek by se však neměl uplatňovat 

na případy, kdy společnost nemá žádné jiné zaměstnance než zaměstnance 

ve správním orgánu společnosti. Aby se dále zvýšila ochrana poskytovaná 

zaměstnancům, měli by mít zaměstnanci nebo jejich zástupci možnost předložit své 

stanovisko ke zprávě společnosti, v níž se uvádí, jaké dopady by na ně přeshraniční 

operace měla. Poskytnutím zprávy a možnosti se k ní vyjádřit by neměla být dotčena 

použitelná informační a konzultační řízení zahájená na vnitrostátní úrovni, včetně 

řízení probíhajících v návaznosti na provedení směrnice Evropského parlamentu a 



Rady 2002/14/ES1 nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES2. 

Zpráva nebo zprávy, pokud jsou vypracovány samostatně, by se měly zpřístupnit 

rovněž společníkům a zástupcům zaměstnanců společnosti, která provádí 

přeshraniční přeměnu, respektive pokud tito zástupci neexistují, přímo 

zaměstnancům.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se 
stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v 
Evropském společenství (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení 
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců 
a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách 
podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění), (Úř. věst. L 122, 
16.5.2009, s. 28).



(13) Znalec, který je nezávislý na dané společnosti, by měl přezkoumat projekt 

přeshraniční operace, nabídku peněžité náhrady, již společnost nabízí 

společníkům, kteří chtějí ze společnosti vystoupit, příp. výměnný poměr podílů 

(akcií), včetně výše doplatku, které jsou součástí navrženého projektu. Pokud jde 

o nezávislost znalce, měly by členské státy přihlížet k zásadám stanoveným 

v článku 22 a 22b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/EC1.

(14) Informace, které společnost zveřejní, by měly být vyčerpávající a měly by 

zúčastněným stranám umožnit posoudit dopady zamýšlené přeshraniční operace. 

Společnosti by však neměly mít povinnost zveřejnit důvěrné informace, jejichž 

zveřejnění by v souladu s právními předpisy členských států nebo Unie poškodilo 

jejich obchodní pozici. Tato výjimka ze zveřejňování informací by neměla podrývat 

ostatní požadavky této směrnice.

▌

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném 
auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).



(15) Na základě projektu ▌a zpráv by měla valná hromada společníků společnosti nebo 

společností rozhodnout o tom, zda se má tento projekt a nezbytné pozměňovací 

návrhy k právnímu zakladatelskému chování, včetně stanov, schválit, či nikoliv. Je 

důležité, aby požadovaná většina pro takové hlasování byla dostatečně velká za 

účelem zajištění, že rozhodnutí o fúzi bude založeno na přesvědčivé většině. Kromě 

toho by společníci měli mít také právo hlasovat o všech úpravách účasti 

zaměstnanců, pokud si takové právo vyhradili během valné hromady.

▌



(16) V důsledku přeshraniční operace se společníci často potýkají se situací, kdy 

dochází ke změně práva, kterým se řídí jejich práva, protože se stávají společníky 

společnosti, která se řídí právem jiného členského státu než před danou operací. 

Proto by jim měly členské státy nabídnout alespoň právo vystoupit ze společnosti 

a získat peněžitou náhradu za své podíly (akcie), jež jsou rovnocenné hodnotě 

podílů (akcií) společníků s hlasovacím právem, kteří hlasovali proti schválení 

daného projektu. Členské státy se však mohou rozhodnout, že toto právo poskytnou 

i dalším společníkům, např. společníkům, kteří vlastní akcie bez hlasovacího 

práva, nebo společníkům, kteří by v důsledku přeshraničního rozdělení společnosti 

získali jiný podíl, než který měli před danou operací, či společníkům, v jejichž 

případě nedošlo v důsledku dané operace ke změně platného práva, nýbrž pouze 

ke změně některých práv. Tato směrnice by neměla mít vliv na ustanovení 

členských států týkající se platnosti smluv o prodeji nebo převodu podílů (akcií) 

společnosti ani na požadavky týkající se zvláštních právních forem. Členské státy 

by např. měly moci požadovat notářský zápis nebo ověřený podpis.



(17) Společnosti by měly být pokud možno schopny odhadnout náklady spojené 

s přeshraniční operací. Společníci by proto měly mít povinnost společnosti oznámit, 

zda chtějí využít svého práva na zcizení svých podílů (akcií). Tím nejsou dotčeny 

žádné formální požadavky stanovené v právních předpisech členských států. 

Společníci by kromě toho měli mít povinnost dát v rámci svého oznámení nebo 

v určité časové lhůtě najevo, zda mají v úmyslu napadnout vznést námitky vůči 

peněžité náhradě a požadovat doplatek.

(18) Výpočet nabídnuté peněžité náhrady by měl být založen na obecně přijatých 

metodách ocenění. Společníci by měli mít právo výpočet napadnout a zpochybnit 

přiměřenost peněžité náhrady u příslušného správního či soudního orgánu nebo 

u subjektu, který je podle právních předpisů daného členského státu, včetně 

arbitrážních soudů, touto agendou pověřen.  Členské státy by měly mít možnost 

zajistit, aby společníci, kteří využijí svého práva na zcizení svých podílů (akcií), 

měli právo zúčastnit se řízení, a měly by mít možnost stanovit ve svých právních 

předpisech příslušnou časovou lhůtu, ve které tak mohou společníci učinit.



(19) V případě přeshraničních fúzí nebo rozdělování společností by však společníci, 

kteří nemají právo na vystoupení ze společnosti nebo jej nevyužili, měli mít právo 

na zpochybnění výměnného poměru podílů (akcí). Při posuzování přiměřenosti 

výměnného poměru podílů (akcí) by měl mít příslušný správní či soudní orgán 

nebo subjekt, který je podle právních předpisů daného členského státu touto 

agendou pověřen, přihlížet k výši možného doplatku, který je součástí daného 

projektu. 

(20) S cílem ochránit věřitele proti riziku platební neschopnosti v návaznosti na 

přeshraniční operaci by se mělo členským státům  ▌umožnit, aby požádaly tuto 

společnost nebo tyto společnosti o učinění prohlášení o platební schopnosti 

uvádějící, že si nejsou vědomy žádného důvodu, proč by společnost nebo 

společnosti, které vznikly na základě přeshraniční operace, neměly být schopny 

plnit své závazky. Členské státy by za takových okolností měly mít možnost učinit 

členy řídicího orgánu osobně odpovědnými za přesnost uvedeného prohlášení. 

Jelikož se právní tradice mezi členskými státy liší, pokud jde o prohlášení týkající se 

platební schopnosti a jejich případných důsledků, mělo by být ponecháno na 

členských státech, aby vyvozovaly příslušné důsledky z poskytnutí nepřesných nebo 

zavádějících prohlášení, včetně účinných a přiměřených sankcí a odpovědnosti v 

souladu s unijním právem. 



(21) S cílem zaručit příslušnou ochranu věřitelů v případech, kdy nejsou spokojeni s 

ochranou poskytovanou ze strany společnosti v daném projektu a kdy se jim se 

společností nepodařilo najít uspokojivé řešení, mohou věřitelé, kteří o tom 

společnost předem informovali, požádat příslušný ▌orgán ▌o ochranná opatření ▌. 

Při jejich hodnocení by měl příslušný orgán přihlížet k tomu, zda má nárok, který 

věřitel uplatňuje vůči společnosti nebo třetí straně, alespoň rovnocennou výši nebo 

srovnatelnou úvěrovou kvalitu jako před přeshraniční operací a zda jej lze uplatnit 

ve stejné jurisdikci ▌.



(22) Členské státy by měly zajistit přiměřenou ochranu těch věřitelů, kteří uzavřeli vztah 

se společností předtím, než tato společnost zveřejnila svůj záměr týkající se 

přeshraniční operace. Kromě obecných pravidel stanovených v nařízení Brusel I 

by proto měly členské státy stanovit, že tito věřitelé by měli mít možnost uplatnit 

svůj nárok ve výchozím členském státě po dobu dvou let od zveřejnění projektu 

přeshraniční přeměny. Po jeho zveřejnění by měli mít věřitelé možnost vzít v úvahu 

potenciální dopad změny jurisdikce a platného práva, k níž dojde v důsledku 

přeshraniční operace. Věřiteli společnosti, kteří mají být chráněni, by mohli být jak 

aktivní, tak i bývalí zaměstnanci, kteří mají zaměstnanecká důchodová práva, 

a osoby, které pobírají zaměstnanecký důchod. Dvouletým ochranným opatřením 

stanoveným v této směrnici, pokud jde o jurisdikci, na niž se mohou věřitelé, jejichž 

pohledávky vznikly před zveřejněním projektu přeshraniční přeměny, obrátit, 

nejsou dotčeny právní předpisy členských států stanovující promlčecí lhůtu 

v případě pohledávek. 



(23) Je důležité zajistit neomezené dodržování práva zaměstnanců na informace 

a konzultace, pokud jde o přeshraniční operace. Informování zaměstnanců a 

konzultace s nimi v souvislosti s přeshraničními operacemi by měly probíhat v 

souladu s právním rámcem stanoveným směrnicí 2002/14/ES, pokud jde o podniky 

nebo o skupiny podniků působících na úrovni Společenství, a v souladu 

se směrnicí 2009/38/ES a směrnicí Rady 2001/23/ES1, pokud se přeshraniční fúze 

nebo přeshraniční rozdělení společnosti považuje ve smyslu příslušné směrnice 

za převod podniku. Touto směrnicí není dotčena směrnice 2009/38/ES, směrnice 

Rady 98/59/ES, směrnice 2001/23/ES ani směrnice 2002/14/ES. Avšak vzhledem 

k tomu, že tato směrnice stanovuje harmonizovaný postup přeshraničních operací, 

je vhodné stanovit zejména časový rámec, v němž by mělo dojít k informování 

zaměstnanců o přeshraniční operaci a ke konzultaci s nimi. 

(24) Mezi zástupce zaměstnanců uvedené v právních předpisech členských států, příp. v 

souladu s praxí členských států by měly patřit také příslušné orgány vytvořené v 

souladu s právními předpisy EU, pokud existují, jako je např. evropská rada 

zaměstnanců vytvořená v souladu se směrnicí 2009/38/ES a zastupující orgán 

vytvořený v souladu se směrnicí Rady 2001/86/ES2.

1 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).

2 Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské 
společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22).



(25) Členské státy by měly zajistit, aby zástupci zaměstnanců při výkonu svých funkcí 

požívali v souladu s článkem 7 směrnice 2002/14/ES dostatečné ochrany a jistot, 

které by jim umožnily náležitě vykonávat povinnosti, jež jim byly svěřeny.

(26) Aby bylo možné zprávu analyzovat, měla by společnost provádějící přeshraniční 

operaci poskytnout zástupcům zaměstnanců zdroje, které by jim umožnily vhodným 

způsobem uplatňovat práva vyplývající z této směrnice.



(27) S cílem zajistit, aby účast zaměstnanců nebyla v důsledku přeshraniční operace 

neoprávněně dotčena, zavedla-li společnost provádějící přeshraniční operaci systém 

účasti zaměstnanců ▌, měla by mít tato společnost nebo společnosti, které vznikly 

na základě této přeshraniční operace, povinně právní formu, která umožňuje výkon 

takové účasti, kromě jiného i prostřednictvím účasti zástupců zaměstnanců v 

příslušných řídících nebo dozorčích orgánech společnosti nebo společností. Kromě 

toho by▌v takovém případě, kdy  mezi společností a jejími zaměstnanci probíhají 

jednání v dobré víře, měla tato jednání probíhat podle postupu stanoveného 

ve směrnici 2001/86/ES, za účelem nalezení smírného řešení, které uvede právo 

společnosti na přeshraniční rozdělení 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 čtyř let možnost zrušit práva účasti prostřednictvím provádění následných 

vnitrostátních nebo přeshraničních přeměn, fúzí či rozdělení. 



(28) Aby se předešlo obcházení práv zaměstnanců na účast prostřednictvím přeshraniční 

operace, společnost nebo společnostiprovádějící přeshraniční operaci zapsaná 

v rejstříku členského státu, který zaměstnancům zajišťuje práva účasti, by neměla mít 

možnost provést přeshraniční operaci, 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.

(29) Zapojení všech zainteresovaných stran, zejména zaměstnanců, přispívá k zajištění 

dlouhodobě udržitelného přístupu společností na celém jednotném trhu. V tomto 

ohledu hraje důležitou úlohu zajištění práva zaměstnanců na účast ve správních 

orgánech společností a prosazování tohoto práva, zejména v případě, že dochází 

k přesunu společností za hranice nebo jejich přeshraniční restrukturalizaci. Proto 

má úspěšné dokončení jednání o právech zaměstnanců na účast ve správních 

orgánech v kontextu přeshraničních operací zásadní význam a mělo by být 

podporováno.



(30) S cílem zajistit náležité rozdělení úkolů mezi členské státy a účinnou a efektivní 

kontrolu přeshraničních operací ex ante, měly by mít příslušné orgány ▌členských 

státůspolečnosti nebo společností provádějících přeshraniční operaci, pravomoc 

▌vydávat osvědčení předcházející přeměně, fúzi nebo rozdělení (dále jen 

„osvědčení předcházející přeshraniční operaci“).  Příslušné orgány ▌členského 

státupřeměněné společnosti nebo společnosti či společností, které vznikly 

v důsledku přeshraniční operace, by neměly mít možnost bez toho osvědčení postup 

přeshraniční přeměny dokončit.



(31) Za účelem vydání osvědčení předcházejícího přeshraniční operaci by měly členské 

státy společnosti nebo společností provádějících přeshraniční operaci, v souladu se 

svými právními přepisy jmenovat orgán nebo několik orgánů, které by byly 

příslušné ke kontrole zákonnosti dané operace. Mezi příslušný orgán nebo orgány 

mohou patřit soudy, notáři nebo jiný orgán, daňový orgán nebo orgán pro finanční 

služby. V případě několika příslušných orgánů by měla mít společnost možnost 

podat žádost o osvědčení předcházející přeshraniční operaci u jediného 

příslušného orgánu, stanoveného členským státem, který by měl svou činnost 

koordinovat s dalšími příslušnými orgány. Příslušný orgán nebo orgány by měly 

posoudit dodržování všech příslušných podmínek a řádné dodržování veškerých 

postupů a náležitostí v daném členském státě a měly by rozhodnout o tom, zda toto 

osvědčení vydají do tří měsíců od podání žádosti ze strany společnosti, ledaže by 

měly závažné pochybnosti o tom, že přeshraniční operace je připravována 

za účelem porušování daňových povinností nebo podvodu, které povedou nebo jsou 

určeny k vyhýbání se vnitrostátním nebo unijním právním předpisům či k jejich 

obcházení, nebo za účelem páchání trestné činnosti, a posouzení žádosti vyžaduje 

získání dalších informací či provedení dalšího vyšetřování.  



(32) Za určitých podmínek by mohlo být právo na provedení přeshraniční operace 

využito za účelem porušování daňových povinností nebo podvodu, např. 

k obcházejí práv zaměstnanců, vyhýbání se platbám sociálního zabezpečení nebo 

daňových povinností či za účelem páchání trestné činnosti. Je důležité postupovat 

zejména proti   krycím společnostem zřizovaným s cílem obcházet nebo porušovat 

právní předpisy jednotlivých členských států nebo Unie či se jim vyhýbat. Pokud 

v průběhu kontroly zákonnosti dané operace zjistí příslušný orgán, a to 

i na základě konzultací s příslušnými orgány, že přeshraniční operace je 

připravována za účelem porušování daňových povinností nebo podvodu, které 

povedou nebo jsou určeny k vyhýbání se právním předpisům členských států nebo 

Unie či k jejich obcházení, neměl by tuto operaci povolit. Příslušný postup, včetně 

veškerého podrobného posuzování, by měl probíhat v souladu s právními předpisy 

členských států. V tomto případě může příslušný orgán dané posuzování prodloužit 

až o tři další měsíce.



(33) Pokud má příslušný orgán závažné pochybnosti o tom, zda není přeshraniční 

operace připravována za účelem porušování daňových povinností nebo podvodu, 

musí při posuzování žádosti přihlédnout ke všem příslušným skutečnostem a 

okolnostem a příp. vzít v úvahu alespoň orientační faktory týkající se 

charakteristiky usazení společností v členském státě, v němž má být společnost, 

příp. společnosti, po provedení přeshraniční operace zaregistrována, včetně 

záměru operace, odvětví, investic, čistého obratu a hospodářského výsledku, počtu 

zaměstnanců, obsahu rozvahy, daňové rezidence, majetku a jeho umístění, 

zařízení, skutečných majitelů společnosti, obvyklého místa výkonu práce 

zaměstnanců a zvláštních skupin zaměstnanců, místa, kam jsou splatné příspěvky 

na sociální zabezpečení, počtu vyslaných zaměstnanců zaměstnanců v roce 

předcházejícím přeměně společnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 883/20041 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES2, 

počtu zaměstnanců pracujících současně ve více než jednom členském státě ve 

smyslu nařízení (ES) č. 883/2004 a obchodních rizik, která na sebe přijala 

společnost a společnosti před přeshraniční operací a po jejím uskutečnění. Při 

posuzování je nutné vzít v úvahu rovněž příslušné skutečnosti a okolnosti týkající 

se práv zaměstnanců na účast, zejména pokud jde o jednání o těchto právech, 

k nímž daly podnět čtyři pětiny platné prahové hodnoty stanovené v právních 

předpisech členského státu. Všechny tyto prvky by se měly při celkovém posuzování 

považovat pouze za orientační a nelze je tedy posuzovat izolovaně. Pokud vede 

přeshraniční operace k tomu, že společnost má skutečné místo své správy, příp. své 

hospodářské činnosti v členském státě, v němž má být společnost (nebo společnosti) 

po provedení přeshraniční operace zaregistrována, může to příslušný orgán 

považovat za náznak toho, že nejde o okolnosti vedoucí k porušování daňových 

povinností nebo podvodům. 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).



(34) Příslušný orgán by měl být navíc za účelem provedení kontroly zákonnosti 

v procesním rámci stanoveném vnitrostátním právem schopen získat od společnosti 

provádějící přeshraniční operaci nebo od jiných příslušných orgánů, 

mj. od orgánů cílového členského státu, veškeré příslušné informace a listiny. 

Členské státy by měly mít možnost stanovit, jaké důsledky mohou mít postupy, 

které zahájily společníci a věřitelé podle této směrnice, na vydání osvědčení 

předcházejícího přeshraniční operaci.

(35) Při posuzování žádosti, kterou společnost podala za účelem získání tohoto 

osvědčení, se může příslušný orgán obrátit na nezávislého znalce. Členské státy by 

měly stanovit pravidla, která by zajistila, aby byl znalec nebo právnická osoba, 

jejímž jménem jedná,  nezávislý na společnosti žádající o osvědčení. Tohoto znalce 

nebo tyto znalce by měl jmenovat příslušný orgán, přičemž by neměli mít 

na dotyčnou společnost v současné ani minulé době žádnou vazbu, která by mohl 

mít vliv na jejich nezávislost.



(36) Aby bylo zajištěno, že společnost provádějící přeshraniční operaci, nepoškozuje své 

věřitele, měl by mít příslušný orgán možnost kontrolovat zejména to, zda daná 

společnost splnila své povinnosti vůči veřejným věřitelům či zda jsou dostatečným 

způsobem zajištěny nevypořádané závazky. Příslušný orgán by měl mít možnost 

kontrolovat zejména to, zda není společnost předmětem probíhajícího soudního 

řízení například kvůli porušení sociálních právních předpisů a právních předpisů 

v oblasti pracovního práva a životního prostředí, která mohou ve svém důsledku 

pro danou společnost znamenat další závazky, mj. vůči občanům a soukromým 

subjektům. 

