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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným 
společníkem
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality mohou 
vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se výše 
uvedeného návrhu směrnice.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko podle čl. 23g odst. 1 spolkového ústavního zákona ve spojení 
s článkem 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, které přijal výbor 
pro záležitosti EU Spolkové rady dne 27. května 2014

COM(2014) 212 final

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným 
s jediným společníkem

A. Odůvodněné stanovisko

Předkládaný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

B. Odůvodnění

Evropská komise se domnívá, že návrh směrnice se může zakládat na ustanovení článku 50 
SFEU. Jako odůvodnění Komise uvádí, že návrh směrnice nemá za cíl zavedení nové 
nadnárodní právní formy pro společnosti jedné osoby, ale má přispět k postupnému 
odstraňování omezení svobody usazování.

Toto odůvodnění není přesvědčivé:

V této souvislosti je především třeba poukázat na zjištění Evropského soudního dvora ze dne 
2. května 2006 ve věci C-436/03 týkající se evropské družstevní společnosti. Pokud jde o toto 
nařízení, Evropský soudní dvůr uvedl, že zavádí novou právní formu, která se překrývá 
s vnitrostátními formami družstevních společností. Soudní dvůr upřesnil, že pokud jde o tyto 
nové nadnárodní právní formy, které existují vedle stávajících forem stanovených ve 
vnitrostátním právu, jejich právním základem je výhradně článek 308 Smlouvy o ES (nyní 
článek 352 SFEU).

Předkládaným návrhem směrnice se však má jako v případě evropské družstevní společnosti 
v podstatě vytvořit právní forma, která je do značné míry jednotně regulovaná a vystupuje pod 
jedním a tím stejným označením, a která je tedy de facto nadnárodní. Tato právní forma 
existuje souběžně s vnitrostátní právní formou společnosti s ručením omezeným. To vyplývá 
jednoznačně z článku 9 návrhu týkajícího se přeměny společnosti s ručením omezeným na 
SUP, ale i ze samostatného označení právní formy takovýchto společnostní jedné osoby, které 
má v celé Evropě znít „SUP“ (Societas Unius Personae), a dále i z bodů odůvodnění 9 a 10 
návrhu Komise, z nichž plyne, že členské státy mají alespoň alternativní možnost zachovat ve 
vnitrostátním právu dosavadní právní formu společnosti s ručením omezeným, avšak jsou 
povinny jako alternativu stanovit založení SUP jakožto samostatnou právní formu společnosti.

Z toho však jasně vyplývá, že – ve smyslu zjištění Soudního dvora ve věci C-436/03 – má být 
zavedena nová právní forma, která má existovat souběžně se stávajícími vnitrostátními 
právními formami. Vytvoření této nové, do značné míry jednotně regulované právní formy, 
která je tedy de facto nadnárodní, se však nemůže zakládat na článku 50 SFEU.

Pokud jde o subsidiaritu: Návrh směrnice, kterou se zavádí společnost s ručením omezeným 



NP\1030642CS.doc 3/3 PE536.046v01-00

CS

s jediným společníkem, se v předkládané podobě již nemůže zakládat na právní normě 
umožňující EU přijímat opatření a zachází mnohem dále, než je stanovený cíl, neboť ve 
výsledku vede k vytvoření nové nadnárodní formy společnosti pro jakoukoli fyzickou osobu. 

Vznikají značné pochybnosti o tom, zda má Evropská unie vůbec právo po členských státech 
požadovat, aby zavedly novou vnitrostátní formu kapitálové společnosti. To by mohlo 
představovat nepřípustný zásah do vnitrostátní regulační pravomoci. Předkládaný návrh navíc 
není ani v souladu se zásadou proporcionality. Cílů návrhu by bylo možno dosáhnout 
i prostřednictvím vnitrostátní právní úpravy.

Tento model společnosti s jediným společníkem by navíc přímo vybízel ke zneužívání a 
obcházení vnitrostátních norem, pokud jde o minimální kapitálový požadavek, ale i k falešné 
přeshraniční samostatné výdělečné činnosti.


