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sLOVO REDaKCE

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou první publikaci z nové ediční řady vydavatelství Wolters Klu-
wer ČR, a. s., nazvané Právní předpisy Evropské unie s judikaturou. První svazek té-
to řady je věnován právu obchodních společností, které představuje významnou ob-
last právní úpravy jak v evropském, tak v českém právu. Zahrnuje směrnice, nařízení
a doporučení týkající se práv společníků a třetích osob a jejich ochrany;  fúze, rozdě-
lení a nabídek převzetí; nadnárodních forem obchodních společností a účetnictví ob-
chodních společností.

Publikace přináší praktický a ucelený soubor platných komunitárních právních
předpisů v aktuálním znění z oblasti práva obchodních společností spolu s rozho-
dovací praxí Evropského soudního dvora.

Předkládaný svazek obsahuje kromě textu právních předpisů též úplný přehled rele-
vantní judikatury Evropského Soudního dvora, pokud jde o výklad právních předpi-
sů, jež jsou v tomto přehledu zahrnuty. Jelikož Soudní dvůr je zpravidla povolán, aby
vyložil konkrétní ustanovení dotčeného právního předpisu, jsou právní věty, případ-
ně části odůvodnění jednotlivých judikátů, zařazeny pro přehlednost právě u těch
ustanovení směrnic a nařízení, která byla uvedeným rozhodnutím vyložena.

Uvedený soubor předpisů s judikaturou je vybaven rejstříky, a to chronologickým
rejstříkem předpisů i judikátů a rejstříkem citovaných předpisů s uvedením všech
změn a pramenů.

Publikace je určena všem, kteří potřebují mít k dispozici soustředěný soubor před-
pisů a judikatury k dané problematice, a bude též praktickou učební pomůckou pro
studenty právnických fakult.

Redakce
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ÚVOD

Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární
právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy ev-
ropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí společenského
a hospodářského života. Spolu se zvyšujícím se množstvím evropské legislativy, ja-
kož i judikatury Soudního dvora Evropské unie*), pak narůstá potřeba právní praxe
konzultovat evropské právní předpisy, ať už se jedná o nařízení nebo směrnice. Před-
kládaná příručka proto představuje první publikaci nové edice, která přináší praktic-
ký a ucelený soubor platných komunitárních právních předpisů v aktuálním znění
z oblasti práva obchodních společnost spolu s rozhodovací praxí Evropského soud-
ního dvora.

I v oblasti práva obchodních společností platí princip přednosti komunitárního
práva, jehož vyjádření se datuje přibližně od rozhodnutí Soudního dvora ES ve věci
6/64 (Costa proti ENEL).**) Některé prameny evropského práva jsou přitom přímo
závazné a nepotřebují, aby byly transformovány do českého práva. Kromě zakláda-
cích smluv se jedná též o nařízení, která jsou přímo závaznými akty normativní po-
vahy, a to jak na úrovni Společenství, tak na úrovni jednotlivých členských států.
Nařízení mohou přímo zavazovat jak členské státy, tak i soukromé subjekty práva,
byť mohou v některých případech vyžadovat provedení na zákonné úrovni, pokud
tak příslušné nařízení stanoví (srov. např. nařízení o evropské společnosti, které je
dále provedeno zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti). Pokud jde o ev-
ropské právo obchodních společností, jsou nařízeními upraveny nadnárodní formy
obchodních společností, a to evropská (akciová) společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení a evropské družstvo.

Směrnice naproti tomu zavazují jen subjekty, jimž jsou adresovány – tedy člen-
ské státy. Směrnice coby jiné právní předpisy Evropské unie nejsou závazné mezi
soukromými (tj. nestátními) subjekty, nebudou-li transponovány do českého právní-
ho řádu. Upravují přitom významnou část práva obchodních společností, a to od pra-
videl publicity přes problematiku změn základního kapitálu až po úpravu přeměn
obchodních společností. Předkládaný přehled evropských právních předpisů proto
zahrnuje nejen přímo účinná nařízení, která je nutné v České republice aplikovat pří-
mo, ale i směrnicové právo Evropské unie, které upravuje problematiku obchodních
společností. Přestože směrnice nezavazují soukromé subjekty přímo, nejsou-li trans-
ponovány do právního řádu příslušného státu, je jejich význam pro právní praxi
značný. Projevuje se především v požadavku tzv. eurokonformního výkladu. Jeho
podstatou je požadavek, aby národní právní předpisy, které transponovaly do českého
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*) Před 1. 12. 2009 (účinnost Lisabonské smlouvy) Soudní dvůr Evropských společenství; v textu
též Evropský soudní dvůr (ve zkratce ESD), resp. v judikatuře Soudní dvůr.
**) Srov. též rozhodnutí Soudního dvora ze dne 9. 3. 1978 ve věci 106/77, Simmenthal.



právního řádu evropské směrnice, byly vykládány v souladu se zněním a duchem ev-
rop ského práva, především tedy v souladu se zněním příslušných směrnic (včetně
těch netransponovaných).*) Právní praxe proto jen stěží může odpovídajícím způso-
bem aplikovat národní právo, které je transpozicí evropské směrnice, bez náležité
pozornosti věnované právě evropským směrnicím, respektive jejich recitálům. Ze
zásady eurokonformního výkladu ostatně plyne povinnost národního soudce, aby
transponované právo vykládal konformně s evropskou předlohou. Sluší se dodat, že
k požadavku eurokonformního výkladu (nejen) v oblasti práva obchodních společ-
ností se již Nejvyšší soud ČR přihlásil například v rozsudku ze dne 27. 2. 2007,
sp. zn. 29 Odo 780/2006.**)

Pro úplnost je vhodné uvést, že v některých případech nelze právní případ vyře-
šit ani podle znění příslušného ustanovení směrnice, které národní právo mělo v da-
ném případě implementovat. Nelze-li interpretační problém vyřešit ani porovnáním
různých jazykových verzí (zejména anglické, francouzské nebo německé), je nutné
přistoupit k výkladu příslušného ustanovení směrnice, ke kterému je povolán pouze
Soudní dvůr EU. Soudní dvůr je tedy institucí, která poskytuje závazný výklad
evropských právních předpisů. Nutno dodat, že národní soudy jsou povinny respek-
tovat jeho rozhodnutí o výkladu či aplikaci pravidel komunitárního práva. Předklá-
daný přehled evropských právních předpisů proto obsahuje též úplný přehled rozho-
dovací praxe Soudního dvora, pokud jde o výklad právních předpisů, jež jsou
v tomto přehledu zahrnuty. Jelikož Soudní dvůr je zpravidla povolán, aby vyložil
konkrétní ustanovení dotčeného právního předpisu, jsou právní věty, případně části
odůvodnění jednotlivých judikátů, zařazeny pro přehlednost právě u těch ustanove-
ní směrnic a nařízení, která byla uvedeným rozhodnutím vyložena. V některých pří-
padech Soudní dvůr uvedl obecnější úvahu, kterou lze vztáhnout k celému vykláda-
nému předpisu. V takovém případě lze tuto úvahu nalézt u konkrétního předpisu
před vlastním textem směrnice popř. nařízení.

Právní předpisy Evropské unie podléhají samozřejmě novelizačním změnám. Při
přípravě předkládané publikace bylo tudíž nutné zodpovědět otázku, jakým způso-
bem přikročit k výběru příslušných právních předpisů. V zásadě připadaly v úvahu
dvě cesty. Tento výběr mohl obsahovat oficiální soubor veškerých relevantních
směrnic a nařízení a vedle nich i příslušné novely. Jakkoliv má uvedený postup své
výhody, rozhodli jsme se nakonec pro cestou jinou. Předkládaná publikace proto
obsahuje konsolidovaná znění příslušných směrnic a nařízení ve znění k 30. 11.
2010. Uvědomujeme si, že konsolidované znění evropských směrnic a nařízení není
oficiální, avšak máme za to, že konsolidované znění je z uživatelského hlediska
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*) Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. 11. 1990 ve věci C-106/89, Marleasing.
**) Srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, usnesení ze

dne 28. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 836/2006, usnesení ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo 1280/2005,
usnesení ze dne 26. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 838/2006, případně usnesení ze dne 27. 6. 2006,
sp. zn. 29 Odo 53/2006.



praktičtější. Koneckonců, praxe obecně tíhne k používání konsolidovaných znění
zákonů. Advokáti, soudci, notáři, státní úředníci, ale třeba i studenti jsou navyklí po -
užívat konsolidované znění zákonů (například v rámci edic typu Texty zákonů nebo
Úplné znění, popřípadě elektronické databáze, například program ASPI). Ostatně,
málokdo v dnešních dnech skutečně pracuje s oficiálním zdrojem, který představuje
tištěná Sbírka zákonů, neboť je poněkud nepraktický.

Na závěr je vhodné uvést, že předkládaná publikace nezahrnuje právní proble-
matiku svobody usazování, ačkoliv některá významná rozhodnutí, která se vztahují
nejen ke svobodě usazování, nýbrž i k předpisům sekundárního práva, jsou v rámci
tohoto přehledu uvedena u těch ustanovení směrnic, popřípadě nařízení, s nimiž věc-
ně souvisí. Za příklad lze uvést rozhodnutí ze dne 13. 12. 2005 ve věci C-411/03, SE-
VIC Systems, ve kterém Soudní dvůr dospěl k závěru, že „(č)lánky 43 ES a 48 ES
brání tomu, aby byl v členském státě obecně odepřen zápis fúze uskutečněné zruše-
ním společnosti bez likvidace a převodem celého jmění této společnosti na jinou spo-
lečnost do vnitrostátního obchodního rejstříku, pokud má jedna z těchto dvou spo-
lečností sídlo v jiném členském státě, zatímco takový zápis je možný, jsou-li dodrženy
určité podmínky, pokud společnosti účastnící se fúze mají obě sídlo na území první-
ho členského státu.“ Jelikož se uvedené rozhodnutí věcně vztahuje k problematice
(přeshraničních) fúzí, nalezne čtenář část odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí
jak u Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založenéna čl. 54 odst.
3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností, tak u směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálo-
vých společností. Nicméně, judikatura ke svobodě usazování není v tomto souboru
právních předpisů a judikatury obecně zahrnuta. V případě otázky spadající do ob-
lasti svobody usazování však lze snadno konzultovat příslušná rozhodnutí Soudního
dvora, případně relevantní právní literaturu.*)

Jan Lasák

Úvod

XI

*) Viz např. Dědič, J.; Čech, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU. 2. doplněné a aktualizované
vydání. Praha : Bova Polygon, 2005.
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A. PRÁVA SPOLEČNÍKŮ (AKCIONÁŘŮ)
ATŘETÍCH OSOB A JEJICH OCHRANA

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/101/ES*)

ze dne 16. září 2009

o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společ-
níků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve
smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovno-
cennosti těchto opatření

(Kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)

Uveřejněno:
Úř. věst. L 258 ze dne 1. října 2009, s. 11

Související ustanovení:
obch. zák.: § 13a, § 27 až 38l, § 64, § 68a

EVROPSKý PARLAmENT A RAdA EVROPSKé UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2
písm. g) této smlouvy,

s ohledem na Obecný program pro odstranění omezení svobody usazování1), a ze-
jména na hlavu VI tohoto programu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2),

Směrnice EP a Rady 2009/101/ES
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1) Úř. věst. 2, 15. 1. 1962, s. 36/62.
2) Úř. věst. C 204, 9. 8. 2008, s. 25.

*) Uvedená směrnice nahradila První směrnici rady (68/151/EHS) ze dne 9. března 1968 o koordi -
naci ochranných opatření, která  jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována
v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem
dosažení rovnocennosti těchto opatření.



v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochran-
ných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována
v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy,
za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření4) byla několikrát podstatně změ-
něna5). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být ko-
difikována.

(2) Koordinace vnitrostátních předpisů týkajících se zveřejňování, platnosti zá-
vazků akciových společností a společností s ručením omezeným a neplatnosti těch-
to společností nabývá zvláštního významu zejména s cílem zajištění ochrany zájmů
třetích osob.

(3) Zveřejňování by mělo umožnit třetím osobám seznámit se se základními lis-
tinami společnosti a s některými údaji, které se jí týkají, zejména s údaji o osobách,
které jsou oprávněny společnost zavazovat.

(4) Bez  dotčení  zásadních  požadavků  a náležitostí  stanovených vnitrostátními
právními předpisy členských států by společnosti měly mít možnost výběru ukládá-
ní povinných dokladů a údajů v papírové nebo elektronické formě.

(5) Zúčastněné osoby by měly mít možnost získat z rejstříku kopii takových do-
kladů a údajů v papírové i elektronické formě.

(6)  Členské  státy  by  měly  mít  možnost  rozhodnout  o vedení  vnitrostátního
věstníku, kterým se oznamují povinně zveřejňované dokumenty a údaje, v papíro-
vé nebo elektronické formě, nebo o zajištění zveřejňování jiným stejně účinným
způsobem.

(7) Přeshraniční přístup k informacím o společnostech je třeba zjednodušit tak,
aby se kromě povinného zveřejňování v jednom z jazyků povolených v členském
státě  společnosti  umožnila  dobrovolná  registrace  povinně  zveřejňovaných  listin
a údajů v dalších jazycích. Třetí osoby jednající v dobré víře by měly mít možnost se
těchto překladů dovolávat.

(8) Je vhodné upřesnit, že údaje předepsané v této směrnici  je třeba uvádět na
všech obchodních dopisech a objednávkových listech společností, bez ohledu na to,
zda jsou v papírové, nebo jiné formě. S ohledem na technický pokrok je také vhod-
né zabezpečit, aby tyto údaje byly uváděny na internetových stránkách společností.

Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana
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3) Stanovisko Evropského  parlamentu  ze  dne  17.  června  2008  (dosud  nezveřejněné  v Úředním
věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009.

4) Úř. věst. L 65, 14. 3. 1968, s. 8.
5) Viz část A přílohy I tohoto návrhu.



(9) Ochrana třetích osob by měla být zajištěna předpisy, které v co největší míře
omezují důvody neplatnosti závazků přijatých jménem společnosti.

(10) Za účelem zajištění právní jistoty ve vztazích mezi společností a třetími oso-
bami a stejně tak mezi společníky je nezbytné omezit případy neplatnosti a zpětné-
ho účinku prohlášení neplatnosti a stanovit krátkou lhůtu pro námitky třetích osob
proti tomuto prohlášení.

(11) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se
lhůt  pro  provedení  zmíněných  směrnic  ve  vnitrostátním právu  uvedených  v části
B přílohy I,

PŘIJALy TUTO SměRNICI:

KAPITOLA 1

PŮSOBNOST

Článek 1

Koordinační opatření stanovená touto směrnicí se použijí na právní a správní před-
pisy členských států, které se vztahují na tyto formy společností:

– v Belgii:
naamloze vennootschap, société anonyme,
commanditaire vennootschap op aandelen, société en commandite par actions,
personenvennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid,  société  de  personnes
ą responsabilitée limitée,

– v Bulharsku
акционерно дружество, дружество с органичена отговорност, командитно

дружество с акции,

– v České republice:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost,

– v dánsku:
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab,

– v Německu:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung,

– v Estonsku:
aktsiaselts, osaühing,

– v Irsku:
companies incorporated with limited liability,

Směrnice EP a Rady 2009/101/ES
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– v Řecku:
ανω′νυμη εταιρι′α,  εταιρι′α περιωρισμε′νης ευθυ′νης,  ετερο′ρρυθμη κατα′

μετοχε′ς εταιρι′α,

– ve Španělsku:
la  sociedad anónima,  la  sociedad comanditaria por acciones,  la  sociedad de
responsabilidad limitada,

– ve Francii:
société anonyme, société en commandite par actions, société ą responsabilité
limitée, société par actions simplifiée,

– v Itálii:
societą per azioni, societą in accomandita per azioni, societą a responsabilitą
limitata,

– na Kypru:
δημο′σιες εταιρει′ες περιορισμε′νης ευθυ′νης με μετοχε′ς η′ με εγγυ′ηση,
ιδιωτικε′ς εταιρει′ες περιορισμε′νης ευθυ′νης με μετοχε′ς η′ με εγγυ′ηση,

– v Lotyšsku:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība,

– v Litvě:
akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė,

– v Lucembursku:
société anonyme, société en commandite par actions, société ą responsabilité
limitée,

– v maďarsku:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság,

– na maltě:
kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/priva-
te limited liability company,

– v Nizozemsku:
naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

– v Rakousku:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

– v Polsku:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka
akcyjna,

– v Portugalsku:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por
acćões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana
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– v Rumunsku:
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe
acțiuni,

– ve Slovinsku:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba,

– na Slovensku:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,

– ve Finsku:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag/julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

– ve Švédsku:
aktiebolag,

– ve Spojeném království:
companies incorporated with limited liability.

KAPITOLA 2

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Článek 2

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění povinného zveřejňování alespoň
následujících listin a údajů týkajících se společností uvedených v článku 1:

a) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostat-
ném aktu;

b) změny aktů uvedených v písmenu a), včetně prodloužení trvání společnosti;

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 1998 ve věci 136/87, 
Ubbink Isolatie BV, SbSD [1988] , s. 04665

Kapitola I (nyní Kapitola 2 směrnice 2009/101/ES) První směrnice Rady
o koordinaci ochranných opatření, která  jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích  osob  vyžadována  v členských  státech  od  společností  (směrnice
68/151) stanoví zveřejnění určitých údajů za účelem předchozího informová-
ní třetích osob o základních charakteristikách společností ve smyslu uvedené
směrnice. Třetí osoby se mohou oprávněně dovolávat informací týkajících se
takové společnosti pouze, pokud informace byly zpřístupněny předepsaným
způsobem.

Směrnice EP a Rady 2009/101/ES
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c) po každé změně aktu, kterým se společnost zakládá, nebo stanov, úplné znění
změněného aktu v platném znění;

d) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jako statutární orgán společ-
nosti nebo členové takového orgánu
i) jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v soudních říze-
ních; při zveřejnění musí být uvedeno, zda osoby, které jsou oprávněny za-
stupovat společnost, tak mohou činit samostatně nebo společně,

ii) účastní se správy, dozoru nebo kontroly společnosti;
e) alespoň jednou ročně výši upsaného základního kapitálu, jestliže akt, kterým se
společnost zakládá, nebo stanovy uvádějí schválený základní kapitál, pokud ja-
kékoliv navýšení upsaného základního kapitálu nevyžaduje změnu stanov;

f) účetní doklady za každé účetní období, které je třeba zveřejnit v souladu se směr-
nicemi Rady 78/660/EHS6), 83/349/EHS7), 86/635/EHS8) a 91/674/EHS9);

g) každé přemístění sídla společnosti;
h) likvidaci společnosti;
i) soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti;
j) jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů, pokud tyto pravomoci nevyplýva-
jí výslovně a výlučně z právního předpisu nebo stanov společnosti;

k) ukončení likvidace a výmaz z obchodního rejstříku v členských státech, kde má
tento výmaz právní účinky.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1974 ve věci 32-74,
Friedrich Haaga GmbH, SbSD [1974], s. 01201

Vzhledem k intenzifikaci obchodních styků v důsledku vytvoření společ-
ného trhu, jakož i v zájmu právních transakcí mezi státními příslušníky růz-
ných členských států, je důležité, aby každý, kdo si přeje navázat a rozvinout
obchodní vztahy se společnostmi usídlenými v jiných členských státech mo-
hl jednoduše získat základní informace vztahující se k založení obchodních
společností a pravomoci osob oprávněných je zastupovat: relevantní informa-
ce proto musí být výslovně uvedeny v oficiálním rejstříku nebo úředních záz-
namech, přestože některé informace bez dalšího vyplývají z národního záko-
nodárství nebo se mohou jevit jako samozřejmé.

Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana
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6) Čtvrtá Směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g)
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (Úř. věst. L 222, 14. 8. 1978,
s. 11).

7) Sedmá Směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g)
Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18. 7. 1983, s. 1).

8) Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidova-
ných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31. 12. 1986, s. 1).

9) Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsoli-
dovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 374, 31. 12. 1991, s. 7).



Článek 2(1)(d),věta druhá, první směrnice rady z 9. března 1968 o koordi-
naci ochranných opatření (nyní směrnice 2009/101/ES), která jsou na ochranu
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společ-
ností ve smyslu článku 58 druhého pododstavce Smlouvy za účelem dosaže-
ní rovnocennosti těchto opatření ve Společenství, musí být vykládán tak, aby
v případě, kdy se orgán oprávněný zastupovat společnost může skládat z jed-
noho nebo několika členů, byly zpřístupněny nejen ustanovení ohledně za-
stoupení vztahující se na jmenování několika oprávněných zástupců, ale také
v případě  jmenování  jediného oprávněného zástupce, byla uvedena skuteč-
nost,  že  tento  zástupce  zastupuje  společnosti  sám,  i když  jeho  oprávnění
jednat tímto způsobem bez dalšího vyplývá z národního práva.

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 21. června 2006 ve věci T-47/02,
Danzer proti Radě, SbSD [1988], II-01779

1. Žaloba na náhradu škody založená na čl. 288 druhém pododstavci ES je
autonomním procesním prostředkem, který má v rámci systému procesních
prostředků zvláštní funkci a podléhá podmínkám výkonu stanoveným s ohle-
dem na  jeho zvláštní účel. Tato žaloba se od žaloby na neplatnost odlišuje
v tom, že nesměřuje ke zrušení určitého opatření, ale k nápravě škody způso-
bené orgánem. Zásada autonomie žaloby na náhradu škody má tak své odů-
vodnění ve skutečnosti, že taková žaloba se svým účelem odlišuje od žaloby
na neplatnost. Žaloba na náhradu škody proto musí být prohlášena za nepří-
pustnou,  jestliže ve skutečnosti směřuje ke zpětvzetí aktu, který se stal ko-
nečným, a jestliže by, v případě, že by jí bylo vyhověno, měla za následek
zmaření právních účinků dotčeného aktu. Tak  je  tomu obzvláště v případě,
kdy žaloba na náhradu škody směřuje k zaplacení částky, jejíž výše odpovídá
přesně výši poplatku, který byl zaplacen žalobcem na základě výkonu aktu,
který se stal konečným.

2.  Pokud  otázka  týkající  se  výkladu  práva  Společenství  vyvstane  před
vnitrostátním  soudem,  jehož  rozhodnutí  nelze  napadnout  opravnými  pro-
středky podle vnitrostátního práva, je tento soud v zásadě povinen v souladu
s čl. 234 třetím pododstavcem ES obrátit se na Soudní dvůr s žádostí o roz-
hodnutí o předběžné otázce. Nicméně za předpokladu, že použití práva Spo-
lečenství je tak zřejmé, že neponechává prostor pro žádné rozumné pochyb-
nosti,  může  se  tento  soud  v rámci  výkonu  posuzovací  pravomoci,  která
přísluší jen jemu, zdržet předložení otázky Soudnímu dvoru týkající se výkla-
du práva Společenství, která vyvstala při jednání před tímto soudem.

Tím spíše není tento soud povinen vyhovět každému návrhu, který je k němu
podán, aby se obrátil na Soudní dvůr s žádostí o rozhodnutí o předběžné otáz-
ce směřující k posouzení platnosti aktu Společenství.
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Článek 3

1. V každém členském státě je veden spis buď v ústředním rejstříku, obchodním
či podnikovém rejstříku pro každou společnost, která je v něm zapsána.

