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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a 
některé další zákony 

 
Navrhovaný právní předpis 

 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  
§ 45 odst. 3 Není-li rozhodnutí orgánu obchodní korporace 

v případech vyžadovaných zákonem osvědčeno 
veřejnou listinou sepsanou nejpozději do 30 dnů ode 
dne jeho přijetí, hledí se na ně, jako by nebylo přijato. 

32009L0101 
 
Čl. 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. 

§ 174 odst. 
3 
 
 

Přijetí rozhodnutí valné hromady se osvědčuje 
veřejnou listinou. 
 
 

32009L0101 
 
Čl. 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. 

§ 175 odst. 
3 

Vyžaduje-li tento zákon, aby přijetí rozhodnutí valné 
hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve 
vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné 
hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření 
musí být úředně ověřen. Vyžaduje-li tento zákon, aby 
přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno 
veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí 
mít formu veřejné listiny. Ve vyjádření společníka se 
uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, 
jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být 
úředně ověřen. Ustanovení § 172 odst. 1 se použije 

32009L0101 
 
Čl. 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. 
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obdobně. 

§ 255 odst. 
1 

Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře 
v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu 
převyšující ve výši alespoň 10 % svého upsaného 
základního kapitálu, musí být 

32012L0030 
 
Čl. 13 

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 podléhá schválení valné 
hromady, pokud k tomuto nabytí došlo před uplynutím 
lhůty, která je stanovena vnitrostátními právními předpisy 
a činí nejméně dva roky od okamžiku založení 
společnosti nebo získání povolení k zahájení její činnosti. 

§ 348 (4) Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl 
podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že 
při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené 
tímto zákonem; v pochybnostech se dobrá víra 
předpokládá. 

(5) Odstavec 4 se nepoužije na zálohy podle § 40 odst. 
2. 

32012L0030 
 
Čl. 18 

Členské státy mohou malé podniky osvobodit od 
povinnosti sestavovat zprávy vedení podniku, pokud od 
nich vyžadují, aby v příloze v účetní závěrce poskytly 
údaje požadované v čl. 24 odst. 2 směrnice 2012/30/EU o 
nabytí vlastních akcií podnikem. 

§ 350 (1) Společnost nesmí rozdělit zisk podle § 34 odst. 1 ani 
jiné vlastní zdroje mezi akcionáře podle § 40 odst. 3, 
pokud se ke dni skončení posledního účetního období 
vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné 
účetní závěrky nebo vlastní kapitál vyplývající z této 
účetní závěrky po tomto rozdělení sníží pod výši 
upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které 
nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi 
akcionáře. 

(2) Částka zisku k rozdělení mezi akcionáře podle § 34 
odst. 1 nesmí překročit výši hospodářského výsledku 
posledního skončeného účetního období zvýšenou o 
nerozdělený zisk z předchozích období a ostatní fondy 

32012L0030 
 
Čl. 17 odst. 3 

Částka k rozdělení akcionářům nesmí překročit výši 
výsledků posledního skončeného 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 vložené do rezerv v 
souladu s právními předpisy nebo stanovami. 
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tvořené ze zisku, které společnost může použít podle 
svého uvážení, a sníženou o neuhrazenou ztrátu ztráty 
z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných 
fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami a 
upravenou o jiný výsledek hospodaření minulých let. 

(3) Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s 
odstavci 1 a 2 se hledí, jako by nebylo přijato. 

§ 369 odst. 
2 

Žádost podle odstavce 1 musí být doručena 
společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné 
hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů 
před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. 

32007L0036 
 
Čl. 6 odst. 3 

Každý členský stát stanoví jednotnou lhůtu vymezenou 
stanoveným počtem dnů před svoláním nebo konáním 
valné hromady, ve které mohou akcionáři vykonat právo 
uvedené v odst. 1 písm. a). Může rovněž stanovit 
obdobně vymezenou lhůtu pro výkon práva uvedeného v 
odst. 1 písm. b). 

§ 419 odst. 
2 

(2) Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné 
hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má 
rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se 
uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého 
se vyjádření týká. Vyžaduje-li tento zákon, aby 
rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou 
listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu 
veřejné listiny. Ve vyjádření akcionáře se uvede i 
obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se 
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně 
ověřen. 

32009L0101 
 
Čl. 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. 