(37) Členské státy by měly v souladu se základními zásadami přístupu ke spravedlnosti 

zajistit procesní záruky, mj. pokud jde o možnost přezkoumání rozhodnutí 

příslušných orgánů v rámci řízení týkajících se přeshraničních operací, o možnost 

odsunout datum účinnosti příslušného osvědčení, aby mohly strany podat žalobu 

u příslušného soudu, a případně o možnost dosáhnout předběžného opatření.



(38) Po obdržení osvědčení předcházejícího přeshraniční operaci a po ověření, že 

zákonné požadavky členského státu, v němž má být společnost po provedení dané 

operace zaregistrována, byly splněny, včetně kontroly toho, zda daná transakce 

nepředstavuje obcházení právních přepisů členských států nebo EU, měly by 

příslušné orgány zapsat danou společnost do svého obchodního rejstříku. Příslušný 

orgán předchozího členského státu ▌společnosti nebo společností provádějících 

přeshraniční operaci vymaže společnost ze svého rejstříku teprve po tomto zapsání 

do rejstříku. Příslušné orgány ▌členského státu, v němž má být společnost 

po provedení přeshraniční operace zapsána do rejstříku, by neměly mít možnost 

vznést námitky proti informacím uvedeným v osvědčení předcházejícím 

přeshraniční operaci. ▌ 



(39) Členské státy by měly zajistit, aby bylo některé procesní kroky, totiž zveřejnění 

projektu přeshraniční operace, žádosti o osvědčení předcházející přeshraniční 

přeměně, fúzi nebo rozdělení (dále jen „osvědčení předcházející přeshraniční 

operaci“) a dále předkládání jakýchkoli informací a listin ke kontrole zákonnosti 

přeshraniční přeměny, fúze nebo rozdělení, kterou provádí cílový členský stát, 

možné zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné, aby se žadatelé osobně dostavili 

k příslušnému orgánu v členských státech. Měly by se příslušným způsobem 

uplatňovat předpisy o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních 

společností. Příslušný orgán by měl mít možnost obdržet žádosti o osvědčení 

předcházející přeshraniční přeměně, včetně podávání jakýchkoli informací a 

dokumentů, online, ledaže by to nebylo ze strany daného orgánu výjimečně 

technicky možné.

(40) Aby se společnostem snížily náklady a administrativní zátěž a aby došlo ke zkrácení 

postupů, měly by členské státy v oblasti práva obchodních společností uplatňovat 

zásadu „pouze jednou“, což je zásada, podle níž se po společnostech nepožaduje, 

aby stejné informace předkládaly veřejným orgánům více než jednou. Společnosti 

by například neměly mít povinnost předkládat stejné údaje jak vnitrostátnímu 

rejstříku, tak vnitrostátnímu věstníku.



(41) Jako důsledek přeshraniční přeměny by si přeměněná společnost měla zachovat 

svou právní subjektivitu a své jmění, včetně veškerých práv a povinností 

vyplývajících ze smluv, jednání nebo opomenutí. Společnost by měla zejména 

dodržovat práva a povinnosti vyplývající z pracovních smluv nebo 

pracovněprávních vztahů, mj. podmínky dohodnuté v kolektivních smlouvách.

(42) S cílem zajistit příslušnou úroveň transparentnosti a využít digitální nástroje 

a procesy by se osvědčení předcházející přeshraniční operaci, která vydaly 

příslušné orgány v různých  členských státech, měla vyměňovat pomocí systému 

propojení obchodních rejstříků a měla by se veřejně zpřístupnit. V souladu s hlavní 

zásadou, která je základem této směrnice, by měla být tato výměna informací vždy 

bezplatná.



(43) Za účelem zvýšení transparentnosti, pokud jde o přeshraniční operace, je důležité, 

aby příslušné rejstříky členských států obsahovaly nezbytné informace z jiných 

rejstříků, které by se týkaly společností zapojených do přeshraniční operace, aby 

bylo možné sledovat jejich historii. Jde zejména o to, aby spis vedený o určité 

společnosti v rejstříku, v němž byla daná společnost zapsána před přeshraniční 

operací, obsahoval nové registrační číslo společnosti, které jí bylo přiděleno 

po proběhnutí dané operace. Stejně tak by měl spis vedený o určité společnosti 

v rejstříku, v němž byla daná společnost zapsána po přeshraniční operací, 

obsahovat původní registrační číslo společnosti, které jí bylo přiděleno 

před proběhnutím dané operace.

▌

(44) Pokud jde o stávající pravidla pro přeshraniční fúze, Komise ve svém sdělení 

nazvaném „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ 

▌oznámila, že posoudí potřebu aktualizovat tato pravidla ▌, aby malé a střední 

podniky mohly snadněji volit optimální podnikatelskou strategii a lépe se 

přizpůsobovat změnám podmínek na trhu, aniž by oslabily sociální ochranu a 

ochranu pracovních míst. Komise ve svém sdělení nazvaném „Pracovní program 

Komise na rok 2017, Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání“, ohlásila iniciativu s 

cílem usnadnit provádění přeshraničních fúzí.

▌



(45) Neexistence harmonizace ochranných opatření pro společníky byla označena 

za překážku pro přeshraniční operace. Společnosti a společníci se setkávají s mnoha 

nejrůznějšími formami ochrany, což vede ke komplikacím a právní nejistotě. 

Společníkům ▌by proto měla být poskytnuta stejná minimální úroveň ochrany bez 

ohledu na členský stát, v němž se společnost nachází. Členské státy si proto mohou 

zachovat nebo zavést další ochranná pravidla pro společníky, pokud nejsou 

v rozporu s pravidly stanovenými v této směrnici nebo se svobodou usazování. 

Individuální práva společníků na informace zůstávají nedotčena.

▌

(46) Po přeshraniční operaci mohou dřívější věřitelé společnosti (nebo společností), která 

provádí danou operaci, zjistit, že daná operace měla na jejich pohledávky vliv, 

jestliže se ▌společnost, která odpovídá za pohledávky, potom řídí právem jiného 

členského státu. V současné době se pravidla o ochraně věřitelů v členských státech 

liší, což značně přidává na obtížnosti procesu přeshraničních operací a vede k 

nejistotě jak zapojených společností, tak i jejich věřitelů, pokud jde vymáhání nebo 

uspokojení jejich pohledávek.

▌



(47) Kromě nových pravidel ohledně přeměny společností stanovuje tato směrnice ▌ 

pravidla pro přeshraniční rozdělování společností, a to jak odštěpením, tak i 

rozštěpením, ale pouze prostřednictvím vytvoření nových společností. Tato směrnice 

▌neposkytuje harmonizovaný rámec pro přeshraniční rozdělení, v nichž společnost 

převádí jmění na více než jednu existující společnost, protože tyto případy byly 

považovány za příliš složité, jelikož vyžadují zapojení příslušných orgánů z několika 

členských států a znamenají další rizika z hlediska ▌obcházení ▌ pravidel členských 

států a EU. Možnost vytvořit společnost na základě oddělení, jak je uvedeno v této 

směrnici, nabízí společnostem nový harmonizovaný postup na jednotném trhu, 

společnosti by se však měly mít možnost svobodně rozhodnout, že v jiném členském 

státě vytvoří pobočku.

▌

(48) Jako důsledek přeshraniční fúze by měla být veškerá aktiva a pasiva i veškerá 

práva a povinnosti, včetně práv a povinností vyplývající ze smluv, jednání nebo 

opomenutí, převedena na nástupnickou společnost, přičemž společníci fúzujících 

společností, kteří nevyužijí svého práva   na vystoupení ze společnosti, by se měli 

stát společníky nástupnické, resp. nové společnosti. Nástupnická nebo nová 

společnost by měla dodržovat zejména práva a povinnosti vyplývající z pracovních 

smluv nebo pracovněprávních vztahů, mj. podmínky dohodnuté ve 

veškerých kolektivních smlouvách.



(49) Jako důsledek přeshraničního rozdělení byse mělaaktiva a pasiva rozdělované 

společnosti a veškerá její práva a povinnosti, včetně práv a povinností vyplývající ze 

smluv, jednání nebo opomenutí, převést  na nástupnické společnosti v souladu 

s přidělením stanoveným v projektu rozdělení a společníci rozdělované společnosti, 

kteří nevyužijí svého práva na vystoupení ze společnosti, by se měli stát společníky 

nástupnických společností, nebo zůstat společníky rozdělované společnosti, nebo se 

stát společníky obou. Nástupnická společnost by měla zejména dodržovat práva a 

povinnosti vyplývající z pracovních smluv nebo pracovněprávních vztahů, 

mj. podmínky dohodnuté v kolektivních smlouvách.

▌

(50) V zájmu zajištění právní jistoty by nemělo být možné prohlásit přeshraniční 

operaci, která se uskutečnila v souladu s postupem stanoveným v této směrnici, 

za neplatnou. Tím by neměly být dotčeny pravomoci členských států mj. v oblasti 

trestního práva, financování terorismu, sociálního práva, zdanění a prosazování 

práva v souladu s vlastními právními předpisy, zejména pokud příslušné nebo jiné 

relevantní orgány především na základě věcných informací zjistí poté, co 

přeshraniční operace nabude účinnosti, že tato operace byla připravena za účelem 

porušování daňových povinností nebo podvodu, které povedou nebo jsou určeny 

k vyhýbání se vnitrostátním nebo unijním právním předpisům či za účelem 

páchání trestné činnosti. V této souvislosti mohou příslušné orgány také posuzovat, 

zda v letech následujících po uskutečnění přeshraniční operace bylo dosaženo 

příslušné prahové hodnoty, pokud jde o účast zaměstnanců v členském státě 

společnosti, která danou operaci provedla, či zda byla tato hodnota překročena. 



(51) Žádnou přeshraniční operací by neměla být dotčena odpovědnost za plnění 

daňových povinností týkajících se činnosti společnosti (společností) před danou 

operací.

(52) Aby byla zaručena práva zaměstnanců kromě práv na účast, není touto směrnicí 

dotčena směrnice 2009/38/ES, směrnice Rady 98/59/ES1, směrnice 2001/23/ES a 

směrnice 2002/14/ES. Vnitrostátní právní předpisy by se měly vztahovat také na 

otázky nespadající do oblasti působnosti této směrnice, například daně nebo sociální 

zabezpečení.

(53) 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 územně správních celků.

1 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 1).



(54) Touto směrnicí není dotčena směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanovují 

pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv 

na fungování vnitřního trhu1, směrnice Rady 2009/133/ES o společném systému 

zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně 

akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla 

evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy2, 

směrnice Rady (EU) 2015/2376, která stanovuje povinnou automatickou výměnu 

informací o předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních 

převodních cen mezi členskými státy3, směrnice Rady (EU) 2016/881 o povinné 

automatické výměně informací v oblasti daní4 a směrnice Rady (EU) 2018/822 

o povinné automatické výměně informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním 

uspořádáním, která se mají oznamovat5.

(55) Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/8496 řešící rizika praní peněz a financování terorismu, zejména povinnosti 

týkající se provádění odpovídajících opatření hloubkové kontroly klienta na základě 

posouzení rizik a zjišťování skutečného vlastníka nově vytvořeného subjektu 

v členském státě jeho založení a jeho zapsání do rejstříku. 

1 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví 
pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv 
na fungování vnitřního trhu (Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 1).

2 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při 
fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se 
společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo 
evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 34).

3 Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. 
věst. L 332, 18.12.2015, s. 1).

4 Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. 
L 146, 3.6.2016, s. 8).

5 Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve 
vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat, Úř. věst. L 139, 5.6.2018, 
s. 1.

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o 
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s 
významem pro EHP) (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).



(56) Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Unie a předpisy členský států, které 

vypracovaly nebo zavedly v návaznosti na právní předpisy Unie a které upravují 

transparentnost a práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi.

(57) Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Unie platné pro společnosti 

zprostředkující úvěry a jiné finanční podniky a vnitrostátní pravidla přijatá 

na základě těchto právních předpisů Unie. 

(58) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž usnadnění a regulace přeshraničních přeměn, fúzí 

a rozdělení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej 

může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o fungování Evropské unie. V 

souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice to, co je k dosažení těchto cílů nezbytné. 

(59) Tato směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznané zejména Listinou 

základních práv Evropské unie.



(60) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a 

Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 20111 zavázaly, že v 

odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem 

provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi 

o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních 

nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k 

této směrnici považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(61) Komise by měla provést hodnocení této směrnice, mj. posoudit, jak jsou dodržována 

ustanovení o informování zaměstnanců a konsultacích s nimi a o jejich účasti 

v souvislosti s přeshraničními operacemi. Cílem tohoto hodnocení by mělo být 

zejména posouzení těch přeshraničních operací, v jejichž případě byla jednání 

o účasti zaměstnanců zahájena na podnět čtyř pětin příslušné prahové hodnoty, 

a zjištění, zda tyto společnosti po proběhnutí přeshraniční operace splňují 

příslušnou prahovou hodnotu členského státu společnosti, která danou operaci 

provedla, týkající se účasti zaměstnanců či zda tuto hodnotu překračují. Podle bodu 

22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie 

a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů2by 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.

1 Úř. věst. C 369, 19.1.2011, s. 14.
2 Úř. věst. L 123, 12.5. 2016, s. 1.



(62) Měly by se shromažďovat informace, aby se posoudilo plnění právních předpisů ve 

srovnání s cíli, které sledují, a aby pro hodnocení byly poskytnuty informace o 

právních předpisech v souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi 

Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. 

dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

(63) Směrnice (EU) 2017/1132 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:



Článek 1

Změny směrnice (EU) 2017/1132

Směrnice (EU) 2017/1132 se mění takto:

1) V čl. 18 odst. 3 se vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa) dokumenty a informace uvedené v článcích 86h, 86o, 86q, 123, 127a, 160j, 

160q, 160s;“

2) ▌Článek 24 se mění takto:

a) písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) podrobný seznam údajů, které mají být předány pro účely výměny 

informací mezi rejstříky a pro účely zveřejňování informací, jak je 

uvedeno v článcích 20, 34, ▌86o, 86p, 86q, 127a, 128, 130 ▌, 160q, 160r 

a 160s“;

b) ve druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Komise přijme prováděcí akty podle písmene e) nejpozději 18 měsíců po 

datu vstupu v platnost.“;



3) Název hlavy II se nahrazuje tímto: 

„PŘEMĚNY, FÚZE A ROZDĚLENÍ KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ“.

4) V hlavě II se vkládá kapitola – I, která zní: 

„KAPITOLA – I

Přeshraniční přeměny

Článek 86a

Působnost

1. Tato kapitola se vztahuje na přeměnu kapitálové společnosti, která je založena 

podle práva některého členského státu a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní 

provozovnu v Unii, v kapitálovou společnost, která se řídí právním řádem 

jiného členského státu (dále jen „přeshraniční přeměna“).

▌



Článek 86b

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

1) „kapitálovou společností“ (dále jen „společnost“) společnost, která má jednu z 

forem uvedených v příloze II a která provádí přeshraniční přeměnu;

2) „přeshraniční přeměnou“ operace, při níž společnost, aniž by byla zrušena či 

zanikla s likvidací, změní svou právní formu, pod kterou je zapsána ve 

výchozím členském státě, na právní formu v cílovém členském státě, která je 

uvedena v příloze II, a přemísťuje přinejmenším své sídlo do cílového 

členského státu při zachování své právní subjektivity;

3) „výchozím členským státem“ členský stát, ve kterém je společnost zapsána ve 

své právní formě před přeshraniční přeměnou;

4) „cílovým členským státem“ členský stát, ve kterém bude společnost zapsána ve 

své právní formě v důsledku přeshraniční přeměny;

▌

5) „přeměněnou společností“ společnost ▌vytvořená v cílovém členském státě v 

důsledku procesu přeshraniční přeměny ▌.



Článek 86c 

Další ustanovení o působnosti

1. Tato kapitola se nepoužije na přeshraniční přeměny, na nichž se podílí 

společnost, jejímž předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu 

získaného od veřejnosti, která provozuje svou činnost na základě zásady 

rozložení rizika a jejíž podílové jednotky jsou na žádost držitelů podílů přímo 

či nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z majetku této společnosti. Za 

rovnocenné odkupu nebo vyplacení se považuje jednání společnosti směřující 

k zajištění toho, aby se hodnota jejích podílových jednotek na burze 

významně nelišila od čisté hodnoty jejího majetku.

2. Členské státy zajistí, aby se tato kapitola nepoužila, nastane-li některá z těchto 

okolností:

a) společnost je v likvidaci a začala rozdělovat svůj majetek mezi své 

akcionáře;

▌



b) společnost je předmětem nástrojů, pravomocí a mechanismů k řešení 

krize podle hlavy IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/59/EU*.

3. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat tuto kapitolu na 

společnosti, které jsou předmětem:

a) insolvenčního řízení nebo preventivní restrukturalizace;

aa) likvidačního řízení, které není jedním postupů, na něž odkazuje 

odstavec 2; nebo

b) opatření k předejití krizi ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 101 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU.

▌

4. Vnitrostátním právem výchozího členského státu se řídí ta část postupů a 

formálních požadavků, které je nutné dodržet v souvislosti s přeshraniční 

přeměnou, pro získání osvědčení předcházejícího přeměně, a vnitrostátním 

právem cílového státu se řídí ta část postupů a požadavků, které je nutné 

dodržet, navazující na obdržení osvědčení předcházejícího přeměně v souladu s 

právem Unie.



Článek 86d

Projekty přeshraničních přeměn

1. Řídící nebo správní orgán společnosti ▌vyhotoví projekt přeshraniční 

přeměny. Projekt přeshraniční přeměny obsahuje alespoň tyto údaje:

a) právní formu, název a umístění sídla společnosti ve výchozím členském 

státě;

b) právní formu, název a navrhované umístění sídla přeměňované 

společnosti ▌v cílovém členském státě;

c) případně zakladatelské právní jednání a stanovy společnosti v cílovém 

členském státě, pokud jsou obsaženy v samostatném právním jednání;

d) navrhovaný orientační časový rozvrh přeshraniční přeměny; 

e) práva, která přeměněná společnost poskytuje společníkům se zvláštními 

právy nebo držitelům cenných papírů jiných než cenných papírů 

představujících podíl na základním kapitálu společnosti, nebo opatření 

navrhovaná pro tyto osoby; 



f) ▌ ochranná opatření, jako jsou záruky nebo přísliby, jsou-li nabízeny 

věřitelům;

▌

h) veškeré zvláštní výhody poskytnuté členům správních, řídících, 

dozorčích nebo kontrolních orgánů ▌ společnosti;

ha) údaje o tom, jestli společnost obdržela ve výchozím členském státě v 

průběhu předchozích 5 let jakékoli pobídky či subvence;

i) podrobné informace o nabídce peněžité náhrady pro společníky ▌v 

souladu s článkem 86j;

j) pravděpodobné dopady přeshraniční přeměny na zaměstnanost;

k) případně údaje o postupech, kterými se podle článku 86l stanoví úprava 

zapojení zaměstnanců do vymezování jejich práv na účast v přeměněné 

společnosti ▌.

▌



Článek 86e

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro společníky a zaměstnance

1. Řídící nebo správní orgán ▌společnosti vypracuje pro společníky a 

zaměstnance zprávu, ve které objasní a zdůvodní právní a hospodářské aspekty 

přeshraniční přeměny, jakož i dopady přeshraniční přeměny na zaměstnance.