2. Pro účely tohoto článku se „v elektronické formě“ rozumí, že informace jsou
prostřednictvím  zařízení  na  elektronické  zpracování  (včetně  digitální  komprese)
a ukládání dat odeslány z výchozího místa a přijaty na místě určení a v úplnosti ode-
sílány, přenášeny a přijímány způsobem stanoveným členskými státy telegraficky,
rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky.

3. Všechny listiny a všechny údaje, které musí být zveřejněny podle článku 2,
jsou vloženy do spisu nebo zapsány do rejstříku; předmět zápisů do rejstříku musí
být v každém případě uveden ve spisu.

Členské státy zajistí, že společnosti a další osoby nebo orgány mající oznamovací
povinnost nebo povinnost při oznamování spolupracovat budou moci ukládat všech-
ny dokumenty a údaje povinně zveřejňované podle článku 2 v elektronické formě.
Kromě toho mohou členské státy vyžadovat, aby všechny společnosti nebo některé
jejich formy ukládaly všechny takové dokumenty a údaje nebo některé jejich druhy
v elektronické formě.

Nestačí totiž, že účastník řízení tvrdí, že spor nastoluje otázku ohledně plat-
nosti práva Společenství, aby dotyčný soud musel mít za to, že vyvstala otáz-
ka ve smyslu článku 234 ES. Obzvláště má  tento soud právo mít za  to, že
o platnosti zpochybněného aktu Společenství ve skutečnosti nejsou pochyby,
a že tedy není namístě klást v tomto ohledu Soudnímu dvoru otázku. dotčený
soud může přezkoumat platnost aktu Společenství, a pokud nepovažuje ža-
lobní důvody neplatnosti, kterých se účastníci řízení před ním dovolávají, za
opodstatněné, může zamítnout  tyto  žalobní důvody  se  závěrem,  že  je  akt
v plném rozsahu platný. Pokud totiž soud jedná tímto způsobem, nezpochyb-
ňuje existenci aktu Společenství.

3. Přijetí  článku 2 odst.  1  písm.  f)  první  směrnice  68/151 o koordinaci
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob
vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pod-
odstavce Smlouvy a článku 47 směrnice 78/660 o ročních účetních závěrkách
některých forem společností, jejichž ustanovení stanoví povinné zveřejňová-
ní ročních účetních závěrek, nemůže představovat protiprávní jednání, které
by zakládalo odpovědnost Společenství. Případná protiprávnost koordinační
směrnice totiž není sama o sobě dostatečná k založení mimosmluvní odpo-
vědnosti  Společenství,  protože  tato  odpovědnost může  být  založena  pouze
tehdy, je-li dáno dostatečně závažné porušení právní normy přiznávající prá-
va jednotlivcům.
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Všechny listiny a údaje uvedené v článku 2, které se ukládají v papírové nebo elek-
tronické formě, musí být vedeny ve spise nebo zapsané v rejstříku v elektronické for-
mě. K tomuto účelu členské státy zabezpečí, aby všechny dokumenty a údaje uklá-
dané  v papírové  formě,  byly  převedeny prostřednictvím  rejstříku  do  elektronické
formy.

Listiny a údaje uvedené v článku 2, které se až do 31. prosince 2006 ukládají v pa-
pírové formě, nebude nutné automaticky převádět prostřednictvím rejstříku do elek-
tronické formy. Členské státy však zabezpečí, že budou převedeny do elektronické
formy prostřednictvím rejstříku po obdržení žádosti o zveřejnění v elektronické for-
mě podané v souladu s opatřeními přijatými pro provádění odstavce 4.

4. Na žádost musí být možné získat úplnou nebo částečnou kopii každé listiny ne-
bo každého údaje, které jsou uvedeny v článku 2. Žádosti mohou být do rejstříku
předávány v papírové nebo elektronické formě podle volby žadatele.

Z rejstříku musí být možné získat kopie uvedené v prvním pododstavci v papírové
nebo elektronické formě podle volby žadatele. To se týká všech již uložených listin
a údajů. Členské státy však mohou rozhodnout, že listiny a údaje nebo některé jejich
druhy uložené v papírové formě do data nebo před datem, které nesmí být pozdější
než 31. prosince 2006, nebude možné získat z rejstříku v elektronické formě, uply-
nula-li stanovená lhůta mezi dnem uložení a dnem, kdy byla žádost rejstříku podána.
Tato lhůta musí činit nejméně deset let.

Poplatky za vyhotovení úplné nebo částečné kopie listiny nebo údaje podle článku 2
na papíře nebo elektronicky nesmí převýšit správní náklady.

Kopie předané na papíře jsou ověřeny, ledaže žadatel na tomto ověření netrvá. Ko-
pie předané elektronicky se neověřují, pokud o to žadatel výslovně nepožádá.

Členské státy přijmou potřebná opatření, aby zabezpečily, že ověření kopií v elek-
tronické formě zaručí věrohodnost původu i neporušenost obsahu přinejmenším pro-
střednictvím zaručeného elektronického podpisu ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice
1999/93/ES10).

5. Listiny a údaje uvedené v odstavci 3 se zveřejní ve vnitrostátním věstníku ur-
čeném pro tento účel členským státem buď v plném, nebo zkráceném znění, nebo
prostřednictvím odkazu oznamujícího uložení dokumentu ve spisu nebo jeho zápis
do rejstříku. Vnitrostátní věstník určený pro tento účel může být veden v elektronic-
ké formě.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nahradí zveřejňování ve vnitrostátním věst-
níku jiným, stejně účinným způsobem, který bude přinejmenším využívat systému
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umožňujícího přístup k zveřejněným informacím v chronologickém sledu prostřed-
nictvím centrální elektronické platformy.

6. Společnost se může dovolávat listin a údajů vůči třetím osobám až po zveřej-
nění uvedeném v odstavci 5, ledaže prokáže, že tyto třetí osoby tyto listiny nebo úda-
je znaly.

U úkonů, které proběhly do šestnáctého dne po tomto zveřejnění, se nelze dovolávat
těchto listin a údajů vůči třetím osobám, které prokáží, že nebylo možné, aby listiny
nebo údaje znaly.

7. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zabránění jakéhokoli nesouladu
mezi obsahem informací zveřejněných v souladu s odstavcem 5 a obsahem rejstříku
nebo spisu.

V případě nesouladu se však nelze dovolávat textu zveřejněného v souladu s odstav-
cem 5 vůči třetím osobám; třetí osoby se jej však mohou dovolávat, ledaže společ-
nost prokáže, že znaly texty uložené ve spisu nebo zapsané v rejstříku.

Třetí osoby se mohou vždy dovolávat listin a údajů dosud nezveřejněných, ledaže
má nezveřejnění za následek jejich neúčinnost.

Článek 4

1.  Listiny  a údaje,  které  podléhají  zveřejnění  podle  článku  2,  se  vyhotovují
a ukládají v jednom z jazyků povolených jazykovými pravidly platnými v členském
státě, kde je veden spis uvedený v čl. 3 odst. 1.

2. Kromě povinného zveřejňování uvedeného v článku 3 umožní členské státy,
aby listiny a údaje uvedené v článku 2 mohly být dobrovolně zveřejněny v souladu
s článkem 3 v kterémkoli úředním jazyce Společenství.

Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.

Členské státy přijmou potřebná opatření na usnadnění přístupu třetím osobám k dob-
rovolně zveřejněným překladům.

3. Kromě povinného zveřejnění uvedeného v článku 3 a dobrovolného zveřejně-
ní podle odstavce 2 tohoto článku mohou členské státy umožnit, aby dotyčné listiny
a údaje byly zveřejněny v souladu s článkem 3 v kterémkoli jiném jazyce.

Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.

4. V případě nesouladu mezi listinami a údaji zveřejněnými v úředních jazycích
rejstříku a překladem dobrovolně zveřejněným se překladu dobrovolně zveřejněné-
ho nelze dovolávat vůči třetím osobám. Třetí osoby se však mohou dovolávat pře-
kladu dobrovolně zveřejněného, ledaže společnost prokáže, že znaly znění, které by-
lo předmětem povinného zveřejnění.
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Článek 5

Členské státy stanoví, že dopisy a objednávkové listy v papírové nebo jiné formě
mají obsahovat tyto údaje:

a) informace  nezbytné  k identifikaci  rejstříku,  u kterého  je  veden  spis  uvedený
v článku 3, a číslo zápisu společnosti do tohoto rejstříku;

b) právní formu společnosti, sídlo společnosti a případně údaj, že společnost je v li-
k vidaci.

Jestliže je v těchto listinách zmínka o základním kapitálu společnosti, musí se údaj
týkat upsaného a splaceného základního kapitálu.

Členské státy stanoví, že internetové stránky společností budou obsahovat alespoň
údaje uvedené v prvním pododstavci a případně odkaz na upsaný a splacený základ-
ní kapitál.

Článek 6

Každý členský stát určí osoby, které mají povinnost splnit náležitosti zveřejnění.

Článek 7

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ

a) nezveřejnění účetních dokladů tak, jak to stanoví čl. 2 písm. f);
b) neuvedení povinných údajů stanovených v článku 5 na obchodních dokumentech
nebo internetové stránce společnosti.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. prosince 1997 ve věci C-97/96,
Daihatsu, SbSD [1997], s. I-06843

1. Článek 6 První směrnice 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordi-
naci ochranných opatření  (nyní čl. 7  směrnice 2009/101/ES), která  jsou na
ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od
společností za účelem dosažení rovnocennosti  těchto opatření ve Společen-
ství, musí být vykládán tak, že brání tomu, aby právní předpisy členského stá-
tu omezovaly oprávnění žádat o uložení sankce stanovené podle národního
práva  členského  státu  v případě  nesplnění  povinnosti  společnosti  ohledně
zveřejnění  roční účetní závěrky stanovené První  směrnicí 68/151 pouze na
společníky nebo věřitele společnosti, ústřední podnikovou radu nebo podni-
kovou radu společnosti.

2. Protože směrnice nemůže sama o sobě ukládat povinnosti  jednotlivci
a nelze se jí vůči němu dovolávat, není potřeba zkoumat, zda má článek 6
První směrnice 68/151 přímý účinek.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. května 2005 ve spojených věcech 
C-387/02, C-391/02 a C-403/02, Silvio Berlusconi a další, SbSD [2005], 
s. I-03565

Režim  sankcí  v případě  nezveřejnění  roční  účetní  závěrky,  stanovený
v článku 6 první  směrnice 68/151 o koordinaci  ochranných opatření  (dnes
čl. 7 směrnice 2009/101/ES), která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhé-
ho pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatře-
ní, musí být chápán tak, že zahrnuje nejenom případ jakéhokoliv nezveřej-
ňování  ročních  účetních  závěrek,  ale  také  případ  zveřejňování  účetních
závěrek, které nebyly sestaveny v souladu s pravidly předepsanými čtvrtou
směrnicí 78/660, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních
účetních  závěrkách některých forem společností, pokud jde o obsah těchto
účetních závěrek.

Článek 6 první směrnice (dnes čl. 7 směrnice 2009/101/ES) nemůže být
naopak použitelný v případě nerespektování povinností ohledně konsolidova-
ných účetních závěrek, stanovených sedmou směrnicí 83/349 o konsolidova-
ných účetních závěrkách, na které se první směrnice vůbec nevztahuje.

V situaci, jako je ta dotčená v původním řízení, se orgány členského státu
nemohou v rámci trestních řízení dovolávat vůči obviněnému první směrnice
Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření,
která  jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v člen-
ských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy,
za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, jako takové, protože směr-
nice nemůže sama o sobě a nezávisle na vnitrostátním zákonu členského stá-
tu přijatému k jejímu provedení stanovit nebo zpřísnit trestní odpovědnost ob-
viněných.

Usnesení Soudního dvora ze dne 4. května 2006 ve spojených věcech 
C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 a C-473/03, Mulliez a další, SbSD
[2006], s. I-03923

Orgány členského státu se nemohou v rámci trestních řízení dovolávat vů-
či obviněným požadavku vztahujícího se k přiměřenému charakteru sankcí
v případě nezveřejnění roční účetní závěrky, uloženého článkem 6 první směrni-
ce 68/151 o koordinaci ochranných opatření (dnes čl. 7 směrnice 2009/101/ES),
která  jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v člen-
ských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy,
za účelem dosažení  rovnocennosti  těchto opatření,  za účelem přezkoumání 
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KAPITOLA 3

PLATNOST ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI

Článek 8

Jestliže byly provedeny úkony jménem společnosti předtím, než tato společnost na-
byla  právní  subjektivity,  a jestliže  společnost  nepřevezme  závazky  vyplývající
z těchto úkonů, odpovídají za tyto závazky bez omezení společně a nerozdílně oso-
by, které jednaly, pokud není dohodnuto jinak.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 1998 ve věci 136/87, 
Ubbink Isolatie BV, SbSD [1988], s. 04665

Kapitola I (nyní Kapitola 2 směrnice 2009/101/ES) První směrnice Rady
o koordinaci ochranných opatření, která  jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích  osob  vyžadována  v členských  státech  od  společností  (směrnice
68/151) stanoví zveřejnění určitých údajů za účelem předchozího informová-
ní třetích osob o základních charakteristikách společností ve smyslu uvedené
směrnice. Třetí osoby se mohou oprávněně dovolávat informací týkajících se
takové společnosti pouze, pokud informace byly zpřístupněny předepsaným
způsobem.

Pokud jsou úkony učiněné jménem společnosti s ručením omezeným, kte-
rá dosud nenabyla právní subjektivity, považovány podle použitelného národ-

slučitelnosti trestních ustanovení výhodnějších pro obviněné, která vstoupila
v platnost po  spáchání  soudně  trestných činů,  s tímto požadavkem,  jelikož
tento přezkum by mohl vést k vyloučení použití režimu mírnějších trestů, kte-
rý stanoví tato ustanovení. Směrnice nemůže totiž sama o sobě a nezávisle na
vnitrostátním zákonu členského státu přijatému k jejímu provedení vést ke
stanovení nebo zpřísnění trestní odpovědnosti obviněných.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998 ve věci C-191/95, 
Komise proti Německu, SbSD [1998], s. I-05449

Neexistence vhodných sankcí nemůže být odůvodněna tím, že uplatnění
těchto sankcí vůči všem společnostem, které nezveřejňují svou účetní závěr-
ku,  by kvůli  jejich vysokému počtu bylo pro německou  správu  spojeno  se
značnými potížemi, jež by byly nepřiměřené cíli sledovanému zákonodárcem
Společenství.
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Článek 9

Splnění náležitostí zveřejnění údajů týkajících se osob, které jsou jako orgán společ-
nosti oprávněny společnost  zastupovat,  způsobuje,  že  se nelze dovolávat  jakékoli
nesrovnalosti v jejich jmenování vůči třetím osobám, ledaže společnost prokáže, že
byly těmto třetím osobám známy.

Článek 10

1. Společnost je vázána úkony svých orgánů vůči třetím osobám, i když tyto úko-
ny nespadají do předmětu podnikání této společnosti, ledaže tyto úkony překračují
pravomoci, které jim právní předpis svěřuje nebo umožňuje těmto orgánům svěřit.

Členské státy však mohou stanovit, že společnost není vázána, jestliže tyto úkony
překračují rámec předmětu podnikání, pokud prokáže, že třetí osoba věděla, že úkon
tento předmět překračuje, nebo o tom nemohla vzhledem k okolnostem nevědět, při-
čemž pouhé zveřejnění stanov nepostačuje k poskytnutí tohoto důkazu.

2. Omezení pravomocí orgánů společnosti, která vyplývají ze stanov nebo z roz-
hodnutí příslušných orgánů, se nelze dovolávat vůči  třetím osobám,  i když byla
zveřejněna.

3. Jestliže vnitrostátní právní předpisy stanoví, že oprávnění zastupovat společ-
nost může být odchylně od obecné právní úpravy v této oblasti svěřeno stanovami
jediné osobě nebo několika osobám jednajícím společně, mohou tyto právní předpi-
sy stanovit možnost dovolat se tohoto ustanovení stanov vůči třetím osobám za pod-
mínky, že se týká obecné pravomoci zastupování; možnost dovolání se tohoto usta-
novení stanov vůči třetím osobám je upravena v článku 3.

ního  práva  za  úkony  učiněné  jménem  společnosti  v procesu  zřizování  ve
smyslu čl. 7 směrnice (dnes článek 8 směrnice), musí příslušné národní práv-
ní předpisy stanovit v souladu s tímto ustanovením, že jednající osoby jsou
společně a nerozdílně odpovědny za tyto úkony.

Rozhodnutí Soudního dvora ES ze dne 16. prosince 1997 ve věci 
C-104/96, Coöperatieve Rabobank „Vecht en Plassengebied“ BA, SbSD
[1997], s. I-07211

Pravidla týkající se účinnosti úkonů učiněných členy orgánů společnosti
ve vztahu k třetím osobám za okolností, kdy dochází ke střetu zájmů mezi ni-
mi a zastoupenou společností, nespadají do normativního rámce První směr-
nice Rady 68/151/EHS z 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření,
která  jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v člen-
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KAPITOLA 4

NEPLATNOST SPOLEČNOSTI

Článek 11

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví předběžnou správní
nebo soudní kontrolu při zakládání společnosti, musí být akt, kterým se společnost
zakládá, a stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny.

Článek 12

Právní  předpisy  členských  států  mohou  upravovat  režim  neplatnosti  společností
pouze za následujících podmínek:

a) neplatnost musí být stanovena soudním rozhodnutím;
b) o neplatnosti lze rozhodnout pouze v případech uvedených v bodech i) až vi):

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 1998 ve věci 136/87, 
Ubbink Isolatie BV, SbSD [1988], s. 04665

Kapitola I (nyní Kapitola 2 směrnice 2009/101/ES) První směrnice Rady
o koordinaci ochranných opatření, která  jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích  osob  vyžadována  v členských  státech  od  společností  (směrnice
68/151) stanoví zveřejnění určitých údajů za účelem předchozího informová-
ní třetích osob o základních charakteristikách společností ve smyslu uvedené
směrnice. Třetí osoby se mohou oprávněně dovolávat informací týkajících se
takové společnosti pouze, pokud informace byly zpřístupněny předepsaným
způsobem.

Pravidla týkající se neplatnosti společností stanovené v Kapitole III (nyní
Kapitola 4) První směrnice (nyní směrnice 2009/101/ES) se vztahují pouze na
případy,  kdy  se  třetí  osoby  domnívaly  na  základě  informací  zveřejněných
v souladu s Kapitolou I, že společnost ve smyslu První směrnice vznikla. Ne-
vztahují se na případy, kdy úkony byly učiněny jménem společnosti s ruče-
ným omezeným, jejíž existence nevyplývá ze zápisu ve veřejném rejstříku,
protože náležitosti vzniku vyžadované podle národních právních předpisů ne-
byly splněny.

ských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy
za  účelem  dosažení  rovnocennosti  těchto  opatření  ve  Společenství  a jsou
otázkou národního zákonodárství.

Směrnice EP a Rady 2009/101/ES
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i) chybí  akt,  kterým  se  společnost  zakládá,  nebo nebyly  dodrženy náležitosti
předběžné kontroly či forma úředního ověření,

ii) skutečný předmět podnikání je protiprávní nebo je v rozporu s veřejným po-
řádkem,

iii) v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo ve stanovách není uvedena ob-
chodní firma společnosti nebo výše jednotlivých vkladů základního kapitálu
nebo celková výše upsaného základního kapitálu, nebo předmět podnikání,

iv) nebyla dodržena ustanovení vnitrostátních právních předpisů vztahujících se
na minimální splacení základního kapitálu,

v) nezpůsobilost k právním úkonům všech zakládajících společníků,
vi) skutečnost, že v rozporu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími spo-
lečnost je počet zakládajících společníků nižší než dva.

Kromě těchto případů neplatnosti nepodléhá společnost žádnému důvodu neexisten-
ce, absolutní neplatnosti, relativní neplatnosti nebo prohlášení ze neplatnou.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 1990 ve věci C-106/89,
Marleasing SA, SbSD [1990], s. I-04135

1. Povinnost členských států vyplývající ze směrnice směřující k dosažení
účelu stanoveného danou směrnicí a jejich povinnost podle článku 5 Smlou-
vy učinit veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření ke splnění této povinnos-
ti, zavazuje všechny nositele veřejné moci v členských státech, včetně soudů,
pokud se jedná o záležitosti spadající do jejich působnosti. Z toho vyplývá, že
národní  soud  je  při  aplikaci  národního  práva  povinen  vykládat  předmětná
ustanovení, ať již byla přijata před nebo po dni účinnosti směrnice, ve světle
znění a účelu směrnice k dosažení cíle sledovaného touto směrnicí a jednat
tak v souladu s třetím odstavcem článku 189 Smlouvy.

2. Národní  soud projednávající případ, který  spadá do  rozsahu působ-
nosti  směrnice  68/151  o koordinaci  ochranných  opatření,  která  jsou  na
ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od
společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy za účelem do-
sažení rovnocennosti těchto opatření ve Společenství, je povinen vykládat
národní právo ve světle účelu a znění této směrnice, aby vyloučil prohláše-
ní neplatnosti akcio vé společnosti z jiných důvodů než stanovených v člán-
ku 11 směrnice (nyní článek 12 směrnice 2009/101/ES). Tyto důvody musí
být  rovněž  interpretovány  restriktivně ve světle  tohoto účelu  tak, aby ne-
platnost z důvodu, že předmět podnikání je nedovolený nebo odporuje ve-
řejnému pořádku, byl chápán výlučně v tom smyslu, že se jedná o předmět
podnikání společnosti uvedený v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách
společnosti.
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Článek 13

1. možnost dovolat se soudního rozhodnutí o neplatnosti vůči třetím osobám se
řídí článkem 3. Námitka proti rozhodnutí příslušející třetí osobě, pokud je stanovena
ve vnitrostátních právních předpisech, je přípustná pouze ve lhůtě šesti měsíců ode
dne vyhlášení soudního rozhodnutí.

2. Neplatnost vede k likvidaci společnosti tak, jako je tomu u zrušení.

3. Aniž  jsou dotčeny důsledky  likvidace společnosti, zůstává platnost závazků
společnosti nebo závazků přijatých vůči ní neplatností nedotčena.

4. Právní předpisy každého členského státu mohou upravit důsledky neplatnosti
mezi společníky.

5. majitelé podílů nebo akcií jsou i nadále povinni splatit upsaný a nesplacený zá-
kladní kapitál v té míře, v jaké to vyžadují závazky přijaté vůči věřitelům.

KAPITOLA 5

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních před-
pisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 15

Komise  předloží Evropskému parlamentu  a Radě  do  1.  ledna  2012  zprávu  spolu
s případným návrhem na změnu čl. 2 písm. f) a článků 3, 4, 5 a 7 na základě zkuše-
ností získaných při používání uvedených ustanovení, s ohledem na jejich cíle a na
technologický vývoj, k němuž do té doby dojde.

Článek 16

Směrnice 68/151/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy I se zrušuje, aniž
jsou dotčeny povinnosti členských států  týkající se  lhůt pro provedení zmíněných
směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 17

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.