§ 436 (1) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené 
stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem 
stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání 
valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání 
s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k 
nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na 
svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů 

32013L0034 
 
Čl. 19 odst. 
3 

Členské státy mohou malé podniky osvobodit od 
povinnosti sestavovat zprávy vedení podniku, pokud od 
nich vyžadují, aby v příloze v účetní závěrce poskytly 
údaje požadované v čl. 24 odst. 2 směrnice 2012/30/EU o 
nabytí vlastních akcií podnikem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAFAHZGY3)



 

přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po 
schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se 
nepoužije. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní 
určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo 
na internetových stránkách společnosti alespoň po 
dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 
doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní 
závěrky. Budou-li uveřejněny pouze hlavní údaje 
z účetní závěrky, uveřejní představenstvo současně i 
informaci o době a místu, kde je účetní závěrka 
k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. 

(2) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo 
způsobem podle odstavce 1 také zprávu o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva 
je součástí výroční zprávy také výroční zprávu podle 
jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá 
odstavce 1 se použije obdobně. 

§ 484 odst. 2 Neurčí-li stanovy jinak, má každý akcionář přednostní 
právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto 
zákonem neupsal jiný akcionář. Vydala-li akciová 
společnost více druhů akcií, zvyšuje-li se základní 
kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto 
druhů a neurčí-li stanovy, že přednostní právo mají 
všichni akcionáři v rozsahu podle odstavce 1, má 
přednostní právo podle odstavce 1 nejprve akcionář 
vlastnící akcii tohoto druhu, a to v rozsahu poměru 
jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části 
základního kapitálu, kterou představuje souhrn 
jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář 
vlastnící jiný druh akcií má přednostní právo 
k akciím neupsaným podle věty první v poměru 

32012L0030 
 
Čl. 33 odst. 
2 písm. b) 

Právní předpisy členských států mohou:  
… 
b) dovolit, je-li upsaný základní kapitál společnosti, který 
tvoří více druhů akcií s rozdílným hlasovacím právem 
nebo právem na účast na rozdělení podle článku 17 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. 
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jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části 
základního kapitálu, která není představována 
akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na 
zvýšení základního kapitálu. 

§ 484 odst. 2 Neurčí-li stanovy jinak, má každý akcionář přednostní 
právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto 
zákonem neupsal jiný akcionář. Vydala-li akciová 
společnost více druhů akcií, zvyšuje-li se základní 
kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto 
druhů a neurčí-li stanovy, že přednostní právo mají 
všichni akcionáři v rozsahu podle odstavce 1, má 
přednostní právo podle odstavce 1 nejprve akcionář 
vlastnící akcii tohoto druhu, a to v rozsahu poměru 
jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části 
základního kapitálu, kterou představuje souhrn 
jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář 
vlastnící jiný druh akcií má přednostní právo 
k akciím neupsaným podle věty první v poměru 
jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části 
základního kapitálu, která není představována 
akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na 
zvýšení základního kapitálu. 

32012L0030 
 
Čl. 33 odst. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, nemohou 
předkupní právo omezit ani zrušit. Toto rozhodnutí však 
může přijmout valná hromada. Správní nebo řídící orgán 
společnosti je povinen předložit této valné hromadě 
písemnou zprávu, ve které uvede důvody omezení nebo 
zrušení předkupního práva a stanovení navrhované ceny 
emise. Valná hromada přijme rozhodnutí podle pravidel o 
usnášeníschopnosti a o většinovém rozhodování 
uvedených v článku 44. Její rozhodnutí musí být 
zveřejněno způsobem stanoveným právními předpisy 
každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 
2009/101/ES. 
 
 
 

§ 516 písm. 
a) 

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu 
obsahuje alespoň 

a) důvody a účel navrhovaného snížení základního 
kapitálu, 

32012L0030 
 
Čl. 34 

Každé snížení upsaného základního kapitálu s výjimkou 
snížení nařízeného soudním rozhodnutím musí podléhat 
alespoň rozhodnutí valné hromady přijatému podle 
pravidel o usnášeníschopnosti a o většinovém 
rozhodování uvedených v článku 44, aniž jsou dotčeny 
články 40 a 41. Toto rozhodnutí musí být zveřejněno 
způsobem stanoveným právními předpisy každého 
členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 
2009/101/ES.  
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V oznámení o svolání valné hromady musí být uveden 
alespoň účel snížení základního kapitálu a způsob jeho 
provedení. 

 
 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

 
Navrhovaný právní předpis 

 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  
§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti nebo závody a odštěpné závody 
zahraničních kapitálových společností16 zapsané 
podle § 50, údaje zapsané v obchodním rejstříku a 
listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový 
soud také prostřednictvím systému propojení 
rejstříků. 

32012L0017 
 
Čl. 1, bod 1) 
a 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změny směrnice 89/666/EHS 
Směrnice 89/666/EHS se mění takto: 
1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které znějí: 
"3. Listiny a údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou veřejně 
přístupné prostřednictvím systému propojení ústředních, 
obchodních a podnikových rejstříků zřízeného v souladu 
s čl. 4a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech 
od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce 
Smlouvy za účelem dosažení rovnocennosti těchto 
opatření (dále jen "systém propojení rejstříků"). Článek 
3b a čl. 3c odst. 1 uvedené směrnice se použijí obdobně. 
 