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vysvětlí zejména dopady přeshraniční přeměny 

na budoucí podnikání společnosti.

Zahrnuje také oddíl určený společníkům a oddíl určený zaměstnancům.

3. Oddíl zprávy určený společníkům vysvětlí zejména:

▌

aa) peněžitou náhradu a metodu použitou při jejím stanovení;

b) dopady přeshraniční přeměny na společníky;



c) práva a prostředky nápravy dostupné pro společníky ▌v souladu s 

článkem 86j.

4. Oddíl zprávy určený společníkům není vyžadován v případě, že všichni 

společníci dané společnosti souhlasili s tím, že se tohoto požadavku vzdávají. 

Členské státy mohou z ustanovení tohoto článku vyloučit společnosti s 

jediným společníkem.

5. Oddíl zprávy určený zaměstnancům vysvětlí zejména: 

ca) dopady přeshraniční přeměny na pracovněprávní vztahy a případně 

také opatření určená k jejich ochraně;

cb) veškeré podstatné změny příslušných podmínek zaměstnání a místa 

podnikání společnosti;

d) způsob, jakým faktory stanovené v písmenech ca) a cb) ovlivňují také 

případné dceřiné společnosti dané společnosti.



6. Pokud řídící nebo správní orgán společnosti obdrží s dostatečným předstihem 

stanovisko zástupců jejích zaměstnanců nebo, pokud tito zástupci neexistují, 

přímo zaměstnanců, ohledně částí zprávy uvedených v odstavcích 1, 2 a 4, jak 

stanoví vnitrostátní právo, jsou společníci o tomto stanovisku informováni a 

stanovisko se přiloží ke zprávě.

7. Oddíl určený zaměstnancům není vyžadován, pokud společnost a její 

případné dceřiné společnosti nemají žádné zaměstnance kromě těch, kteří 

jsou součástí řídícího nebo správního orgánu. 

8. Společnost se může rozhodnout, zda připraví zprávu obsahující dva oddíly 

uvedené v odstavcích 3 a 4, nebo zda připraví dvě oddělené zprávy pro 

společníky a pro zaměstnance.

9. Zpráva uvedená v odstavci 1 nebo zprávy uvedené v odstavci 5 se v každém 

případě, spolu se společným projektem přeshraniční přeměny, pokud je k 

dispozici, elektronicky zpřístupní společníkům a zástupcům zaměstnanců 

společnosti, nebo pokud tito zástupci neexistují, přímo zaměstnancům, a to 

nejpozději šest týdnů přede dnem konání valné hromady uvedené v článku 

86i.



10. Pokud je od oddílu zprávy určeného společníkům uvedeného v odstavci 3 

upuštěno v souladu s odstavcem 3 a oddíl určený zaměstnancům uvedený v 

odstavci 4 není v souladu s odstavcem 4a vyžadován, není zpráva uvedená v 

odstavci 1 vyžadována. 

9. Odstavci 1 až 8 tohoto článku nejsou dotčena použitelná práva na informace a 

konzultace a řízení zahájená na vnitrostátní úrovni v návaznosti na provedení 

směrnic 2002/14/ES a 2009/38/ES.

▌



Článek 86g

Zpráva nezávislého znalce

1. Členské státy zajistí, aby projekt přeshraniční přeměny přezkoumal nezávislý 

znalec a vypracoval zprávu určenou společníkům, která jim bude 

zpřístupněna nejpozději jeden měsíc přede dnem konání valné hromady 

uvedené v článku 86i. V závislosti na právu dotčeného členského státu mohou 

být těmito znalci fyzické nebo právnické osoby.

▌

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 v každém případě zahrnuje znalecký posudek k 

tomu, zda je peněžitá náhrada přiměřená. Pokud jde o peněžitou náhradu 

uvedenou v čl. 86d písm. i), zohlední znalec jakoukoli tržní cenu podílů 

(akcií) společnosti před oznámením návrhu přeměny nebo hodnotu 

společností bez účinků navrhované přeměny určenou podle obecně 

uznávaných metod oceňování. Zpráva přinejmenším:

a) uvádí metodu použitou ke stanovení navrhované peněžité náhrady;



b) uvádí, zda je tato metoda přiměřená pro posouzení peněžité náhrady, a 

k jaké hodnotě se za použití této metody dospělo, a obsahuje stanovisko 

k relativnímu významu přisouzenému této metodě při stanovování 

vymezené hodnoty;

c) popisuje případné zvláštní obtíže, které se při oceňování vyskytly.

Znalec má právo obdržet od společnosti veškeré informace nezbytné pro 

splnění svého úkolu.

3. Přezkoumání projektu přeshraniční přeměny nezávislým znalcem ani 

vypracování zprávy znalce se nevyžadují, jestliže s tím všichni společníci 

dotčené společnosti projevili souhlas. Členské státy mohou z ustanovení 

tohoto článku vyloučit společnosti s jediným společníkem.

▌



Článek 86h

Zveřejnění

1. Členské státy zajistí, aby následující dokumenty byly zveřejněny a veřejně 

zpřístupněny v rejstříku výchozího členského státu nejméně jeden měsíc přede 

dnem konání valné hromady podle článku 86i:

a) projekt přeshraniční přeměny; 

▌

b) oznámení informující společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců 

společnosti, nebo pokud tito zástupci neexistují, přímo zaměstnance o 

tom, že mohou příslušné společnosti nejpozději pět pracovních dnů 

přede dnem konání valné hromady předložit připomínky k projektu 

přeshraniční přeměny.

Členské státy mohou požadovat, aby nezávislá znalecká zpráva, pokud je 

vypracována v souladu s článkem 86g, byla zveřejněna a veřejně 

zpřístupněna v rejstříku.

Členské státy zajistí, aby společnost měla při zveřejňování nezávislé znalecké 

zprávy možnost vyloučit z ní důvěrné informace.



Listiny zveřejněné v souladu s tímto odstavcem se zpřístupní rovněž 

prostřednictvím systému uvedeného v článku 22.

2. Členské státy mohou společnosti od povinnosti zveřejnění stanovené v odstavci 

1 osvobodit, pokud po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden měsíc před 

stanoveným dnem konání valné hromady podle článku 86i a končící nejdříve 

skončením této valné hromady zpřístupní listiny uvedené v odstavci 1 

bezplatně veřejnosti na svých internetových stránkách.

Členské státy však nestanoví v souvislosti s tímto osvobozením jiné požadavky 

a omezení než ty, jež jsou nezbytné k zabezpečení internetových stránek a 

ověření pravosti listin, a to pouze jsou-li v rozsahu přiměřeném pro dosažení 

těchto cílů. 

3. V případě, že společnost ▌zveřejní projekt přeshraniční přeměny v souladu s 

odstavcem 2 tohoto článku, předloží nejméně jeden měsíc přede dnem valné 

hromady podle článku 86i rejstříku výchozího členského státu následující 

informace, které musí být zveřejněny:



a) právní formu, název a sídlo společnosti ve výchozím členském státě, 

jakož i navrhované sídlo přeměněné společnosti v cílovém členském 

státě; 

b) rejstřík, u kterého jsou uloženy listiny uvedené v článku 14 pro 

společnost, a ▌registrační číslo v tomto rejstříku;

c) odkaz na úpravu výkonu práv věřitelů, zaměstnanců a společníků; 

d) podrobné informace o internetových stránkách, kde lze online zdarma 

získat projekt přeshraniční přeměny, oznámení a zprávu znalce uvedené 

v odstavci 1 a úplné informace o úpravách uvedených v písmenu c) 

tohoto odstavce.

4. Členské státy zajistí, aby požadavky uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 

zcela splnit online, aniž by se žadatelé museli osobně dostavit k jakémukoliv 

příslušnému orgánu ve výchozím členském státě, v souladu s příslušnými 

ustanoveními hlavy I kapitoly III.

▌ 



5. Členské státy mohou požadovat vedle povinnosti zveřejnění uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 3, aby projekt přeshraniční přeměny nebo informace uvedené 

v odstavci 3 byly zveřejněny v jejich vnitrostátním věstníku nebo 

prostřednictvím ústřední elektronické platformy v souladu s čl. 16 odst. 3. 

Členský stát v takovém případě zajistí, aby rejstřík předal příslušné informace 

vnitrostátnímu věstníku.

6. Členské státy zajistí, aby listiny uvedené v odstavci 1 nebo informace uvedené 

v odstavci 3 byly zdarma přístupné veřejnosti prostřednictvím systému 

propojení rejstříků. 

Členské státy dále zajistí, aby jakékoli poplatky účtované rejstříky společnosti 

za zveřejnění uvedené v odstavcích 1 a 3 a případně za zveřejnění uvedené v 

odstavci 5 nepřekročily náklady na poskytování těchto služeb.



Článek 86i

Schválení valnou hromadou

1. Po vzetí zpráv uvedených v článcích 86e ▌a 86g a případně stanovisek 

zaměstnanců předložených v souladu s článkem 86e a připomínek 

zaměstnanců předložených v souladu s článkem 86h na vědomí rozhodne 

valná hromada ▌společnosti usnesením o schválení projektu přeshraniční 

přeměny a o tom, zda upravit zakladatelské právní jednání a stanovy, pokud 

jsou obsaženy v samostatném dokumentu.

2. Valná hromada společnosti ▌si může vyhradit právo podmínit provedení 

přeshraniční přeměny tím, že valná hromada výslovně potvrdí úpravy uvedené 

v článku 86l.

3. Členské státy zajistí, aby schválení nebo jakékoli změny projektu přeshraniční 

přeměny na valné hromadě vyžadovaly nejméně dvoutřetinovou většinu, 

nikoliv však více než 90 % hlasů připadajících buď na zastoupené podíly 

(akcie), nebo na zastoupený upsaný základní kapitál. Práh pro většinu však v 

žádném případě nesmí být vyšší, než je práh stanovený ve vnitrostátních 

právních předpisech pro schválení přeshraniční fúze.



4. Pokud projekt přeshraniční přeměny nebo jakákoli změna zakladatelského 

právního jednání společnosti provádějící přeměnu vede k rozšíření 

ekonomických závazků určitého akcionáře vůči společnosti nebo třetím 

stranám, členské státy mohou u těchto specifických okolností stanovit, že s 

příslušným ustanovením nebo změnou zakladatelského právního jednání 

musí souhlasit příslušný akcionář, není-li tento akcionář schopen vykonávat 

práva stanovená v článku 86j.

▌

5. Členské státy zajistí, aby schválení přeshraniční přeměny valnou hromadou 

nebylo možné napadnout výlučně na základě těchto důvodů:

a) nestanovení peněžité náhrady uvedené v čl. 86d písm. i) v odpovídající 

výši; nebo

b) skutečnosti, že informace uvedené v písmenu a) nebyly v souladu s 

právními požadavky.



Článek 86j

Ochrana společníků

1. Členské státy zajistí, aby přinejmenším ti společníci společnosti, kteří 

hlasovali proti přijetí projektu přeshraniční přeměny, měli právo zcizit své 

podíly (akcie) výměnou za odpovídající peněžitou náhradu za podmínek 

stanovených v odstavcích 2 až 6.

Členské státy mohou takové právo poskytnout také ostatním společníkům 

společnosti.

Členské státy mohou požadovat, aby výslovný nesouhlas s projektem 

přeshraniční přeměny a/nebo záměr společníků využít jejich práva zcizit své 

podíly (akcie) byly náležitě zdokumentovány nejpozději na valné hromadě 

uvedené v článku 86i. Členské státy mohou umožnit, aby byl záznam 

nesouhlasu s projektem přeshraniční přeměny považován za řádný dokument 

o zamítavém hlasování.

2. Členské státy stanoví lhůtu, v níž musí společníci ▌uvedení v odstavci 1 

dotčené společnosti oznámit své rozhodnutí uplatnit právo na zcizení svých 

podílů (akcií). Tato lhůta nesmí přesáhnout jeden měsíc od valné hromady 

uvedené v článku 86i. Členské státy zajistí, aby společnost poskytla 

elektronickou adresu, na níž by jí tato prohlášení mohla být zasílána 

elektronicky. 



3. Členské státy dále stanoví lhůtu, v níž má být vyplacena peněžitá náhrada 

stanovená v projektu přeshraniční přeměny. Tato lhůta nesmí být delší než dva 

měsíce ode dne nabytí účinnosti přeshraniční přeměny podle článku 86r.

▌

4. Členské státy zajistí, aby každý společník, který oznámil své rozhodnutí využít 

jeho práva na zcizení svých podílů (akcií), který má však za to, že náhrada 

nabízená dotčenou společnosti nebyla stanovena v odpovídající výši, měl 

právo žádat u příslušných orgánů nebo subjektů pověřených podle 

vnitrostátního práva o doplatek. Členské státy stanoví lhůtu pro žádost 

týkající se doplatku.

Členské státy mohou stanovit, že konečné rozhodnutí o poskytnutí doplatku 

platí pro ty společníky, kteří oznámili své rozhodnutí uplatnit právo na 

zcizení svých akcií podle odstavce 2.



5. Členské státy zajistí, aby se práva uvedená v odstavcích 1 až 4 řídila právem 

výchozího členského státu a aby měl výchozí členský stát výlučnou pravomoc 

řešit veškeré spory týkající se těchto práv.

Článek 86k

Ochrana věřitelů

▌

1. Členské státy stanoví přiměřený systém ochrany zájmů věřitelů, jejichž 

pohledávky vznikly před zveřejněním projektu přeshraniční proměny, 

přičemž se v okamžiku tohoto zveřejnění ještě nestaly splatnými. Členské 

státy zajistí, aby věřitelé, kteří nejsou spokojeni s ochrannými opatřeními 

nabízenými v projektu přeshraniční přeměny, jak jsou stanovena v čl. 86d odst. 

1 písm. f), mohli do tří měsíců od zveřejnění projektu přeshraniční přeměny 

podle článku 86h požádat příslušný správní nebo soudní orgán o odpovídající 

ochranná opatření, pokud mohou důvěryhodně prokázat, že přeshraniční 

přeměna ohrozí uspokojení jejich pohledávek a že společnost pro ně 

nezajistila žádná odpovídající ochranná opatření. Členské státy zajistí, aby 

ochranná opatření závisela na nabytí účinku přeshraniční přeměny v 

souladu s článkem 86r.



2. Členské státy mohou požadovat, aby řídící nebo správní orgán společnosti 

▌učinil prohlášení přesně zachycující stávající finanční situaci společnosti k 

datu prohlášení, avšak ne dříve než jeden měsíc před jejím zveřejněním. 

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 zveřejní spolu s projektem přeshraniční přeměny ▌v souladu s 

článkem 86h.

▌

3. Odstavci ▌2 a 3 není dotčeno uplatňování vnitrostátních právních předpisů 

výchozího členského státu týkajících se uspokojení nebo zajištění plateb nebo 

závazků nepeněžní povahy splatných veřejným subjektům.



4. Členské státy zajistí, aby věřitelé, jejichž pohledávky vznikly před zveřejněním 

projektu přeshraniční přeměny, měli možnost zahájit řízení proti společnosti 

také ve výchozím členském státě, a to do dvou let od data, kdy přeměna 

nabyla účinnosti, aniž by tím byla dotčena pravidla pro určení soudní 

příslušnosti vyplývající z vnitrostátních či unijních právních předpisů nebo ze 

smluvních ujednání. Možnost zahájit takové řízení doplňuje ostatní pravidla 

pro výběr jurisdikce, která se uplatňují na základě právních předpisů EU.

Článek 86ka

Informování zaměstnanců a konzultace s nimi

1. Členské státy zajistí, aby byla dodržena práva zaměstnanců na informace a 

konzultace v souvislosti s přeshraniční přeměnou a aby tato práva byla 

uplatňována v souladu s právním rámcem stanoveným směrnicí 2002/14/ES, 

a v případě podniků působících na úrovni Společenství nebo skupin podniků 

působících na úrovni Společenství v souladu se směrnicí 2009/38/ES. 

Členské státy se mohou rozhodnout uplatňovat práva na informace a 

konzultace na jiné společnosti než ty, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 

směrnice 2002/14/ES.



2. Aniž je dotčen čl. 86e odst. 6 a čl. 86h odst. 1 písm. b), členské státy zajistí, 

aby byla dodržena práva zaměstnanců na informace a konzultace 

přinejmenším předtím, než bude rozhodnuto o projektu přeshraniční 

přeměny nebo o zprávě uvedené v článku 86e, podle toho, co nastane dříve, a 

to tak, aby zaměstnancům byla poskytnuta odůvodněná odpověď před valnou 

hromadou uvedenou v článku 86i.

3. Aniž jsou dotčena platná ustanovení nebo postupy, které jsou pro 

zaměstnance výhodnější, stanoví členské státy praktická opatření pro výkon 

práva na informace a konzultace v souladu s článkem 4 směrnice 

2002/14/ES. 



Článek 86l

Účast zaměstnanců

1. Aniž je dotčen odstavec 2, vztahují se na přeměněnou společnost ▌případná 

pravidla pro účast zaměstnanců platná v cílovém členském státě.

2. Případná pravidla pro účast zaměstnanců platná v cílovém členském státě se 

však nepoužijí, pokud společnost provádějící přeshraniční přeměnu měla v 

průběhu šesti měsíců před zveřejněním projektu přeshraniční přeměny podle 

článku 86d této směrnice průměrný počet zaměstnanců rovnající se čtyřem 

pětinám platné prahové hodnoty stanovené v právu výchozího členského státu, 

což způsobuje účast zaměstnanců ve smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 

2001/86/ES, nebo pokud vnitrostátní právo cílového členského státu nestanoví:

a) alespoň stejný rozsah účasti zaměstnanců, jaký existoval ve společnosti 

před přeměnou, přičemž se tento rozsah vyjadřuje podílem zástupců 

zaměstnanců mezi členy správního nebo dozorčího orgánu nebo jejich 

výborů nebo řídící skupiny příslušné pro útvary společnosti, které jsou 

zodpovědné za zisk, jsou-li zaměstnanci zastoupeni, nebo



b) pro zaměstnance podniků přeměněné společnosti ▌, kteří se nacházejí v 

jiném členském státě, stejný nárok na výkon práv na účast, jaký mají 

zaměstnanci v cílovém členském státě.

3. V případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku upraví členské státy účast 

zaměstnanců v přeměněné společnosti i jejich zapojení do vymezování těchto 

práv, aniž jsou dotčeny odstavce 4 až 7 tohoto článku, obdobně podle zásad a 

postupů uvedených v čl. 12 odst. 2 ▌a 4 nařízení (ES) č. 2157/2001 a těchto 

ustanovení směrnice 2001/86/ES:

a) čl. 3 odst. 1, odst. 2 písm. a) bod i), odst. 2 písm. b), odstavec 3, první 

dvě věty odstavce 4, odstavec 5 a odstavec 7;

b) čl. 4 odst. 1, odst. 2 písm. a), g) a h), odstavce 3 a 4;

c) článek 5;

d) článek 6;

e) ▌článek 7 odst. 1, kromě druhé odrážky písm. b);



f) články 8, ▌ 10, 11 a 12;

g) části 3 písm. a) přílohy. 