Směrnice EP a Rady 2009/101/ES
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Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament Za Radu
předseda J. Buzek předsedkyně C. malmström

PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny
(uvedené v článku 16)

Směrnice Rady 68/151/EHS (Úř. věst. L 65, 14. 3. 1968, s. 8)

Příloha I bod III.H aktu o přistoupení z roku 1972
(Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 89)

Příloha I bod III.C aktu o přistoupení z roku 1979
(Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 89)

Příloha I bod II.d aktu o přistoupení z roku 1985
(Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 157)

Příloha I bod XI.A aktu o přistoupení z roku 1994
(Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 194)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES
(Úř. věst. L 221, 4. 9. 2003, s. 13)

Příloha II bod 1.4.A aktu o přistoupení z roku 2003
(Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 338)

Směrnice Rady 2006/99/ES pouze bod A.1 přílohy
(Úř. věst. L 363, 20. 12. 2006, s. 137)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu
(uvedené v článku 16)

Směrnice Lhůta pro provedení

68/151/EHS 11. září 1969
2003/58/ES 30. prosinec 2006
2006/99/ES 1. leden 2007
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18



PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 68/151/EHS Tato směrnice

Článek 1 Článek 1
Článek 2 Článek 2
Čl. 3 odst. 1 Čl. 3 odst. 1
Čl. 3 odst. 2 Čl. 3 odst. 3
Čl. 3 odst. 3 Čl. 3 odst. 4
Čl. 3 odst. 4 Čl. 3 odst. 5
Čl. 3 odst. 5 Čl. 3 odst. 6
Čl. 3 odst. 6 první a druhý pododstavec Čl. 3 odst. 7 první a druhýpododstavec
Čl. 3 odst. 7 Čl. 3 odst. 7 třetí pododstavec
Čl. 3 odst. 8 Čl. 3 odst. 2
Článek 3 a Článek 4
Článek 4 Článek 5
Článek 5 Článek 6
Článek 6 Článek 7
Článek 7 Článek 8
Článek 8 Článek 9
Článek 9 Článek 10
Článek 10 Článek 11
Čl. 11 návětí Čl. 12 návětí
Čl. 11 bod 1 Čl. 12 písm. a)
Čl. 11 bod 2 návětí Čl. 12 písm. b) návětí
Čl. 11 bod 2 písm. a) až f) Čl. 12 písm. b) body i) až vi)
Článek 12 Článek 13
Čl. 13 první, druhý a třetí pododstavec —
Čl. 13 čtvrtý pododstavec Článek 14
Článek 14 Článek 18
— Článek 15
— Článek 16
— Článek 17
— Příloha I
— Příloha II

Směrnice EP a Rady 2009/101/ES
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Druhá směrnice Rady 77/91/EHS
ze dne 13. prosince 1976

o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společní-
ků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu
čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností
a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení
rovnocennosti těchto opatření

Ve znění:
směrnice  Rady  92/101/EHS,  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady  2006/68/ES,
směrnice  Rady  2006/99/ES,  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady  2009/109/ES,
Aktu o přistoupení Řecka, Aktu o přistoupení Španělska a Portugalska, Aktu o přistou-
pení Rakouska, Švédska a Finska, Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Es-
ton ské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, maďar-
ské republiky, Republiky malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské
republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

Uveřejněno:
Úř. věst. L 26 ze dne 31. ledna 1977, s. 1, resp. ze dne 22. října 2009 (konsolidova-
né znění)

Související ustanovení:
obch. zák.: § 9–10, § 59–59c, § 60, § 173, § 119, § 130, § 155, § 161–161e, § 162,
§ 163a, § 165, § 178–179, § 186, § 190, § 193, § 196a, § 202–210, § 211–216c;

zák. o přeměnách: § 360–382

RAdA EVROPSKýCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,  a ze-
jména na čl. 54 odst. 3 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu1),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru2),

vzhledem k tomu, že koordinace uvedená v čl. 54 odst. 3 písm. g) a v Obecném pro-
gramu  pro  odstranění  omezení  svobody  usazování,  která  byla  zahájena  směrnicí
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68/151/EHS3) je zvláště důležitá pro akciové společnosti, neboť jejich činnost v hos-
podářství členských států převažuje a často překračuje jejich státní území;

vzhledem k tomu, že pro zajištění minimální míry  rovnocennosti ochrany akcionářů
a věřitelů těchto společností je zvláště důležitá koordinace vnitrostátních předpisů týka-
jících se jejich zakládání a udržování, zvyšování či snižování jejich základního kapitálu;

vzhledem k tomu, že na území Společenství musí stanovy nebo akt, kterým se spo-
lečnost zakládá, akciové společnosti umožnit, aby se každý zájemce seznámil se zá-
kladními údaji o společnosti, zejména s přesným složením jejího základního kapitálu;

vzhledem k tomu, že Společenství by mělo přijmout předpisy na udržení základního
kapitálu,  které  představuje  záruku  pro  věřitele,  zejména  zákazem  neoprávněného
rozdělování akcionářům a omezením možnosti společnosti nabývat vlastní akcie;

vzhledem k tomu, že je nezbytné, s ohledem na cíle uvedené v čl. 54 odst. 3 písm. g),
aby právní předpisy členských států zajišťovaly při zvyšování nebo snižování zá-
kladního kapitálu dodržování zásad rovného zacházení akcionářů, kteří jsou ve stej-
ném  postavení  a ochrany  věřitelů,  jejichž  pohledávky  vznikly  před  rozhodnutím
o snížení základního kapitálu, a harmonizovaly provádění těchto zásad,

PŘIJALA TUTO SměRNICI:

Článek 1

1. Koordinační opatření stanovená touto směrnicí se použijí na právní a správní
předpisy členských států, které se vztahují na tyto formy společností:

– v Belgii:
la société anonymede naamloze vennootschap,

– v Dánsku:
aktieselskabet,

– ve Francii:
la société anonyme,

– v Německu:
die Aktiengesellschaft,

– v Irsku:
the public company limited by shares
the public company limited by guarantee and having a share capital,

– v Itálii:
la societa per azioni,

druhá směrnice Rady 77/91/EHS
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– v Lucembursku:
la société anonyme,

– v Nizozemsku:
de naamloze vennootschap,

– ve Spojeném království:
the public company limited by shares a the public company limited by guarantee
and having a share capital,

– v Řecku:
η ανω′νυμη εταιρι′α,

– ve Španělsku:
la sociedad anónima,

– v Portugalsku:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

– v Rakousku:
die Aktiengesellschaft,

– ve Finsku:
julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

– ve Švédsku:
aktiebolag,

– v České republice:
akciová společnost,

– v Estonsku:
aktsiaselts,

– na Kypru:
Δημο′σιες εταιρει′ες περιορισμε′νης ευθυ′νης με μετοχε′ς, δημο′σιες εταιρει′ες
περιορισμε′νης ευθυ′ νης με εγγυ′ηση που διαθε′τουν μετοχικο′ κεϕα′λαιο,

– v Lotyšsku:
akciju sabiedrība,

– v Litvě:
akcinė bendrovė,

– v Maďarsku:
nyilvánosan működő részvénytársaság,

– na Maltě:
kumpanija pubblikapublic limited liability company,

– v Polsku:
spółka akcyjna,
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– ve Slovinsku:
delniška družba,

– na Slovensku:
akciová spoločnosť,

– v Bulharsku:
акционерно дружество,

– v Rumunsku:
societate pe acțiuni

Obchodní firma každé společnosti, která má jednu z výše uvedených forem, musí
obsahovat označení odlišné od označení předepsaného pro  jiné  formy společností
nebo být takovým označením doprovázena.

2. Členské státy mohou z působnosti  této směrnice vyloučit  investiční  společ-
nosti s proměnným základním kapitálem a družstva založená v jedné z forem spo-
lečností uvedených v odstavci 1. Pokud právní předpisy členských států využijí této
možnosti,  uloží  těmto  společnostem,  aby  uváděly  výrazy  „investiční  společnost
s proměnným základním kapitálem“ nebo „družstvo“ na všech dokumentech uvede-
ných v článku 4 směrnice 68/151/EHS.

Investiční společností s proměnným základním kapitálem se ve smyslu této směrni-
ce rozumí výlučně společnosti,

– jejichž jediným předmětem je investování prostředků do různých cenných papí-
rů, různých nemovitostí nebo jiných majetkových hodnot s výlučným cílem roz-
ložit investiční rizika a poskytovat svým akcionářům podíl na zisku z hospodaře-
ní s jejich majetkem,

– které veřejně vyzývají k úpisu vlastních akcií a
– jejichž stanovy určují, že v mezích minimálního a maximálního základního kapi-
tálu mohou kdykoli vydávat, odkupovat nebo dále prodávat své akcie.

Článek 2

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) právní formu a obchodní firmu společnosti;
b) předmět podnikání;
c) – pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši upsaného základního

kapitálu,
– pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a výši základního
kapitálu upsaného v okamžiku založení společnosti nebo v okamžiku získání
povolení k zahájení činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného zá-
kladního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 písm. e) směrnice 68/151/EHS;
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d) nevyplývají-li z právních předpisů, pravidla, která určují počet a způsob jmeno-
vání členů orgánů pověřených zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím oso-
bám, správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a rozdělení pravo-
mocí mezi tyto orgány;

e) trvání společnosti, není-li neomezené.

Článek 3

Ve stanovách, v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo v odděleném dokumentu, kte-
rý musí být zveřejněn způsobem stanoveným právními předpisy každého členského stá-
tu, musí být v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS obsaženy alespoň tyto údaje:

a) sídlo;
b) jmenovitá hodnota upsaných akcií a alespoň jednou ročně jejich počet;
c) počet upsaných akcií bez uvedení jejich jmenovité hodnoty, pokud vnitrostátní
právní předpisy emisi těchto akcií umožňují;

d) popřípadě zvláštní podmínky omezující převoditelnost akcií;
e) existuje-li více druhů akcií, údaje podle písmen b), c) a d) pro každý z nich a prá-
va spojená s akciemi každého druhu;

f) forma akcie, na jméno nebo na doručitele, pokud vnitrostátní právní předpisy sta-
noví tyto dvě formy, a rovněž ustanovení o jejich přeměně, pokud ji právní před-
pisy upravují;

g) výše upsaného základního kapitálu splaceného v okamžiku založení společnosti
nebo v okamžiku získání povolení zahájit svou činnost;

h) jmenovitá hodnota akcií nebo, není-li jmenovitá hodnota stanovena, počet akcií
vydaných jako protiplnění na nepeněžitý každý vklad a rovněž předmět tohoto
vkladu a jméno vkladatele;

i) totožnost  fyzických nebo právnických osob nebo společností, které podepsaly,
nebo jejichž jménem byly podepsány stanovy nebo akt, kterým se společnost za-
kládá, nebo, pokud založení  společnosti  nebylo okamžité,  totožnost  fyzických
nebo právnických osob nebo společností, které podepsaly nebo jejichž jménem
byly podepsány návrhy stanov nebo aktu, kterým se společnost zakládá;

j) celková alespoň přibližná výše všech nákladů, které připadají společnosti nebo
které jí byly připsány z důvodu jejího založení a popřípadě než získá povolení za-
hájit svou činnost;

k) veškeré zvláštní výhody poskytnuté při založení společnosti nebo před získáním
povolení k zahájení činnosti osobám, které se účastnily založení společnosti ne-
bo činností vedoucích k udělení tohoto povolení.

Článek 4

1. Stanoví-li právní předpisy členského státu, že společnost nemůže zahájit svou
činnost bez povolení, musí rovněž stanovit pravidla týkající se ručení za závazky při-
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jaté společností nebo na její účet během období, které předchází udělení nebo zamít-
nutí tohoto povolení.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na závazky, které vyplývají ze smluv uzavřených
společností, s podmínkou, že jí je uděleno povolení zahájit činnost.

Článek 5

1. Požadují-li právní předpisy členského státu, aby společnost založilo více spo-
lečníků, neznamená spojení všech akcií v rukou jedné osoby nebo snížení počtu spo-
lečníků  po  založení  společnosti  pod  právním předpisem  stanovené minimum bez
dalšího zánik společnosti.

2. Je-li možné v případech uvedených v odstavci 1 podle právních předpisů člen-
ského státu soudně prohlásit zánik společnosti, musí příslušný soudce poskytnout té-
to společnosti dostatečnou lhůtu pro nápravu tohoto stavu.

3. Prohlášením o zániku společnosti vstupuje společnost do likvidace.

Článek 6

1. Pro založení společnosti nebo pro získání povolení zahájit činnost požadují
právní předpisy členských států upsání minimálního základního kapitálu, který mu-
sí činit nejméně 25 000 ECU.

ECU definuje rozhodnutí Komise č. 3289/75/ESUO4). Protihodnotou v národní mě-
ně je zpočátku ta, která je použitelná v den přijetí této směrnice.

2. Změní-li se protihodnota ECU v národní měně tak, že výše minimálního zá-
kladního  kapitálu  stanovená  v národní  měně  je  po  dobu  jednoho  roku  nižší  než
22 500 ECU, uvědomí Komise příslušný členský stát, že musí ve lhůtě 12 měsíců po
uplynutí této doby své právní předpisy přizpůsobit odstavci 1. Členský stát však mů-
že stanovit, že přizpůsobené právní předpisy se budou na již existující společnosti
vztahovat až za osmnáct měsíců po vstupu této změny v platnost.

3. Rada na návrh Komise každých pět let přezkoumá a popřípadě změní částky
uvedené v tomto článku vyjádřené v ECU s ohledem na hospodářský a měnový vý-
voj ve Společenství a s ohledem na tendence k povolení možnosti výběru forem spo-
lečností uvedených v čl. 1 odst. 1 pouze velkým a středním podnikům.

Rozsudek Soudního dvora ES ze dne 9. března 1999 ve věci C–212/97,
Centros, SbSD [1999], s. I-01459

Články 43 a 48 Smlouvy o ES brání tomu, aby členský stát zamítal zápis
pobočky společnosti založené podle práva jiného členského státu, kde má své 
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sídlo a kde nevykonává žádnou obchodní činnost, pokud je pobočka určena
k tomu, aby předmětné společnosti umožnila vykonávat veškerou činnost ve
státě, ve kterém bude tato pobočka založena, aniž by v něm tak musela zalo-
žit společnost, a tím tak obešla právní předpisy o zakládání společností, které
jsou v tomto státě přísnější, co se týče upsání minimálního základního kapitálu.

Tento výklad nicméně nevylučuje, že úřady příslušného členského státu
mohou přijmout veškerá opatření, která mohou zabraňovat podvodům nebo
za ně ukládat sankce, buď vůči samotné společnosti, případně ve spolupráci
s tím členským státem, kde byla založena, nebo vůči společníkům, kterým bu-
de prokázáno, že se ve skutečnosti snaží prostřednictvím založení společnos-
ti vyhnout se svým závazkům vůči soukromým či veřejným věřitelům na úze-
mí dotčeného členského státu.

Rozsudek Soudního dvora ES ze dne 5. listopadu 2002 ve věci C-208/00,
Überseering, SbSD [2002], s. I-09919

1) Články 43 ES a 48 ES brání tomu, aby v případě, že se u společnosti za-
ložené v souladu s právními předpisy členského státu, na jehož území má své
sídlo, má podle práva jiného členského státu za to, že své skutečné sídlo pře-
nesla do tohoto státu, posledně uvedený členský stát upřel uvedené společnos-
ti způsobilost k právům a povinnostem, a tudíž i způsobilost být účastníkem ří-
zení před jeho vnitrostátními soudy za účelem vymáhání práv vyplývajících
ze smlouvy uzavřené se společností se sídlem v uvedeném státě.

2) Pokud společnost  založená v souladu s právními předpisy členského
státu, na jehož území má své sídlo, využívá své svobody usazování v jiném
členském státě, články 43 ES a 48 ES posledně uvedenému členskému státu
ukládají povinnost uznat způsobilost k právům a povinnostem, a tudíž i pro-
cesní způsobilost, kterou tato společnost má na základě práva státu svého
založení.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. září 2003 ve věci C-167/01, 
Inspire Art, SbSD [2003], s. I-10155

Je v rozporu s článkem 43 SES a 48 SES, aby národní právní předpisy ja-
ko Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen stanovily pro výkon
svobody zakládat pobočky v tomto členském státě společnostmi, založenými
v souladu s právními předpisy jiného členského státu, podmínky stanovené
národními předpisy práva společností pro založení společnosti vztahující se
k základnímu kapitálu a odpovědnosti jednatelů. důvody, pro které byla spo-
lečnost založena v jiném členském státě, jakož i skutečnost, že vykonává svou 
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činnost výlučně nebo téměř výlučně ve státě sídla, ji nezbavují práva dovolá-
vat se svobody usazování zaručené Smlouvou o ES, s výjimkou případů kdy
je v konkrétním případě zjištěno zneužití tohoto oprávnění.

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 27. září 1998 ve věci C-81/87, 
Daily Mail, SbSD [1988], s. 05483

1. Podle Smlouvy jsou rozdíly v národním zákonodárství týkající se spo-
jovacího faktoru vyžadovaného od společností založených podle práva urči-
tého členského státu a otázka zda – a pokud ano, jak – může být zapsané síd-
lo nebo skutečné sídlo společnosti založené podle národního práva přeneseno
z jednoho  členského  státu  do druhého považovány  za  otázky,  které  nejsou
upraveny pravidly o svobodě usazování,  ale musí  být  vyřešeny budoucími
právními předpisy nebo úmluvami, které však dosud nebyly přijaty nebo uza-
vřeny. Proto, za současného stavu práva Společenství, články 52 a 58 Smlou-
vy,  náležitě  interpretovány,  nepřiznávají  společnosti  založené  podle  práva
určitého členského státu, jež zde má zapsané sídlo, právo přenést své ústřed-
ní sídlo a správu do jiného členského státu.

2. Směrnice Rady 73/148 ze dne 21. května o odstranění omezení pohybu
a pobytu  státních  příslušníků  členských  států  uvnitř  Společenství  v oblasti
usazování a pohybu služeb se podle svého názvu a obsahu vztahuje pouze na
pohyb a pobyt fyzických osob a ustanovení směrnice nemohou z povahy věci
být analogicky použity na právnické osoby. Směrnice 73/148, náležitě inter-
pretována,  proto  neposkytuje  společnosti  právo  přenést  své  ústřední  sídlo
a správu do jiného členského státu.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06,
Cartesio, SbSD [2008], s. I-09641
(body odůvodnění zkráceny autorem)

Právní úpravy členských států se velmi liší jak co do vazby ke státnímu
území vyžadované pro účely založení společnosti, tak co do možnosti společ-
nosti  založené  podle  takovéto  právní  úpravy  následně  tuto  vazbu  změnit.
Právní úpravy některých členských států vyžadují, aby se na jejich území na-
cházelo  nejen  statutární  sídlo,  ale  rovněž  sídlo  skutečné,  tj.  sídlo  ústřední
správy společnosti, takže přesun ústřední správy z tohoto území předpokládá
zrušení společnosti se všemi následky, jaké to může mít na úrovni práva Spo-
lečenství.  Jiné právní úpravy přiznávají  společnostem právo přemístit  svou
ústřední správu do zahraničí, některé však podrobují toto právo určitým ome-
zením a právní důsledky přemístění se v jednotlivých státech liší.
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Smlouva o EHS s touto rozdílností vnitrostátních právních úprav počítala.
Při definování společností, které mohou využívat práva na usazování, v člán-
ku 58 této smlouvy (později článek 58 Smlouvy o ES, nyní článek 48 ES), po-
stavila Smlouva o EHS statutární sídlo, ústřední správu a hlavní provozovnu
společnosti coby vazbu k určitému území na stejnou úroveň.

… možnost společnosti založené podle právní úpravy členského státu pře-
místit své sídlo, ať  již statutární, nebo skutečné, do  jiného členského státu,
aniž by ztratila právní subjektivitu, kterou měla v právním řádu členského stá-
tu svého založení, jakož i případné bližší podrobnosti tohoto přemístění jsou
určeny vnitrostátní právní úpravou, podle níž byla společnost založena. Aby
si společnost mohla zachovat svou právní subjektivitu, která jí přísluší podle
práva členského státu, má členský stát možnost uložit společnosti založené
podle jeho právního řádu omezení týkající se přesunu jejího skutečného sídla
z jeho území.

Když Smlouva o EHS definovala v tomto článku společnosti oprávněné
k využití práva na usazování, považovala rozdíly ve vnitrostátních právních
úpravách  –  týkající  se  jak  vazby  vyžadované  od  společností  podléhajících
těmto právním úpravám, tak možnosti a případných podmínek přemístění sta-
tutárního či skutečného sídla společnosti založené podle vnitrostátního práva
určitého členského státu do jiného členského státu – za problém, který nebyl
vyřešen pravidly, jimiž se řídí právo usazování, a který musí být vyřešen le-
gislativní činností a prací na smluvní úpravě, která zatím není završena.

Proto tedy v souladu s článkem 48 ES platí, že neexistuje-li v právu Spole-
čenství jednotná definice společností oprávněných k využití práva na usazová-
ní v závislosti na jednotném hraničním určovateli, který by určoval vnitrostát-
ní právo použitelné na společnosti, je otázka, zda se článek 43 ES použije na
společnost,  která  se  dovolává  základní  svobody  zakotvené  v tomto  článku,
ostatně stejně jako otázka, zda je fyzická osoba státním příslušníkem členské-
ho státu, který může z tohoto titulu využít této svobody, předběžnou otázkou,
která za současného stavu práva Společenství může být zodpovězena pouze na
základě příslušného vnitrostátního práva. Pouze v případě, že je ověřeno, že ta-
to  společnost  skutečně  požívá  svobody  usazování  s ohledem  na  podmínky
uvedené v článku 48 ES, tedy vyvstává otázka, zda se musí uvedená společ-
nost potýkat s omezením této svobody ve smyslu článku 43 ES.

Členský stát má možnost volby při definování jak vazby, která je vyžado-
vána od společnosti k tomu, aby mohla být považována za společnost založe-
nou podle jeho vnitrostátního práva, která může z tohoto titulu využít práva na
usazování,  tak vazby vyžadované pro pozdější  zachování  tohoto postavení.
Tato možnost volby zahrnuje možnost členského státu nedovolit společnosti
podléhající jeho vnitrostátnímu právu zachovat si toto postavení, hodlá-li se 
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Článek 7

Upsaný základní kapitál mohou tvořit pouze aktiva, která je možné hospodářsky
ocenit. Součástí těchto aktiv nemohou být závazky provedení prací nebo poskytnutí
služeb.

Článek 8

1. Akcie a podíly nemohou být vydány za hodnotu nižší, než je jejich jmenovitá
hodnota, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, než je jejich účetní hodnota.

2. Členské státy však mohou povolit, aby ti, kteří umisťují akcie při výkonu svého
povolání, platili méně než celkovou hodnotu akcií, které upisují během této transakce.

Článek 9

1. Akcie vydávané jako protiplnění za vklady musí být splaceny v okamžiku
založení  společnosti  nebo získání povolení k zahájení  činnosti  ve výši  alespoň
25 % jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, jejich účetní
hodnoty.

2. Akcie vydávané jako protiplnění za nepeněžité vklady v okamžiku založení
společnosti nebo získání povolení k zahájení činnosti však musí být zcela splaceny
ve lhůtě pěti let od okamžiku založení nebo získání povolení.