4. Členské státy zajistí, aby byl pobočkám přidělen 
jedinečný identifikační kód umožňující jejich 
jednoznačnou identifikaci při komunikaci mezi rejstříky 
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prostřednictvím systému propojení rejstříků. Tento 
jedinečný identifikační kód se skládá přinejmenším z 
prvků, které umožní identifikaci členského státu rejstříku, 
národního rejstříku původu, čísla, pod nímž je pobočka 
zapsána v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z dalších 
prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci. 
 
Vkládá se nový článek, který zní: 
"Článek 5a 
1. Rejstřík společnosti prostřednictvím systému 
propojení rejstříků bezodkladně zpřístupní informace o 
zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či 
úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vymazání 
společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v 
členském státě, ve kterém je společnost zapsaná v 
rejstříku. 
2. Rejstřík pobočky prostřednictvím systému propojení 
rejstříků zajistí bezodkladné přijetí informací podle 
odstavce 1. 
3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je 
pro rejstříky bezplatná. 
4. Členské státy stanoví postup při obdržení informací 
uvedených v odstavcích 1 a 2. Těmito postupy se 
zajistí, aby v případě společností, které byly zrušeny 
nebo z jiného důvodu vymazány z rejstříku, byly jejich 
pobočky bez zbytečného odkladu rovněž z rejstříku 
vymazány. 
5. Druhá věta odstavce 4 se nepoužije na pobočky 
obchodních společností, které byly z rejstříku vymazány 
v důsledku změny právní formy dotčené obchodní 
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Čl. 2 bod 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 bod 3) 

společnosti sloučením či rozdělením nebo přemístění 
jejího sídla do jiného státu. 
 
Změny směrnice 2005/56/ES 
Směrnice 2005/56/ES se mění takto: 
1) Článek 13 se nahrazuje tímto: 
"Článek 13 
Zápis do rejstříku 
Právo každého členského státu, kterým se řídily 
fúzující společnosti, určuje s ohledem na území daného 
státu, jakou formou se v souladu s článkem 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 
16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob 
vyžadována v členských státech od společností ve 
smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy, za 
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 
zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném 
rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna 
uložit své listiny. 
Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 
přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 
propojení ústředních, obchodních a podnikových 
rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 
2009/101/ES, oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující 
společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze 
nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně 
provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve. 
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Vkládají se nové články, které znějí: 
"Článek 3a 
1. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici aktuální 
informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, 
podle nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 
5, 6 a 7 dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených 
v článku 2. 
2. Členské státy poskytují informace, které musí být 
zveřejněny na evropském portálu e-justice (dále jen 
"portál") v souladu s pravidly a technickými požadavky 
portálu. 
3. Komise zveřejňuje tyto informace na portálu ve 
všech úředních jazycích Unie. 
Článek 3b 
1. Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 
2 jsou rovněž veřejně přístupné prostřednictvím 
systému propojení rejstříků. 
2. Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v 
článku 2 byly prostřednictvím systému propojení 
ústředních, obchodních a podnikových rejstříků k 
dispozici ve standardním formátu zpráv a byly 
elektronicky přístupné. Členské státy rovněž zajistí 
dodržování minimálních standardů bezpečnosti přenosu 
údajů. 
3. Komise poskytne ve všech úředních jazycích Unie 
službu pro vyhledávání, pokud jde o společnosti 
zapsané v členských státech, s cílem zpřístupnit na 
portálu: 
a) listiny a údaje uvedené v článku 2; 
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b) vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích 
Unie uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin. 
Článek 3c 
1. Poplatky za získání listin a údajů uvedených v 
článku 2 prostřednictvím systému propojení rejstříků 
nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím 
spojené. 
2. Členské státy zajistí, aby následující údaje byly 
bezplatně dostupné prostřednictvím systému propojení 
rejstříků: 
a) název a právní forma společnosti; 
b) sídlo společnosti a členský stát místa zápisu 
společnosti do rejstříku; 
c) registrační číslo společnosti. 
Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, 
že budou bezplatně poskytovány i další listiny či údaje. 
Článek 3d 
1. Rejstřík společnosti bezodkladně zpřístupní 
prostřednictvím systému propojení rejstříků informace 
o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či 
úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vymazání 
společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v 
členském státě, ve kterém je společnost zapsaná v 
rejstříku. 
2. Rejstřík pobočky zajistí prostřednictvím systému 
propojení rejstříků bezodkladné přijetí informací 
uvedených v odstavci 1. 
3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro 
rejstříky bezplatná.". 
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§ 49 písm. 
a)  

