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Weinhold Legal se podílela na studii pro návrh Evropské komise na novou 

pozměňující směrnici: k přeshraničním fúzím, rozdělování a přeshraničnímu 

přemisťování sídla 

Společnost Weinhold Legal se podílela (vypracováním české části) na vypracování 
multi-jurisdikční studie, která byla základem pro nedávno zveřejněný návrh Evropské 
komise na pozměňující směrnici, která má usnadnit fúze, rozdělování a přemisťování 
sídla společností v rámci EU. 

Návrh obsahuje nová pravidla pro jednodušší fúze a nová ochranná opatření pro 
akcionáře a věřitele. Dále novelizuje postup pro přeshraniční fúze – přináší rozšířenou 
ochranu účastníků a věřitelů. Návrh také obsahuje nová pravidla pro přeshraniční 
přemístění sídla (z jednoho státu EU do jiného) a pro rozdělení (do dvou nebo více 
nových subjektů se sídlem v různých zemích EU). 

Návrh nové směrnice naleznete zde, tiskovou zprávu Evropské komise naleznete zde 
a studii naleznete zde.  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_cs.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/ey-study-assessment-and-quantification-drivers-problems-and-impacts-related-cross-border-transfers-registered-offices-and-cross-border-divisions-companies_en


 

 

 

________________________________________________________________ 
 
 
O společnosti Weinhold Legal 
 

Advokátní kancelář Weinhold Legal je silným hráčem na českém trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996, 

a může se pochlubit týmem více než čtyřiceti vysoce kvalifikovaných právníků.  

 

Společnost Weinhold Legal byla v jubilejním desátém ročníku žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2017 pod 

záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory v listopadu 2017 vyhlášena vítězem ocenění 

v kategorii Právo obchodních společností. Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních 

průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers and Partners, IFLR, atd. Britský magazín 

ACQ ohodnotil Weinhold Legal jako Právnickou firmou roku v ČR pro oblast bankovního a finančního práva - 2017. 

Od Acquisition International Award získala společnost ocenění v kategorii Právnická firma roku v ČR 2017 pro oblast 

bankovního a finančního práva, pro oblast řešení sporů v oblasti obchodního práva v České republice a pro oblast 

řešení sporů obecně.  

 

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla také vybrána v rámci ocenění Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz 

v kategorii právo nemovitostí a infrastrukturních fondů – Právník roku v České republice. Dále v rámci ocenění 

Lawyer Monthly Legal Awards 2017 získala ocenění v kategorii Corporate Governance – Právnická firma roku v 

České republice a dále v kategorii ochrana osobních údajů  – Právník roku ve Slovenské republice. Dále v rámci 

ocenění Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice – Právník roku v České 

republice. 

 

Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com 
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