Článek 10

1. Nepeněžité vklady jsou uvedeny ve zprávě vypracované před založením spo-
lečnosti nebo získáním povolení k zahájení činnosti jedním nebo více odborníky ne-
závislými na společnosti, jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo
soudem. Odborníky mohou být v souladu s právními předpisy každého členského
státu fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti.

reorganizovat v jiném členském státu tak, že přemístí své sídlo na území to-
hoto jiného členského státu, čímž přeruší vazbu, kterou stanoví vnitrostátní
právo členského státu založení.

Z uvedeného vyplývá, že za  současného stavu práva Společenství musí
být články 43 ES a 48 ES vykládány tak, že nebrání právní úpravě členského
státu, která nedovoluje společnosti založené podle vnitrostátního práva toho-
to členského státu přemístit své sídlo do jiného členského státu a zároveň být
považována i nadále za společnost, která se řídí vnitrostátním právem člen-
ského státu, podle jehož právní úpravy byla založena.
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2. Zpráva odborníka musí obsahovat alespoň popis každého z vkladů, postupy
přijatého  ocenění  a musí  uvádět,  zda  hodnoty  získané  těmito  postupy  odpovídají
alespoň počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hod-
notě a popřípadě i emisnímu ážiu akcií vydaných jako protiplnění.

3. Zpráva odborníka bude zveřejněna způsobem stanoveným právními předpisy
každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS.

4. Členské státy nemusí tento článek použít, pokud je 90 % jmenovité hodnoty,
nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnoty všech akcií vydaných jako pro-
tiplnění za nepeněžité vklady vložené jednou nebo více společnostmi a pokud jsou
splněny tyto požadavky:

a) u společnosti přijímající tyto vklady se osoby nebo společnosti podle čl. 3 písm. i)
vzdaly vypracování zprávy odborníků;

b) toto vzdání se bylo zveřejněno v souladu s odstavcem 3;
c) společnosti poskytující tyto vklady mají rezervy, které podle právního předpisu
nebo podle stanov nelze rozdělit a jejichž výše dosahuje alespoň jmenovité hod-
noty, nebo nemají-li  jmenovitou hodnotu, účetní hodnoty akcií vydaných  jako
protiplnění za nepeněžité vklady;

d) společnosti poskytující tyto vklady se prohlásí za ručitele do výše uvedené v pís-
menu c) za dluhy přijímající společnosti, které vzniknou mezi okamžikem vydá-
ní akcií jako protiplnění za nepeněžité vklady a jedním rokem po zveřejnění roč-
ní účetní závěrky této společnosti vztahující se na účetní období, během kterého
byly tyto vklady poskytnuty. Během této lhůty je zakázán jakýkoli převod těchto
akcií;

e) záruka podle písmene d) se zveřejní v souladu s odstavcem 3;
f) společnosti  poskytující  tyto  vklady  vloží  částku  rovnající  se  částce  uvedené
v písmenu c) do rezervy, kterou je možné rozdělit až po uplynutí lhůty tří let od
zveřejnění roční účetní závěrky přijímající společnosti za účetní období, během
kterého byly tyto vklady poskytnuty, nebo případně později po splnění uplatně-
ných nároků vyplývajících ze závazku uvedeného v písmenu d).

5. Členské státy nemusí tento článek použít na založení nové společnosti fúzí ne-
bo rozdělením, pokud je nezávislým znalcem zpracována zpráva o projektu fúze ne-
bo rozdělení.

Jestliže se členské státy rozhodnou použít tento článek v případech uvedených v prv-
ním pododstavci, mohou stanovit, že zpráva podle tohoto článku a zpráva nezávislé-
ho znalce o projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným znalcem
či znalci.

Článek 10a

1. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 odst. 1, 2 a 3 v přípa-
dech, kdy jsou na základě rozhodnutí správního nebo řídícího orgánu převoditelné
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cenné papíry definované v čl. 4 odst. 1 bodě 18 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů5) nebo ná-
stroje peněžního trhu definované v čl. 4 odst. 1 bodě 19 uvedené směrnice vloženy
jako nepeněžité vklady a tyto cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu jsou ohod-
noceny váženým průměrem ceny, za kterou byly obchodovány na jednom nebo více
regulovaných trzích definovaných v čl. 4 odst. 1 bodě 14 uvedené směrnice po do-
statečně dlouhou dobu stanovenou vnitrostátními právními předpisy přede dnem pří-
slušného nepeněžitého vkladu.

Avšak v případech, kdy byla cena ovlivněna výjimečnými okolnostmi, které by vý-
znamně změnily hodnotu těchto aktiv ke dni vkladu, včetně situací, kdy se trh těch-
to převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu stane nelikvidním,
provede se nové ocenění z podnětu a na odpovědnost správního nebo řídícího orgá-
nu. Při tomto novém ocenění se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 3.

2. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 odst. 1, 2 a 3 v přípa-
dech, kdy jsou na základě rozhodnutí správního nebo řídícího orgánu aktiva jiná než
převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavci 1 vložena ja-
ko nepeněžitý vklad a jejich reálná hodnota již byla stanovena uznávaným nezávis-
lým odborníkem a kdy jsou splněny tyto podmínky:

a) reálná hodnota je stanovena ke dni, který nepředchází o více než šest měsíců dni
tohoto vkladu aktiva;

b) ocenění bylo provedeno v souladu s obecně uznávanými standardy a zásadami
pro oceňování v daném členském státě platnými pro druh aktiv, která mají být
vložena.

V případě nových okolností, které by významně změnily reálnou hodnotu aktiva ke
dni jeho vkladu, musí být z podnětu a na odpovědnost správního nebo řídícího orgá-
nu provedeno nové ocenění. Při tomto novém ocenění se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 3.

Není-li provedeno nové ocenění, může jeden nebo více akcionářů, kteří vlastní cel-
kový podíl alespoň 5 % upsaného základního kapitálu společnosti v den, kdy je při-
jato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, požadovat ocenění nezávislým od-
borníkem, přičemž se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 3. Tento akcionář nebo akcionáři
mohou takovou žádost podat až do nabytí účinnosti vkladu aktiva, pokud ke dni je-
jího podání stále vlastní podíl alespoň 5 % upsaného základního kapitálu společnos-
ti, jako tomu bylo v den, kdy bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

3. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 odst. 1, 2 a 3 v přípa-
dech, kdy jsou na základě rozhodnutí správního nebo řídícího orgánu aktiva jiná než
převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavci 1 vložena ja-
ko nepeněžitý vklad,  jehož  reálná hodnota  je odvozena podle  jednotlivého aktiva
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z povinné účetní závěrky za předchozí účetní období, pokud tyto účty podléhají au-
di tu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17.
května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek6).

Ustanovení odst. 2 druhého a třetího pododstavce se použijí obdobně.

Článek 10b

1. Je-li nepeněžitý vklad podle článku 10a proveden bez zprávy odborníka uve-
dené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3, zveřejní se kromě splnění požadavků stanovených v čl. 3
písm. h) do jednoho měsíce ode dne účinnosti vkladu aktiva prohlášení obsahující
tyto informace:

a) popis dotyčného nepeněžitého vkladu;
b) jeho hodnota, zdroj jeho ocenění a případně metoda ocenění;
c) vyjádření, zda získané hodnoty odpovídají alespoň počtu a jmenovité hodnotě,
nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, zúčtovatelné pari hodnotě a popřípadě i emi-
s nímu ážiu akcií vydaných za dané protiplnění;

d) sdělení, že nenastaly nové okolnosti, pokud jde o původní ocenění.

Zveřejnění se provádí způsobem stanoveným právními předpisy členského státu po -
dle článku 3 směrnice 68/151/EHS.

2. Pokud je navrženo, aby bylo zvýšení základního kapitálu podle čl. 25 odst. 2
nepeněžitým vkladem provedeno bez zprávy odborníka uvedené v čl. 10 odst. 1, 2
a 3,  zveřejní  se  způsobem  stanoveným  právními  předpisy  členského  státu  podle
článku 3 směrnice 68/151/EHS oznámení uvádějící datum přijetí rozhodnutí o zvý-
šení základního kapitálu a informace uvedené v odstavci 1, a to před nabytím účin-
nosti vkladu aktiva jako nepeněžitého vkladu. V tomto případě se prohlášení podle
odstavce 1 omezí na sdělení, že od zveřejnění výše uvedeného oznámení nenastaly
žádné nové okolnosti.

3. Každý členský stát dostatečně zajistí, aby byl postup stanovený v článku 10a
a v tomto článku dodržen v případech, kdy dojde k nepeněžitému vkladu bez zprávy
odborníka, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1, 2 a 3.

Článek 11

1. Nabytí jakýchkoli aktiv, která náleží osobě nebo společnosti uvedeným v čl. 3
písm.  i),  jako  protihodnoty  alespoň  jedné  desetiny  upsaného  základního  kapitálu
společností, musí být ověřeno a zveřejněno obdobně podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 a pod-
léhá schválení valné hromady, pokud k tomuto nabytí došlo před uplynutím lhůty,
která je stanovena vnitrostátními právními předpisy a činí nejméně dva roky od oka-
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mžiku založení společnosti nebo získání povolení k zahájení  její činnosti. Články
10a a 10b se použijí obdobně.

Členské státy mohou rovněž stanovit, že tato ustanovení budou použita, pokud akti-
va náleží akcionáři nebo jiné osobě.

2. Odstavec 1 se nepoužije na nabývání v rámci běžných obchodů společnosti,
ani na nabývání z podnětu správního orgánu nebo soudu nebo pod jeho dohledem,
ani na nabývání na burze.

Článek 12

Nestanoví-li ustanovení o snížení upsaného základního kapitálu jinak, nemohou být
akcionáři osvobozeni od povinnosti splatit svůj vklad.

Článek 13

dokud nedojde k další koordinaci vnitrostátních právních předpisů, přijmou členské
státy nezbytná opatření, aby byly v případech přeměny některé formy společnosti na
akciovou  společnost  dány  záruky  alespoň odpovídající  těm,  které  jsou  stanoveny
v článcích 2 až 12.

Článek 14

Články 2 až 13 se nedotýkají předpisů členských států o pravomoci a postupu při
změnách stanov nebo aktu, kterým se společnost zakládá.

Článek 15

1.
a) S výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu nesmí dojít k rozděle-
ní akcionářům, pokud se ke dni skončení posledního účetního období čisté ob-
chodní jmění vyplývající z roční účetní závěrky společnosti nebo čisté obchodní
jmění po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšenou
o rezervy, které nelze podle právních předpisů nebo stanov rozdělit.

b) Výše upsaného základního kapitálu uvedená v písmenu a) se snižuje o výši upsa-
ného dosud nesplaceného základního kapitálu, pokud tento není dosud zúčtován
v aktivech uvedených v rozvaze.

c) Částka k rozdělení akcionářům nesmí překročit výši výsledků posledního skon-
čeného účetního období zvýšenou o zisk z předchozích období a platby z rezerv
určených k tomuto účelu a sníženou o ztráty z předchozích období a o částky vlo-
žené do rezerv v souladu s právními předpisy nebo stanovami.

d) Výraz „rozdělení“ použitý v písmenech a) a c) zahrnuje zejména výplatu divi-
dend a úroků spojených s akciemi.
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2. Pokud právní předpisy členského státu umožňují výplatu zálohy na dividendy,
musí být dodrženy alespoň tyto podmínky:

a) je sestavena mezitímní účetní závěrka, ve které se projeví, že prostředky použi-
telné pro rozdělení jsou dostatečné,

b) částka určená k rozdělení nesmí překročit výši zisku vytvořeného od konce po-
sledního  účetního  období,  za  které  je  účetní  závěrka  vypracována,  zvýšenou
o zisk z předchozích období a platby z rezerv určených k tomuto účelu a sníže-
nou o ztráty z předchozích období a o částky vložené do rezerv v souladu s práv-
ními předpisy nebo stanovami.

3. Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny předpisy členských států týkající se zvyšování
upsaného základního kapitálu o rezervy.

4. Právní předpisy členského státu mohou stanovit odchylky od odst. 1 písm. a)
pro investiční společnosti s fixním kapitálem.

Investiční společností s fixním kapitálem se ve smyslu tohoto odstavce rozumí pou-
ze společnosti,

– jejichž jediným předmětem je investování prostředků do různých cenných papí-
rů, různých nemovitostí nebo jiných majetkových hodnot s výlučným cílem roz-
ložit investiční rizika a poskytovat svým akcionářům podíl na zisku z hospodaře-
ní s jejich aktivy, a

– které veřejně vyzývají k úpisu svých vlastních akcií.

Pokud právní předpisy členských států využívají této možnosti,

a) uloží těmto společnostem, aby uváděly výrazy „investiční společnost“ na všech
dokumentech uvedených v článku 4 směrnice 68/151/EHS;

b) nepovolí společnosti tohoto typu, jejíž čisté obchodní jmění je nižší než částka
uvedená v odst. 1 písm. a), rozdělení zisku akcionářům, pokud je v závěrce po-
sledního účetního období celková výše obchodního jmění této společnosti, vy-
plývající z roční účetní závěrky, nižší než jedenapůlnásobek celkové výše dluhů
společnosti vůči věřitelům, jak vyplývá z roční účetní závěrky, anebo by se po
rozdělení zisku pod tuto hranici snížila;

c) uloží každé společnosti tohoto typu, která přistoupí k rozdělení zisku, i když je
její čisté obchodní jmění nižší než částka uvedená v odst. 1 písm. a), aby v po-
známce k roční účetní závěrce tuto skutečnost upřesnila.

Článek 16

Jakékoli rozdělení, které není v souladu s článkem 15, musí akcionáři, kteří jej ob-
drželi, vrátit, pokud společnost prokáže, že tito akcionáři o vadnosti rozdělení v je-
jich prospěch věděli anebo vzhledem k okolnostem měli vědět.
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Článek 17

1. V případě vážné ztráty upsaného základního kapitálu musí být svolána valná
hromada ve lhůtě stanovené právními předpisy členských států, aby posoudila, zda
je třeba společnost zrušit nebo přijmout jiná opatření.

2. Právní předpisy členského státu nemohou stanovit výši ztráty považované za
vážnou ve smyslu odstavce 1 na více než polovinu upsaného základního kapitálu.

Článek 18

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie.

2. Pokud byly upsány akcie společnosti osobou jednající vlastním jménem, avšak
na účet této společnosti, musí se na upisovatele pohlížet, jako by upsal na svůj účet.

3. Osoby nebo společnosti uvedené v čl. 3 písm. i), nebo v případě zvýšení upsa-
ného základního kapitálu, členové správního nebo řídícího orgánu jsou povinni spla-
tit akcie upsané v rozporu s tímto článkem.

Právní předpisy členského státu však mohou stanovit, že každá zúčastněná osoba se
může této povinnosti zprostit, pokud prokáže, že není osobně odpovědná.

Článek 19

1. Aniž je dotčena zásada rovného zacházení pro všechny akcionáře, kteří se na-
cházejí ve stejném postavení, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES
ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zne -
užívání trhu)7), mohou členské státy umožnit, aby společnost nabývala vlastní akcie
přímo nebo prostřednictvím osoby  jednající vlastním  jménem, avšak na účet  této
společnosti. Pokud je toto nabývání umožněno, stanoví pro ně členské státy alespoň
tyto podmínky:

a) nabytí povolila valná hromada, která stanoví podrobnosti tohoto nabytí, a zejmé-
na nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, dobu, na kterou může spo-
lečnost akcie nabýt, jejíž maximální délku určí vnitrostátní právní předpisy a kte-
rá  nesmí  být  delší  než  pět  let,  a při  nabytí  akcií  za  úplatu  rovněž  nejvyšší
a nejnižší protiplnění. Členové správních nebo řídících orgánů se ujistí, že jsou
v okamžiku povoleného nabytí splněny podmínky uvedené v písmenech b) a c);

b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále drží, a ak-
cií nabytých osobou jednající vlastním jménem, avšak na účet společnosti, nesmí
mít za následek snížení čistého obchodního jmění pod částku uvedenou v čl. 15
odst. 1 písm. a) a b);

c) transakce se může týkat pouze zcela splacených akcií.
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Členské státy mohou navíc podřídit nabývání ve smyslu prvního pododstavce splně-
ní kterékoli z těchto podmínek:
i) jmenovitá hodnota nabytých akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již
dříve a které stále drží, a akcií nabytých osobou jednající vlastním jménem,
avšak na účet společnosti, nebo nemají-li uvedené akcie jmenovitou hodnotu,
jejich zúčtovatelná pari hodnota nesmí překročit hranici, kterou stanoví člen-
ský stát. Tato hranice nesmí být nižší než 10 % upsaného základního kapitálu,

ii) povolení společnosti nabýt vlastní akcie ve smyslu prvního pododstavce, nej-
vyšší počet akcií, které může společnost nabýt, doba, na kterou může společ-
nost akcie nabýt, a nejvyšší či nejnižší protiplnění jsou určeny ve stanovách
nebo v zakládací listině společnosti,

iii) společnost splňuje odpovídající požadavky na podávání zpráv a oznámení,
iv) od určitých společností, určených členskými státy, lze požadovat, aby zrušily
nabytí akcií, za předpokladu, že částka rovná jmenovité hodnotě zrušených
akcií musí být zahrnuta do rezerv, jež nemohou být rozděleny akcionářům,
s výjimkou případu snížení upsaného základního kapitálu. Tyto rezervy lze
použít pouze za účelem zvýšení upsaného základního kapitálu kapitalizací
rezerv,

v) nabytí se nedotkne uspokojování nároků věřitelů.

2. Právní předpisy členského státu se mohou odchýlit od odst. 1 písm a) první vě-
ty, pokud je nabytí vlastních akcií nezbytné, aby se společnost vyhnula vážné a bez-
prostředně hrozící újmě. V takovém případě musí správní nebo řídící orgán společ-
nosti  informovat  následující  valnou  hromadu  o důvodech  a cílech  provedeného
nabytí, o počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, o účetní
hodnotě nabytých akcií, o podílu na upsaném základním kapitálu, který tyto akcie
představují, a o protihodnotě za tyto akcie.

3. Členské státy mohou vyloučit použití odst. 1 písm. a) první věty na akcie na-
byté společností samou nebo osobou jednající vlastním jménem, avšak na účet této
společnosti, které mají být rozděleny zaměstnancům této společnosti nebo zaměst-
nancům společnosti, která  je s touto společností spojena. K rozdělení  těchto akcií
musí dojít ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne nabytí.

Článek 20

1. Členské státy mohou vyloučit použití článku 19 na

a) akcie nabyté k provedení rozhodnutí o snížení základního kapitálu nebo v přípa-
dě uvedeném v článku 39;

b) akcie nabyté v důsledku univerzálního převodu majetku;
c) akcie zcela splacené, nabyté bezplatně nebo bankami a jinými finančními insti-
tucemi jako kupní provize;

d) akcie nabyté na základě právní povinnosti nebo v důsledku soudního rozhodnutí
k ochraně menšinových akcionářů například v případě sloučení, změny předmě-
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tu nebo právní formy společnosti, přenesení sídla společnosti do zahraničí nebo
zavedení omezení pro převod akcií;

e) akcie nabyté od akcionáře v případě jejich nesplacení;
f) akcie nabyté pro odškodnění menšinových akcionářů spojených společností;
g) akcie zcela splacené, nabyté během soudní dražby provedené s cílem splacení
pohledávky společnosti u majitele těchto akcií;

h) akcie zcela splacené, vydané investiční společností s fixním kapitálem podle čl. 15
odst. 4 druhého pododstavce a nabyté na žádost investorů touto společností nebo
společností s ní spojenou. Použije se čl. 15 odst. 4 písm. a). Tato nabytí nesmí
způsobit snížení čistého obchodního jmění pod částku upsaného základního ka-
pitálu zvýšenou o rezervy, které nemohou být podle právních předpisů rozděleny.

2. Akcie nabyté v případech podle odst. 1 písm. b) až g) však musí být převede-
ny nejpozději ve lhůtě tří let ode dne jejich nabytí, ledaže jmenovitá hodnota, nebo
nemají-li  jmenovitou  hodnotu,  účetní  hodnota  nabytých  akcií,  včetně  akcií,  které
společnost nabyla prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na účet
společnosti, nepřesahuje 10 % upsaného základního kapitálu.

3. Nedojde-li k převedení akcií ve lhůtě podle odstavce 2, musí být akcie zruše-
ny. Právní předpisy členského státu mohou pro toto zrušení vyžadovat snížení upsa-
ného základního kapitálu o odpovídající částku. Toto snížení musí být uloženo, po-
kud nabytí akcií, které mají být zrušeny, má za následek snížení čistého obchodního
jmění pod částku uvedenou v čl. 15 odst. 1 písm. a) a b).

Článek 21

Akcie nabyté v rozporu s články 19 a 20 musí být převedeny ve lhůtě jednoho roku
od jejich nabytí. Pokud k převedení ve stanovené lhůtě nedojde, použije se čl. 20
odst. 3.

Článek 22

1. Umožňují-li právní předpisy členských států, aby společnost samostatně nebo
prostřednictvím osob jednajících vlastním jménem, avšak na účet  této společnosti
nabývala vlastní akcie, podřídí držení těchto akcií alespoň těmto podmínkám:

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. října 2009 ve věci C-101/08,
Audiolux, SbSD [2009], s. I-09823

Právo Společenství neobsahuje obecnou právní zásadu, podle které jsou
menšinoví akcionáři chráněni povinností většinového akcionáře, který ovládl
nebo  ovládá  společnost,  nabídnout  jim  odkoupení  jejich  akcií  za  stejných
podmínek, jaké byly sjednány při nabytí podílu, prostřednictvím kterého vět-
šinový akcionář ovládl společnost nebo v ní zvýšil svůj vliv.
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a) z práv, která jsou spojena s akciemi, je v každém případě pozastaveno hlasovací
právo spojené s vlastními akciemi;

b) pokud jsou tyto akcie zúčtovány v aktivech rozvahy, je v pasivech uvedena ne-
pohotová rezerva ve stejné výši.

2. Umožňují-li právní předpisy členských států, aby společnost samostatně nebo
prostřednictvím  osob  jednajících  vlastním  jménem,  avšak  na  její  účet,  nabývala
vlastní akcie, musí požadovat, aby výroční zpráva obsahovala alespoň

a) důvody nabytí, ke kterým došlo během účetního období;
b) počet a jmenovitou hodnotu, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnotu
akcií nabytých a převedených během účetního období a podíl na upsaném zá-
kladním kapitálu, který tyto akcie představují;

c) v případech nabytí nebo převodu za úplatu protihodnotu za tyto akcie;
d) počet a jmenovitou hodnotu, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnotu
všech akcií nabytých a držených v portfoliu společnosti a rovněž podíl na upsa-
ném základním kapitálu, který tyto akcie představují.

Článek 23

1. Pokud členské státy umožňují společnosti přímo nebo nepřímo poskytovat zá-
lohy, půjčky nebo úvěry nebo zajišťovat závazky s cílem umožnit nabytí vlastních
akcií třetí osobě, lze tyto transakce provést za splnění podmínek stanovených v dru-
hém, třetím, čtvrtém a pátém pododstavci.

