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Nová pravidla EU, která 
společnostem pomohou při 
stěhování přes hranice 
Dne 25. dubna 2018 byl zveřejněn návrh Evropské 
komise na vydání směrnice s cílem pozměnit Směrnici 
(EU) 2017/1132 v oblasti práva přeshraničních 
přeměn, rozdělení a fúzí obchodních společností. 
Kancelář Weinhold Legal přispěla do vícejurisdikční 
studie (dostupné ke stažení zde), která byla podkladem 
pro nově zveřejněný návrh směrnice (dostupný ke 
stažení zde). 

Cílem směrnice je usnadnit společnostem fúze, 
rozdělení nebo přeshraniční přemístění sídla v rámci 
jednotného trhu. Návrh stanoví soubor společných 
postupů na úrovni EU, které určují, jak se společnosti 
mohou přesouvat z jedné země EU do jiné, a pro jejich 
fúze nebo přeshraniční rozdělování na dva nebo více 
nových subjektů s cílem posílit ochranu práv 
zaměstnanců a zabránit obcházení daní. 

Za účelem zvýšení ochrany poskytované 
zaměstnancům by každá společnost, která provádí 
přeshraniční změnu, měla zaměstnancům poskytnout 
zprávu, která se zabývá důsledky a dopady, které na ně 
tato změna může mít. Zaměstnanci pak budou mít 
právo vyjádřit svůj názor, který je třeba vzít v úvahu. 
Konkrétně při přeshraničních přeměnách a rozděleních 
budou zaměstnanci rovněž vyzváni, aby předložili svá 
stanoviska k navrhovaným podmínkám plánované 
změny a případně se vyjádřili ke zprávě nezávislého 
odborníka. Jejich názory budou následně vzaty v úvahu 
orgánem členského státu původu při rozhodování, zda 
danou přeměnu schválí. 

Nová pravidla také navrhují posílení ochrany práv 
a zájmů věřitelů a menšinových společníků. Podle 
návrhu bude společnost muset uvést předpokládanou 
ochranu věřitelů a společníků již v navrhovaných 
podmínkách přeshraniční přeměny. Věřitelé, kteří 
nebudou spokojeni s nabízenou ochranou, se budou 
moci obrátit na příslušný správní či soudní orgán 
a mohou jej požádat o adekvátní záruky. Předpokládá 
se, že věřitelům fúzujících společností nevznikne 
přeshraniční fúzí újma, pokud nezávislý odborník 
zhodnotí jejich situaci tak, že věřitelům újma vzniknout 
nemůže či jim bylo nabídnuto právo na platbu od 
ručitele (třetí strany) nebo společnosti, která fúzí 
vznikne. 

Menšinoví společníci, kteří nesouhlasí s plánovanou 
fúzí, převodem sídla či rozdělením, budou moci 
společnost opustit. 

Podle Komise nová pravidla umožní podnikům se na 
jednotném trhu pohybovat nebo reorganizovat bez 
nadbytečných právních složitostí a s nižšími náklady. 
Komise odhaduje úsporu nákladů pro společnosti ve 
výši 12 000 - 19 000 EUR na jednu operaci. 
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na 

základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v 

době, kdy byl tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní 

informace vztahující se k tématům uvedeným v tomto bulletinu 

by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude 

učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto 

bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpávající popis 

relevantní problematiky a veškerých možných konsekvencí. 

Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v 

tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory. 

Je tedy možné, že v budoucnu převládne jiný právní názor, než 

ten v textu uvedený. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, 

partnera / manažera, s nímž jste obvykle ve spojení, nebo níže 

uvedené advokáty týmu Weinhold Legal: 

 

Dalibor Šimeček 

Vedoucí advokát 

dalibor.simecek@weinholdlegal.com 

 

Tomáš Čermák 

Vedoucí advokát 

tomas.cermak@weinholdlegal.com 
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