4. Při stanovování zásad a postupů podle odstavce 3 členské státy:

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;

b) v případě, že se po předchozím vyjednávání uplatňují referenční 

ustanovení týkající se účasti, a aniž jsou tato ustanovení dotčena, se 

mohou rozhodnout omezit podíl zástupců zaměstnanců ve správním 

orgánu přeměněné společnosti. Pokud se však správní nebo dozorčí rada 

▌společnosti skládala nejméně z jedné třetiny ze zástupců zaměstnanců, 

nesmí vést toto omezení v žádném případě k tomu, aby byl podíl 

zaměstnanců ve správním orgánu nižší než jedna třetina;



c) zajistí, aby pravidla pro účast zaměstnanců, která platila před 

přeshraniční přeměnou, nadále platila až do dne použitelnosti následně 

odsouhlasených pravidel, nebo při neexistenci odsouhlasených pravidel 

až do použitelnosti standardních pravidel v souladu s části 3 písm. a) 

přílohy.

5. Rozšíření práv na účast na zaměstnance přeměněné společnosti uvedené v odst. 

2 písm. b), kteří jsou zaměstnáni v jiném členském státě, nezavazuje členské 

státy, které se pro toto rozšíření rozhodnou, přihlížet k těmto zaměstnancům při 

výpočtu prahových hodnot pro počty zaměstnanců, při jejichž překročení 

vznikají práva na účast podle vnitrostátního práva.

6. Má-li být v přeměněné společnosti systém účasti zaměstnanců v souladu s 

pravidly uvedenými v odstavci 2, musí mít tato společnost právní formu, která 

umožňuje výkon práv na účast.



7. Existuje-li v přeměněné společnosti systém účasti zaměstnanců, musí tato 

společnost přijmout opatření, aby zajistila, že práva zaměstnanců na účast 

budou v případě následné přeshraniční či vnitrostátní fúze, rozdělení nebo 

přeměny během čtyř let po nabytí účinnosti přeshraniční přeměny chráněna 

tím, že se použijí obdobně pravidla stanovená v odstavcích 1 až 6.

8. Společnost svým zaměstnancům nebo jejich zástupcům oznámí bez 

zbytečného odkladu výsledek vyjednávání, které se týká účasti zaměstnanců.

Článek 86m

Osvědčení předcházející přeměně

1. Členské státy určí soud, notáře nebo jiný orgán či orgány (dále jen „příslušný 

orgán“) příslušné ke kontrole zákonnosti přeshraniční přeměny 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.



Dokončení postupů a náležitostí může zahrnovat vyrovnání plateb nebo 

zajištění plateb či závazků nepeněžní povahy vůči veřejným subjektům nebo 

splnění zvláštní odvětvových požadavků, včetně zajištění plateb nebo závazků 

vyplývajících z probíhajících řízení.

2. Členské státy zajistí, aby k žádosti společnosti ▌o získání osvědčení 

předcházejícího přeměně byly připojeny zejména:

a) projekt přeměny uvedený v článku 86d;

b) zpráva a případné připojené stanovisko uvedené v článku 86e i zpráva 

uvedená v článku 86g, pokud jsou k dispozici;

ba) veškeré připomínky předložené v souladu čl. 86h odst. 1;

c) informace o schválení valnou hromadou ▌uvedeném v článku 86i.

3. Členské státy mohou požadovat, aby k žádosti o získání osvědčení 

předcházejícího přeměně byly připojeny dodatečné informace, zejména 

ohledně:

a) počtu zaměstnanců v době přípravy projektu přeměny;



b) dceřiných společností a jejich příslušného zeměpisného umístění;

c) plnění závazků společnosti vůči veřejným subjektům.

Pro účely tohoto odstavce si příslušné orgány mohou tyto informace, pokud 

nejsou poskytnuty, vyžádat od jiných relevantních orgánů.

4. Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou v odstavcích 2 a 3, včetně 

předkládání veškerých informací a listin, bylo možné dokončit online v celém 

rozsahu bez nutnosti dostavit se osobně k příslušnému orgánu uvedenému v 

odstavci 1, v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy I kapitoly III.

5. Pokud jde o dodržování pravidel pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena v 

článku 86l, příslušný orgán ve výchozím členském státě 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.



6. V rámci posouzení ▌uvedeného v odstavci 1 přezkoumá příslušný orgán toto:

a) veškeré listiny a informace předložené orgánu v souladu s odstavci 2 a 

3;

b) případně informace společnosti o tom, že postup uvedený v čl. 86l odst. 3 

a 4 byl zahájen.

▌

7. Členské státy zajistí, aby posouzení uvedené v odstavci 1 proběhlo do tří 

měsíců od data obdržení listin a informací o schválení přeshraniční přeměny 

valnou hromadou společnosti. Posouzení má jeden z těchto výsledků:

a) pokud je zjištěno, že přeshraniční přeměna ▌splňuje všechny příslušné 

podmínky a že byly dokončeny všechny nezbytné postupy a náležitosti, 

vydá příslušný orgán osvědčení předcházející přeměně;



b) pokud je zjištěno, že přeshraniční přeměna nesplňuje všechny příslušné 

podmínky nebo že nebyly dokončeny všechny nezbytné postupy či 

náležitosti, příslušný orgán osvědčení předcházející přeměně nevydá a 

informuje společnost o důvodech svého rozhodnutí. V takovém případě 

může příslušný orgán společnosti poskytnout možnost splnit příslušné 

podmínky nebo dokončit postupy a náležitosti ve vhodné časové lhůtě.

8. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán nevydával osvědčení předcházející 

přeměně, pokud je v souladu s vnitrostátními právními předpisy zjištěno, že 

přeshraniční přeměna je připravována za účelem zneužití nebo podvodu, 

které povedou nebo jsou určeny k vyhýbání se vnitrostátním nebo unijním 

právním předpisům či k jejich obcházení, nebo za účelem páchání trestné 

činnosti. 



9. Pokud má příslušný orgán na základě kontroly zákonnosti uvedené v odstavci 

1 vážné podezření, že přeshraniční přeměna je připravována za účelem 

zneužití nebo podvodu, které povedou nebo jsou určeny k vyhýbání se 

vnitrostátním nebo unijním právním předpisům či k jejich obcházení, nebo za 

účelem páchání trestné činnosti, vezme v úvahu příslušné skutečnosti a 

okolnosti, jako jsou orientační faktory (jsou-li relevantní a nejsou-li 

posuzovány izolovaně), o nichž se příslušný orgán dozvěděl v průběhu 

kontroly zákonnosti uvedené v odstavci 1, a to i prostřednictvím konzultace s 

relevantními orgány. Posouzení pro účely tohoto odstavce se provádí případ 

od případu a prostřednictvím postupu, který se řídí vnitrostátním právem.

10. Je-li pro posouzení podle odstavce 8 nutné zohlednit dodatečné informace 

nebo provést dodatečná šetření, může být tříměsíční lhůta stanovená v 

odstavci 7 prodloužena nejvýše o další tři měsíce.

11. Není-li z důvodu komplexnosti přeshraničního postupu možné provést 

posouzení ve lhůtách stanovených v tomto článku, členské státy zajistí, aby 

byl žadatel informován o důvodech zpoždění před uplynutím původní lhůty.



12. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené v souladu s odstavcem 1 

mohly konzultovat s ostatními relevantními orgány s působností v různých 

oblastech dotčených přeshraniční přeměnou, včetně orgánů v cílovém 

členském státě, a obdržet od nich i od společnosti informace a listiny 

nezbytné k provedení kontroly zákonnosti, a to v procesním rámci 

stanoveném vnitrostátními právními předpisy. Příslušný orgán má při 

přípravě posouzení možnost obrátit se na nezávislého znalce.

▌

Článek 86o

▌Předání osvědčení předcházejícího přeměně

▌

1. Členské státy zajistí, aby ▌osvědčení předcházející přeměně bylo sdíleno s 

orgány uvedenými v čl. 86p odst. 1 prostřednictvím systému propojení 

rejstříků zřízeného v souladu s článkem 22.

Členské státy také zajistí, aby osvědčení předcházející přeměně bylo k 

dispozici prostřednictvím systému propojení rejstříků zřízeného v souladu s 

článkem 22.



2. Přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 je pro příslušné orgány uvedené 

v čl. 86p odst. 1 a pro rejstříky bezplatný.

Článek 86p

Kontrola zákonnosti přeshraniční přeměny cílovým členským státem

1. Členské státy určí soud, notáře nebo jiný 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 byly řádně dokončeny všechny relevantní podmínky ▌a 

náležitosti v cílovém členském státě.

Příslušný orgán cílového členského státu zejména zajistí, aby navrhovaná 

přeměněná společnost dodržovala ustanovení vnitrostátních právních předpisů 

týkající se zakládání společností a jejich zápisu do rejstříku a aby byly 

případně určeny úpravy účasti zaměstnanců v souladu s článkem 86l.



2. Pro účely odstavce 1 předloží společnost provádějící přeshraniční přeměnu 

orgánu uvedenému v odstavci 1 projekt přeshraniční přeměny schválený 

valnou hromadou uvedenou v článku 86i. 

3. Každý členský stát zajistí, aby žádost uvedenou v odstavci 1 společnosti 

provádějící přeshraniční přeměnu, která zahrnuje předložení veškerých 

informací a listin, bylo možné zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné 

osobně se dostavit k příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 1, v souladu s 

příslušnými ustanoveními hlavy I kapitoly III.

▌

4. Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 schválí přeshraniční přeměnu, jakmile 

dokončí posouzení příslušných podmínek. 

5. Osvědčení předcházející přeměně uvedené v čl. 86o odst. 1 přijme příslušný 

orgán uvedený v odstavci 1 jako přesvědčivý důkaz řádného dokončení 

postupů a náležitostí podle vnitrostátního práva výchozího členského státu, bez 

něhož nelze přeshraniční přeměnu schválit.



Článek 86q

Zápis do rejstříku

1. Právo výchozího a cílového členského státu určuje, jakou formou se na území 

těchto států zveřejňuje dokončení přeshraniční přeměny v rejstříku. 

2. Členské státy zajistí, aby přinejmenším tyto informace byly zapsány do jejich 

rejstříků, které je veřejně zpřístupní prostřednictvím systému uvedeného v 

článku 22: 

a) v rejstříku cílového členského státu: skutečnost, že zápis přeměněné 

společnosti v rejstříku je výsledkem přeshraniční přeměny;

b) v rejstříku cílového členského státu: datum zápisu přeměněné 

společnosti do rejstříku;

c) v rejstříku výchozího členského státu: skutečnost, že výmaz nebo 

odstranění společnosti z rejstříku je výsledkem přeshraniční přeměny ▌;



d) v rejstříku výchozího členského státu: datum výmazu nebo odstranění 

společnosti z rejstříku;

e) v rejstřících výchozího resp. cílového členského státu: registrační číslo, 

název a právní formu společnosti ve výchozím členském státě a 

registrační číslo, název a právní formu přeměněné společnosti v cílovém 

členském státě.

3. Členské státy zajistí, aby rejstřík v cílovém členském státě oznámil rejstříku ve 

výchozím členském státě prostřednictvím systému uvedeného v článku 22, že 

přeshraniční přeměna nabyla účinnosti. Členské státy rovněž zajistí, aby byl 

zápis společnosti ▌vymazán ihned po obdržení oznámení ▌.

Článek 86r

Den nabytí účinnosti přeshraniční přeměny

Právní předpisy cílového členského státu určí den, kdy přeshraniční přeměna 

nabývá účinnosti. Přeměna však může nabýt účinnosti až po provedení kontroly 

podle článku 86p.



Článek 86s

Účinky přeshraniční přeměny

Přeshraniční přeměna, provedená v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

přijatými k provedení této směrnice, má na základě nabytí účinnosti této přeměny a 

ode dne uvedeného v článku 86r tyto účinky:

a) veškerá aktiva a pasiva společnosti ▌, včetně smluv, úvěrů, práv a 

závazků, ▌přecházejí na novou společnost;

b) společníci společnosti ▌zůstávají i nadále společníky přeměněné 

společnosti, pokud nevyužili práva na vystoupení uvedeného v čl. 86j 

odst. 1;

c) práva a povinnosti společnosti ▌vyplývající z pracovních smluv nebo 

pracovněprávních vztahů, které existují ke dni nabytí účinnosti 

přeshraniční přeměny, přecházejí ▌na přeměněnou společnost. 

▌



Článek 86t

Odpovědnost nezávislých znalců

Členské státy stanoví pravidla upravující přinejmenším občanskoprávní odpovědnost 

nezávislého znalce pověřeného vypracováním zprávy uvedené v článku 86g.

Členské státy stanoví pravidla k zajištění toho, aby znalec, nebo právnická osoba, 

jejímž jménem znalec jedná, byl nezávislý a nebyl ve střetu zájmů se společností 

žádající o osvědčení předcházející přeměně a aby stanovisko znalce bylo nestranné, 

objektivní a vydané s cílem pomoci příslušnému orgánu dodržet požadavky v 

oblasti nezávislosti a nestrannosti v souladu s platnými právními předpisy nebo 

profesními normami, které se na znalce vztahují.



Článek 86u

Platnost

Přeshraniční přeměna, která nabyla účinnosti v souladu s postupy, kterými se provádí 

tato směrnice, nesmí být prohlášena za neplatnou.

Tím nejsou dotčeny pravomoci členských států mimo jiné v oblasti trestního práva, 

financování terorismu, sociálních předpisů, zdanění a prosazování práva, ukládat 

opatření a sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy, po datu, kdy 

přeshraniční přeměna nabyla účinnosti.

______________

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, 
kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových 
institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190). 



5) V článku 119 se bod 2) mění takto:

a) na konec písmene c) se doplňuje toto „; nebo“;

b) doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d) jedna nebo více společností převádějí po svém zrušení bez likvidace celé 

své jmění na jinou již existující společnost, nástupnickou společnost, bez 

vydávání nových podílů (akcií) nástupnickou společností, pokud jedna 

osoba drží přímo či nepřímo všechny podíly (akcie) fúzujících 

společností nebo společníci fúzujících společnosti drží své podíly (akcie) 

ve stejném poměru ve všech fúzujících společnostech.“

6) Článek 120 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Článek 120 

Další ustanovení o působnosti”; 



b) V článku 120 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Členské státy zajistí, aby se tato kapitola nepoužila, nastane-li některá z 

těchto okolností:

a) společnost či společnosti jsou v likvidaci a začaly rozdělovat svůj 

majetek mezi své akcionáře;

▌

d) společnost je předmětem nástrojů, pravomocí a mechanismů k 

řešení krize podle hlavy IV směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/59/EU;

▌

f) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat tuto kapitolu na 

společnosti, které jsou předmětem:

a) insolvenčního řízení nebo preventivní restrukturalizace;

b) likvidačního řízení, které není jedním postupů, na něž odkazuje 

odst. 4 písm. a); nebo



c) opatření k předejití krizi ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 101 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU.“; 

7) Článek 121 se mění takto:

a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno a);

▌

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Mezi předpisy a náležitosti uvedené v odst. 1 písm. b) patří zejména 

předpisy o postupu přijímání rozhodnutí o fúzi a o ochraně zaměstnanců, 

pokud jde o jiná práva než práva uvedená v článku 133.“

8) Článek 122 se mění takto:

a) písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a) právní formu, název a sídlo fúzujících společností a právní formu, 

název a sídlo navržené pro společnost vzniklou přeshraniční fúzí;



b) výměnný poměr cenných papírů představujících podíl na základním 

kapitálu společnosti nebo podílů na tomto kapitálu a výši případného 

doplatku;“

b) písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h) veškeré zvláštní výhody poskytnuté ▌členům správních, řídících, 

dozorčích nebo kontrolních orgánů fúzujících společností;“

c) písmeno i) se nahrazuje tímto:

i) případně zakladatelské právní jednání a stanovy společnosti vzniklé 

přeshraniční fúzí v cílovém členském státě, pokud jsou obsaženy 

v samostatném právním jednání;“

d) doplňují se nová písmena m) a n), která zní:

„m) podrobné informace o nabídce peněžité náhrady pro společníky ▌v 

souladu s článkem 126a;

n) ▌ ochranná opatření, jako jsou záruky nebo přísliby, jsou-li nabízena 

věřitelům.“;

▌ 



9) Články 123 a 124 se nahrazují tímto: 

„Článek 123

Zveřejnění

1. Členské státy zajistí, aby následující listiny byly zveřejněny a veřejně 

zpřístupněny v ▌rejstřících členského státu každé z fúzujících společností 

nejméně jeden měsíc přede dnem konání valné hromady uvedené v článku 

126: 

a) společný projekt přeshraniční fúze; 

b) oznámení informující společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců 

fúzující společnosti, respektive pokud tito zástupci neexistují, přímo 

zaměstnance o tom, že mohou příslušné společnosti nejpozději pět 

pracovních dní přede dnem valné hromady předložit připomínky ke 

společnému projektu přeshraniční fúze.

Členské státy mohou požadovat, aby nezávislá znalecká zpráva, pokud je 

vypracována v souladu s článkem 125, byla zveřejněna a veřejně zpřístupněna 

v rejstříku.



Členské státy zajistí, aby společnost měla při zveřejňování nezávislé znalecké 

zprávy možnost vyloučit z ní důvěrné informace.

Listiny zveřejněné v souladu s tímto odstavcem se zpřístupní rovněž 

prostřednictvím systému uvedeného v článku 22. 

2. Členské státy mohou fúzující společnosti od povinnosti zveřejnění stanovené v 

článku 1 osvobodit, pokud po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden měsíc 

před stanoveným dnem konání valné hromady uvedené v článku 126 a končící 

nejdříve skončením této valné hromady zpřístupní listiny uvedené v odstavci 1 

bezplatně veřejnostina svých internetových stránkách.

Členské státy nestanoví v souvislosti s tímto osvobozením žádné jiné 

požadavky a omezení než ty, jež jsou nezbytné k zabezpečení internetových 

stránek a zajištění pravosti listin, a to pouze v rozsahu přiměřeném pro 

dosažení těchto cílů. 



3. V případě, že fúzující společnosti zveřejní společný projekt přeshraniční fúze v 

souladu s odstavcem 2 tohoto článku, předloží nejméně jeden měsíc přede 

dnem valné hromady uvedené v článku 126 příslušným vnitrostátním 

rejstříkům následující informace, které musí být zveřejněny:

a) právní formu, název a sídlo každé z fúzujících společností a právní 

formu, název a sídlo navrhované pro každou nově vytvářenou společnost; 

b) rejstřík, v němž jsou uloženy listiny uvedené v článku 14 pro každou 

fúzující společnost, a registrační číslo v tomto rejstříku;

c) odkaz na úpravu výkonu práv věřitelů, zaměstnanců a společníků pro 

každou z fúzujících společností; 

d) podrobné informace o internetových stránkách, kde lze online a zdarma 

získat společný projekt přeshraniční fúze, oznámení a znaleckou zprávu 

uvedené v odstavci 1 a úplné informace o úpravách uvedených v písmenu 

c) tohoto odstavce.



4. Členské státy zajistí, aby požadavky uvedené v odstavcích 1 a 3 bylo možné 

zcela splnit online, aniž by se žadatelé museli osobně dostavit k jakémukoliv 

příslušnému orgánu v ▌členských státech fúzujících společností, v souladu s 

příslušnými ustanoveními hlavy I kapitoly III. 

5. V případě, že členské státy nevyžadují schválení fúze valnou hromadou 

nástupnické společnosti v souladu s čl. 126 odst. 3, zveřejnění uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku se učiní nejméně jeden měsíc přede dnem 

valné hromady druhé fúzující společnosti či ostatních fúzujících společností. 

6. Členské státy mohou vedle zveřejnění uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 

požadovat, aby společný projekt přeshraniční fúze nebo informace uvedené v 

odstavci 3 byly zveřejněny v jejich vnitrostátním věstníku nebo 

prostřednictvím ústřední elektronické platformy v souladu s čl. 16 odst. 3. 