Transakce probíhá na odpovědnost správního nebo řídícího orgánu za spravedlivých
tržních podmínek, zejména pokud jde o úrok, který společnost obdrží, a pokud jde
o zajištění poskytnutá společnosti za půjčky a zálohy uvedené v prvním pododstav-
ci. Je náležitě přešetřena finanční způsobilost třetí osoby nebo, v případě transakce
za účasti více stran, každé ze zúčastněných smluvních stran.

Transakci předloží  správní nebo  řídící orgán předem ke  schválení valné hromadě
a valná hromada jedná v souladu s pravidly týkajícími se usnášeníschopnosti a vět-
šiny stanovené v článku 40. Správní nebo řídící orgán předloží valné hromadě píse-
m nou zprávu, ve které uvede důvody pro danou transakci, zájem společnosti na pro-
vedení takové transakce, podmínky, za kterých má být transakce provedena, rizika
související s transakcí v otázkách likvidity a platební schopnosti společnosti a cenu,
za kterou má třetí osoba akcie nabýt. Tato zpráva se předloží rejstříku za účelem zve-
řejnění podle článku 3 směrnice 68/151/EHS.

Celková finanční podpora poskytnutá třetím osobám nesmí mít v žádném okamžiku
za následek snížení čistého obchodního jmění pod částku uvedenou v čl. 15 odst. 1
písm. a) a b), i s přihlédnutím k případnému snížení čistého obchodního jmění, k ně-
muž může dojít, když společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá akcie této spo-
lečnosti podle čl. 19 odst. 1. Společnost zahrne do pasiv v rozvaze nerozdělitelnou
rezervu ve výši celkové finanční podpory.
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V případech, kdy třetí osoba prostřednictvím finanční pomoci od společnosti nabý-
vá akcie  této  společnosti  ve  smyslu čl.  19 odst.  1 nebo upisuje  její  akcie vydané
v průběhu zvyšování upsaného základního kapitálu, je toto nabytí nebo upsání usku-
tečněno za spravedlivou cenu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na transakce prováděné v rámci běžných obchodů
bankami a jinými finančními institucemi, ani na obchody prováděné s cílem nabytí
akcií zaměstnanci nebo pro zaměstnance společnosti dané nebo společností s ní spo-
jených. Tyto transakce a obchody však nesmí způsobit snížení čistého obchodního
jmění společnosti pod částku stanovenou v čl. 15 odst. 1 písm. a).

3. Odstavec 1 se nevztahuje na obchody provedené s cílem nabýt akcie podle čl. 20
odst. 1 písm. h).

Článek 23a

Jsou-li  smluvními  stranami  transakce uvedené v čl.  23  odst.  1  jednotliví  členové
správního nebo řídícího orgánu společnosti, nebo členové správního či řídícího or-
gánu mateřského podniku ve smyslu článku 1 směrnice Rady 83/349/EHS ze dne
13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách8), nebo samotný mateřský
podnik, anebo fyzické osoby jednající vlastním jménem, ale na účet členů těchto or-
gá nů nebo tohoto podniku, zajistí členské státy přiměřenými ochrannými opatření-
mi, aby se tyto transakce nedostávaly do střetu s nejlepšími zájmy společnosti.

Článek 24

1. Přijetí vlastních akcií samotnou společností nebo prostřednictvím osoby jed-
nající vlastním jménem, avšak na účet této společnosti, jako záruky se považuje za
nabytí uvedená v článku 19, čl. 20 odst. 1 a v článcích 22 a 23.

2. Členské státy mohou vyloučit použití odstavce 1 na běžné obchody bank a ji-
ných finančních institucí.

Článek 24a

1.
a) Upisování, nabývání nebo držení akcií akciové společnosti jinou společností ve
smyslu článku 1 směrnice 68/151/EHS, ve které akciová společnost přímo či ne-
přímo drží většinu hlasovacích práv nebo ve které může přímo či nepřímo uplat-
ňovat dominantní vliv, se považuje za jednání samotné akciové společnosti.

b) Písmeno a) se použije rovněž tehdy, pokud se jiná společnost řídí právem třetí ze-
mě a má právní formu srovnatelnou s právní formou uvedenou v článku 1 směr-
nice 68/151/EHS.
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2. Pokud však akciová společnost drží nepřímo většinu hlasovacích práv nebo
může nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nemusí členské státy uplatnit odstavec 1,
pokud stanoví pozastavení hlasovacích práv  spojených s akciemi akciové  společ-
nosti, které drží jiná společnost.

3. Nedojde-li  ke  koordinaci  vnitrostátních  předpisů  v oblasti  práva  koncernů,
mohou členské státy

a) vymezit případy, ve kterých se předpokládá, že akciová společnost  je schopna
uplatňovat dominantní vliv na jinou společnost; pokud členský stát využije této
možnosti,  musí  jeho  právní  předpisy  v každém  případě  stanovit,  že  možnost
uplatňovat dominantní vliv existuje, pokud akciová společnost
– má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozor-
čího orgánu a zároveň je akcionářem nebo společníkem jiné společnosti, nebo

– je akcionářem nebo společníkem jiné společnosti a sama kontroluje většinu
hlasovacích práv  jejích akcionářů nebo společníků na základě dohody uza-
vřené s ostatními akcionáři nebo společníky této společnosti.

Členské státy nejsou povinny stanovit jiné případy, než které jsou uvedené v prv-
ní a druhé odrážce;

b) vymezit případy, kdy  je akciová společnost považována za nepřímého držitele
hlasovacích práv nebo za schopnou nepřímo uplatňovat dominantní vliv;

c) upřesnit okolnosti, za kterých  je akciová společnost považována za společnost
drží cí hlasovací práva.

4.
a) Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1, pokud k upisování, nabývání nebo
držení dochází na účet osoby jiné, než která upisuje, nabývá či drží akcie a která
není ani akciovou společností podle odstavce 1, ani jinou společností, ve které
akcio vá společnost přímo či nepřímo drží většinu hlasovacích práv, nebo ve kte-
ré může přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv.

b) Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1, pokud upisování, nabývání nebo dr-
že ní provádí  jiná společnost  jako obchodník s cennými papíry a v rámci svého
předmětu podnikání, pokud je členem burzy cenných papírů se sídlem nebo půso-
bící v členském státu nebo jde o společnost schválenou orgánem nebo pod dohle-
dem orgánu členského státu příslušného pro dohled nad obchodníky s cennými pa-
píry, mezi které je možné ve smyslu této směrnice zahrnout i úvěrové instituce.

5. Členské státy nejsou povinny uplatňovat odstavec 1, pokud držení akcií akcio-
vé společnosti  jinou společností vyplývá z nabytí, ke kterému došlo před  tím, než
vztah mezi těmito dvěma společnostmi odpovídal kritériím stanoveným v odstavci 1.

Hlasovací práva spojená s těmito akciemi jsou však pozastavena a tyto akcie se vez-
mou v úvahu při stanovení, zda je splněna podmínka podle čl. 19 odst. 1 písm. b).

6. Členské státy nemusí uplatňovat čl. 20 odst. 2 nebo 3 ani článek 21 v případě
nabytí akcií akciové společnosti jinou společností, pokud stanoví
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a) pozastavení hlasovacích práv spojených s akciemi akciové společnosti, které dr-
ží jiná společnost, a

b) že členové správního nebo řídícího orgánu akciové společnosti jsou povinni od-
koupit od jiné společnosti akcie uvedené v čl. 20 odst. 2 a 3 a v článku 21 za ce-
nu,  za  kterou  je  tato  jiná  společnost  nabyla;  tato  sankce  se  neuplatní  výlučně
v případě, že zmínění členové prokáží, že akciová společnost se na upisování ani
nabývání zmíněných akcií nijak nepodílela.

Článek 25

1. O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná hromada. Toto
rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného základního kapitálu budou zveřejněna způ-
sobem stanoveným v právních předpisech každého členského státu v souladu s člán-
kem 3 směrnice 68/151/EHS.

2. Stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná hromada, jejíž rozhod-
nutí musí být zveřejněno v souladu s odstavcem 1, mohou povolit zvýšení upsaného
základního kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s ohledem na maximální
výši případně stanovenou právními předpisy. Vmezích stanovené výše případně roz-
hodne o zvýšení upsaného základního kapitálu k tomu zmocněný orgán společnosti.
Tato pravomoc orgánu má maximální dobu trvání pět let a může být jednou nebo ví-
cekrát obnovena valnou hromadou pokaždé na období nepřesahující pět let.

3. Existuje-li více druhů akcií, je rozhodnutí valné hromady o zvýšení základní-
ho kapitálu podle odstavce 1 nebo o povolení ke zvýšení základního kapitálu podle
odstavce 2 schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, jejichž práv se obchod
týká.

4. Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, které jsou převodi-
telné na akcie nebo se kterými je spojeno právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na
přeměnu těchto cenných papírů, ani na výkon práva na úpis.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. března 1992 ve věci C-381/89,
Syndesmos, SbSD [1992], s. I-02111

Jednotlivci se mohou vůči veřejným orgánům před národními soudy člen-
ských států dovolávat článků 25(1) a 29(1) druhé směrnice (77/91/EHS), je-
jichž  účelem  je  na  ochranu  zájmů  společníků  a třetích  osob  koordinovat
ochranná opatření, která jsou vyžadována v členských státech od společností
ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, při zakládání akciových spo-
lečností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosa-
žení rovnocennosti těchto opatření.

Tato ustanovení musí být vykládána tak, že vylučují aplikaci pravidel, při-
jatých za účelem zajištění ozdravení a nepřetržité obchodní činnosti podniků, 

druhá směrnice Rady 77/91/EHS

41



které mají zvláštní význam pro ekonomiku členského státu a jsou ve výjimeč-
né situaci v důsledku svého zadlužení, jež dovolují rozhodnout o zvýšení zá-
kladního kapitálu na základě správního aktu, aniž by bylo takové rozhodnutí
přijato valnou hromadou a umožňují na základě správního aktu rozhodnout
o přidělení nového podílu bez nabídky na základě přednostního práva akcio-
nářům v poměru k základnímu kapitálu představovanému jejich akciemi.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. května 1991 ve spojených věcech
C-19/90 a C-20/90, Karella a Karellas, SbSD [1991], s. I-02691

Jednotlivci se mohou vůči veřejným orgánům před národními soudy člen-
ských států dovolávat článku 25 druhé směrnice Rady 77/91/EHS o koordina-
ci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob
vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pod-
odstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně
jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření.

Na základě ustanovení, podle něhož o jakémkoliv zvýšení základního ka-
pitálu musí být rozhodnuto valnou hromadou, článek 25(1) stanoví pravidla,
která jsou, pokud se jedná o jejich obsah, bezpodmínečná a dostatečně určitá,
aby odůvodnila shledání jejich přímého účinku.

Článek 25 ve spojení s článkem 41(1)  této směrnice musí být vykládán
tak, že vylučuje aplikaci pravidel, která za účelem zajištění přežití a nepřetr-
žitého provozu podniků, které mají zvláštní ekonomický a sociální význam
pro společnost jako celek a nacházejí se ve výjimečné situaci v důsledku své-
ho předlužení, stanoví přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na zá-
kladě správního aktu, aniž by ustanovení o přednostním právu stávajících ak-
cio nářů  v případě  vydání  nových  akcií  bylo  dotčeno.  V tomto  ohledu  je
nepodstatné, že tato pravidla stanoví, že akcie takto vytvořené mohou být za
účelem podpory držení akcií širokou veřejností převedeny na zaměstnance
společnosti nebo na  jinou skupinu soukromých osob, pokud tato možnost
nebyla uskutečněna.

Rozsudek Soudního dvora ES ze dne 12. listopadu 1992 
ve spojených věcech C-134/91 a C-135/91, Kerafina-Keramische-und
Finanz Holding AG, SbSD [1992], s. I-05699

1.  Jednotlivci  se mohou vůči  veřejným orgánům před národními  soudy
členských  států  dovolávat  článku  25(1) druhé  směrnice  Rady  77/91/EHS
o koordinaci ochranných opatření, která  jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 
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druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udr-
žování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennos-
ti těchto opatření.

Článek 25 ve spojení s článkem 41(1)  této směrnice musí být vykládán
tak, že vylučuje aplikaci pravidel členských států, která za účelem zajištění
přežití a nepřetržitého provozu podniků, které mají zvláštní ekonomický a so-
ciální význam pro společnost a nacházejí se ve výjimečné situaci v důsledku
svého předlužení, stanoví přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na
základě správního aktu, aniž by ustanovení o přednostním právu stávajících
akcionářů v případě vydání nových akcií bylo dotčeno.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. března 1996 ve věci C-441/93,
Panagis Pafitis a další, SbSD [1996], s. I-01347

druhá směrnice (77/91) o koordinaci ochranných opatření, která jsou na
ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od
společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání ak-
ciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, a pře-
devším články 25 a 29 této směrnice, musí být vykládány tak, že se vztahují
na banky zřízené ve formě akciové společnosti. Kritériem stanoveným legis-
lativou Společenství pro definici rozsahu působnosti druhé směrnice je práv-
ní forma společnosti, bez ohledu na její předmět podnikání.

Článek 25 této směrnice, podle něhož o každém zvýšení základního kapi-
tálu musí rozhodnout valná hromada, brání národním právním předpisům, po-
dle kterých může být základní kapitál banky zřízené ve formě akciové spo-
lečnosti, která se v důsledku svého zadlužení nachází ve výjimečné situaci,
zvýšen na základě administrativního opatření, bez rozhodnutí valné hromady.
Přestože směrnice nebrání opatřením směřujícím k exekuci, jež vedou k záni-
ku  společnosti,  a především nebrání ustanovením o likvidaci,  jež podřizují
společnost nucené správě v zájmu ochrany práv věřitelů, není její aplikace vy-
loučena v případě běžných sanačních opatření za účelem zajištění přežití spo-
lečnosti, přestože tato opatření mohou vést k tomu, že akcionáři a řádné orgá-
ny společnosti jsou přechodně zbaveny svých práv.

Použití pravidel národních právních předpisů, jež zakazují zneužívající
výkon práva, nesmí omezovat plný účinek a jednotnou aplikaci práva Spo-
lečenství v členských  státech,  a proto  jednání  akcionáře na  základě  člán-
ku 25 nesmí, aniž by byl změněn rozsah tohoto ustanovení, být považováno
za zneužívající pouze z toho důvodu, že  je minoritním akcionářem společ-
nosti, která podléhá sanančním opatřením, nebo že měl údajně prospěch ze
sanace společnosti.
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Zveřejnění nabídky k upsání akcií v celostátním deníku v souvislosti se
zvýšením základního kapitálu nepředstavuje písemné poskytnutí  informace
majiteli akcie na  jméno předepsané podle  třetí věty článku 29(3) směrnice,
pokud národní právní předpisy nevyžadují zveřejnění ve vnitrostátním věstní-
ku určeném k tomu účelu.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1998 ve věci C-367/96,
Kefalas, SbSD [1998], s. I-02843

1. Zneužívající nebo podvodné dovolávání se práva Společenství je zaká-
záno. Právo Společenství proto nevylučuje použití národních právních před-
pisů  pro  posouzení,  zda  právo  vyplývající  z ustanovení  právních  předpisů
Společenství je vykonáváno zneužívajícím způsobem. Použití tohoto pravidla
členského státu však nesmí ohrožovat plný účinek nebo jednotnou aplikaci
práva Společenství v členských státech. Národní soudy nesmí především při
posuzování výkonu práva vyplývajícího z ustanovení právních předpisů Spo-
lečenství měnit rozsah tohoto ustanovení nebo mařit jím sledovaný účel.

2. Akcionáři, jež se dovolává článku 25(1) druhé směrnice 77/91 o právu
společností, nesmí být kladen za vinu zneužívající výkon práva vyplývajícího
z tohoto ustanovení pouze proto, že zvýšení základního kapitálu na základě
správního aktu, jež napadá, vyřešilo finanční potíže ohrožující existenci spo-
lečnosti a jednoznačně mu poskytlo ekonomický prospěch, nebo proto, že ne-
vykonal své přednostní právo podle článku 29(1) této směrnice k nabytí no-
vých akcií vydaných za účelem sporného zvýšení kapitálu.

Za  prvé  se  rozhodovací  pravomoc  valné  hromady  stanovená  v článku
25(1) uplatní i v případě, kdy společnost má vážné finanční potíže. Za druhé
by akcionář výkonem přednostního práva prokázal svou ochotu podílet se na
výkonu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bez rozhodnutí valné hro-
mady, ačkoliv právě toto rozhodnutí napadá na základě článku 25(1) druhé
směrnice.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. března 2000 ve věci C-373/97,
Dionysios Diamantis, SbSD [2000] I-01705

1. Zneužívající nebo podvodné dovolávání se práva Společenství je zaká-
záno. Právo Společenství proto nevylučuje použití národních právních před-
pisů  pro  posouzení,  zda  právo  vyplývající  z ustanovení  právních  předpisů
Společenství je vykonáváno zneužívajícím způsobem. Použití tohoto pravidla
členského státu však nesmí ohrožovat plný účinek nebo jednotnou aplikaci
práva Společenství v členských státech.
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Článek 26

Akcie vydané jako protiplnění na vklad v souvislosti se zvýšením upsaného základ-
ního kapitálu musí být splaceny alespoň do výše 25 % své jmenovité hodnoty, nebo
nemají-li jmenovitou hodnotu, své účetní hodnoty. Je-li stanoveno emisní ážio, mu-
sí být zcela splaceno.

Článek 27

1. Akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v souvislosti se zvýšením
upsaného základního kapitálu musí být zcela splaceny ve lhůtě pěti let od rozhodnu-
tí zvýšit upsaný základní kapitál.

2. Vklady uvedené v odstavci 1 tvoří předmět zprávy vypracované před provede-
ním zvýšení upsaného základního kapitálu jedním nebo více odborníky nezávislými
na společnosti,  jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo soudem.
Odborníky mohou být v souladu s právními předpisy každého členského státu fyzic-
ké nebo právnické osoby nebo společnosti.

Použijí se čl. 10 odst. 2 a 3 a články 10a a 10b.

3. Členské státy mohou vyloučit použití odstavce 2, pokud ke zvýšení upsaného
základního kapitálu dojde s cílem provést fúzi, rozdělení nebo veřejnou nabídku na
nákup nebo výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti zaniklé při slou-
čení nebo rozdělení nebo akcionáře společnosti, která je předmětem veřejné nabídky
na nákup nebo výměnu akcií.

Avšak v případech  fúze nebo  rozdělení uplatňují  členské  státy první pododstavec
pouze tehdy, je-li nezávislým znalcem vypracována zpráva o projektu fúze nebo roz-
dělení.

2. Akcionáři dovolávajícímu se článku 25(1) druhé směrnice 77/91 o prá-
vu společností nesmí být kladen za vinu zneužívající výkon práva přiznaného
tímto ustanovením pouze z toho důvodu, že je minoritním akcionářem, měl
prospěch  ze  sanace  společnosti  podléhající  sanačnímu  opatření,  nevykonal
své přednostní právo, nebo protože patří k akcionářům, kteří požádali o pod-
řízení společnosti režimu platnému pro společnosti s vážnými potížemi, nebo
nechal uplynout určitou dobu před podáním žaloby. Oproti tomu právo Spo-
lečenství nebrání použití  takového ustanovení národních právních předpisů
národními  soudy,  pokud  se  akcionář  rozhodne mezi  opatřeními  k nápravě,
které má k dispozici pro případy vyplývající z porušení směrnice, pro takové,
které natolik vážně poškozuje oprávněné zájmy třetích osob, že je zcela zjev-
ně nepřiměřené.
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Jestliže se členské státy rozhodnou použít odstavec 2 v případě fúze nebo rozdělení,
mohou stanovit, že zpráva podle tohoto článku a zpráva nezávislého znalce o pro-
jektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným znalcem či znalci.

4. Členské státy mohou vyloučit použití odstavce 2, pokud jsou všechny akcie
vydané v souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu vydány jako proti-
plnění na nepeněžité vklady jedné či více společností, za podmínky, že se všichni ak-
cio náři společnosti přijímající vklady vzdali vypracování zprávy odborníků a že jsou
splněny podmínky čl. 10 odst. 4 písm. b) až f).

Článek 28

Pokud zvýšení základního kapitálu není zcela upsáno, zvýší se základní kapitál o vý-
ši úpisů pouze tehdy, stanoví-li výslovně tuto možnost podmínky emise.

Článek 29

1. V průběhu každého zvyšování základního kapitálu upsaného peněžitými vkla-
dy musí být akcie přednostně nabídnuty akcionářům poměrně podle podílu na zá-
kladním kapitálu, který představují jejich akcie.

2. Členské státy mohou

a) vyloučit použití odstavce 1 na akcie,  se kterými  je spojeno omezené právo na
účast na rozdělení podle článku 15 a/nebo na rozdělení majetku společnosti v pří-
padě její likvidace, nebo

b) připustit,  je-li upsaný základní kapitál společnosti, který tvoří více druhů akcií
s rozdílným hlasovacím právem nebo právem na účast na rozdělení podle článku
15 nebo právem na rozdělení majetku společnosti v případě likvidace zvyšován
vydáním nových akcií pouze jednoho z těchto druhů, výkon předkupního práva
akcionáři vlastníky ostatních druhů akcií až po uplatnění tohoto práva akcionáři
vlastníky druhu akcií, které jsou vydávány.

3. Nabídka na přednostní úpis akcií a lhůta, ve které má být toto právo uplatněno,
musí  být  zveřejněny  ve  vnitrostátním  věstníku  určeném  v souladu  se  směrnicí
68/151/EHS. Právní předpisy členského státu nicméně nemusí požadovat toto zveřej-
nění, pokud všechny akcie společnosti znějí na jméno. V tomto případě musí být všich-
ni akcionáři informováni písemně. Předkupní právo musí být vykonáno ve lhůtě ales-
poň čtrnácti dnů od dne zveřejnění nabídky nebo ode dne odeslání dopisů akcionářům.

4. Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, nemohou předkupní právo
omezit ani zrušit. Toto rozhodnutí však může přijmout valná hromada. Řídící nebo
správní orgán společnosti je povinen předložit této valné hromadě písemnou zprávu,
ve které uvede důvody omezení nebo zrušení předkupního práva a stanovení navr-
hované ceny emise. Valná hromada přijme  rozhodnutí podle pravidel o usnášení-
schopnosti a pravidel o většinovém rozhodování uvedených v článku 40. Její roz-
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hodnutí bude zveřejněno způsobem stanoveným právními předpisy každého člen-
ského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS.

5. Právní předpisy členského státu mohou stanovit, že stanovy, akt, kterým se
společnost  zakládá,  nebo valná  hromada usnášející  se  podle  pravidel  o usnášení-
schopnosti, o většinovém rozhodování a o zveřejňování uvedených v odstavci 4, mo-
hou udělit pravomoc omezit nebo zrušit předkupní právo orgánu společnosti, který
je oprávněn rozhodovat o zvýšení upsaného základního kapitálu v mezích schvále-
ného základního kapitálu. Toto oprávnění nemůže být uděleno na dobu delší, než je
doba stanovená v čl. 25 odst. 2.

