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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem („Societas 
Unius Personae“, SUP) odpovídá v důležitých bodech legislativnímu návrhu týkajícímu se 
evropské soukromé společnosti (SPE), který Komise po kritice Evropského parlamentu stáhla. 
Komise v současném návrhu promarnila příležitost k vyřešení problémů, na něž tehdy 
Parlament upozornil. Komisi se nepodařilo splnit cíl, tedy pomocí SUP podpořit přeshraniční 
zakládání společností, a tím i malých a středních podniků. Předložený návrh směrnice o SUP 
podporuje vývoj nesprávným směrem v podobě zakládání společností s fiktivním sídlem typu 
„poštovní schránky“, nepravé samostatné výdělečné činnosti a vyloučení pracovníků z 
rozhodovacího procesu.

Obecná kritéria 

Navrhovatelka se domnívá, že požadavek na usnadnění přeshraničního zakládání společností, 
zejména malých a středních podniků (MSP), si v zásadě zaslouží podporu. V návrhu Komise 
se však oblast působnosti neomezuje na MSP, ani není stanoveno přeshraniční zakládání 
podniků. 

Do jednání o návrhu o SUP byli zapojeni jen zástupci podnikové sféry a zaměstnavatelů a 
nebyli k nim přizváni zástupci odborových svazů, které jsou klíčovým aktérem v sociálním 
partnerství. Tento postup je podle navrhovatelky nedostačující. 

Zaměstnanost a sociální otázky 

1. Oddělení sídel a spolurozhodování zaměstnanců 

Návrh umožňuje oddělit sídlo od ústřední správy.  Pro SUP tedy platí právní předpisy toho 
členského státu, v němž je SUP zaregistrována, bez ohledu na místo, kde společnost skutečně 
působí.

Tím se dají jednoduše obejít vysoké standardy ochrany v některých zemích, což má dopad 
zejména na spolurozhodovací práva zaměstnanců. 

Toto ustanovení je v rozporu s čl. 153 odst. 1 písm. f) SFEU1 a s článkem 27 Listiny 
základních práv Evropské unie. 

2. Společnosti s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ a individuální práva 
pracovníků 

Možnost oddělení sídel je zároveň výraznou pobídkou k vyhýbání se daňovým povinnostem. 
Podporuje také zakládání společností s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ a nepravou 
samostatně výdělečnou činnost.

Z důvodu nepravé samostatně výdělečné činnosti nejsou zaměstnanci sociálně zabezpečeni, a 
to ani později v důchodovém věku. Kromě toho se tak oslabují systémy sociálního 
zabezpečení a daňové příjmy členských států. Již existující platový a sociální dumping by se 
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se zavedením SUP ještě vystupňoval. 

V návrhu Komise není ani vyjasněno, jak a kde mohou zaměstnanci podniku, který má sídlo a 
ústřední správu na různých místech, uplatňovat nároky plynoucí z pracovního poměru.

3. Zaměstnanci a ochrana věřitelů 

V návrhu není stanovena výše minimálního kapitálu, takže na založení SUP by mělo stačit 
1 euro, popř. jedna jednotka jiné měny. Chybí tedy rezerva, která je naprosto nezbytná při 
zakládání společností s omezeným osobním ručením podniku. Tato ochrana věřitelů se dotýká 
i nároků zaměstnanců. Odstraněním minimálního základního kapitálu se zhoršuje i ochrana 
nároků zaměstnanců. 

Ochrana věřitelů je nedostatečná i v případě zakládání společností online. Ukazuje se, že 
opatření, které mělo odstranit byrokratické překážky, je vstupní branou pro různé formy 
trestné činnosti (firmy s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky, praní peněz), neboť 
odpadá notářské ověření totožnosti. Zápisy do rejstříku se tak stávají bezpředmětnými. Je-li 
identita jednatele společnosti nejasná, popř. zastřená, neměli by zaměstnanci a instituce 
sociálního pojištění v případě skutečné nebo podvodné platební neschopnosti podniku 
možnost domáhat se chybějících finančních prostředků a/nebo je získat. 

4. Subsidiarita a právní jistota 

Návrh má v určitých bodech harmonizovat vnitrostátní právní předpisy, které jinak zůstávají 
rozdílné. Přestože vnitrostátní právní předpisy mají zůstat rozdílné, označení má být stejné. 
Tento stav je matoucí a vytváří právní nejistotu. Při oddělení sídel by mohla být znemožněna 
účast zaměstnanců v členském státě, jehož právní předpisy ji ve skutečnosti stanoví. Jde tedy 
o porušení zásady subsidiarity. Návrh se má uplatňovat na společnosti stanovené v příloze 2, 
která může být pozměněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tím by se však 
nezměnil jen prováděcí právní předpis, ale i oblast působnosti návrhu, což je v rozporu 
s řádným legislativním postupem EU. 

******

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

                                               
1 Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 Unie podporuje a doplňuje činnost členských států v těchto 
oblastech: f) zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování.