Členské státy v takovém případě zajistí, aby rejstřík předal příslušné informace 

vnitrostátnímu věstníku.



7. Členské státy zajistí, aby listiny uvedené v odstavci 1 nebo informace uvedené 

v odstavci 3 byly zdarma přístupné veřejnosti prostřednictvím systému 

propojení rejstříků. 

Členské státy dále zajistí, aby jakékoliv poplatky, které rejstříky účtují 

společnosti za zveřejnění uvedené v odstavcích 1 a 3 a případně za zveřejnění 

uvedené v odstavci 5 nepřekročily náklady na poskytování těchto služeb.

Článek 124

Zpráva ▌správního nebo řídícího orgánu pro společníky a zaměstnance

1. Řídící nebo správní orgán každé z fúzujících společností vypracuje zprávu pro 

společníky a zaměstnance, ve které objasní a zdůvodní právní a hospodářské 

aspekty přeshraniční fúze a zároveň vysvětlí dopady přeshraniční fúze na 

zaměstnance.

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vysvětlí zejména dopady přeshraniční fúze na 

budoucí podnikání společnosti. 

Zahrnuje také oddíl určený společníkům a oddíl určený zaměstnancům.



3. Oddíl zprávy určený společníkům vysvětlí zejména:  

▌

aa) peněžitou náhradu a metodu použitou k jejímu stanovení;

b) výměnný poměr podílů (akcií) a případně metodu nebo metody použité k 

jeho stanovení;

▌ 

d) dopady přeshraniční fúze na společníky;

e) práva a prostředky nápravy dostupné pro společníky ▌v souladu s 

článkem 126a. 

3a. Oddíl zprávy určený společníkům není vyžadován v případě, že všichni 

společníci dané společnosti souhlasili s tím, že se tohoto požadavku vzdávají. 

Členské státy mohou z ustanovení tohoto článku vyloučit společnosti s 

jediným společníkem.



4. Oddíl zprávy určený zaměstnancům vysvětlí zejména: 

ca) dopady přeshraniční fúze na pracovněprávní vztahy a případně také 

opatření, která budou přijata na jejich ochranu;

cb) veškeré podstatné změny příslušných podmínek zaměstnání a místa 

podnikání společnosti;

d) způsob, jakým faktory stanovené v písmenech ca) a cb) ovlivňují také 

případné dceřiné společnosti dané společnosti.

4aa. Pokud řídící nebo správní orgán fúzující společnosti obdrží s dostatečným 

předstihem stanovisko zástupců jejích zaměstnanců nebo, pokud tito zástupci 

neexistují, přímo zaměstnanců, ohledně částí zprávy uvedených v odstavcích 

1, 2 a 4, jak stanoví vnitrostátní právo, jsou společníci o tomto stanovisku 

informováni a stanovisko se přiloží ke zprávě.

4a. Oddíl určený zaměstnancům není vyžadován, pokud fúzující společnost a její 

případné dceřiné společnosti nemají žádné zaměstnance kromě těch, kteří 

jsou součástí řídícího nebo správního orgánu. 



5. Každá fúzující společnost se může rozhodnout, zda připraví zprávu 

obsahující dva oddíly uvedené v odstavcích 3 a 4, nebo zda připraví dvě 

oddělené zprávy pro společníky a pro zaměstnance.

6. Zpráva uvedená v odstavci 1 nebo zprávy uvedené v odstavci 5 se v každém 

případě, spolu se společným projektem přeshraniční fúze, pokud je k 

dispozici, elektronicky zpřístupní společníkům a zástupcům zaměstnanců 

každé z fúzujících společností, respektive pokud tito zástupci neexistují, přímo 

zaměstnancům, a to nejpozději šest týdnů přede dnem 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 šest týdnů přede dnem valné hromady druhé fúzující společnosti či 

ostatních fúzujících společností.

8. Pokud je od oddílu zprávy určeného společníkům uvedeného v odstavci 3 

upuštěno a oddíl určený zaměstnancům uvedený v odstavci 4 není v souladu 

s odstavcem 4a vyžadován, není zpráva uvedená v odstavci 1 vyžadována. 



9. Odstavci 1 až 8 nejsou dotčena použitelná práva na informace a konzultace a 

řízení zahájená na vnitrostátní úrovni v návaznosti na provedení směrnic 

2002/14/ES a 2009/38/ES.

▌

10) Článek 125 se mění takto:

a) v odstavci 1 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„V případě, že valná hromada nástupnické společnosti nevyžaduje schválení 

fúze v souladu s čl. 126 odst. 3, zpřístupní se zpráva nejméně jeden měsíc 

přede dnem valné hromady druhé fúzující společnosti či ostatních fúzujících 

společností.“;

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:



„3. Zpráva uvedená v odstavci 1 v každém případě zahrnuje znalecký 

posudek toho, zda jsou peněžitá náhrada a výměnný poměr podílů 

(akcií) přiměřené. Pokud jde o peněžitou náhradu uvedenou v čl. 122 

písm. m), zohlední znalci jakoukoliv tržní cenu podílů (akcií) fúzujících 

společností před oznámením návrhu fúze nebo hodnotu společností bez 

účinků navrhované fúze stanovenou podle obecně uznávaných metod 

oceňování. Zprávy přinejmenším uvedou: 

a) metodu nebo metody použité ke stanovení navrhované peněžité 

náhrady; 

b) metodu nebo metody použité ke stanovení navrhovaného 

výměnného poměru podílů (akcií); 



c) zda použitá metoda nebo metody jsou přiměřené pro posouzení 

peněžité náhrady a výměnného poměru podílů (akcií), a uvedou 

hodnotu, které bylo dosaženo při použití každé z těchto metod, i 

stanovisko k relativnímu významu přisouzenému těmto metodám 

při stanovování zvolené hodnoty; v případě, že jsou ve fúzujících 

společnostech používány odlišné metody, uvede také, zda bylo 

použití odlišných metod odůvodněné; 

d) popis případných zvláštních obtíží, které se při oceňování 

vyskytly. 

Znalci mají právo obdržet od fúzujících společností všechny 

informace nezbytné pro splnění svého úkolu. 

c) v odstavci 4 se doplňuje nová věta, která zní:

„Členské státy mohou z ustanovení tohoto článku vyloučit společnosti s 

jediným společníkem.“



11) Článek 126 se mění takto: 

 a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Po vzetí zpráv uvedených v článcích 124 ▌a 125 a případně stanovisek 

zaměstnanců předložených v souladu s článkem 124 a připomínek 

předložených v souladu s článkem 123 na vědomí rozhodne valná 

hromada každé fúzující společnosti usnesením o schválení společného 

projektu přeshraniční fúze a o tom, zda upravit zakladatelské právní 

jednání a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatném dokumentu.“;

b) doplňuje se odstavec 4, který zní:

„4. Členské státy zajistí, aby schválení přeshraniční fúze valnou hromadou 

nebylo možné napadnout  ▌pouze na základě: 

a) nestanovení výměnného poměru podílů (akcií) uvedeného v čl. 122 

písm. b) v odpovídající výši; 



b) nestanovení peněžité náhrady uvedené v čl. 122 písm. m) v 

odpovídající výši; 

▌

d) skutečnosti, že informace uvedené v písmenech a) nebo b) nebyly 

v souladu s právními požadavky.

12) Vkládají se nové články ▌ , které znějí: 

„Článek 126a

Ochrana společníků

1. Členské státy, zajistí, aby alespoň ▌společníci fúzujících společností, kteří 

hlasovali proti schválení společného projektu přeshraniční fúze, měli právo 

zcizit své akcie výměnou za odpovídající peněžitou náhradu za podmínek 

stanovených v odstavcích 2 až 6, pokud by v důsledku fúze získali akcie ve 

společnosti vzniklé fúzí, která by se řídila právním řádem jiného členského 

státu než členského státu příslušné fúzující společnosti.



Členské státy mohou takové právo poskytnout také ostatním společníkům 

fúzujících společností. 

Členské státy mohou požadovat, aby výslovný nesouhlas se společným 

projektem přeshraniční fúze nebo záměr společníků využít jejich práva na 

zcizení svých akcií byly náležitě zdokumentovány nejpozději na valné 

hromadě uvedené v článku 126. Členské státy mohou umožnit, aby záznam 

nesouhlasu se společným projektem přeshraniční fúze mohl být považován za 

řádný dokument o zamítavém hlasování.

2. Členské státy stanoví lhůtu, v níž musí společníci uvedení v odstavci 1 

dotčené fúzující společnosti oznámit své rozhodnutí využít jejich práva na 

zcizení svých akcií. Tato lhůta nesmí přesáhnout jeden měsíc od valné 

hromady uvedené v článku 126. Členské státy zajistí, aby fúzující společnosti 

poskytly elektronickou adresu, na niž by jim tato prohlášení mohla být 

zasílána elektronicky.



3. Členské státy dále stanoví lhůtu, v níž musí být vyplacena peněžitá náhrada 

stanovená ve společném projektu přeshraniční fúze. Tato lhůta nesmí 

přesáhnout dva měsíce od data, kdy  přeshraniční fúze nabyla účinnosti 

podle článku 129.

4. Členské státy zajistí, aby každý společník, který oznámil své rozhodnutí využít 

jeho práva na zcizení svých akcií, který má však za to, že peněžitá náhrada 

nabízená dotčenou fúzující společnosti nebyla stanovena v odpovídající výši, 

měl právo žádat u příslušných orgánů nebo subjektů pověřených podle 

vnitrostátního práva o doplatek.  Členské státy stanoví lhůtu pro žádost 

týkající se doplatku. 

Členské státy mohou stanovit, že konečné rozhodnutí o poskytnutí doplatku 

platí pro ty společníky dotčené fúzující společnosti, kteří oznámili své 

rozhodnutí využít jejich práva na zcizení svých akcií podle odstavce 2. 



5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právo členského státu, které se vztahuje 

na fúzující společnost, upravovalo práva uvedená v odstavcích 1 až 6 a aby 

dotčený členský stát měl výlučnou pravomoc řešit veškeré spory týkající se 

těchto práv.

6. Členské státy ▌zajistí, aby společníci fúzujících společností, kteří neměli 

právo na zcizení svých akcí nebo toto právo neuplatnili, avšak kteří považují 

navržený výměnný poměr podílů (akcií) za neodpovídající, mohli tento 

▌poměr stanovený ve společném projektu přeshraniční fúze napadnout  ▌a 

žádat o doplatek. Toto řízení se zahájí před příslušnými orgány nebo subjekty 

pověřenými podle vnitrostátního práva členského státu, kterým se dotčená 

fúzující společnost řídí, ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy 

tohoto členského státu a nebrání zápisu přeshraniční fúze. Rozhodnutí je pro 

společnost vzniklou přeshraniční fúzí závazné.

Členské státy mohou také stanovit, že výměnný poměr podílů (akcí) 

stanovený v rozhodnutí platí pro ty společníky dotčené fúzující společnosti, 

kteří neměli nebo neuplatnili právo na zcizení svých akcií.



7. Členské státy mohou také stanovit, že společnost vzniklá přeshraniční fúzí 

může namísto peněžité úhrady poskytnout podíly (akcie) nebo jinou 

kompenzaci. 

▌

Článek 126b

Ochrana věřitelů

1. Členské státy stanoví přiměřený systém ochrany zájmů věřitelů, jejichž 

pohledávky vznikly před zveřejněním společného projektu přeshraniční fúze 

a které v okamžiku tohoto zveřejnění ještě nebyly splatné. 

Členské státy zajistí, aby věřitelé, kteří nejsou spokojeni s ochrannými 

opatřeními nabízenými ve společném projektu přeshraniční fúze, jak jsou 

stanovena v čl. 122 písm. m), mohli do tří měsíců od zveřejnění společného 

projektu přeshraniční fúze uvedeného v článku 123 požádat příslušný 

správní nebo soudní orgán o odpovídající ochranná opatření, pokud mohou 

důvěryhodně prokázat, že přeshraniční fúze ohrozí uspokojení jejich 

pohledávek a že od fúzujících společností neobdrželi žádná odpovídající 

ochranná opatření.



Členské státy zajistí, aby záruky závisely na nabytí účinku přeshraniční fúze 

v souladu s článkem 129.

2. Členské státy mohou požadovat, aby řídící nebo správní orgán fúzujících 

společností učinil prohlášení přesně zachycující stávající finanční situaci 

těchto společností ke dni prohlášení, tj. ne dříve než jeden měsíc před jeho 

zveřejněním. Prohlášení uvede, že na základě informací dostupných řídícímu 

nebo správnímu orgánu fúzujících společností ke dni prohlášení a po 

provedení přiměřeného šetření, tyto orgány nevidí žádný důvod, proč by 

společnost vzniklá fúzí neměla být schopná dostát svým závazkům v době 

jejich splatnosti. Prohlášení je ▌zveřejněno spolu se společným projektem 

přeshraniční fúze v souladu s článkem 123.

▌

3. Odstavci ▌2 a 3 není dotčeno uplatňování vnitrostátních právních předpisů 

členských států fúzujících společností týkajících se plateb nebo zajištění plateb 

či závazků nepeněžní povahy vůči veřejným subjektům.“



Článek 126c

Informování zaměstnanců a konzultace s nimi

1. Členské státy zajistí, aby byla dodržena práva zaměstnanců na informace a 

konzultace v souvislosti s přeshraniční fúzí a aby tato práva byla uplatňována 

v souladu s právním rámcem stanoveným směrnicí 2002/14/ES a směrnicí 

2001/23/ES, pokud je přeshraniční fúze považována za převod podniku ve 

smyslu směrnice 2001/23/ES, a v případě podniků působících na úrovni 

Společenství nebo skupin podniků působících na úrovni Společenství v 

souladu se směrnicí 2009/38/ES. Členské státy se mohou rozhodnout 

uplatňovat práva na informace a konzultace na jiné společnosti než ty, které 

jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/14/ES.

2. Aniž je dotčen čl. 124 odst. 4aa a čl. 123 odst. 1 písm. b), členské státy zajistí, 

aby byla dodržena práva zaměstnanců na informace a konzultace alespoň 

předtím, než bude rozhodnuto o společném projektu přeshraniční fúze nebo o 

zprávě uvedené v článku 124, podle toho, co nastane dříve, a to tak, aby 

zaměstnancům byla poskytnuta odůvodněná odpověď před valnou hromadou 

uvedenou v článku 126.



3. Aniž jsou dotčena platná ustanovení nebo postupy, které jsou pro 

zaměstnance výhodnější, stanoví členské státy praktickou úpravu pro výkon 

práva na informace a konzultace v souladu s článkem 4 směrnice 

2002/14/ES.“ 

13) Článek 127 se nahrazuje tímto:

„Článek 127

Osvědčení předcházející fúzi

1. Členské státy určí soud, notáře nebo jiný orgán či orgánypříslušné (dále jen 

„příslušný orgán“) ke kontrole zákonnosti přeshraniční fúze s ohledem na tu 

část postupů, která se řídí právními předpisy členského státu fúzující 

společnosti, a k vydání osvědčení předcházejícího fúzi, které potvrzuje 

splnění všech příslušných podmínek a řádné dokončení všech postupů a 

náležitostí v členském státě fúzující společnosti.



Dokončení postupů a náležitostí může zahrnovat vyrovnání plateb nebo 

zajištění plateb či závazků nepeněžní povahy splatných veřejným subjektům 

nebo splnění zvláštní odvětvových požadavků, včetně zajištění plateb nebo 

závazků vyplývajících z probíhajících řízení.

2. Členské státy zajistí, aby k žádosti společnosti o získání osvědčení 

předcházejícího fúzi byly připojeny zejména:

a) projekt fúze uvedený v článku 122;

b) zpráva a případné připojené stanovisko uvedené v článku 124 a zpráva 

uvedená v článku 125, pokud jsou k dispozici;

ba) veškeré připomínky předložené v souladu čl. 123 odst. 1;

c) informace o schválení valnou hromadou uvedeném v článku 126.

3. Členské státy mohou požadovat, aby k žádosti o získání osvědčení 

předcházejícího fúzi byly připojeny dodatečné informace, zejména ohledně:



a) počtu zaměstnanců v době přípravy společného projektu fúze;

b) dceřiných společností a jejich příslušného zeměpisného umístění;

c) plnění závazků společnosti vůči veřejným subjektům;

Pro účely tohoto odstavce si příslušné orgány mohou tyto informace, pokud 

nejsou poskytnuty, vyžádat od jiných příslušných orgánů.

▌

4. Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou v odstavci 2 a 2a, včetně 

předkládání jakýchkoliv informací a listin, bylo možné zcela vyhotovit online 

bez nutnosti dostavit se osobně k příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 

1, v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy I kapitoly III.



5. Pokud jde o dodržování pravidel pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena v 

článku 133, příslušný orgán v členském státě fúzující společnosti ověří, že 

společný projekt přeshraniční fúze uvedený v odstavci 2 tohoto článku 

obsahuje informace o postupech k určování příslušné úpravy a o možných 

variantách takové úpravy.

6. V rámci posouzení uvedeného v odstavci 1 přezkoumá příslušný orgán:

a) veškeré listiny a informace předložené orgánu v souladu s odstavci 2 a 

2a;

c) případné informace fúzujících společností o tom, že postup uvedený v 

čl. 133 odst. 3 a 4 byl zahájen;

7. Členské státy zajistí, aby posouzení uvedené v odstavci 1 proběhlo do tří 

měsíců od data obdržení listin a informací o schválení přeshraniční fúze 

valnou hromadou společnosti. Posouzení má jeden z těchto výsledků:



a) pokud je zjištěno, že přeshraniční fúze splňuje všechny příslušné 

podmínky a že byly dokončeny všechny nezbytné postupy a náležitosti, 

vydá příslušný orgán osvědčení předcházející fúzi;

b) pokud je zjištěno, že přeshraniční fúze nesplňuje všechny příslušné 

podmínky nebo že nebyly dokončeny všechny nezbytné postupy nebo 

náležitosti, příslušný orgán osvědčení předcházející fúzi nevydá a 

informuje společnost o důvodech svého rozhodnutí. V takovém případě 

může příslušný orgán společnosti poskytnout možnost splnit příslušné 

podmínky nebo dokončit postupy a náležitosti ve vhodné časové lhůtě.

8. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán nevydal osvědčení předcházející 

fúzi, pokud je v souladu s vnitrostátními právními předpisy zjištěno, že 

přeshraniční fúze sleduje nekalé nebo podvodné cíle, které povedou nebo 

mají vést k vyhýbání se vnitrostátním nebo unijním právním předpisům či k 

jejich obcházení, nebo cíle trestné činnosti. 



9. Má-li příslušný orgán na základě kontroly zákonnosti uvedené v odstavci 1 

závažné podezření, že přeshraniční fúze sleduje nekalé nebo podvodné cíle, 

které povedou nebo mají vést k vyhýbání se vnitrostátním nebo unijním 

právním předpisům či k jejich obcházení, nebo cíle trestné činnosti, vezme v 

úvahu příslušné skutečnosti a okolnosti, jako jsou orientační faktory (jsou-li 

relevantní a nejsou-li posuzovány izolovaně), o nichž se příslušný orgán 

dozvěděl v průběhu kontroly zákonnosti uvedené v odstavci 1, a to i 

prostřednictvím konzultace s příslušnými orgány. Posouzení pro účely tohoto 

odstavce je prováděno případ od případu, prostřednictvím postupu, který se 

řídí vnitrostátním právem.