6. Odstavce 1 až 5 se vztahují na vydání všech cenných papírů, které jsou převo-
ditelné na akcie nebo se kterými je spojeno právo upisovat akcie, ale nevztahuje se
na přeměnu těchto cenných papírů, ani na výkon práva na úpis.

7. Jsou-li akcie vydány bankám nebo jiným finančním institucím s cílem jejich
nabídky akcionářům společnosti podle odstavců 1 a 3 na základě rozhodnutí o zvý-
šení upsaného základního kapitálu, k vyloučení předkupního práva podle odstavců 4
a 5 nedojde.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. března 1992 ve věci C-381/89,
Syndesmos, SbSD [1992], s. I-02111

Jednotlivci se mohou vůči veřejným orgánům před národními soudy člen-
ských států dovolávat článků 25(1) a 29(1) druhé směrnice (77/91/EHS), je-
jichž  účelem  je  na  ochranu  zájmů  společníků  a třetích  osob  koordinovat
ochranná opatření, která jsou vyžadována v členských státech od společností
ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, při zakládání akciových spo-
lečností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosa-
žení rovnocennosti těchto opatření.

Tato ustanovení musí být vykládána tak, že vylučují aplikaci pravidel, při-
jatých za účelem zajištění ozdravení a nepřetržité obchodní činnosti podniků,
které mají zvláštní význam pro ekonomiku členského státu a jsou ve výjimeč-
né situaci v důsledku svého zadlužení, jež dovolují rozhodnout o zvýšení zá-
kladního kapitálu na základě správního aktu, aniž by bylo takové rozhodnutí
přijato valnou hromadou a umožňují na základě správního aktu rozhodnout
o přidělení nového podílu bez nabídky na základě přednostního práva akcio-
nářům v poměru k základnímu kapitálu představovanému jejich akciemi.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. března 1996 ve věci C-441/93,
Panagis Pafitis a další, SbSD [1996], s. I-01347

druhá směrnice (77/91) o koordinaci ochranných opatření, která jsou na
ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od 
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společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akci-
o vých společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, a pře-
devším články 25 a 29 této směrnice, musí být vykládány tak, že se vztahují
na banky zřízené ve formě akciové společnosti. Kritériem stanoveným legis-
lativou Společenství pro definici rozsahu působnosti druhé směrnice je práv-
ní forma společnosti, bez ohledu na její předmět podnikání.

Článek 25 této směrnice, podle něhož o každém zvýšení základního kapi-
tálu musí rozhodnout valná hromada, brání národním právním předpisům, po-
dle kterých může být základní kapitál banky zřízené ve formě akciové spo-
lečnosti, která se v důsledku svého zadlužení nachází ve výjimečné situaci,
zvýšen na základě administrativního opatření, bez rozhodnutí valné hromady.
Přestože směrnice nebrání opatřením směřujícím k exekuci, jež vedou k záni-
ku  společnosti,  a především nebrání ustanovením o likvidaci,  jež podřizují
společnost nucené správě v zájmu ochrany práv věřitelů, není její aplikace vy-
loučena v případě běžných sanačních opatření za účelem zajištění přežití spo-
lečnosti, přestože tato opatření mohou vést k tomu, že akcionáři a řádné orgá-
ny společnosti jsou přechodně zbaveny svých práv.

Použití pravidel národních právních předpisů, jež zakazují zneužívající vý-
kon práva, nesmí omezovat plný účinek a jednotnou aplikaci práva Společen-
ství v členských státech, a proto jednání akcionáře na základě článku 25 nesmí,
aniž by byl změněn rozsah tohoto ustanovení, být považováno za zneužívající
pouze z toho důvodu, že je minoritním akcionářem společnosti, která podléhá
sanančním opatřením, nebo že měl údajně prospěch ze sanace společnosti.

Zveřejnění nabídky k upsání akcií v celostátním deníku v souvislosti se
zvýšením základního kapitálu nepředstavuje písemné poskytnutí  informace
majiteli akcie na  jméno předepsané podle  třetí věty článku 29(3) směrnice,
pokud národní právní předpisy nevyžadují zveřejnění ve vnitrostátním věstní-
ku určeném k tomu účelu.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. listopadu 1996 ve věci C-42/95,
Siemens, SbSD [1996], s. I-06017

druhá  směrnice  Rady  (77/91/EHS)  o koordinaci  ochranných  opatření,
která  jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v člen-
ských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy
při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základní-
ho  kapitálu,  za  účelem  dosažení  rovnocennosti  těchto  opatření,  především
článek 29(1) a (4), nebrání národním právním předpisům členských států, kte-
ré poskytují akcionářům v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitými
vklady  přednostní  právo  a stanoví  obsahový  přezkum  legality  rozhodnutí 
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o vyloučení tohoto práva, který zajišťuje silnější ochranu akcionářů než je po-
dle článku 29(4) směrnice vyžadována pro zvýšení peněžitými vklady.

Ze skutečnosti, že toto ustanovení neplatí pro zvýšení upsaného základní-
ho kapitálu nepeněžitými vklady, nelze vyvodit, že zákonodárce Společenství
zamýšlel omezit přednostní právo akcionářů na zvýšení základního kapitálu
peněžitými vklady a tím bránil členským státům stanovit přednostní právo ta-
ké při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Protože druhá směr-
nice stanoví přednostní právo pouze při zvýšení upsaného základního kapitá-
lu peněžitými vklady a neobsahuje úpravu pro případ komplexní, ve většině
členských států neznámé možnosti výkonu přednostního práva při zvýšení zá-
kladního kapitálu nepeněžitými vklady, ponechává tak na uvážení členských
států, zda poskytnou přednostní právo v posledně uvedeném případě. Národní
právní předpisy, které rozšiřují přednostní právo akcionářů na zvýšení základ-
ního kapitálu nepeněžitými vklady, avšak zároveň stanoví, že toto právo může
být za určitých podmínek omezeno nebo vyloučeno, jsou v souladu s jedním
z cílů druhé směrnice, spočívajím v zajištění účinné ochrany akcionářů.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1998 ve věci C-367/96,
Kefalas, SbSD [1998], s. I-02843

1. Zneužívající nebo podvodné dovolávání se práva Společenství je zaká-
záno. Právo Společenství proto nevylučuje použití národních právních před-
pisů  pro  posouzení,  zda  právo  vyplývající  z ustanovení  právních  předpisů
Společenství je vykonáváno zneužívajícím způsobem. Použití tohoto pravidla
členského státu však nesmí ohrožovat plný účinek nebo jednotnou aplikaci
práva Společenství v členských státech. Národní soudy nesmí především při
posuzování výkonu práva vyplývajícího z ustanovení právních předpisů Spo-
lečenství měnit rozsah tohoto ustanovení nebo mařit jím sledovaný účel.

2. Akcionáři, jež se dovolává článku 25(1) druhé směrnice 77/91 o právu
společností, nesmí být kladen za vinu zneužívající výkon práva vyplývajícího
z tohoto ustanovení pouze proto, že zvýšení základního kapitálu na základě
správního aktu, jež napadá, vyřešilo finanční potíže ohrožující existenci spo-
lečnosti a jednoznačně mu poskytlo ekonomický prospěch, nebo proto, že
nevykonal své přednostní právo podle článku 29(1) této směrnice k nabytí
nových akcií vydaných za účelem sporného zvýšení kapitálu.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2008 ve věci C-338/06,
Komise proti Španělsku, SbSD [2008], s. I-10139

Členský stát, který zachoval v platnosti právní úpravu, podle které valná
hromada akcionářů společnosti kótované na burze může,  jestliže rozhoduje 
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o zvýšení kapitálu s úplným či částečným vyloučením přednostního práva na upi-
sování akcií, rozhodnout o vydání nových akcií za jakoukoli cenu, pokud uvede-
ná  valná  hromada  disponuje  stanoviskem  členů  řídícího  orgánu  společnosti
a zprávou auditora určeného za tímto účelem a pokud je cena emise  akcií vyšší
než jejich výše čistého obchodního majetku, jak vyplývá ze zprávy audi tora, se
nedopustil nesplnění povinností, které pro něj vyplývají z článku 42 druhé směr-
nice 77/91 v oblasti práva společností ve spojení s čl. 29 odst. 1 a 4 této směrnice.

Přednostní právo na upisování zavedené ve prospěch akcionářů totiž sice
připouští pouze výjimku výslovně stanovenou v čl. 29 odst. 4 druhé směrni-
ce, avšak to nic nemění na tom, že tato směrnice stanoví minimální požadav-
ky v oblasti ochrany akcionářů a věřitelů akciových společností tím, že pone-
chává  na  členských  státech,  aby  podle  své  úvahy  přijaly  ustanovení  vůči
uvedeným osobám příznivější, která stanoví přísnější podmínky pro vylouče-
ní uvedeného přednostního práva.

mimoto skutečnost, že stanovení ceny vydání nových akcií může podle té-
to právní úpravy být na úrovni nižší než jejich tržní hodnota, nemůže při ne -
existenci poznatku, jenž má prokázat, jak to vyžaduje uvedený článek 42, že
tyto dvě kategorie akcionářů jsou ve stejném postavení, takže by jim mělo být
zajištěno rovné zacházení, být považována za skutečnost, která by mohla vy-
tvořit nerovné zacházení mezi stávajícími a novými akcionáři ve smyslu člán-
ku 42 druhé směrnice. Krom toho vyžadovat, aby cena vydání nových akcií
nebyla nižší než jejich tržní hodnota, by mohlo mít za následek, že i kdyby
taková cena byla odůvodněna zprávou členů řídícího orgánu, valná hroma-
da akcio nářů by ji nemohla použít, aniž by porušila zásadu rovného zacháze-
ní uvedenou v článku 42 druhé směrnice.

Členský stát, který přednostní právo na upisování akcií v případě zvýšení
upsaného základního kapitálu peněžitými vklady přiznává nejen akcionářům,
ale také majitelům dluhopisů převoditelných na akcie, a který přednostní prá-
vo na upisování dluhopisů převoditelných na akcie přiznává nejen akcioná-
řům, ale také majitelům dříve vydaných dluhopisů převoditelných na akcie,
nesplnil povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 29 odst. 1 a 6 druhé směrni-
ce 77/91 v oblasti práva společností.

Jak vyplývá ze znění uvedeného čl. 29 odst. 1 a 6, nabídka nových akcií
a dluhopisů převoditelných na akcie není totiž akcionářům a majitelům dlu-
hopisů učiněna simultánně, nýbrž je „přednostně“ učiněna akcionářům. Proto
pouze v rozsahu, v němž akcionáři nevyužili svého přednostního práva, mo-
hou uvedené akcie a dluhopisy být nabídnuty dalším nabyvatelům, mezi něž
patří zejména majitelé dluhopisů převoditelných na akcie.

Členský stát, který nestanoví, že valná hromada akcionářů společnosti
může při vydání dluhopisů převoditelných na akcie rozhodnout o vyloučení 
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Článek 30

Každé snížení upsaného základního kapitálu s výjimkou snížení nařízeného soudním
rozhodnutím musí podléhat alespoň rozhodnutí valné hromady, která se usnáší podle
pravidel o usnášeníschopnosti  a o většinovém rozhodování podle článku 40, aniž
jsou dotčeny články 36 a 37. Toto rozhodnutí musí být zveřejněno způsobem stano-
veným právními předpisy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice
68/151/EHS.

V oznámení o svolání valné hromady musí být uveden alespoň účel snížení základ-
ního kapitálu a způsob jeho provedení.

Článek 31

Existuje-li více druhů akcií, je rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapi-
tálu schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, jejichž práv se obchod týká.

Článek 32

1. V případě snížení upsaného základního kapitálu mají alespoň věřitelé, jejichž
pohledávky vznikly před zveřejněním rozhodnutí o snížení, alespoň právo na zajiš-
tění pohledávek, které ke dni zveřejnění nejsou splatné. Členské státy mohou toto
právo vyloučit, pouze jsou-li věřiteli k dispozici odpovídající ochranná opatření ne-
bo nejsou-li tato opatření potřebná s ohledem na aktiva společnosti.

Členské státy stanoví podmínky pro výkon práva stanoveného v prvním pododstav-
ci. V každém případě členské státy zajistí, aby se věřitelé mohli obrátit na příslušný
správní orgán nebo soud se žádostí o odpovídající ochranná opatření, pokud mohou

přednostního práva na upisování dluhopisů převoditelných na akcie, nesplnil
povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 29 odst. 6 druhé směrnice 77/91 v ob-
lasti práva společností ve spojení s odstavcem 4 téhož článku.

I když je pravda, že členské státy mohou podle své úvahy stanovit přísněj-
ší podmínky pro vyloučení dotčeného přednostního práva, nic to nemění na
tom, že čl. 29 odst. 6 druhé směrnice ve spojení s odstavcem 4 téhož článku
vyžaduje, aby za určitých okolností valná hromada akcionářů mohla rozhod-
nout o vyloučení přednostního práva na upisování veškerých cenných papírů,
které jsou převoditelné na akcie. Vnitrostátní právní úprava, která výslovně
možnost takového vyloučení nestanoví, i za předpokladu, že by mohla být vy-
kládána ve smyslu odporujícím jeho znění, by nemohla vytvořit dostatečně
přesný, jasný a transparentní stav, aby jednotlivci měli možnost se seznámit
se všemi svými právy a tato práva uplatnit před vnitrostátními soudy.
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spolehlivě prokázat, že snížení upsaného základního kapitálu ohrozí uhrazení jejich
pohledávek a že společnost pro ně nezajistila žádná odpovídající ochranná opatření.

2. Právní předpisy členských států alespoň stanoví, že snížení základního kapitá-
lu bude neúčinné nebo že ve prospěch akcionářů nedojde k žádné platbě, dokud vě-
řitelé nebudou uspokojeni nebo pokud soud nerozhodne, že žádosti věřitelů nemá
být vyhověno.

3. Tento článek se použije, pokud ke snížení upsaného základního kapitálu dojde
celkovým nebo částečným odmítnutím splatit zůstatky vkladů akcionářů.

Článek 33

1. Členské státy mohou vyloučit použití článku 32 na snížení upsaného základní-
ho kapitálu, jehož cílem je vyrovnat způsobené ztráty nebo zahrnout finanční částky
do rezerv, za podmínky, že výše těchto rezerv nepřesáhne 10 % sníženého upsaného
základního kapitálu. Tato rezerva nemůže být s výjimkou snížení upsaného základ-
ního kapitálu rozdělena akcionářům; může být použita pouze k vyrovnání vzniklé
ztráty nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu zahrnutím rezervy, pokud člen-
ský stát tuto operaci umožňuje.

2. V případech uvedených v odstavci 1 stanoví právní předpisy členského státu
alespoň opatření nezbytná k tomu, aby částky plynoucí ze snížení upsaného základ-
ního kapitálu nemohly být použity k provedení plateb nebo k rozdělení akcionářům,
ani ke zbavení akcionářů povinnosti poskytnout vklad.

Článek 34

Upsaný základní kapitál nesmí být snížen na částku nižší, než je minimální základní
kapitál stanovený v článku 6. Členské státy však mohou povolit takové snížení, po-
kud zároveň stanoví, že rozhodnutí provést snížení nabude účinku až tehdy, dojde-li
ke zvýšení upsaného základního kapitálu na úroveň, která se rovná alespoň stanove-
nému minimu.

Článek 35

Umožňují-li  právní  předpisy  členského  státu  částečnou  nebo  úplnou  amortizaci
upsaného základního kapitálu bez jeho současného snížení, požadují splnění alespoň
těchto podmínek:

a) umožňují-li stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, amortizaci, rozhod-
ne o této amortizaci valná hromada alespoň za obvyklých podmínek usnášení-
schopnosti a většinového rozhodování. Neumožňují-li stanovy nebo akt, kterým
se společnost zakládá, amortizaci, rozhodne o ní valná hromada alespoň za ob-
vyklých  podmínek usnášeníschopnosti  a většinového  rozhodování podle  článku
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40. Toto rozhodnutí musí být zveřejněno způsoby stanovenými právními předpi-
sy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS;

b) amortizace může být provedena pouze prostředky určenými k rozdělení v soula-
du s čl. 15 odst. 1;

c) akcionáři, jejichž akcie jsou amortizovány, si ponechají svá práva ve společnos-
ti, s výjimkou práva na vyplacení vkladu a práva na účast na rozdělení první di-
videndy získané z nesplacených akcií.

Článek 36

1. Umožňují-li právní předpisy členského státu společnostem snížit jejich upsaný
základní kapitál povinným stažením akcií, požadují dodržení alespoň těchto podmínek:

a) povinné stažení musí být stanoveno nebo povoleno ve stanovách nebo v aktu,
kterým se společnost zakládá, před úpisem akcií, které mají být staženy;

b) je-li povinné stažení stanovami nebo aktem, kterým se společnost zakládá pouze
povoleno, rozhodne o něm valná hromada, pokud ho jednomyslně neschválí do-
tyční akcionáři;

c) orgán společnosti, který rozhodne o povinném stažení, určí podmínky a podrob-
nosti provedení této operace, pokud nebyly určeny ve stanovách nebo aktu, kte-
rým se společnost zakládá;

d) článek 32 se použije, nejedná-li se o zcela splacené akcie, které jsou společnosti
bezplatně poskytnuty nebo které  jsou  staženy  s využitím prostředků určených
k rozdělení v souladu s čl. 15 odst. 1; v těchto případech musí být do rezerv za-
hrnuta  částka  rovná  jmenovité  hodnotě,  nebo  nemají-li  jmenovitou  hodnotu,
účetní hodnotě všech stažených akcií. Tato rezerva nesmí být, s výjimkou sníže-
ní upsaného základního kapitálu, rozdělena akcionářům; tuto rezervu lze použít
pouze k vyrovnání vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného základního kapitá-
lu zahrnutím těchto rezerv, pokud to právní předpisy členského státu umožňují;

e) rozhodnutí o povinném vzetí akcií z oběhu musí být zveřejněno způsobem sta-
noveným  právními  předpisy  každého  členského  státu  v souladu  s článkem  3
směrnice 68/151/EHS.

2. V případech uvedených v odstavci 1 se čl. 30 odst. 1 a články 31, 33 a 40
nepoužijí.

Článek 37

1. V případě snížení upsaného základního kapitálu vzetím z oběhu akcií nabytých
samostatně společností nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak
na účet této společnosti, musí o tomto vzetí z oběhu rozhodnout valná hromada.

2. Článek 32 se použije, nejedná-li se o zcela splacené akcie, které byly nabyty
bezplatně nebo s využitím prostředků určených k rozdělení v souladu s čl. 15 odst. 1;
v těchto případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná jmenovité hodnotě,
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nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnotě všech akcií vzatých z oběhu. Ta-
to rezerva nesmí být, s výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, rozdělena
mezi akcionáře; tuto rezervu lze použít pouze k vyrovnání vzniklých ztrát nebo ke
zvýšení  upsaného  základního  kapitálu  zahrnutím  těchto  rezerv,  pokud  to  právní
předpisy členských států umožňují.

3. V případech uvedených v odstavci 1 se články 31, 33 a 40 nepoužijí.

Článek 38

Existuje-li v případech uvedených v článku 35, čl. 36 odst. 1 písm. b) a čl. 37 odst. 1
více druhů akcií, je rozhodnutí valné hromady o amortizaci upsaného základního ka-
pitálu nebo o jeho snížení vzetím akcií z oběhu podmíněno odděleným hlasováním
alespoň pro každý druh akcionářů, jejichž práva jsou touto transakcí dotčena.

Článek 39

Povolují-li  právní  předpisy  členského  státu  společnostem  vydávat  odkoupitelné
akcie, požadují pro odkoupení těchto akcií splnění alespoň těchto podmínek:

a) odkoupení musí být povoleno stanovami nebo aktem, kterým se společnost za-
kládá, před úpisem odkoupitelných akcií;

b) tyto akcie musí být zcela splaceny;
c) podmínky a podrobnosti odkoupení jsou určeny stanovami nebo aktem, kterým
se společnost zakládá;

d) k odkoupení může dojít pouze prostředky určenými k rozdělení v souladu s čl. 15
odst. 1 nebo z výnosu nové emise provedené s cílem tohoto odkoupení;

e) částka, která se  rovná  jmenovité hodnotě, nebo nemají-li  jmenovitou hodnotu,
účetní hodnotě všech odkoupených akcií, musí být zahrnuta do rezervy, kterou
není možné, s výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, rozdělit akcioná-
řům; tuto rezervu lze použít pouze ke zvýšení upsaného základního kapitálu za-
hrnutím těchto rezerv;

f) písmeno e)  se nepoužije, pokud k odkoupení dojde  s využitím výnosu z nové
emise provedené s cílem tohoto odkoupení;

g) je-li v důsledku odkoupení stanovena výplata ážia ve prospěch akcionářů, mů-
že být toto ážio vyplaceno pouze z prostředků určených k rozdělení v souladu
s čl. 15 odst. 1 nebo z rezervy jiné než uvedené v písmenu e), kterou není možné,
s výjimkou snižování upsaného základního kapitálu,  rozdělit akcionářům;  tuto
rezervu lze použít pouze ke zvýšení upsaného základního kapitálu zahrnutím re-
zerv, k vyrovnání nákladů uvedených v čl. 3 písm. j) nebo k vyrovnání nákladů
na emisi akcií nebo dluhopisů nebo k výplatě ážia držitelům odkupovaných ak-
cií nebo dluhopisů;

h) odkoupení musí být zveřejněno způsoby stanovenými právními předpisy každé-
ho členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS.

Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana

54



Článek 40

1. Právní předpisy členských států stanoví, že rozhodnutí podle čl. 29 odst. 4 a 5,
článků 30, 31, 35 a 38 vyžadují  schválení alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů
spojených se zastoupenými cennými papíry nebo zastoupeným upsaným základním
kapitálem.

2. Právní předpisy členských států však mohou stanovit, že je-li zastoupena ales-
poň polovina upsaného základního kapitálu,  stačí prostá většina hlasů uvedených
v odstavci 1.

Článek 41

1. Členské státy se mohou odchýlit od čl. 9 odst. 1, čl. 19 odst. 1 písm. a) první
věty a článků 25, 26 a 29 v rozsahu, v jakém jsou tyto odchylky nezbytné k přijetí
nebo uplatňování předpisů na podporu účasti zaměstnanců nebo jiných skupin osob
vymezených vnitrostátním právem na základním kapitálu podniků.