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 
o odštěpném závodu zapíše 
a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční 
osoby, a sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného 
závodu a jeho identifikační číslo,  

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) 
a 2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 49 písm. 
h) 

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 
o odštěpném závodu zapíše 
… 
h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného 
řízení týkajícího se zahraniční osoby, a 
zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení 
konkursu, povolení reorganizace, schválení 
reorganizačního plánu, splnění reorganizačního plánu 
nebo jeho podstatných částí nebo údaj o jiném 
obdobném rozhodnutí týkajícího se zahraniční osoby, 
a 
… 

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) 
a 2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 65 písm. 
e) 
 
 

Do veřejného rejstříku se zapíše také 
… 
e) prohlášení a zrušení konkursu, 
… 

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) 
a 2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 65 písm. 
g) 
 
 

Do veřejného rejstříku se zapíše také 
… 
g) povolení reorganizace, a schválení reorganizačního 
plánu a splnění reorganizačního plánu nebo jeho 
podstatných částí, 

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) 
a 2) 
 

Viz výše. 
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… Čl. 3 bod 3) 

§ 83 (1) Řízení ve věci výmazu společnosti s ručením 
omezeným, akciové společnosti nebo družstva v 
důsledku přeshraniční fúze ze zahraničního obchodního 
rejstříku nelze zahájit na návrh, nemá-li nástupnická 
společnost nebo družstvo sídlo v České republice. 
(2) Rejstříkový soud provede zápis na základě oznámení 
orgánu členského státu, který vede zahraniční obchodní 
rejstřík, do něhož byla přeshraniční fúze zapsána. 
Ustanovení § 78 až 81 a 84 se nepoužijí. 
 
Rejstříkový soud provede zápis přeshraniční fúze 
podle § 55 u zanikající společnosti s ručením 
omezeným nebo akciové společnosti na základě 
zpřístupnění údajů v systému propojení rejstříků o 
zápisu příhraniční fúze u zahraniční nástupnické 
společnosti do zahraničního veřejného rejstříku. 
Ustanovení § 78 až 81 a 84 se nepoužijí. 

32012L0017 
 
Čl. 2 bod 1) 
 

Změny směrnice 2005/56/ES 
Směrnice 2005/56/ES se mění takto: 
1) Článek 13 se nahrazuje tímto: 
"Článek 13 
Zápis do rejstříku 
Právo každého členského státu, kterým se řídily 
fúzující společnosti, určuje s ohledem na území daného 
státu, jakou formou se v souladu s článkem 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 
16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob 
vyžadována v členských státech od společností ve 
smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy, za 
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 
zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném 
rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna 
uložit své listiny. 
Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 
přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 
propojení ústředních, obchodních a podnikových 
rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 
2009/101/ES, oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující 
společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze 
nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně 
provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve. 

§ 83a Rejstříkový soud vymaže z obchodního rejstříku 
závod a odštěpný závod zahraniční kapitálové 
společnosti zapsaný podle § 50 na základě 
zpřístupnění údaje o zániku zahraniční kapitálové 

Čl. 1 bod 1) 
a 2) 
 
Čl. 3 bod 3) 
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společnosti, nebyla-li zrušena při přeměně, v systému 
propojení rejstříků. Ustanovení § 78 až 81 a 84 se 
nepoužijí. 

§ 95a Jde-li o závody a odštěpné závody zahraničních 
kapitálových společností zapsané podle § 50, zapíše se 
bez řízení do obchodního rejstříku změna vyvolaná 
zpřístupněním údajů v systému propojení rejstříků 
v rozsahu údaje o označení závodu a odštěpného 
závodu zahraniční kapitálové společnosti, liší-li se od 
firmy zahraniční kapitálové společnosti, a údajů 
podle § 50 písm. c), d), e), g) a h). 

Čl. 1 bod 1) 
a 2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 100 Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení 
zápisu přeshraniční přeměny podle zákona upravujícího 
přeměny obchodních společností a družstev odešle 
oznámení o tomto zápisu a informaci o jeho obsahu 
tomu, kdo vede zahraniční veřejný rejstřík, v němž je 
zapsána zahraniční právnická osoba zúčastněná na 
přeshraniční přeměně, ledaže postupuje podle § 3a. 

Čl. 2 bod 1) Viz výše. 

 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 
2007/36/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv 

akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi 
2009/101/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve 
smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 

2012/17/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012//17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 
89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení 
ústředních, obchodních a podnikových rejstříků 

2012/30/EU Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, 
která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 
54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování 
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a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 
2013/34/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 

závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
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