10. Je-li pro posouzení podle odstavce 7 nutné zohlednit dodatečné informace 

nebo provést dodatečná šetření, může být tříměsíční lhůta stanovená v 

odstavci 6 prodloužena o nejvýše další tři měsíce.



11. Není-li z důvodu komplexnosti přeshraničního postupu možné provést 

posouzení ve lhůtách stanovených v tomto článku, členské státy zajistí, aby 

byl žadatel informován o důvodech zpoždění před uplynutím původní lhůty.

12. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené v souladu s odstavcem 1 

mohly konzultovat s ostatními příslušnými orgány s působností v různých 

oblastech dotčených přeshraniční fúzí, včetně příslušných orgánů v členském 

státě společnosti vzniklé přeshraniční fúzí, a obdržet od nich i od společnosti 

informace a listiny nezbytné k provedení kontroly zákonnosti, a to v rámci 

procesního postupu stanoveného vnitrostátními právními předpisy. Příslušný 

orgán má v průběhu posuzování možnost obrátit se na nezávislého znalce.“

14) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 127a

Předání osvědčení předcházejícího fúzi



1. Členské státy zajistí, aby osvědčení předcházející fúzi bylo sdíleno s orgány 

uvedenými v čl. 128 odst. 1 prostřednictvím systému propojení rejstříků v 

souladu s článkem 22.

Členské státy také zajistí, aby osvědčení předcházející fúzi bylo k dispozici 

prostřednictvím systému propojení rejstříků v souladu s článkem 22.

2. Přístup k informacím uvedeným v článku 1 je pro příslušné orgány uvedené 

v čl. 128 odst. 1 a pro rejstříky bezplatný.“

15) Článek 128 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

„2. Pro účely odstavce 1 ▌předloží každá fúzující společnost orgánu 

uvedenému v ▌odstavci 1 společný projekt přeshraniční fúze schválený 

valnou hromadou uvedenou v článku 126 nebo, v případě, že schválení 

valnou hromadou není v souladu s čl. 132 odst. 3 vyžadováno, projekt 

přeshraniční fúze schválený každou z fúzujících společností v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy.“



b) doplňují se nové odstavce ▌, které znějí:

3. Každý členský stát zajistí, aby žádost jakékoliv fúzující společnosti o 

dokončení postupů uvedená v odstavci 1, která zahrnuje předložení 

jakýchkoliv informací a listin, bylo možné zcela vyhotovit online, aniž 

by bylo nutné, aby se žadatelé osobně dostavili k příslušnému orgánu 

uvedenému v odstavci 1, v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy I 

kapitoly III.

4. Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 schválí přeshraniční fúzi, jakmile 

dokončí posouzení příslušných podmínek.

5. Osvědčení předcházející fúzi nebo osvědčení uvedená v čl. 127a odst. 1) 

přijme příslušný orgán členského státu společnosti vzniklé přeshraniční 

fúzí jako přesvědčivý důkaz řádného dokončení postupů předcházejících 

fúzi v příslušném členském státě nebo členských státech▌.";



16) Článek 130 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Právní předpisy členských států fúzujících společností a společnosti 

vzniklé přeshraniční fúzí stanoví, jakou formou se v souladu 

s článkem 16 na území daného státu zveřejňuje dokončení přeshraniční 

fúze ve veřejném rejstříku, v němž je každá z těchto společností povinna 

uložit své listiny.“

b) vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a. Členské státy zajistí, aby do jejich rejstříků, které jsou veřejně 

zpřístupněny prostřednictvím systému uvedeného v článku 22, byly 

zapsány přinejmenším tyto informace:

a) v rejstříku členského státu společnosti vzniklé  fúzí – skutečnost, 

že zápis společnosti vzniklé fúzí je výsledkem přeshraniční fúze;



b) v rejstříku členského státu společnosti vzniklé fúzí – datum zápisu 

společnosti vzniklé fúzí; 

c) v rejstříku členského státu každé z fúzujících společností – datum 

výmazu nebo odstranění společnosti z rejstříku; 

d) v rejstříku členského státu každé z fúzujících společností – 

skutečnost, že výmaz nebo odstranění společnosti z rejstříku je 

výsledkem přeshraniční fúze;

e) v rejstřících členských států každé z fúzujících společností a 

společnosti vzniklé fúzí – registrační číslo, název a právní formu 

každé z fúzujících společností a společnosti vzniklé fúzí.“

17) Článek 131 se mění takto: 

a)  ▌odstavec 1 se ▌ nahrazuje tímto:



"1. Přeshraniční fúze provedená podle čl. 119 bodu 2 písm. a), c) a d) má 

ode dne uvedeného v článku 129 tyto účinky:

a) veškerá aktiva a pasiva zanikající společnosti, včetně smluv, úvěrů, 

práv a závazků přechází na nástupnickou společnost;“ 

b) společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické 

společnosti, pokud nevyužili práva na vystoupení uvedeného v čl. 

126a odst. 1;

c) zanikající společnost zaniká.“;

b) v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto: 

„a) veškerá aktiva a pasiva fúzujících společností, včetně smluv, 

úvěrů, práv a závazků, přechází na novou společnost;“ 



b) společníci fúzujících společností se stávají společníky nové 

společnosti, pokud nevyužili práva na vystoupení uvedeného v čl. 

126a odst. 1;“

18) Článek 132 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Jestliže přeshraniční fúzi sloučením provádí buď společnost držící 

veškeré podíly (akcie) a ostatní cenné papíry, s nimiž je spojeno 

hlasovací právo na valných hromadách zanikající společnosti nebo 

zanikajících společností nebo osoba držící přímo či nepřímo všechny 

podíly (akcie) nástupnické společnosti a zanikajících společností a 

nástupnická společnost nepřiděluje žádné podíly (akcie) v rámci fúze: 

– čl. 122 písm. b), c), e) a m), článek 125 a čl. 131 odst. 1 písm. b) se 

nepoužijí; 

– článek 124 a čl. 126 odst. 1 se nepoužijí ve vztahu k zanikající 

společnosti nebo zanikajícím společnostem.“; 



b) doplňuje se odstavec 3, který zní: 

„3. V případě, že právní předpisy členských států všech fúzujících 

společností stanoví výjimku ze schválení fúze valnou hromadou v 

souladu s čl. 126 odst. 3 a odstavcem 1 tohoto článku, zpřístupní se 

společný projekt přeshraniční fúze nebo informace uvedené v čl. 123 

odst. 1 až 3 a zprávy uvedené v článcích 124 a 124a nejméně jeden měsíc 

před tím, než společnost přijme rozhodnutí o fúzi v souladu s 

vnitrostátním právem.“; 

19) Článek 133 se mění takto: 

a) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2. Případná pravidla pro účast zaměstnanců platná v členském státě, 

v němž má společnost vzniklá přeshraniční fúzí své sídlo, se však 

nepoužijí, pokud alespoň jedna z fúzujících společností měla v průběhu 

šesti měsíců před zveřejněním projektu přeshraniční fúze podle 

článku 123 průměrný počet zaměstnanců rovnající se čtyřem pětinám 

platné prahové hodnoty stanovené v právních předpisech členského 

státu, jehož jurisdikci fúzující společnost podléhá, jež vede k účasti 

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

vnitrostátní právní předpisy, kterým se řídí společnost vzniklá 

přeshraniční fúzí:“



b) v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) přiznají příslušným orgánům fúzujících společností, v případě, že 

alespoň v jedné z fúzujících společností existuje systém účasti 

zaměstnanců ve smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 2001/86/ES, právo 

rozhodnout se, že se na ni budou bez předchozího vyjednávání přímo 

vztahovat standardní pravidla pro účast uvedená v odst. 3 písm. h), jak 

je stanoví právní předpisy členského státu, v němž má mít společnost 

vzniklá přeshraniční fúzí sídlo, a uplatňovat tato ustanovení ode dne 

zápisu v rejstříku;“

c) odstavec 7 se nahrazuje tímto: 

„7. Existuje-li ve společnosti vzniklé přeshraniční fúzí systém účasti 

zaměstnanců, musí tato společnost přijmout opatření, aby zajistila, že 

práva zaměstnanců na účast budou v případě následné přeshraniční či 

vnitrostátní fúze, rozdělení nebo přeměny během čtyř let po nabytí 

účinnosti přeshraniční fúze chráněna tím, že se použijí obdobně pravidla 

stanovená v odstavcích 1 až 6.“;



d) doplňuje se odstavec 8, který zní: 

„8. Společnost svým zaměstnancům nebo jejich zástupcům oznámí, zda si 

zvolila použití standardních pravidel pro účast uvedených v odst. 3 písm. 

h) nebo zda zahajuje jednání ve zvláštním vyjednávacím výboru. V 

takovém případě společnost svým zaměstnancům nebo jejich zástupcům 

oznámí výsledek jednání bez zbytečného odkladu.“;

20) Vkládá se článek 133a, který zní: 

„Článek 133a

Odpovědnost nezávislých znalců

Členské státy stanoví pravidla upravující občanskoprávní odpovědnost nezávislých 

znalců pověřených vypracováním zprávy uvedené v článku 125.

Členské státy stanoví pravidla k zajištění toho, aby znalec nebo právnická osoba, 

jejímž jménem znalec jedná, byl nezávislý a neměl střet zájmů ve vztahu ke 

společnosti žádající o osvědčení předcházející fúzi a aby stanovisko znalce bylo 

nestranné, objektivní a vydané s cílem pomoci příslušnému orgánu dodržet 

požadavky v oblasti nezávislosti a nestrannosti v souladu s platnými právními 

předpisy nebo profesními normami, které se na znalce vztahují.“



21) v článku 134 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Tím nejsou dotčeny pravomoci členských států mimo jiné v oblasti trestního 

práva, financování terorismu, sociálních předpisů, zdanění a prosazování práva, 

ukládat opatření a sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy po datu, 

kdy přeshraniční fúze nabyla účinku.“

22) V hlavě II se doplňuje kapitola IV, která zní: 

„KAPITOLA IV

Přeshraniční rozdělení kapitálových společností

Článek 160a

Působnost

Tato kapitola se vztahuje na rozdělení kapitálových společností, které jsou založeny 

podle práva některého členského státu a mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní 

provozovnu v Unii, pokud se alespoň dvě z kapitálových společností účastnících se 

rozdělení řídí právními řády různých členských států (dále jen „přeshraniční 

rozdělení“).



▌

Článek 160b

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

1) „kapitálovou společností“ (dále jen „společnost“) společnost, která má jednu z 

forem uvedených v příloze II;

2) „rozdělovanou společností“ společnost, která během procesu přeshraničního 

rozštěpení převádí celé své jmění na dvě či více společností, nebo v případě 

odštěpení či oddělení převádí část svého jmění na jednu či více společností;

3) „rozdělením“ operace, kterou buď:

a) rozdělovaná společnost převádí po svém zrušení bez likvidace veškerá 

aktiva a pasiva na dvě či více nově vznikajících společností (dále jen 

„nástupnické společnosti“) výměnou za vydání cenných papírů nebo 

podílů (akcií) v nástupnických společnostech společníkům rozdělované 

společnosti a případně vyplacení doplatku, který nepřekročí 10 % 

jmenovité hodnoty přidělených cenných papírů či podílů (akcií), nebo 

nemají-li jmenovitou hodnotu, 10 % jejich účetní hodnoty (dále jen 

„rozštěpení“);



b) rozdělovaná společnost převádí část svých aktiv a pasiv na jednu či více 

nově vznikajících společností (dále jen „nástupnické společnosti“) 

výměnou za vydání cenných papírů nebo podílů (akcií) v nástupnických 

společnostech nebo v rozdělované společnosti nebo v nástupnických 

společnostech i rozdělované společnosti společníkům rozdělované 

společnosti a případně vyplacení doplatku, který nepřekročí 10 % 

jmenovité hodnoty přidělených cenných papírů či podílů, nebo nemají-li 

jmenovitou hodnotu, 10 % jejich účetní hodnoty (dále jen „odštěpení“);

c) rozdělovaná společnost převádí část svých aktiv a pasiv na jednu či více 

nově vznikajících společností (dále jen „nástupnické společnosti“) 

výměnou za vydání cenných papírů nebo podílů (akcií) v nástupnických 

společnostech rozdělované společnosti (dále jen „oddělení“);

Článek 160c

Další ustanovení o působnosti

1. Bez ohledu na čl. 160b odst. 3 se tato kapitola vztahuje rovněž na přeshraniční 

rozdělení, u kterých smí doplatek uvedený v čl. 160b odst. 3 písm. a) a b) podle 

práva alespoň jednoho z dotčených členských států převyšovat 10 % jmenovité 

hodnoty cenných papírů nebo podílů (akcií) představujících základní kapitál 

nástupnických společnosti, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 10 % jejich 

účetní hodnoty.



▌

3. Tato kapitola se nepoužije na přeshraniční rozdělení, na nichž se podílí 

společnost, jejímž předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu 

získaného od veřejnosti, která provozuje svou činnost na základě zásady 

rozložení rizika a jejíž podílové jednotky jsou na žádost držitelů podílů přímo 

či nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z majetku této společnosti. Za 

rovnocenné odkupu nebo vyplacení se považuje jednání společnosti směřující k 

zajištění toho, aby se hodnota jejích podílových jednotek na burze významně 

nelišila od čisté hodnoty jejího majetku.

4. Členské státy zajistí, aby se tato kapitola nepoužila, nastane-li některá z 

těchto okolností:

a) rozdělovaná společnost je v likvidaci a začala rozdělovat svá aktiva mezi 

své akcionáře;

b) společnost je předmětem nástrojů, pravomocí a mechanismů k řešení 

krize podle hlavy IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/59/EU.



5. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat tuto kapitolu na 

společnosti, které jsou předmětem:

a) insolvenčního řízení nebo preventivní restrukturalizace;

aa) jiného likvidačního řízení, než na které odkazuje odst. 4 písm. a); nebo

b) opatření k předejití krizi ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 101 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU. 

6. Vnitrostátním právem členského státu rozdělované společnosti se řídí ta část 

postupů a náležitostí, které je nutné dodržet v souvislosti s přeshraničním 

rozdělením, pro získání osvědčení předcházejícího rozdělení, a vnitrostátním 

právem členského státu nástupnických společností se řídí ta část postupů a 

náležitostí, které je nutné dodržet v návaznosti na obdržení osvědčení 

předcházejícího rozdělení v souladu s právem Unie.

▌



Článek 160e

Projekt přeshraničního rozdělení

Řídící nebo správní orgán rozdělované společností vyhotoví projekt přeshraničního 

rozdělení. Projekt přeshraničního rozdělení obsahuje alespoň tyto údaje:

a) právní formu, název a umístění sídla rozdělované společnosti a 

navrhovaného sídla nové společnosti nebo nových společností vzniklých 

přeshraničním rozdělením;

b) výměnný poměr cenných papírů nebo podílů (akcií) představujících 

základní kapitál společnosti a výši případného doplatku; 

c) podmínky pro přidělení cenných papírů nebo podílů (akcií) 

představujících základní kapitál nástupnické společnosti, respektive 

rozdělované společnosti; 

d) navrhovaný orientační časový rozvrh přeshraničního rozdělení;

e) pravděpodobné dopady přeshraničního rozdělení na zaměstnanost; 



f) den, od něhož držitelům cenných papírů nebo podílů (akcií) 

představujících základní kapitál společnosti vzniká právo na podíl na 

zisku, a případné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva; 

g) den nebo dny, od něhož se transakce rozdělované společnosti považují 

pro účely účetnictví za transakce nástupnických společností; 

h) ▌veškeré zvláštní výhody poskytnuté členům správních, řídících, 

dozorčích nebo kontrolních orgánů rozdělované společnosti; 

i) práva, která nástupnické společnosti poskytují společníkům rozdělované 

společnosti se zvláštními právy nebo držitelům cenných papírů jiných 

než podílů (akcií) představujících základní kapitál společnosti, nebo 

opatření navrhovaná pro tyto osoby; 

▌ 



j) případně zakladatelská právní jednání a stanovy, pokud jsou obsaženy v 

samostatném dokumentu, nástupnických společností a všechny změny 

zakladatelských právních jednání rozdělované společnosti v případě 

odštěpení;

k) případně údaje o postupech, kterými se podle čl. 160 písm. n) stanoví 

úprava zapojení zaměstnanců do vymezování jejich práv na účast v 

nástupnických společnostech ▌. 

l) přesný popis aktiv a pasiv rozdělované společnosti a prohlášení, jak tato 

aktiva a pasiva budou rozdělena mezi nástupnické společnosti nebo 

ponechána v rozdělované společnosti v případě odštěpení, včetně 

ustanovení o tom, jak se bude nakládat s aktivy a pasivy, která nejsou 

přidělena v projektu přeshraničního rozdělení, jako například aktiva a 

pasiva, která nejsou ke dni vyhotovení projektu přeshraničního rozdělení 

známa; 

m) údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na každou společnost 

účastnící se přeshraničního rozdělení; 



n) den účetních závěrek rozdělované společnosti, které se použije pro 

stanovení podmínek přeshraničního rozdělení; 

o) případně přidělení společníkům rozdělované společnosti podílů (akcií) a 

cenných papírů v nástupnických společnostech nebo v rozdělované 

společnosti nebo v kombinaci nástupnické společnosti a rozdělované 

společnosti a kritérium, na němž je takové přidělení založeno; 

p) podrobné informace o nabídce peněžité náhrady pro společníky ▌v 

souladu s čl. 160 písm. l); 

q) ▌ ochranná opatření, jako jsou záruky nebo přísliby, jsou-li nabízeny 

věřitelům.

▌



Článek 160g

Zpráva řídícího nebo správního orgánu pro společníky a zaměstnance

1. Řídící nebo správní orgán rozdělované společnosti vypracuje pro společníky a 

zaměstnance zprávu, ve které objasní a zdůvodní právní a hospodářské aspekty 

přeshraničního rozdělení, jakož i dopady přeshraničního rozdělení na 

zaměstnance.

2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vysvětlí zejména dopady přeshraničního 

rozdělení na budoucí podnikání společností. 

Její součástí by také měl být oddíl určený společníkům a oddíl určený 

zaměstnancům.

3. Oddíl zprávy určený společníkům vysvětlí zejména:

▌ 

aa) peněžitou náhradu a metodu použitou při jejím stanovení; 

b) případně výměnný poměr podílů (akcií) a metodu použitou při jeho 

stanovení;



▌ 

d) dopady přeshraničního rozdělení na společníky;

e) práva a prostředky nápravy dostupné pro společníky ▌v souladu s 

článkem 160l. 

4. Oddíl zprávy určený společníkům není vyžadován v případě, že všichni 

společníci dané společnosti souhlasili s tím, že se tohoto požadavku vzdávají. 

Členské státy mohou z ustanovení tohoto článku vyloučit společnosti s 

jediným společníkem.

5. Oddíl zprávy určený zaměstnancům vysvětlí zejména: 

ca) dopady přeshraničního rozdělení na pracovněprávní vztahy a případně 

také opatření určená k jejich ochraně;

cb) veškeré podstatné změny příslušných podmínek zaměstnání a místa 

podnikání společnosti;

d) způsob, jakým faktory stanovené v písmenech ca) a cb) ovlivňují také 

případné dceřiné společnosti dané společnosti.



6. Pokud řídící nebo správní orgán rozdělované společnosti obdrží s 

dostatečným předstihem stanovisko zástupců jejích zaměstnanců nebo, pokud 

tito zástupci neexistují, přímo zaměstnanců, ohledně částí zprávy uvedených 

v odstavcích 1, 2 a 4, jak stanoví vnitrostátní právo, jsou společníci o tomto 

stanovisku informováni a stanovisko se přiloží ke zprávě.  