2. Členské státy mohou z použití čl. 19 odst. 1 písm. a) první věty a článků 30,
31, 36, 37, 38 a 39 vyloučit společnosti podléhající zvláštnímu statutu, které vydá-
vají podílové i zaměstnanecké akcie; zaměstnanecké akcie  jsou vydávány ve pro-
spěch  sdružení  zaměstnanců,  které  je  na  valné  hromadě  akcionářů  zastupováno
zmocněnci s hlasovacím právem.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. května 1991 ve spojených věcech
C-19/90 a C-20/90, Karella a Karellas, SbSD [1991], s. I-02691

Článek 25 ve spojení s článkem 41(1)  této směrnice musí být vykládán
tak, že vylučuje aplikaci pravidel, která za účelem zajištění přežití a nepřetr-
žitého provozu podniků, které mají zvláštní ekonomický a sociální význam
pro společnost jako celek a nacházejí se ve výjimečné situaci v důsledku své-
ho předlužení, stanoví přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na zá-
kladě správního aktu, aniž by ustanovení o přednostním právu stávajících ak-
cio nářů  v případě  vydání  nových  akcií  bylo  dotčeno.  V tomto  ohledu  je
nepodstatné, že tato pravidla stanoví, že akcie takto vytvořené mohou být za
účelem podpory držení  akcií  širokou veřejností  převedeny na  zaměstnance
společnosti nebo na jinou skupinu soukromých osob, pokud tato možnost ne-
byla uskutečněna.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1992 ve spojených
věcech C-134/91 a C-135/91, Kerafina-Keramische-und Finanz Holding,
SbSD [1992], s. I-05699

Článek 25 ve spojení s článkem 41(1) směrnice této směrnice musí být
vykládán tak, že vylučuje aplikaci pravidel členských států, která za účelem 
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Článek 42

Pro účely uplatňování této směrnice zajistí právní předpisy členských států rovné za-
cházení všem akcionářům ve stejném postavení.

zajištění přežití a nepřetržitého provozu podniků, které mají zvláštní ekono-
mický a sociální význam pro společnost a nacházejí se ve výjimečné situaci
v důsledku svého předlužení, stanoví přijetí rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu na základě správního aktu, aniž by ustanovení o přednostním právu
stávajících akcionářů v případě vydání nových akcií bylo dotčeno.

Rozsudek Soudního dvora ES ze dne 15. října 2009 ve věci C-101/08,
Audiolux, SbSD [2009], s. I-09823

Právo Společenství neobsahuje obecnou právní zásadu, podle které jsou
menšinoví akcionáři chráněni povinností většinového akcionáře, který ovládl
nebo  ovládá  společnost,  nabídnout  jim  odkoupení  jejich  akcií  za  stejných
podmínek, jaké byly sjednány při nabytí podílu, prostřednictvím kterého vět-
šinový akcionář ovládl společnost nebo v ní zvýšil svůj vliv. Povinnost zajis-
tit rovné zacházení s akcionáři, kteří se nacházejí ve stejném postavení, uve-
dená  v článku 42  směrnice  77/91,  se  použije,  jak  vyplývá  ze  vsuvky  „pro
účely uplatňování této směrnice“, pouze v rámci této směrnice, to znamená,
jak je upřesněno v pátém bodu odůvodnění této směrnice, při zvyšování nebo
snižování základního kapitálu.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2008 ve věci C-338/06,
Komise proti Španělsku, SbSD [2008], s. I-10139

Členský stát, který zachoval v platnosti právní úpravu, podle které valná
hromada akcionářů společnosti kótované na burze může,  jestliže rozhoduje
o zvýšení kapitálu s úplným či částečným vyloučením přednostního práva na
upisování akcií, rozhodnout o vydání nových akcií za jakoukoli cenu, pokud
uvedená valná hromada disponuje stanoviskem členů řídícího orgánu společ-
nosti  a zprávou  auditora  určeného  za  tímto účelem a pokud  je  cena  emise
akcií vyšší než jejich výše čistého obchodního majetku, jak vyplývá ze zprá-
vy  audi tora,  se  nedopustil  nesplnění  povinností,  které  pro  něj  vyplývají
z článku 42 druhé směrnice 77/91 v oblasti práva společností ve spojení s čl.
29 odst. 1 a 4 této směrnice.

Přednostní právo na upisování zavedené ve prospěch akcionářů totiž sice
připouští pouze výjimku výslovně stanovenou v čl. 29 odst. 4 druhé směrnice, 
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Článek 43

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosa-
žení souladu s touto směrnicí do dvou let od  jejího oznámení. Neprodleně o nich
uvědomí Komisi.

2. Členské státy mohou vyloučit použití čl. 3 písm. g), i), j) a k) na společnosti,
které již existují ke dni vstupu předpisů uvedených v odstavci 1 v platnost.

mohou stanovit, že ostatní ustanovení této směrnice se na tyto společnosti použijí až
osmnáct měsíců po tomto dni.

Tato  lhůta  však  může  pro  články  6  a 9  činit  tři  roky  a pět  let  pro  unregistered
companies ve Spojeném království a v Irsku.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 44

Tato směrnice je určena členským státům.

avšak to nic nemění na tom, že tato směrnice stanoví minimální požadavky
v oblasti ochrany akcionářů a věřitelů akciových společností tím, že ponechá-
vá na členských státech, aby podle své úvahy přijaly ustanovení vůči uvede-
ným osobám příznivější, která stanoví přísnější podmínky pro vyloučení uve-
deného přednostního práva.

mimoto skutečnost, že stanovení ceny vydání nových akcií může podle té-
to právní úpravy být na úrovni nižší než jejich tržní hodnota, nemůže při ne -
existenci poznatku, jenž má prokázat, jak to vyžaduje uvedený článek 42, že
tyto dvě kategorie akcionářů jsou ve stejném postavení, takže by jim mělo být
zajištěno rovné zacházení, být považována za skutečnost, která by mohla vy-
tvořit nerovné zacházení mezi stávajícími a novými akcionáři ve smyslu člán-
ku 42 druhé směrnice. Krom toho vyžadovat, aby cena vydání nových akcií
nebyla nižší než jejich tržní hodnota, by mohlo mít za následek, že i kdyby
taková cena byla odůvodněna zprávou členů řídícího orgánu, valná hromada
akcio nářů by ji nemohla použít, aniž by porušila zásadu rovného zacházení
uvedenou v článku 42 druhé směrnice.
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Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS
ze dne 21. prosince 1989

o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými 
formami společností řídících se právem jiného členského státu

Uveřejněno:
Úř. věst. L 395 ze dne 31. prosince 1989, s. 36 až 39

Související ustanovení:
obch. zák.: § 13a, § 27 až 38l

RAdA EVROPSKýCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,  a ze-
jména na článek 54 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1),

ve spolupráci s Evropským parlamentem2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru3),

vzhledem k tomu, že za účelem usnadnění výkonu práva usazování společností uve-
dených v článku 58 Smlouvy stanoví čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy a Obecný pro-
gram pro odstranění omezení svobody usazování nezbytnost koordinace ochranných
opatření požadovaných na společnostech v členských státech na ochranu zájmů jak
společníků, tak třetích osob;

vzhledem k tomu, že tato koordinace v oblasti zveřejňování byla až dosud uskuteč-
něna přijetím první směrnice 68/151/EHS4)], vztahující se na kapitálové společnos-
ti, naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1985; že tato koordinace po-
kračovala  v oblasti  účetnictví  čtvrtou  směrnicí  78/660/EHS  o ročních  účetních
závěrkách některých forem společností5), naposledy pozměněnou aktem o přistou-
pení,  sedmou  směrnicí  83/349/EHS  o konsolidovaných  účetních  závěrkách6),  po-
změněnou aktem o přistoupení z roku 1985, a osmou směrnicí 84/253/EHS o schva-
lování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů7);
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vzhledem k tomu, že se tyto směrnice vztahují na společnosti jako takové, ale ne-
vztahují se na jejich pobočky; že vytvoření pobočky, podobně jako založení dceřiné
společnosti, je v současné době jednou z možností, které společnosti mají při výko-
nu svého práva usazování v jiném členském státě;

vzhledem k tomu,  že  chybějící  koordinace,  zejména v oblasti  zveřejňování,  vede
v oblasti ochrany společníků a třetích osob k rozdílům mezi společnostmi působící-
mi v jiných členských státech tím, že vytvořily pobočky, a mezi společnostmi, které
tam působí na základě založení dceřiných společností;

vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech členských států mohou v této ob-
lasti narušovat výkon práva usazování, a že je proto nutné tyto rozdíly odstranit, aby
byl mimo jiné zabezpečen výkon tohoto práva;

vzhledem k tomu, že pro zabezpečení ochrany osob, které jednají se společnost-
mi prostřednictvím pobočky, je nutné zavést opatření na zveřejňování v členském
státě, kde se pobočka nachází; že v určitých ohledech může být hospodářský a so-
ciální vliv pobočky srovnatelný s vlivem dceřiné společnosti, takže existuje ve-
řejný zájem na zveřejňování společnosti u pobočky; že při organizaci tohoto zve-
řejňování  je  vhodné  se  odvolat  na  postupy  již  zavedené  u kapitálových
společností ve Společenství;

vzhledem k tomu, že toto zveřejňování se vztahuje na řadu důležitých listin a údajů,
jakož i na jejich změny;

vzhledem k tomu, že s výjimkou práva jednat jménem společnosti, obchodní firmy
a právní formy, zrušení nebo zániku a úpadkového řízení společnosti může být toto
zveřejňování omezeno na informace týkající se poboček samotných a na odkaz na
rejstřík společnosti, jehož je pobočka integrální částí, protože podle stávajících pra-
videl Společenství jsou všechny informace týkající se společnosti jako takové k dis-
pozici v tomto rejstříku;

vzhledem k tomu, že vnitrostátní právní předpisy, které ukládají zveřejňování účet-
ních dokumentů týkajících se pobočky, ztratily své opodstatnění poté, co došlo ke
koordinaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti vypracování, ověřování a zve-
řejňování účetních dokumentů společností; že je proto dostačující zveřejňovat v rej-
stříku pobočky účetní dokumenty ověřené a zveřejněné společností;

vzhledem k tomu,  že obchodní dopisy a objednávkové  listy používané pobočkou
musí obsahovat alespoň stejné údaje jako obchodní dopisy a objednávkové listy pou-
žívané společnosti, jakož i uvedení rejstříku, ve kterém je pobočka zapsána;

vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů této směrnice a pro zamezení jakékoli diskri-
minace na základě země původu společnosti se tato směrnice vztahuje také na po-
bočky  vytvořené  společnostmi  řídícími  se  právem  třetích  zemí  a organizovaných
v právní formě srovnatelné s právními formami společností, na něž se vztahuje směr-
nice 68/151/EHS; že u těchto poboček jsou nutná některá ustanovení odlišná od těch,
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která se uplatňují na pobočky společností řídících se právem jiných členských států,
protože uvedená směrnice se nevztahuje na společnosti třetích zemí;

vzhledem k tomu, že tato směrnice se nijak nedotýká povinnosti zveřejňování ulo-
žené pobočkám na základě jiných předpisů, např. pracovního práva z hlediska práva
zaměstnanců na informace, daňového práva nebo pro statistické účely,

PŘIJALA TUTO SměRNICI:

Rozsudek Soudního dvora ES ze dne 9. března 1999 ve věci C–212/97,
Centros, SbSD [1999], s. I-01459

Členský stát, který odmítne registraci pobočky společnosti, která byla v ji-
ném členském státě, v němž má své sídlo, zřízena v souladu s platným prá-
vem, avšak nevyvíjí žádnou obchodní činnost, porušuje čl. 52 a 58 Smlouvy
o ES (dnes čl. 49 a 54 SFEU), jestliže tato pobočka má společnosti umožnit
vykonávat její veškerou obchodní činnost ve státě, v němž je zřízena poboč-
ka, aniž by tam zřídila společnost, a tím obešla zákon o zakládání obchodních
společností, který klade vyšší požadavky na vklady minimálního jmění spo-
lečnosti. Tento  výklad  však  nebrání  tomu,  aby  úřady  dotyčného  členského
státu mohly přijmout vhodná opatření pro zabránění podvodům a jejich posti-
hu. To platí (v případě potřeby v součinnosti s členským státem, v němž byla
zřízena) pro samotnou společnost, tak pro společníky, jestliže by se chtěli pro-
střednictvím  zřízení  společnosti  vyhnout  svým  závazkům vůči  tuzemským
soukromým nebo veřejným věřitelům.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. září 2003 ve věci C-167/01, 
Inspire Art, SbSD [2003], s. I-10155

Články 43 a 48 Smlouvy o ES brání národní legislativě podrobovat výkon
sekundární  svobody  usazování  (například  zřizování  poboček,  pozn.  J.  L.)
v tomto státě společností založenou v souladu s legislativou jiného členského
státu určitým podmínkám stanoveným v domácím právu pro založení společ-
nosti týkajících se základního kapitálu a odpovědnosti jednatelů. důvody, pro
které byla společnost založena v tomto jiném státě, jakož i skutečnost, že vy-
konává své činnosti výlučně nebo téměř výlučně v členském státě usazení, ji
kromě případů existence zneužití nezbavuje práva dovolávat se svobody usa-
zování zaručené Smlouvou o ES
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OddÍL I

Pobočky společností jiných členských států

Článek 1

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském státě společnost-
mi,  které  se  řídí  právem  jiného  členského  státu  a na  které  se  vztahuje  směrnice
68/151/EHS, jsou zveřejňovány v souladu s článkem 3 uvedené směrnice podle prá-
va členského státu, ve kterém se nachází pobočka.

2. Je-li zveřejňování provedené u pobočky odlišné od zveřejňování u společnos-
ti, je pro operace uskutečněné s pobočkou určující způsob zveřejňování u pobočky.

Článek 2

1. Povinné zveřejňování stanovené v článku 1 se vztahuje pouze na tyto listiny
a údaje:

a) adresa pobočky;
b) činnost pobočky;
c) rejstřík, ve kterém je veden pro společnost spis uvedený v článku 3 směrnice
Rady 68/151/EHS, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku;

d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu spo-
lečnosti;

e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat
společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních
– jako statutární orgán nebo členové takového orgánu v souladu se zveřejňová-
ním společností podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 68/151/EHS,

– jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s uvedením rozsahu jejich
pravomocí;

f) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení
likvidace, v souladu se zveřejňováním provedeným u společnosti podle čl. 2 odst.
1 písm. h), j) a k) směrnice 68/151/EHS,
– úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem je společnost;

g) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 3;
h) zrušení pobočky.

2. Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může stanovit zveřejňování
tak, jak je uvedeno v článku 1,

a) podpisu osob uvedených v odst. 1 písm. e) a f) tohoto článku;
b) aktu, kterým se společnost zakládá, a stanov, pokud jsou obsaženy v samostat-
ném aktu, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 68/151/EHS, a změn
těchto aktů;
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c) osvědčení z rejstříku uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku o existenci spo-
lečnosti;

d) údaje o zárukách zatěžujících majetek společnosti nacházející se v tomto člen-
ském státě, pokud se toto zveřejňování týká platnosti takových záruk.

Článek 3

Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. g) se týká pouze účetních do-
kumentů společnosti tak, jak byly v souladu se směrnicemi 78/660/EHS, 83/349/EHS
a 84/253/EHS vypracovány, ověřeny a zveřejněny podle práva členského státu, kte-
rým se řídí společnost.

Článek 4

Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může nařídit, že zveřejňování listin
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) a v článku 3 se provede v jiném úředním jazyce
Společenství a že překlad těchto listin musí být ověřen.

Článek 5

Jestliže v členském státě existuje více poboček vytvořených stejnou společností, lze
zveřejňování stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. b) a článku 3 provést u rejstříku poboč-
ky podle volby společnosti.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. září 2003 ve věci C-167/01, 
Inspire Art, SbSD [2003], s. I-10155

Je v rozporu s článkem 2 jedenácté směrnice 89/666 o zveřejňování pobo-
ček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se
právem jiného členského státu, který obsahuje seznam údajů, jež musí být zve-
řejněny v členském státě sídla pobočky, jakož i seznam nepovinných opatření
stanovících požadavky zveřejnění, aby národní právní předpisy stanovily pro
pobočky společností založených podle právních předpisů jiného členského stá-
tu povinnosti zveřejnění údajů, které nejsou stanoveny v této směrnici,  jako
např. údaj v obchodním rejstříku, že se jedná o formálně zahraniční společnost,
údaj o datu prvního zápisu v zahraničním rejstříku a informace o jediném spo-
lečníkovi v obchodním rejstříku hostitelského členského státu, povinné ulože-
ní  potvrzení  auditora,  že  společnost  splňuje  předpoklady  ohledně  upsaného
a splaceného základního kapitálu a vlastního kapitálu nebo údaj o statusu for-
málně zahraniční společnosti na všech písemnostech této společnosti.

Bez  ohledu  na  informační  povinnosti  stanovené  pro  pobočky  sociálně-
právními nebo daňovými předpisy nebo pro statistické účely, je totiž harmo-
nizace zveřejnění údajů vyžadovaných od těchto poboček provedená jedenác-
tou směrnici vyčerpávající.
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V tom případě se povinnost zveřejňování ostatních poboček vztahuje na uvedení rejst-
říku pobočky, u kterého je zveřejnění provedeno, a číslo této pobočky v tomto rejstříku.

Článek 6

Členské státy nařídí, aby obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou
uváděly  vedle  údajů  stanovených  v článku  4  směrnice  68/151/EHS  také  rejstřík,
u kterého je veden spis pobočky, a číslo této pobočky v tomto rejstříku.

OddÍL II

Pobočky společností třetích zemí

Článek 7

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském státě společnost-
mi, které se neřídí právem členského státu, ale které mají právní formu srovnatelnou
s právními formami uvedenými ve směrnici 68/151/EHS, jsou zveřejňovány podle
práva členského státu, ve kterém byly pobočka vytvořena, v souladu s článkem 3
uvedené směrnice.

2. Použije se čl. 1 odst. 2.

Článek 8

Povinné zveřejňování stanovené v článku 7 se vztahuje alespoň na tyto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;
b) činnost pobočky;
c) právo státu, kterým se řídí daná společnost;
d) pokud to právo stanoví, rejstřík, do kterého je společnost zapsána, a číslo zápisu
této společnosti do tohoto rejstříku;

e) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostat-
ném aktu, jakož i všechny změny těchto aktů;

f) právní forma, sídlo a předmět podnikání společnosti, jakož i alespoň jednou roč-
ně výše upsaného základního kapitálu, pokud tyto údaje nejsou obsaženy v aktech
uvedených v písmenu e);

g) název společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;
h) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat
společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních:
– jako statutární orgán nebo členové takového orgánu,
– jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky.

musí být uveden rozsah pravomocí osob oprávněných zastupovat společnost, jakož
i to, zda tak mohou činit jednotlivě, nebo zda musí jednat společně;
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i) – zrušení společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení
likvidace,

– úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem je společnost;
j) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 7;
k) zrušení pobočky.

Článek 9

1. Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 8 odst. 1 písm. j) se týká účetních do-
kumentů společnosti tak, jak byly vypracovány, ověřeny a zveřejněny podle práva
členského státu, kterým se řídí společnost. Jestliže tyto dokumenty nejsou vypraco-
vány v souladu se směrnicemi 78/660/EHS a 83/349/EHS nebo rovnocenným způ-
sobem, mohou členské státy požadovat vypracování a zveřejňování účetních doku-
mentů, které se vztahují k činnostem pobočky.

2. Použijí se články 4 a 5.

Článek 10

Členské státy nařídí, aby obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou
uváděly rejstřík, u kterého je veden spis pobočky, a číslo této pobočky v tomto rejs-
tříku. Pokud právo státu, kterým se společnost řídí, vyžaduje zápis do rejstříku, mu-
sí být uveden také rejstřík, do kterého je společnost zapsána, a číslo zápisu této spo-
lečnosti do tohoto rejstříku.

OddÍL III

Uvedení poboček ve výroční zprávě společnosti

Článek 11

V čl. 46 odst. 2 směrnice 78/660/EHS se vkládá nový pododstavec, který zní:

„e) existence poboček společnosti“.

OddÍL IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 12

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde ke zveřejnění stano-
venému v článcích 1, 2, 3, 7, 8 a 9 nebo jestliže v obchodních dopisech a na objed-
návkových listech nejsou uvedeny povinné údaje stanovené v článcích 6 a 10.
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Článek 13

Každý členský stát určí osoby, které jsou povinny splnit náležitosti zveřejňování sta-
novené touto směrnicí.

Článek 14

1. Články 3 a 9 se nevztahují na pobočky vytvořené úvěrovými a finančními in-
stitucemi, na které se vztahuje směrnice 89/117/EHS8).

2. Až do další koordinace nemusí členské státy uplatňovat články 3 a 9 na po-
bočky vytvořené pojišťovnami.

Článek 15

Zrušují se článek 54 směrnice 78/660/EHS a článek 48 směrnice 83/349/EHS.

Článek 16

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení soula-
du s touto směrnicí do 1. ledna 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy stanoví, že předpisy uvedené v odstavci 1 se použijí ode dne
1. ledna 1993, a pokud jde o účetní dokumenty, od roční účetní závěrky za účetní ob-
do bí počínající dne 1. ledna 1993 nebo v průběhu roku 1993.

3. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které při-
jmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Kontaktní výbor ustavený článkem 52 směrnice 78/660/EHS má dále za úkol

a) usnadňovat, aniž jsou dotčeny články 169 a 170 Smlouvy, harmonizované uplat-
ňování této směrnice pomocí pravidelných jednání, zejména o konkrétních obtí-
žích vznikajících v souvislosti s jejím uplatňováním;

b) radit Komisi v případě potřeby ve věcech doplnění nebo změn této směrnice.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1989.

Za Radu
předsedkyně E. Cresson

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS

65

8) Úř. věst. L 44, 16. 2. 1989, s. 40.



Poznámka autora k Jedenácté směrnici:

Uvedená směrnice se vztahuje k otázkám zveřejňování údajů a listin týka-
jících se poboček vytvořených v členském státě společnostmi, které se řídí
právem jiného členského státu. Komunitární úprava poboček společností z ji-
ného členského státu se tím však nevyčerpává, neboť práva při zřizování po-
boček jsou upravena též v rovině primárního komunitárního práva, a to v rám-
ci práva usazování (svobody usazování).
Právo usazování se zakládá na čl. 49 a násl. (dříve čl. 43 a násl.) Smlouvy

o fungování EU (dále jen „SFEU“). V uvedených článcích zakládací smlouvy
jsou zakotveny základní principy upravující právní rámec svobody usazová-
ní, jež jsou dále rozvíjeny a konkretizovány judikaturou a sekundárním prá-
vem Evropských společenství.*) Právo usazování přitom inherentně reguluje
problematiku přeshraničních vztahů, tedy vztahů obsahující mezinárodní pr-
vek, který s sebou přináší účast hned několika osobních statutů společností
a je  tvořena dvěma složkami.**) Tzv. primární  svoboda usazování  zahrnuje
právo podnikatele přemístit těžiště výkonu své podnikatelské činnosti na úze-
mí jiného členského státu EU. Jinými slovy jde o oprávnění přesunout sídlo
vlastní činnosti podnikatele, aniž by byla dotčena jeho právní subjektivita.***)

Na druhou stranu, sekundární svobodou usazování se rozumí zejména mož-
nost a právo podnikatelů zakládat na území  jiných členských zemí dceřiné
společnosti  s vlastní  právní  subjektivitou nebo nesamostatné  části  podniku
(pobočky), které se následně mohou v tomto  jiném členském státě účastnit
hospodářské soutěže.****)

Některé členské státy se od vzniku Evropského společenství snažily růz-
nými cestami regulovat otázku zakládání poboček na svém území. Uvedená
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*) Právo usazování je v prvé řadě třeba odlišovat od volného pohybu pracovníků. Zatím-
co volný pohyb pracovníků dopadá na zaměstnance, tedy osoby pracující v závislém
postavení, zasahuje svoboda usazování podnikatele, a to jak osoby samostatně výdě-
lečně  činné,  tak  i právnické osoby. K tomuto  rozlišení  srov.  rozhodnutí Evropského
soudního dvora (ESd) ze dne 30. listopadu 1995, ve věci C 55/94 (Gebhard v. Cosiglio
dell ‘Ordine degli Avvocati e Procuratori di milano).

