
A. PRÁVA SPOLEâNÍKÒ (AKCIONÁ¤Ò)
A T¤ETÍCH OSOB A JEJICH OCHRANA

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

ze dne 16. záfií 2009

o koordinaci ochrann˘ch opatfiení, která jsou na ochranu zájmÛ spoleã-
níkÛ a tfietích osob vyÏadována v ãlensk˘ch státech od spoleãností ve
smyslu ãl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za úãelem dosaÏení rovno-
cennosti tûchto opatfiení

(Kodifikované znûní)
(Text s v˘znamem pro EHP)

Uvefiejnûno:
Úfi. vûst. L 258 ze dne 1. fiíjna 2009, s. 11

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

EVROPSK¯ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zaloÏení Evropského spoleãenství, a zejména na ãl. 44 odst. 2
písm. g) této smlouvy,

s ohledem na Obecn˘ program pro odstranûní omezení svobody usazování1), a ze-
jména na hlavu VI tohoto programu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodáfiského a sociálního v˘boru2),
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1) Úfi. vûst. 2, 15. 1. 1962, s. 36/62.
2) Úfi. vûst. C 204, 9. 8. 2008, s. 25.

*) Uvedená smûrnice nahradila První smûrnici rady (68/151/EHS) ze dne 9. bfiezna 1968 o koordi-
naci ochrann˘ch opatfiení, která jsou na ochranu zájmÛ spoleãníkÛ a tfietích osob vyÏadována
v ãlensk˘ch státech od spoleãností ve smyslu ãl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za úãelem
dosaÏení rovnocennosti tûchto opatfiení.



v souladu s postupem stanoven˘m v ãlánku 251 Smlouvy3),

vzhledem k tûmto dÛvodÛm:

(1) První smûrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. bfiezna 1968 o koordinaci ochran-
n˘ch opatfiení, která jsou na ochranu zájmÛ spoleãníkÛ a tfietích osob vyÏadována
v ãlensk˘ch státech od spoleãností ve smyslu ãl. 58 druhého pododstavce Smlouvy,
za úãelem dosaÏení rovnocennosti tûchto opatfiení4) byla nûkolikrát podstatnû zmû-
nûna5). Z dÛvodu srozumitelnosti a pfiehlednosti by uvedená smûrnice mûla b˘t ko-
difikována.

(2) Koordinace vnitrostátních pfiedpisÛ t˘kajících se zvefiejÀování, platnosti zá-
vazkÛ akciov˘ch spoleãností a spoleãností s ruãením omezen˘m a neplatnosti tûchto
spoleãností nab˘vá zvlá‰tního v˘znamu zejména s cílem zaji‰tûní ochrany zájmÛ tfie-
tích osob.

(3) ZvefiejÀování by mûlo umoÏnit tfietím osobám seznámit se se základními lis-
tinami spoleãnosti a s nûkter˘mi údaji, které se jí t˘kají, zejména s údaji o osobách,
které jsou oprávnûny spoleãnost zavazovat.

(4) Bez dotãení zásadních poÏadavkÛ a náleÏitostí stanoven˘ch vnitrostátními
právními pfiedpisy ãlensk˘ch státÛ by spoleãnosti mûly mít moÏnost v˘bûru ukládá-
ní povinn˘ch dokladÛ a údajÛ v papírové nebo elektronické formû.

(5) Zúãastnûné osoby by mûly mít moÏnost získat z rejstfiíku kopii takov˘ch do-
kladÛ a údajÛ v papírové i elektronické formû.

(6) âlenské státy by mûly mít moÏnost rozhodnout o vedení vnitrostátního
vûstníku, kter˘m se oznamují povinnû zvefiejÀované dokumenty a údaje, v papíro-
vé nebo elektronické formû, nebo o zaji‰tûní zvefiejÀování jin˘m stejnû úãinn˘m
zpÛsobem.

(7) Pfieshraniãní pfiístup k informacím o spoleãnostech je tfieba zjednodu‰it tak,
aby se kromû povinného zvefiejÀování v jednom z jazykÛ povolen˘ch v ãlenském stá-
tû spoleãnosti umoÏnila dobrovolná registrace povinnû zvefiejÀovan˘ch listin a údajÛ
v dal‰ích jazycích. Tfietí osoby jednající v dobré vífie by mûly mít moÏnost se tûchto
pfiekladÛ dovolávat.

(8) Je vhodné upfiesnit, Ïe údaje pfiedepsané v této smûrnici je tfieba uvádût na
v‰ech obchodních dopisech a objednávkov˘ch listech spoleãností, bez ohledu na to,
zda jsou v papírové, nebo jiné formû. S ohledem na technick˘ pokrok je také vhod-
né zabezpeãit, aby tyto údaje byly uvádûny na internetov˘ch stránkách spoleãností.
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3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. ãervna 2008 (dosud nezvefiejnûné v Úfiedním
vûstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. ãervence 2009.

4) Úfi. vûst. L 65, 14. 3. 1968, s. 8.
5) Viz ãást A pfiílohy I tohoto návrhu.



(9) Ochrana tfietích osob by mûla b˘t zaji‰tûna pfiedpisy, které v co nejvût‰í mífie
omezují dÛvody neplatnosti závazkÛ pfiijat˘ch jménem spoleãnosti.

(10) Za úãelem zaji‰tûní právní jistoty ve vztazích mezi spoleãností a tfietími oso-
bami a stejnû tak mezi spoleãníky je nezbytné omezit pfiípady neplatnosti a zpûtného
úãinku prohlá‰ení neplatnosti a stanovit krátkou lhÛtu pro námitky tfietích osob pro-
ti tomuto prohlá‰ení.

(11) Touto smûrnicí by nemûly b˘t dotãeny povinnosti ãlensk˘ch státÛ t˘kající se
lhÛt pro provedení zmínûn˘ch smûrnic ve vnitrostátním právu uveden˘ch v ãásti
B pfiílohy I,

P¤IJALY TUTO SMùRNICI:

KAPITOLA 1

PÒSOBNOST

âlánek 1

Koordinaãní opatfiení stanovená touto smûrnicí se pouÏijí na právní a správní pfiedpi-
sy ãlensk˘ch státÛ, které se vztahují na tyto formy spoleãností:

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

– v Bulharsku
‡ÍˆËÓÌÂÌÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó, ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÍÓÏ‡Ì-
‰ËÚÌÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó Ò ‡ÍˆËË,

– v âeské republice:
spoleãnost s ruãením omezen˘m, akciová spoleãnost,

– v Dánsku:
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab,

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

– v Estonsku:
aktsiaselts, osaühing,

– v Irsku:
companies incorporated with limited liability,
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