7. Oddíl určený zaměstnancům není vyžadován, pokud společnost a její 

případné dceřiné společnosti nemají žádné zaměstnance kromě těch, kteří 

jsou součástí řídícího nebo správního orgánu. 

8. Společnost se může rozhodnout, zda připraví zprávu obsahující dva oddíly 

uvedené v odstavcích 3 a 4, nebo zda připraví dvě oddělené zprávy pro 

společníky a pro zaměstnance.

9. Zpráva uvedená v odstavci 1 nebo zprávy uvedené v odstavci 5 se v každém 

případě, spolu se společným projektem přeshraničního rozdělení, pokud je k 

dispozici, elektronicky zpřístupní společníkům a zástupcům zaměstnancům 

rozdělované společnosti, respektive pokud tito zástupci neexistují, přímo 

zaměstnancům nejpozději šest týdnů přede dnem konání valné hromady 

uvedené v článku 160k.



10. Pokud je od oddílu zprávy určeného společníkům uvedeného v odstavci 3 

upuštěno v souladu s odstavcem 3 a oddíl určený zaměstnancům uvedený v 

odstavci 4 není v souladu s odstavcem 4a vyžadován, není zpráva uvedená v 

odstavci 1 vyžadována. 

11. Odstavci 1 až 8 tohoto článku nejsou dotčena použitelná práva na informace 

a konzultace a řízení zahájená na vnitrostátní úrovni v návaznosti na 

provedení směrnic 2002/14/ES a 2009/38/ES.

▌



Článek 160i

Zpráva nezávislého znalce

1. Členské státy zajistí, aby projekt přeshraničního rozdělení přezkoumal 

nezávislý znalec a vypracoval zprávu určenou společníkům, která jim bude 

zpřístupněna nejméně jeden měsíc přede dnem valné hromady uvedené v 

článku 160k. ▌ V závislosti na právu členských států může být tímto znalcem 

fyzická nebo právnická osoba.

▌

2. Zpráva uvedená v odstavci v každém případě zahrnuje stanovisko znalce k 

tomu, zda jsou peněžitá náhrada a výměnný poměr podílů (akcií) přiměřené. 

Pokud jde o peněžitou náhradu uvedenou v čl. 160e písm. q), zohlední znalec 

jakoukoli tržní cenu akcií  rozdělované společnosti před oznámením návrhu 

rozdělení a hodnotu společnosti bez účinků navrhovaného rozdělení určenou 

podle obecně uznaných metod oceňování. Zpráva přinejmenším:



a) uvádí metodu použitou ke stanovení navrhované peněžité náhrady;

b) uvádí metodu použitou ke stanovení navrhovaného výměnného poměru 

podílů (akcií);

c) uvádí, zda je tato metoda přiměřená pro posouzení peněžité náhrady a 

výměnného poměru podílů (akcií) a k jaké hodnotě se za použití těchto 

metod dospělo, a obsahuje stanovisko k relativnímu významu 

přisouzenému těmto metodám při stanovování vymezené hodnoty;

d) popisuje případné zvláštní obtíže, které se při oceňování vyskytly.

▌Znalec má právo zajistit od rozdělované společnosti veškeré informace 

nezbytné pro splnění svého úkolu.

▌

3. Přezkoumání společného projektu přeshraničního rozdělení nezávislým 

znalcem ani vypracování zprávy znalce se nevyžadují, jestliže s tím všichni 

společníci rozdělované společnosti projevili souhlas. Členské státy mohou z 

ustanovení tohoto článku vyloučit společnosti s jediným společníkem.

▌



Článek 160j

Zveřejnění

1. Členské státy zajistí, aby následující dokumenty byly zveřejněny a veřejně 

zpřístupněny v rejstříku členského státu rozdělované společnosti nejméně 

jeden měsíc přede dnem konání valné hromady podle článku 160k: 

a) projekt přeshraničního rozdělení; 

▌

b) oznámení informující společníky, věřitele a zástupce zaměstnanců 

rozdělované společnosti, nebo pokud tito zástupci neexistují, přímo 

zaměstnance o tom, že mohou příslušné společnosti nejpozději pět 

pracovních dnů přede dnem valné hromady předložit připomínky k 

projektu přeshraničního rozdělení.

Členské státy mohou požadovat, aby zpráva nezávislého znalce, pokud je 

vypracována v souladu s článkem 160i, byla zveřejněna a veřejně 

zpřístupněna v rejstříku.



Členské státy zajistí, aby společnost měla při zveřejňování zprávy nezávislého 

znalce možnost vyloučit z ní důvěrné informace.

Listiny zveřejněné v souladu s tímto odstavcem se zpřístupní rovněž 

prostřednictvím systému uvedeného v článku 22. 

2. Členské státy mohou od povinnosti zveřejnění stanovené v článku 1 osvobodit 

rozdělovanou společnost, jež po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden 

měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady uvedené v článku 160k, 

která má rozhodnout o projektu rozdělení, a končící nejdříve skončením této 

valné hromady zpřístupní listiny uvedené v odstavci 1 bezplatně veřejnosti na 

svých internetových stránkách. 

Členské státy však nestanoví v souvislosti s tímto osvobozením jiné požadavky 

a omezení než ty, jež jsou nezbytné k zabezpečení internetových stránek a 

ověření pravosti listin, a to pouze jsou-li v rozsahu přiměřeném pro dosažení 

těchto cílů. 



3. V případě, že rozdělovaná společnost zveřejní projekt přeshraničního rozdělení 

v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, předloží rejstříku nejméně jeden měsíc 

přede dnem valné hromady uvedené v článku 160k tyto informace, které musí 

být zveřejněny:

a) právní formu, název a sídlo rozdělované společnosti a právní formu, 

název a sídlo navrhované pro každou nově vytvářenou společnost 

vznikající z přeshraničního rozdělení; 

b) rejstřík, u kterého jsou uloženy listiny uvedené v článku 14 pro 

rozdělovanou společnost, a registrační číslo v tomto rejstříku;

c) odkaz na úpravu výkonu práv věřitelů, zaměstnanců a společníků; 

d) podrobné informace o internetových stránkách, kde lze online zdarma 

získat projekt přeshraničního rozdělení, oznámení a zprávu znalce 

uvedené v odstavci 1 a úplné informace o úpravách uvedených v písmenu 

c) tohoto odstavce. 



4. 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, v souladu s příslušnými 

ustanoveními hlavy I kapitoly III. 

5. Členské státy mohou požadovat vedle povinnosti zveřejnění uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 3, aby projekt přeshraničního rozdělení nebo informace 

uvedené v odstavci 3 byly zveřejněny v jejich vnitrostátním věstníku nebo 

prostřednictvím ústřední elektronické platformy v souladu s čl. 16 odst. 3. 

Členský stát v takovém případě zajistí, aby rejstřík předal příslušné informace 

vnitrostátnímu věstníku.

6. Členské státy zajistí, aby listiny uvedené v odstavci 1 nebo informace uvedené 

v odstavci 3 byly zdarma přístupné veřejnosti prostřednictvím systému 

propojení rejstříků. 



Členské státy dále zajistí, aby jakékoliv poplatky účtované rejstříky 

▌společnosti za zveřejnění uvedené v odstavcích 1 a 3 a případně za zveřejnění 

uvedené v odstavci 5 nepřekročily náklady na poskytování těchto služeb.

Článek 160k

Schválení valnou hromadou

1. Po vzetí zpráv uvedených v článcích 160g ▌a 160i a případně stanovisek 

zaměstnanců předložených v souladu s článkem 160g a připomínek 

zaměstnanců předložených v souladu s článkem 160j na vědomí rozhodne 

valná hromada rozdělované společnosti usnesením o tom, zda schvaluje projekt 

přeshraničního rozdělení a o tom, zda upravit zakladatelské právní jednání a 

stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatném dokumentu.

2. Valná hromada si může vyhradit právo podmínit provedení přeshraničního 

rozdělení tím, že valná hromada výslovně potvrdí stanovené úpravy uvedené v 

článku 160n. 



3. Členské státy zajistí, aby schválení ▌projektu přeshraničního rozdělení nebo 

jakékoliv jeho změny vyžadovalo nejméně dvoutřetinovou většinu, nikoliv 

však více než 90 % hlasů připadajících buď na zastoupené podíly (akcie), nebo 

na zastoupený upsaný základní kapitál. Práh pro většinu však v žádném případě 

nesmí být vyšší, než je práh stanovený ve vnitrostátních právních předpisech 

pro schválení přeshraniční fúze.

4. Pokud projekt přeshraničního rozdělení nebo jakákoli změna 

zakladatelského právního jednání rozdělované společnosti vede k rozšíření 

ekonomických závazků určitého akcionáře vůči společnosti nebo třetím 

stranám, členské státy mohou u těchto specifických okolností stanovit, že s 

příslušným ustanovením nebo změnou zakladatelského právního jednání 

rozdělované společnosti musí souhlasit příslušný akcionář, není-li tento 

akcionář schopen vykonávat práva stanovená v článku 160l. 

▌



5. Členské státy zajistí, aby schválení přeshraničního rozdělení valnou hromadou 

nebylo možné napadnout výlučně na základě těchto důvodů: 

a) nestanovení výměnného poměru podíl (akcií) uvedeného v čl. 160e písm. 

b) v odpovídající výši;

b) nestanovení peněžité náhrady uvedené v čl. 160e písm. q) v odpovídající 

výši;

c) skutečnosti, že informace uvedené v písmenech a) nebo b) nebyly v 

souladu s právními požadavky.



Článek 160l

Ochrana společníků

1. Členské státy, zajistí, aby alespoň ▌společníci, kteří hlasovali proti schválení 

společného projektu přeshraničního rozdělení, měli právo zcizit své podíly 

(akcie) výměnou za odpovídající peněžitou náhradu za podmínek stanovených 

v odstavcích 2 až 6, pokud by v důsledku rozdělení získali podíly (akcie) v 

nástupnických společnostech, které by se řídily právním řádem jiného 

členského státu než členského státu příslušné rozdělované společnosti.

Členské státy mohou takové právo poskytnout také ostatním společníkům 

rozdělované společnosti.



Členské státy mohou požadovat, aby výslovný nesouhlas s projektem 

přeshraničního rozdělení nebo záměr společníků využít jejich práva zcizit své 

podíly (akcie) byly náležitě zdokumentovány nejpozději na valné hromadě 

uvedené v článku 160k. Členské státy mohou povolit, aby zaznamenání 

námitky proti projektu přeshraničního rozdělení bylo považováno za řádnou 

dokumentaci záporného hlasování.

2. Členské státy stanoví lhůtu, v níž musí společníci uvedení v odstavci 1 

oznámit rozdělované společnosti své rozhodnutí uplatnit právo na zcizení 

svých podílů (akcií). Tato lhůta nesmí přesáhnout jeden měsíc od valné 

hromady uvedené v článku 160k. Členské státy zajistí, aby rozdělovaná 

společnost poskytla elektronickou adresu, na níž by jí toto prohlášení mohlo 

být zasíláno elektronicky.

3. Členské státy dále stanoví lhůtu, v níž má být vyplacena peněžitá náhrada 

stanovená v projektu přeshraničního rozdělení. Tato lhůta nesmí být delší 

než dva měsíce ode dne nabytí účinnosti přeshraničního rozdělení podle 

článku 160t.



4. Členské státy zajistí, aby každý společník, který oznámil své rozhodnutí 

uplatnit právo na zcizení svých podílů (akcií), ale považuje peněžitou 

náhradu nabízenou dotčenou rozdělovanou společností za neodpovídající, 

měl právo žádat u příslušných orgánů nebo subjektů pověřených podle 

vnitrostátního práva o doplatek. Členské státy stanoví lhůtu pro žádost 

týkající se doplatku. 

Členské státy stanoví, že konečné rozhodnutí o poskytnutí doplatku platí pro 

ty společníky dotčené rozdělované společnosti, kteří oznámili své rozhodnutí 

využít jejich práva na zcizení svých podílů (akcií) podle odstavce 2a.

▌

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právo členského státu rozdělované 

společnosti upravovalo práva uvedená v odstavcích 1 až 5 a aby členský stát 

rozdělované společnosti měl výlučnou pravomoc řešit veškeré spory týkající 

se těchto práv.



6. Členské státy ▌zajistí, aby společníci rozdělované společnosti, kteří nemají 

právo na zcizení svých podílů (akcií) nebo toto právo neuplatnili, avšak kteří 

považují výměnný poměr podílů (akcií) za neodpovídající, mohli napadnout 

tento ▌poměr stanovený v projektu přeshraničního rozdělení a žádat o 

doplatek. Toto řízení se zahájí před příslušnými orgány nebo subjekty 

pověřenými podle vnitrostátního práva rozdělované společnosti, ve lhůtě 

stanovené vnitrostátními právními předpisy daného členského státu a 

nebrání zápisu přeshraničního rozdělení. Rozhodnutí je závazné pro 

nástupnické společnosti a v případě odštěpení také na rozdělovanou 

společnost.

7. Členské státy mohou také stanovit, že dotčená nástupnická společnost, a v 

případě odštěpení také rozdělovaná společnost, může místo doplatku 

poskytnout podíly (akcie) nebo jinou kompenzaci.

▌



Článek 160m

Ochrana věřitelů

1. Členské státy stanoví přiměřený systém ochrany zájmů věřitelů, jejichž 

pohledávky vznikly před zveřejněním projektu přeshraničního rozdělení 

a které se v okamžiku tohoto zveřejnění ještě nestaly splatnými. Členské státy 

zajistí, aby věřitelé, kteří nejsou spokojeni s ochrannými opatřeními 

nabízenými v projektu přeshraničního rozdělení, jak jsou stanovena v čl. 

160e písm. r), mohli do tří měsíců od zveřejnění projektu přeshraničního 

rozdělení uvedeného v článku 160j požádat příslušný správní nebo soudní 

orgán o odpovídající ochranná opatření, pokud mohou důvěryhodně 

prokázat, že přeshraniční rozdělení ohrozí uspokojení jejich pohledávek a že 

společnost pro ně  nezajistila žádná odpovídající ochranná opatření. 

Členské státy zajistí, aby ochranná opatření závisela na nabytí účinnosti 

přeshraničního rozdělení v souladu s článkem 160t.

▌



2. V případě, že věřitel společnosti, která má být rozdělena, ▌neobdrží od 

společnosti, které je závazek přidělen, plnění, zbývající nástupnické 

společnosti, a v případě odštěpení nebo oddělení i rozdělovaná společnost, jsou 

s touto společností, které byl závazek přidělen, společně a nerozdílně 

odpovědné za daný závazek. Nejvyšší částka společné a nerozdílné 

odpovědnosti každé společnosti účastníci se rozdělení je však omezena 

hodnotou čistého jmění přiděleného dané společnosti ke dni nabytí účinnosti 

rozdělení.

3. Členské státy mohou požadovat, aby řídící nebo správní orgán rozdělované 

společnosti učinil prohlášení přesně zachycující finanční situaci společnosti 

k datu prohlášení, avšak ne dříve než jeden měsíc před zveřejněním. V 

prohlášení se uvede, že na základě informací dostupných řídícímu nebo 

správnímu orgánu rozdělované 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, 

neměla být po nabytí účinnosti rozdělení schopná dostát svým závazkům v 

době jejich splatnosti. Prohlášení je zveřejněno spolu s projektem 

přeshraničního rozdělení v souladu s článkem 160j.



4. Odstavci 1, 2 a 3 není dotčeno uplatňování vnitrostátních právních předpisů 

členského státu rozdělované společnosti týkajících se uspokojení nebo 

zajištění plateb či závazků nepeněžní povahy veřejným subjektům.

Článek 160ma

Informování zaměstnanců a konzultace s nimi

1. Členské státy zajistí, aby byla dodržena práva zaměstnanců na informace a 

konzultace v souvislosti s přeshraničním rozdělením a aby tato práva byla 

uplatňována v souladu s právním rámcem stanoveným směrnicí 2002/14/ES 

a směrnicí 2001/23/ES, pokud je přeshraniční fúze považována za převod 

podniku ve smyslu směrnice 2001/23/ES, a v případě podniků působících na 

úrovni Společenství nebo skupin podniků působících na úrovni Společenství 

v souladu se směrnicí 2009/38/ES. Členské státy se mohou rozhodnout 

uplatňovat práva na informace a konzultace na jiné společnosti než ty, které 

jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 směrnice 2002/14/ES.



2. Aniž je dotčen čl. 160g odst. 6 a čl. 160j odst. 1 písm. b), členské státy zajistí, 

aby byla dodržena práva zaměstnanců na informace a konzultace alespoň 

předtím, než bude rozhodnuto o projektu přeshraničního rozdělení nebo o 

zprávě uvedené v článku 160g, podle toho, co nastane dříve, a to tak, aby 

zaměstnancům byla poskytnuta odůvodněná odpověď před valnou hromadou 

uvedenou v článku 160k.

3. Aniž jsou dotčena platná ustanovení nebo postupy, které jsou pro 

zaměstnance výhodnější, stanoví členské státy praktická opatření pro výkon 

práva na informace a konzultace v souladu s článkem 4 směrnice 

2002/14/ES. 



Článek 160n

Účast zaměstnanců

1. Aniž je dotčen odstavec 2, vztahují se na každou nástupnickou společnost 

případná pravidla pro účast zaměstnanců platná v členském státě, v němž má 

společnost sídlo. 

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, což způsobuje 

účast zaměstnanců ve smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 2001/86/ES, nebo pokud 

vnitrostátní právo členského státu každé nástupnické společnosti nestanoví: 



a) alespoň stejný rozsah účasti zaměstnanců, jaký existoval v rozdělované 

společnosti před rozdělení, přičemž se tento rozsah vyjadřuje podílem 

zástupců zaměstnanců mezi členy správního nebo dozorčího orgánu nebo 

jejich výborů nebo řídící skupiny příslušné pro útvary společnosti, které 

jsou zodpovědné za zisk, jsou-li zaměstnanci zastoupeni,  nebo 

b) pro zaměstnance podniků nástupnických společností, které se nacházejí v 

jiném členském státě, stejný nárok na výkon práv na účast, jaký mají 

zaměstnanci zaměstnaní v členském státě, kde má nástupnická společnost 

své sídlo. 

3. V případech uvedených v odstavci 2 upraví členské státy účast zaměstnanců ve 

společnostech vzniklých přeshraničním rozdělením i jejich zapojení do 

vymezování těchto práv, aniž jsou dotčeny odstavce 4 až 7 tohoto článku, 

obdobně podle zásad a postupů uvedených v čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení (ES) 

č. 2157/2001 a těchto ustanovení směrnice 2001/86/ES: 



a) čl. 3 odst. 1, odst. 2 písm. a) bod i), odst. 2 písm. b), odstavec 3, první 

dvě věty odst. 4, odstavec 5 ▌a odstavec 7;

b) čl. 4 odst. 1, odst. 2 písm. a), g) a h), odstavce 3 a 4; 

c) článek 5; 

d) článek 6; 

e) čl. 7 odst. 1 kromě druhé odrážky písm. b);

f) články 8,  ▌10, 11 a 12;

g) část 3 písm. a) přílohy. 