**) Pauknerová, m. Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo sou-
kromé ve světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora. Právník, 2004, č. 12,
s. 1164.

***) V rozhodnutí daily mail (C-81/87), the Queen v. H.m. Treasury and Commissioners
of Inland Revenou, ex parte daily mail and General Turst plc. však Evropský soudní
dvůr dovodil, že primární svoboda usazování dopadá výlučně na fyzické osoby. Jinými
slovy, svoboda usazování nezakládá právo společnosti založené podle práva jednoho
členského státu, aby skutečné sídlo (hlavní správu) přemístit do jiného členského státu.

****) Viz dědič, J., Čech, P. Obchodní právo po vstupu do EU. Praha : Bova Polygon, 2005,
s. 40. Srov.  rozhodnutí Evropského  soudního dvora  ze dne 9. března 1999 ve věci
C-212/97 (Centros Ltd.). Srov. Tichý, L. et al. Evropské právo. Praha : C. H. Beck,
1999, s. 361.



omezení pak stála u předběžných otázek položených Evropskému soudnímu
dvoru, který svou rozhodovací činností evropské právo obchodních společ-
ností ve vztahu k pobočkám v jiných členských státech dotváří (viz rozhod-
nutí Evropského soudního dvora ve věci Centros a Inspire Art v úvodu této
směrnice).
Právo usazování pobočky je však nutno odlišovat od práva přemístit síd-

lo společnosti do jiného členského státu, pokud tomuto přemístění sídla brá-
ní stát, jehož právním řádem se dotčená společnost řídí. V uvedeném ohledu
dospěl Evropský soudní dvůr k závěru, že uvedené právo z komunitárního
práva usazování neplyne, a to v rozhodnutích ve věci daily mail, Übersee-
ring případně Cartesio. Naopak však z uvedeného rozhodnutí ve věci Carte-
sio  plyne,  že  takovýto  případ  přemístění  sídla  společnosti  založené  podle
práva určitého členského státu do jiného členského státu beze změny práva,
kterým se řídí, musí být odlišen od případu, kdy dochází k přemístění spo-
lečnosti z určitého členského státu do jiného členského státu se změnou pou-
žitelného vnitrostátního práva, přičemž se  společnost změní na  společnost
určité  formy upravené vnitrostátním právem členského  státu,  do  něhož  se
přesunula.

1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988 ve věci 
81/87, Daily Mail

1. Podle Smlouvy jsou rozdíly v národním zákonodárství týkající se
spojovacího  faktoru  vyžadovaného  od  společností  založených  podle
práva určitého členského státu a otázka zda – a pokud ano, jak – může
být zapsané sídlo nebo skutečné sídlo společnosti založené podle ná-
rodního práva přeneseno z jednoho členského státu do druhého pova-
žovány za otázky, které nejsou upraveny pravidly o svobodě usazová-
ní,  ale  musí  být  vyřešeny  budoucími  právními  předpisy  nebo
úmluvami, které však dosud nebyly přijaty nebo uzavřeny. Proto, za
současného stavu práva Společenství, články 52 a 58 Smlouvy, náleži-
tě interpretovány, nepřiznávají společnosti založené podle práva urči-
tého  členského  státu,  jež  zde  má  zapsané  sídlo,  právo  přenést  své
ústřední sídlo a správu do jiného členského státu.
2. Směrnice Rady 73/148 ze dne 21. května o odstranění omezení

pohybu a pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společen-
ství v oblasti usazování a pohybu služeb se podle svého názvu a obsa-
hu vztahuje pouze na pohyb a pobyt fyzických osob a ustanovení směr-
nice  nemohou  z povahy  věci  být  analogicky  použity  na  právnické
osoby.  Směrnice  73/148,  náležitě  interpretována,  proto  neposkytuje
společnosti právo přenést své ústřední sídlo a správu do jiného člen-
ského státu.

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS

67



2) Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. listopadu 2002 ve věci 
C-208/00, Überseering

možnost, aby společnost založená v souladu s právními předpisy
členského státu přenesla své sídlo, ať již statutární nebo skutečné, do
jiného  členského  státu  bez  ztráty  právní  subjektivity,  které  požívá
v právním řádu členského státu založení, a popřípadě podmínky toho-
to přenesení je třeba posoudit podle těch vnitrostátních právních před-
pisů, v souladu s nimiž byla uvedená společnost založena. Na tomto
základě dospěl k závěru, že členský stát má možnost uložit společnos-
ti založené podle jeho právního řádu omezení v souvislosti s přenese-
ním  jejího  skutečného  sídla mimo  jeho  území  za  účelem  zachování
právní subjektivity, které požívala na základě práva téhož státu.

3) Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2008 ve věci 
C-210/06, Cartesio

Články 43 a 48 Smlouvy o ES musí být za současného právního
stavu vykládány tak, že nebrání právní úpravě členského státu, která
nedovoluje  společnosti  založené  podle  vnitrostátního  práva  tohoto
členského státu přemístit své sídlo do jiného členského státu a zároveň
být považována i nadále za společnost, která se řídí vnitrostátním prá-
vem členského státu, podle jehož právní úpravy byla založena.
Takovýto případ přemístění sídla společnosti založené podle práva

určitého členského státu do jiného členského státu beze změny práva,
kterým se řídí, musí být odlišen od případu, kdy dochází k přemístění
společnosti  z určitého  členského  státu  do  jiného  členského  státu  se
změnou použitelného vnitrostátního práva, přičemž se společnost změ-
ní na společnost určité formy upravené vnitrostátním právem členské-
ho státu, do něhož se přesunula.
Členský stát nemá jakoukoli imunitu, pokud jde o vnitrostátní práv-

ní úpravu v otázkách založení a zrušení společnosti vůči ustanovením
Smlouvy o ES, kterými je upravena svoboda usazování. Obzvlášť ne-
může odůvodnit to, aby členský stát založení tím, že uloží povinnost
zrušit a zlikvidovat společnost, zabránil této společnosti přeměnit se na
společnost podle vnitrostátního práva jiného členského státu, pokud to
jeho právní předpisy dovolují.
Takováto překážka v uskutečnění přeměny – bez předchozího zrušení

a likvidace – takovéto společnosti na společnost podle vnitrostátního prá-
va členského státu, do něhož se společnost hodlá přemístit, by byla ome-
zením svobody usazování dotyčné společnosti, které je zakázáno článkem
43 ES, ledaže by bylo odůvodněno naléhavým důvodem obecného zájmu.
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Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/102/ES*)

ze dne 16. září 2009

v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným 
s jediným společníkem

(kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)

Uveřejněno:
Úř. věst. L 258 ze dne 1.října 2009, s. 20 až 25

Související ustanovení:
obch. zák.: § 27 až 38l, § 162, § 132, § 190

EVROPSKý PARLAmENT A RAdA EVROPSKé UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 44
této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti prá-
va společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem3) byla
několikrát podstatně změněna4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvede-
ná směrnice měla být kodifikována.
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1) Úř. věst. C 77, 31. 3. 2009, s. 42.
2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009.

3) Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 40.
4) Viz část A přílohy II.

*) Uvedená směrnice nahradila dvanáctou směrnici Rady ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva
společností  o společnostech  s ručením  omezeným  s jediným  společníkem  (89/667/EHS)
(Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 40).



(2) Je nezbytné koordinovat některé záruky, které jsou v některých členských stá-
tech vyžadovány od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy na
ochranu zájmů společníků a třetích osob, aby bylo dosaženo  jejich rovnocennosti
v celém Společenství.

(3) V této oblasti se na jedné straně na všechny kapitálové společnosti vztahují
první směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v člen-
ských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za úče-
lem dosažení rovnocennosti těchto opatření5), čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze
dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účet-
ních závěrkách některých forem společností6) a sedmá směrnice Rady 83/349/EHS
ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidova-
ných účetních závěrkách7), které se týkají zveřejňování informací, platnosti závazků
společnosti, neplatnosti společnosti a roční účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky. Na druhé straně se druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince
1976  o koordinaci  ochranných  opatření,  která  jsou  na  ochranu  zájmů  společníků
a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 dru-
hého  pododstavce  Smlouvy  při  zakládání  akciových  společností  a při  udržování
a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opat-
ření8), třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst.
3  písm.  g)  Smlouvy,  o fúzích  akciových  společností9) a šestá  směrnice  Rady
82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy
o rozdělení akcio vých společností10), které se týkají založení, základního kapitálu,
fúzí a rozdělení společností, vztahují pouze na akciové společnosti.

(4) Právní nástroj umožňující omezení ručení jednotlivého podnikatele v celém
Společenství je nezbytný, aniž tím jsou dotčeny právní předpisy členských států, kte-
ré ukládají tomuto jednotlivému podnikateli ve výjimečných případech ručení za zá-
vazky podniku.

(5) Společnost s ručením omezeným může mít jediného společníka jednak již při
svém založení, jednak v důsledku soustředění všech společenských podílů do jedi-
ných rukou. Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mo-
hou členské státy stanovit zvláštní ustanovení nebo sankce, je-li fyzická osoba jedi-
ným společníkem více společností nebo je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli
jiná právnická osoba jediným společníkem některé společnosti. Jediným cílem této
možnosti  je  zohlednit  zvláštnosti  některých  vnitrostátních  právních  předpisů.  Za
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5) Úř. věst. L 65, 14. 3. 1968, s. 8.
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7) Úř. věst. L 193, 18. 7. 1983, s. 1.
8) Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
9) Úř. věst. L 295, 20. 10. 1978, s. 36.
10) Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 47.



tímto účelem mohou členské státy ve zvláštních případech stanovit omezení práva
na založení  společnosti  jedné osoby nebo neomezené  ručení  jediného společníka.
Členské státy mohou volně stanovit pravidla, aby čelily možným nebezpečím vy-
plývajícím z toho, že společnost  jedné osoby má  jen  jediného společníka, zvláště
s cílem zajistit splacení upsaného základního kapitálu.

(6) Soustředění všech podílů do jediných rukou a totožnost jediného společníka
by měly být zveřejněny v rejstříku, který je přístupný veřejnosti.

(7) Rozhodnutí, která přijímá jediný společník v postavení valné hromady spo-
lečníků, je nutné pořizovat písemně.

(8) Písemná forma by měla být rovněž požadována u smluv uzavřených mezi je-
diným společníkem a společností, za niž jedná, pokud se tyto smlouvy nevztahují na
běžné operace uzavřené za obvyklých podmínek.

(9) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se
lhůt  pro  provedení  zmíněných  směrnic  ve  vnitrostátním právu  uvedených  v části
B přílohy II,

PŘIJALy TUTO SměRNICI:

Článek 1

Koordinační opatření stanovená touto směrnicí se použijí na právní a správní před-
pisy členských států, které se vztahují na formy společností uvedené v příloze I.

Článek 2

1. Společnost může mít jediného společníka jednak již při svém založení, jednak
v důsledku soustředění všech společenských podílů do jediných rukou (společnost
jedné osoby).

2. Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou zá-
kony členských států obsahovat zvláštní ustanovení nebo sankce:

a) je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo
b) je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli právnická osoba jediným společníkem
některé společnosti.

Článek 3

Pokud se společnost stane společností jedné osoby v důsledku soustředění všech podí-
lů v jediných rukou, musí být tato skutečnost a totožnost jediného společníka vloženy
do spisu nebo zapsány do rejstříku uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 68/151/EHS
nebo vyznačeny v rejstříku vedeném u společnosti a přístupném veřejnosti.
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Článek 4

1. Jediný společník vykonává pravomoci valné hromady společníků.

2. Rozhodnutí jediného společníka přijatá v oblasti uvedené v odstavci 1 musí
být uvedena v zápisu nebo pořízena písemně.

Článek 5

1. Smlouvy uzavřené mezi jediným společníkem a společností, za niž jedná, mu-
sí být uvedeny v zápisu nebo pořízeny písemně.

2. Členské státy nejsou povinny uplatňovat odstavec 1 na běžné operace uzavře-
né za obvyklých podmínek.

Článek 6

Povolí-li členský stát společnost jedné osoby ve smyslu čl. 2 odst. 1 také u akciové
společnosti, vztahuje se na ni tato směrnice.

Článek 7

Členský stát nemusí povolit společnost jedné osoby, jestliže jeho vnitrostátní právní
předpisy  umožňují  jednotlivým  podnikatelům  zakládat  podniky,  jejichž  ručení  je
omezeno na majetek určený pro určitou činnost, jsou-li pro tyto podniky stanoveny
záruky rovnocenné těm, které obsahuje tato směrnice a ostatní předpisy Společenství
vztahující se na společnosti uvedené v článku 1.

Článek 8

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních před-
pisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Směrnice 89/667/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž
jsou dotčeny povinnosti členských států  týkající se  lhůt pro provedení zmíněných
směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
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Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament Za Radu
předsedkyně C. malmström předseda J. Buzek

PŘÍLOHA I

Formy společností uvedené v článku 1

– Belgie:
société  privée  ą responsabilité  limitée/besloten  vennootschap  met  beperkte
aansprakelijkheid,

– Bulharsko:
дружество с органичена отговорност, акционерно дружество,

– Česká republika:
společnost s ručením omezeným,

– dánsko:
anpartsselskaber,

– Německo:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

– Estonsko:
aktsiaselts, osaühing,

– Irsko:
private company limited by shares or by guarantee,

– Řecko:
εταιρει′α περιορισμε′νης ευδυ′ νης,

– Španělsko:
sociedad de responsabilidad limitada,

– Francie:
société ą responsabilité limitée,

– Itálie:
societą a responsabilitą limitata,
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– Kypr:
Ιδιωτικη′ εταιρει′α περιορισμε′νης ευθυ′ νης με μετοχε′ς η′ με εγγυ′ηση,

– Lotyšsko:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

– Litva:
uždaroji akcinė bendrovė,

– Lucembursko:
société a responsabilité limitée,

– maďarsko:
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,

– malta:
kumpannija privata/private limited liability company,

– Nizozemsko:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

– Rakousko:
Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

– Polsko:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– Portugalsko:
sociedade por quotas,

– Rumunsko:
societate cu răspundere limitată,

– Slovinsko:
družba z omejeno odgovornostjo,

– Slovensko:
spoločnosť s ručením obmedzeným,

– Finsko:
osakeyhtiö/aktiebolag,

– Švédsko:
aktiebolag,

– Spojené království:
private company limited by shares or by guarantee.
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PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny
(uvedené v článku 9)

Směrnice Rady 89/667/EHS (Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 40)

Příloha I bod XI.A aktu o přistoupení z roku 1994
(Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 194)

Příloha II bod 4.A aktu o přistoupení z roku 2003
(Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 338)

Směrnice Rady 2006/99/ES pouze bod A.4 přílohy
(Úř. věst. L 363, 20. 12. 2006, s. 137)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost
(uvedené v článku 9)

Směrnice Lhůta pro provedení datum použitelnosti

89/667/EHS 31. prosince 1991 nejpozději 1. ledna 1993, 
pokud jde o společnosti
již existující k 1. lednu
1992

2006/99/ES 1. ledna 2007

PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 89/667/EHS Tato směrnice

Čl. 1 návětí Článek 1
Čl. 1 první až dvacátá sedmá odrážka Příloha I
Články 2 až 7 Články 2 až 7
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Směrnice 89/667/EHS Tato směrnice

Čl. 8 odst. 1 —
Čl. 8 odst. 2 —
Čl. 8 odst. 3 Článek 8
— Článek 9
— Článek 10
Článek 9 Článek 11
— Příloha I
— Příloha II
— Příloha III
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Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/36/ES
ze dne 11. července 2007

o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech 
s kótovanými akciemi

Uveřejněno:
Úř. věst. L 184 ze dne 14. července 2007, s. 17 až 24

Související ustanovení:
obch. zák.: § 56a, § 155, § 156b, § 180 až § 182, § 184 až § 184a
zák. o podnikání na kap. trhu: § 97, § 202

EVROPSKý PARLAmENT A RAdA EVROPSKé UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 44
a 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise ve sdělení Radě a Evropskému parlamentu ze dne 21. května 2003
„modernizace práva společností a efektivnější řízení podniků v Evropské unii – plán
postupu“ uvedla, že by měly být přijaty nové vhodné iniciativy s cílem posílit práva
akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi a že problémy související s pře-
shraničním hlasováním by se měly bezodkladně řešit.

(2) Evropský parlament vyjádřil v usnesení ze dne 21. dubna 20043) podporu zá-
měru Komise posílit  práva  akcionářů,  zejména prostřednictvím  rozšíření pravidel
o průhlednosti, hlasování na základě plné moci, možnosti účasti na valných hroma-
dách elektronickými prostředky a zajištění možnosti vykonávat hlasovací práva přes
hranice.
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(3) Vlastníci akcií s hlasovacím právem by měli mít možnost tato práva vykoná-
vat, protože jsou zohledněna v ceně, kterou musí zaplatit při jejich nabytí. Navíc je
účinná kontrola akcionáři předpokladem řádné správy a řízení společností, a proto
by se měla usnadňovat a podporovat. Z tohoto důvodu je nezbytné přijmout opatře-
ní ke sblížení právních předpisů členských států v tomto ohledu. Překážky, které od-
razují akcionáře od hlasování, jako je například podmínění výkonu hlasovacích práv
pozastavením nakládání s akciemi po určitou dobu před valnou hromadou, by měly
být odstraněny. Touto směrnicí však nejsou dotčeny stávající právní předpisy Spole-
čenství o podílech emitovaných subjekty kolektivního investování nebo o podílech,
které tyto subjekty nabyly či prodaly.

(4) Stávající právní předpisy Společenství nejsou pro dosažení tohoto cíle dosta-
tečné. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001
o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které
k nim mají být zveřejněny4), se zaměřuje na informace, které musí emitenti uveřejnit
na trhu, a neupravuje tedy samotný průběh hlasování akcionářů. Navíc směrnice Ev-
rop ského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papí-
ry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu5), ukládá emitentům povinnost
zpřístupnit určité informace a dokumenty důležité pro valnou hromadu, ale tyto in-
formace a dokumenty mají  být  zpřístupněny v členském státě  emitenta. Proto by
v zájmu ochrany investorů a podpory snadného a účinného výkonu práv akcionářů,
která jsou spojena s akciemi s hlasovacím právem, měly být stanoveny určité mini-
mální standardy. Pokud jde o jiná než hlasovací práva, mohou členské státy rozšířit
tyto minimální standardy i na akcie bez hlasovacího práva, pokud se na takové akcie
již tyto standardy nevztahují.

(5) Značné podíly akcií ve společnostech s kótovanými akciemi vlastní akcioná-
ři, kteří nemají bydliště ani sídlo v členském státě, ve kterém má společnost sídlo. Ti-
to  akcionáři-nerezidenti  by  měli  mít  možnost  vykonávat  svá  práva  v souvislosti
s valnou hromadou stejně snadno jako akcionáři-rezidenti členského státu, v němž
má společnost sídlo. To vyžaduje odstranění stávajících překážek, které brání akcio-
nářům-nerezidentům v přístupu k informacím důležitým pro valnou hromadu a ve
výkonu hlasovacích práv, aniž by byli na valné hromadě osobně přítomni. Odstraně-
ní těchto překážek by mělo být rovněž přínosné pro akcionáře-rezidenty, kteří se val-
né hromady neúčastní nebo se jí zúčastnit nemohou.

(6) Akcionáři by měli mít možnost hlasovat se znalostí věci v průběhu valné
hromady nebo před jejím konáním, bez ohledu na své bydliště nebo sídlo. Všichni
akcio náři by měli mít dostatečný čas na posouzení dokumentů určených k předložení
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valné hromadě a na rozhodnutí, jak budou ohledně svých akcií hlasovat. Za tímto
účelem by mělo být konání valné hromady akcionářům včas oznámeno a měly by
jim být poskytnuty veškeré zprávy, které mají být valné hromadě předloženy. měly
by se využívat možnosti moderních  technologií, které nabízejí okamžitou dostup-
nost informací. Tato směrnice předpokládá, že všechny společnosti s kótovanými ak-
ciemi již mají internetové stránky.

(7) Akcionáři by měli mít v zásadě možnost zařazovat body na pořad jednání val-
né  hromady  a předkládat  návrhy  usnesení  k jednotlivým  bodům  pořadu  jednání.
Aniž jsou dotčeny různé časové rámce a předepsané postupy, které jsou v součas-
nosti platné ve Společenství, měl by být výkon těchto práv podřízen dvěma základ-
ním pravid lům, totiž že žádná hranice požadovaná pro výkon těchto práv nesmí být
vyšší než 5 % základního kapitálu společnosti a že všichni akcionáři by měli vždy
obdržet konečnou verzi pořadu jednání dostatečně včas, aby se mohli připravit na
diskusi a hlasování ke každému bodu pořadu jednání.

(8) Každý akcionář by měl mít v zásadě možnost klást otázky související s body
pořadu jednání valné hromady a dostat na ně odpověď, přičemž předpisy o tom, jak
a kdy mají být otázky pokládány a zodpovídány, by měly stanovit členské státy.

(9) Společnostem by neměly být kladeny žádné právní překážky v tom, aby na-
bízely svým akcionářům možnost účasti na valné hromadě elektronickými prostřed-
ky. Hlasování bez osobní přítomnosti na valné hromadě, ať už korespondenčně nebo
elektronickými prostředky, by nemělo být předmětem jiných omezení, než která jsou
potřebná pro ověření totožnosti a pro zabezpečení elektronické komunikace. To by
však nemělo bránit členským státům v přijetí předpisů, jejichž cílem je zajistit, aby
hlasování odráželo za všech okolností záměr akcionářů, včetně pravidel zaměřených
na řešení situací, kdy nastanou nebo vyjdou najevo nové okolnosti poté, co akcionář
již odevzdal svůj hlas korespondenčně nebo elektronickými prostředky.

(10) Řádná správa a řízení společností vyžadují hladký a účinný průběh hlasová-
ní na základě plné moci. Stávající omezení a překážky, které způsobují, že hlasová-
ní na základě plné moci  je  těžkopádné a nákladné, by proto měly být odstraněny.
Řádná správa a řízení společností však rovněž vyžadují přiměřené záruky proti mož-
nému zneužití hlasování na základě plné moci. Zmocněnec by měl být proto povinen
dodržovat veškeré pokyny, které obdržel od akcionáře, a členské státy by měly být
schopny zavést vhodná opatření, která zajistí, že zmocněnec nesleduje  jiný zájem
než zájem akcionáře, bez ohledu na důvod, který střet zájmů způsobil. Opatření pro-
ti možnému zneužití mohou zahrnovat zejména pravidla, která členské státy přijmou
pro regulaci činnosti osob, jež se aktivně snaží shromažďovat plné moci nebo jež
skutečně shromáždily více než určitý významný počet plných mocí, aby se zajistila
odpovídající míra spolehlivosti a průhlednosti. Podle této směrnice mají akcionáři
neomezené právo udělit těmto osobám plnou moc, aby je zastoupily a hlasovaly
jejich jménem na valných hromadách. Touto směrnicí však nejsou dotčeny pravi-
dla nebo sankce, které mohou členské státy uložit těmto osobám, pokud hlasovaly
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