4. Při stanovování zásad a postupů podle odstavce 3 členské státy: 



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 členském státě každé nástupnické společnosti; 

b) v případě, že se po předchozím vyjednávání uplatňují referenční 

ustanovení týkající se účasti, a aniž jsou tato ustanovení dotčena, se 

mohou rozhodnout omezit podíl zástupců zaměstnanců ve správním 

orgánu nástupnických společností. Pokud se však správní nebo dozorčí 

rada rozdělované společnosti skládala nejméně z jedné třetiny ze 

zástupců zaměstnanců, nesmí vést toto omezení v žádném případě k 

tomu, aby byl podíl zaměstnanců ve správním orgánu nižší než jedna 

třetina; 

c) zajistí, aby pravidla pro účast zaměstnanců, která platila před 

přeshraničním rozdělením, nadále platila až do dne použitelnosti 

následně odsouhlasených pravidel, nebo při neexistenci odsouhlasených 

pravidel až do použitelnosti standardních pravidel v souladu s částí 3 

písm. a) přílohy. 



5. Rozšíření práv na účast na zaměstnance nástupnických společností uvedené v 

odst. 2 písm. b), kteří jsou zaměstnáni v jiném členském státě, nezavazuje 

členské státy, které se pro toto rozšíření rozhodnou, přihlížet k těmto 

zaměstnancům při výpočtu prahových hodnot pro počty zaměstnanců, při 

jejichž překročení vznikají práva na účast podle vnitrostátního práva. 

6. Má-li v některé z nástupnických společností být systém účasti zaměstnanců v 

souladu s pravidly uvedenými v odstavci 2, musí mít tyto společnosti právní 

formu, která umožňuje výkon práv na účast.

7. Existuje-li v nástupnické společnosti ▌systém účasti zaměstnanců, musí tato 

společnost přijmout opatření, aby zajistila, že práva zaměstnanců na účast 

budou v případě následné přeshraniční či vnitrostátní fúze, rozdělení nebo 

přeměny během čtyř let po nabytí účinnosti přeshraničního rozdělení chráněna 

tím, že se použijí obdobně pravidla stanovená v odstavcích 1 až 6.

8. Společnost svým zaměstnancům nebo jejich zástupcům oznámí bez 

zbytečného odkladu výsledek vyjednávání, které se týká účasti zaměstnanců.



Článek160o

Osvědčení předcházející rozdělení

1. Členské státy určí soud, notáře nebo jiný orgán či orgány (dále jen „příslušný 

orgán“) příslušné 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.

Dokončení postupů a náležitostí může zahrnovat vyrovnání plateb nebo 

zajištění plateb či závazků nepeněžní povahy veřejným subjektům nebo 

splnění zvláštních odvětvových požadavků, včetně zajištění plateb nebo 

závazků vyplývajících z probíhajících řízení.

2. Členské státy zajistí, aby k žádosti rozdělované společnosti o získání osvědčení 

předcházejícího rozdělení byl připojen: 



a) projekt rozdělení uvedený v článku 160e;

b) zpráva a případné připojené stanovisko uvedené v článku 160g i zpráva 

uvedená v článku 160i, pokud jsou k dispozici;

ba) veškeré připomínky předložené v souladu čl. 160j odst. 1;

c) informace o schválení valnou hromadou ▌uvedeném v článku 160k.

▌

3. Členské státy mohou požadovat, aby k žádosti o získání osvědčení 

předcházejícího rozdělení byly připojeny dodatečné informace, zejména 

ohledně:

a) počtu zaměstnanců v době přípravy projektu rozdělení;

b) dceřiných společností a jejich příslušného zeměpisného umístění;

c) plnění závazků společnosti vůči veřejným subjektům;

Pro účely tohoto odstavce si příslušné orgány mohou tyto informace, pokud 

nejsou poskytnuty, vyžádat od jiných příslušných orgánů.



4. Členské státy zajistí, aby žádost uvedenou v odstavci 2 a 2a, včetně 

předkládání veškerých informací a listin, bylo možné vyhotovit zcela online 

bez nutnosti dostavení se k příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 1 

osobně, v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy I kapitoly III.

5. Pokud jde o dodržování pravidel pro účast zaměstnanců, jak jsou stanovena v 

článku 160n, příslušný orgán v členském státě 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.

6. V rámci posouzení ▌uvedeného v odstavci 1 přezkoumá příslušný orgán tyto 

informace: 

a) veškeré listiny a informace předložené orgánu v souladu s odstavci 2 a 

2a;

c) případně informace společnosti o tom, že postup uvedený v čl. 160n odst. 

3 a 4 byl zahájen. 



▌ 

7. Členské státy zajistí, aby posouzení uvedené v odstavci 1 proběhlo ve lhůtě tří 

měsíců od data obdržení listin a informací o schválení přeshraničního 

rozdělení valnou hromadou společnosti. Posouzení má jeden z těchto výsledků:

a) pokud je zjištěno, že přeshraniční rozdělení ▌splňuje všechny příslušné 

podmínky a že byly dokončeny všechny nezbytné postupy a náležitosti, 

vydá příslušný orgán osvědčení předcházející rozdělení;

b) pokud je zjištěno, že přeshraniční rozdělení ▌nesplňuje všechny 

příslušné podmínky nebo že nebyly dokončeny všechny nezbytné 

postupy či náležitosti, příslušný orgán osvědčení předcházející rozdělení 

nevydá a informuje společnost o důvodech svého rozhodnutí. V 

takovém případě může příslušný orgán společnosti poskytnout možnost 

splnit příslušné podmínky nebo dokončit postupy a náležitosti ve 

vhodné časové lhůtě.



8. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán nevydal osvědčení předcházející 

rozdělení, pokud je v souladu s vnitrostátními právními předpisy zjištěno, že 

přeshraniční rozdělení je připravována za účelem zneužití nebo podvodu, 

které povedou nebo jsou určeny k vyhýbání se vnitrostátním nebo unijním 

právním předpisům či k jejich obcházení, nebo za účelem páchání trestné 

činnosti. 

9. Má-li příslušný orgán na základě kontroly zákonnosti uvedené v odstavci 1 

vážné podezření, že přeshraniční rozdělení  je připravováno za účelem zneužití 

nebo podvodu, které povedou nebo jsou určeny k vyhýbání se vnitrostátním 

nebo unijním právním předpisům či k jejich obcházení, nebo za účelem 

páchání trestné činnosti, vezme v úvahu příslušné skutečnosti a okolnosti, 

jako jsou orientační faktory (jsou-li relevantní a nejsou-li posuzovány 

izolovaně), o nichž se příslušný orgán dozvěděl v průběhu kontroly 

zákonnosti uvedené v odstavci 1, a to i prostřednictvím konzultace s 

relevantními orgány. Posouzení pro účely tohoto odstavce se provádí případ 

od případu a prostřednictvím postupu, který se řídí vnitrostátním právem.



10. Je-li pro posouzení podle odstavce 7 nutné zohlednit dodatečné informace 

nebo provést dodatečná šetření, může být tříměsíční lhůta stanovená v 

odstavci 6 prodloužena o nejvýše další tři měsíce.

11. Není-li z důvodu komplexnosti přeshraničního postupu možné provést 

posouzení ve lhůtách stanovených v tomto článku, členské státy zajistí, aby 

byl žadatel informován o důvodech zpoždění před uplynutím původní lhůty.

12. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené v souladu s odstavcem 1 

mohly konzultovat s ostatními relevantními orgány s působností v různých 

oblastech dotčených přeshraničním rozdělením, včetně orgánů v členském 

státě nástupnických společností, a obdržet od nich i od společnosti informace 

a listiny nezbytné k provedení kontroly zákonnosti, a to v procesním rámci 

stanoveném vnitrostátními právními předpisy. Příslušný orgán má při 

přípravě posouzení možnost obrátit se na nezávislého znalce.



▌

Článek 160q

▌Předání osvědčení předcházejícího rozdělení 

▌

2. Členské státy zajistí, aby ▌osvědčení předcházející rozdělení bylo sdíleno s 

orgány uvedenými v čl. 160r odst. 1 prostřednictvím systému propojení 

rejstříků v souladu s článkem 22.

Členské státy také zajistí, aby osvědčení předcházející rozdělení bylo 

dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků zřízeného v souladu s 

článkem 22.

3. Přístup k informacím uvedeným v odstavci 2 je pro příslušné orgány uvedené 

v čl. 160r odst. 1 a pro rejstříky bezplatný.

Článek 160r

Kontrola zákonnosti přeshraničního rozdělení



1. 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 ▌všechny relevantní podmínky ▌a náležitostí v daném členském státě 

byly řádně splněny a dokončeny.

Příslušný orgán nebo orgány zejména zajistí, aby navrhované nástupnické 

společnosti dodržovaly ustanovení vnitrostátních právních předpisů týkající se 

zakládání a zápisu společností do rejstříku a aby byly případně určeny úpravy 

účasti zaměstnanců v souladu s článkem 160n.

2. Pro účely odstavce 1 předloží rozdělovaná společnost každému orgánu 

uvedenému v ▌odstavci 1 projekt přeshraničního rozdělení schválený valnou 

hromadou uvedenou v článku 160k.



3. Každý členský stát zajistí, aby žádost uvedenou v odstavci 1 společnosti 

provádějící přeshraniční rozdělení, která zahrnuje předložení jakýchkoliv 

informací a listin, bylo možné zcela vyhotovit online, aniž by bylo nutné, aby 

se žadatelé dostavili k příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 1 osobně, v 

souladu s příslušnými ustanoveními hlavy I kapitoly III.

4. Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku ▌schválí přeshraniční 

rozdělení, jakmile dokončil posouzení příslušných podmínek.

5. Osvědčení předcházející rozdělení uvedené v čl. 160q odst. 2 přijme příslušný 

orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku jako přesvědčivé potvrzení řádného 

dokončení postupů a náležitostí v členském státě rozdělované společnosti před 

rozdělením, bez něhož nelze přeshraniční rozdělení schválit.



Článek 160s

Zápis do rejstříku

1. Právní předpisy ▌členských států rozdělované společnosti a nástupnických 

společností stanoví, jakou formou se v souladu s článkem 16 na území 

daného státu zveřejňuje dokončení přeshraničního rozdělení v rejstříku ▌.

2. Členské státy zajistí, aby přinejmenším tyto informace byly zapsány do jejich 

rejstříků, které je veřejně zpřístupní prostřednictvím systému uvedeného v 

článku 22: 

a) ▌v rejstříku členských států nástupnických společností – zápis 

nástupnické společnosti v rejstříku v důsledku přeshraničního rozdělení;

b) v rejstříku členského státu nástupnických společností – datum zápisu 

nástupnických společností;

c) v rejstříku členského státu rozdělované společnosti – v případě 

rozštěpení datum výmazu z rejstříků ▌;



d) v rejstříku členského státu rozdělované společnosti – výmaz nebo 

odstranění společnosti z rejstříku v důsledku přeshraničního rozdělení;

e) v rejstřících členských států rozdělované společnosti a nástupnických 

společností – registrační čísla, název a právní forma rozdělované 

společnosti a nástupnických společností.

3. Členské státy zajistí, aby rejstříky v členských státech nástupnických 

společností oznámily rejstříku v členském státě rozdělované společnosti 

prostřednictvím systému uvedeného v článku 22, že nástupnické společnosti 

byly zapsány. V případě rozštěpení k výmazu rozdělované společnosti z 

rejstříku dochází ihned po obdržení všech těchto oznámení.

4. Členské státy zajistí, aby rejstřík v členských státech rozdělované společnosti 

oznámil rejstříkům v členských státech nástupnických společností 

prostřednictvím systému uvedeného v článku 22, že došlo k přeshraničnímu 

rozdělení.



Článek 160t

Den nabytí účinnosti přeshraničního rozdělení

Den nabytí účinnosti přeshraničního rozdělení se určuje podle práva členského státu, 

kterým se řídí rozdělovaná společnost. Den následuje po provedení kontroly uvedené 

v článcích 160o ▌a 160r a po obdržení všech oznámení uvedených v čl. 160s odst. 3.

Článek 160u

Účinky přeshraničního rozdělení

1. Přeshraniční rozštěpení provedené v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy přijatými k provedení této směrnice má na základě nabytí účinnosti 

přeshraničního rozdělení a ode dne uvedeného v článku 160t tyto účinky:

a) veškeré jmění rozdělované společnosti, včetně všech smluv, úvěrů, práv 

a závazků přechází na nástupnické společnosti v souladu s přidělením 

stanoveným v projektu přeshraničního rozdělení;



b) společníci rozdělované společnosti se stávají společníky nástupnických 

společností v souladu s přidělením podílů (akcií) uvedeným v projektu 

přeshraničního rozdělení, pokud nevyužili práva na vystoupení 

uvedeného v čl. 160l odst. 1;

c) práva a povinnosti rozdělované společnosti vyplývající z pracovních 

smluv nebo pracovněprávních poměrů, které existují ke dni nabytí 

účinnosti přeshraničního rozdělení, přecházejí  na nástupnické 

společnosti;

d) rozdělovaná společnost zaniká; 

▌

2. Přeshraniční odštěpení provedené v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

přijatými k provedení této směrnice má na základě nabytí účinnosti 

přeshraničního rozdělení a ode dne uvedeného v článku 160t tyto účinky:

a) část jmění rozdělované společnosti, včetně smluv, úvěrů, práv a závazků 

přechází na nástupnickou společnost či nástupnické společnosti a 

zbývající část zůstává v rozdělované společnosti v souladu s přidělením 

stanoveným v projektu přeshraničního rozdělení;



b) přinejmenším někteří společníci rozdělované společnosti se stávají 

společníky nástupnické společnosti či nástupnických společností a 

přinejmenším někteří společníci zůstávají v rozdělované společnosti nebo 

se stávají společníky obou společností v souladu s přidělením podílů 

(akcií) uvedeným v projektu přeshraniční rozdělení, pokud nevyužili 

práva na vystoupení uvedeného v čl. 160l odst. 1;

c) práva a povinnosti rozdělované společnosti vyplývající z pracovních 

smluv nebo pracovněprávních vztahů, které existují ke dni nabytí 

účinnosti přeshraničního rozdělení, přidělené nástupnické společnosti 

či nástupnickým společnostem v souladu s projektem přeshraničního 

rozdělení, přecházejí na příslušnou nástupnickou společnost či 

nástupnické společnosti.

3. Přeshraniční oddělení provedené v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy přijatými k provedení této směrnice má na základě nabytí účinnosti 

přeshraničního rozdělení a ode dne uvedeného v článku 160t tyto účinky:



a) část jmění rozdělované společnosti, včetně smluv, úvěrů, práv a závazků 

přechází na nástupnickou společnost či nástupnické společnosti a 

zbývající část zůstává v rozdělované společnosti v souladu s přidělením 

stanoveným v projektu přeshraničního rozdělení;

aa) podíly (akcie) nástupnické společnosti či nástupnických společností 

jsou přiděleny rozdělované společnosti; 

b) práva a povinnosti rozdělované společnosti vyplývající z pracovních 

smluv nebo pracovněprávních poměrů, které existují ke dni nabytí 

účinnosti přeshraničního rozdělení, přidělené nástupnické společnosti 

či nástupnickým společnostem v souladu s projektem přeshraničního 

rozdělení, přecházejí na příslušnou nástupnickou společnost či 

nástupnické společnosti.



4. Členské státy zajistí, aby v případě, kdy určitý majetek nebo závazek 

rozdělované společnosti není výslovně přidělen v projektu přeshraničního 

rozdělení, jak je uvedeno v čl. 160e písm. m), a ani výklad tohoto projektu 

neumožňuje rozhodnutí o jeho přidělení, byl tento majetek, jeho protihodnota 

nebo závazek rozdělen mezi všechny nástupnické společnosti, nebo v případě 

odštěpení či oddělení mezi všechny nástupnické společnosti a rozdělovanou 

společnost v poměru k čistému jmění přidělenému každé z nich v projektu 

přeshraničního rozdělení. V každém případě se použije čl. 160m odst. 2. 

5. Vyžadují-li právní předpisy členských států v případě přeshraničního rozdělení 

společností splnění zvláštních náležitostí, aby byl převod určitého majetku, 

práv a závazků provedený rozdělovanou společností účinný vůči třetím 

osobám, plní tyto náležitosti rozdělovaná společnost nebo nástupnické 

společnosti.

6. Členské státy zajistí, aby podíly (akcie) v nástupnických společnostech 

nesměly být vyměněny za podíly (akcie) v rozdělované společnosti, které drží 

sama společnost přímo nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, 

avšak na účet této společnosti. 



Článek 160ua

Zjednodušení náležitostí

Pokud rozdělení probíhá jako „oddělení“ podle čl. 160b odst. 3 písm. c), potom se 

čl. 160e písm. b), c), f), i), p) a q) a články 160g, 160i a 160l nesmějí použít.

Článek 160v

Odpovědnost nezávislých znalců

Členské státy stanoví pravidla upravující přinejmenším občanskoprávní odpovědnost 

nezávislého znalce pověřeného vypracovat zprávu uvedenou v článku 160i.

Členské státy stanoví pravidla k zajištění toho, aby znalec nebo právnická osoba, 

jejímž jménem jedná, byl nezávislý a neměl střet zájmů se společností žádající o 

osvědčení předcházející rozdělení a aby stanovisko znalce bylo nestranné, 

objektivní a vydané s cílem pomoci příslušnému orgánu dodržet požadavky v 

oblasti nezávislosti a nestrannosti v souladu s platnými právními předpisy nebo 

profesními normami, které se na znalce vztahují.



Článek 160w

Platnost

Přeshraniční rozdělení, které nabylo účinnosti v souladu s postupy, kterými se 

provádí tato směrnice, nesmí být prohlášeno za neplatné. 

Tím nejsou dotčeny pravomoci členských států, mimo jiné v oblasti trestního 

práva, financování terorismu, sociálních předpisů, zdanění a prosazování práva, 

ukládat opatření a sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy, po datu, 

kdy přeshraniční rozdělení nabylo účinku.

Článek 2

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro opatření a sankce uplatnitelné při porušení 

vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění jejich provedení. Tato pravidla mohou zahrnovat trestní sankce za 

závažná porušení.

Stanovená opatření a sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.



Článek 3

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději do [OP stanovit datum = poslední den 36. měsíce 

od vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 

musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 

členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.



Článek 4

Podávání zpráv a přezkum

1. Komise do čtyř let od [OP vložte datum uplynutí lhůty pro provedení této směrnice] 

provede hodnocení této směrnice, zahrnující zhodnocení provádění informování 

zaměstnanců, konzultací s nimi a jejich účasti na spolurozhodování v souvislosti 

s přeshraničními operacemi, včetně posouzení pravidel o podílu zástupců 

zaměstnanců ve správním orgánu společnosti vzniklé přeshraniční operací, a 

účinnosti ochranných opatření pro práva účasti zaměstnanců při zohlednění 

dynamické povahy společností s rostoucím přeshraničním rozměrem, a předloží 

Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 

zprávu o zjištěních, zejména obsahující posouzení případné potřeby zavést do práva 

Unie harmonizovaný rámec pro účast zaměstnanců na úrovni orgánů společnosti, 

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, údaje o případech, kdy bylo vydání osvědčení předcházející 

přeměně zamítnuto, jakož i souhrnné statistické údaje o počtu jednání o právech 

účasti zaměstnanců na spolurozhodování v přeshraničních operacích, a poskytnou 

ji údaje o fungování a účincích pravidel soudní příslušnosti platných v 

přeshraničních operacích. 

2. Zpráva zejména posoudí postupy uvedené v kapitole I hlavy II a kapitole IV hlavy II, 

a to především v souvislosti s jejich trváním a náklady.

3. Zpráva zahrne posouzení proveditelnosti stanovení pravidel pro druhy přeshraničních 

rozdělení, které nejsou v působnosti této směrnice, zejména včetně přeshraničního 

rozdělení sloučením.



Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně


