
III. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

I. Obecná část 
 
a) Zhodnocení platného právního stavu 
  

Předkládaný návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je součástí 
harmonizačních prací.  

Platný obchodní zákoník (zák. č. 513/1991 Sb.) sice dnes upravuje problematiku 
přeměn obchodních společností a družstev, když harmonizace podstatných principů: 
a) vnitrostátních fúzí a. s. tak, jak je přinesla směrnice Rady ES č. 78/855 ze dne 

9.10.1978 v oblasti práva obchodních společností, o fúzích akciových společností, 
přijatá podle čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy ustavující Evropské hospodářské 
společenství (dále jen „Třetí směrnice“), a 

b) rozdělení a. s. tak, jak je přinesla směrnice Rady ES č. 82/891 ze dne 17.12.1982 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy a týkající se rozdělení akciových 
společností (dále jen „Šestá směrnice“),  
byla do obchodního zákoníku transponována (v rámci příprav vstupu České republiky 

do ES/EU) novelou č. 370/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001.  
Platná právní úprava přeměn má dnes několik zásadních nedostatků.  
Za prvý lze označit skutečnost, že dnes prakticky neexistuje obecná právní úprava 

přeměn, takže právní úprava vnitrostátních fúzí a. s. (§§ 220a-220o obch. z.) a rozdělení a. s. 
(§§ 220r-220zb obch. z.) slouží – cestou normativních odkazů – jako subsidiárně 
aplikovatelná pro všechny formy obchodních společností a po novele č. 308/2006 Sb. i pro 
družstva. Tento přístup má zásadní nedostatky. Smyslem standardů Třetí a Šesté směrnice ES 
je ochránit zejména drobné akcionáře a. s. s kótovanými účastnickými cennými papíry a také 
věřitele před případným zneužitím fúzí nebo rozdělení k poškození jejich oprávněných zájmů, 
nikoliv však zavedení této úpravy pro všechny druhy obchodních společností. Výsledkem 
tohoto je nesmírné a v praxi naprosto vadné zatížení ostatních obchodních společností a 
družstev standardy a požadavky, které jsou účelné pro a. s., nikoliv však pro ostatní 
společnosti a družstva.  

Druhým zásadním nedostatkem je právě onen systém normativních odkazů, které 
vytvářejí často celé řetězce vzájemně na sebe nenavazujících nebo jen málo logických 
odkazů, které jsou často chybné, ve své podstatě jsou však nesrozumitelné a vyvolávající 
obrovské výkladové obtíže.  

Třetím problémem je pak skutečnost, že český zákonodárce při transpozici Třetí a 
Šesté směrnice zavedl některá omezení a restrikce, které nemají v předmětných směrnicích 
žádné opory, a pokud nejsou se směrnicemi v přímém rozporu (což by mohl spolehlivě určit 
jen Evropský soudní dvůr), pak celý systém dále komplikují a znepřehledňují. V důsledku 
normativních odkazů pak byla tato omezení a restrikce vztažena i na další obchodní 
společnosti a družstva, což je naprosto nesprávné nejen teoreticky, nýbrž zejména prakticky; 
některé normativní odkazy jsou tak vzhledem k rozdílům v právní úpravě a. s. na straně jedné 
a ostatních obchodních společností a družstev na straně druhé  fakticky neralizovatelné.  

Výsledkem těchto zásadních praktických obtíží je dnes stav – i když přesná statistická 
data nejsou k dispozici, neboť toto v České republice dnes nikdo nesleduje – že se přeměny 
jiných obchodních společností než a. s. a s. r. o. (až na nepatrné výjimky) nedějí, neboť pro 
praxi je systém normativních odkazů založený obchodním zákoníkem natolik nesrozumitelný, 
že se k přeměnám těchto subjektů raději příliš neuchyluje.  



b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 
 
V současné době se jako zásadní jeví nutnost transponovat do českého právního řádu  

směrnici Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26.10.2005, o přeshraničních 
fúzích kapitálových společností (dále jen „Desátá směrnice“). Jedná se o novou úpravu, když 
směrnice byla vydána v Úředním věstníku dne 25.11.2005, účinnosti nabyla dne 15.12.2005 a 
členské státy jsou povinny ji transponovat do svých právních řádů nejpozději do 15.12.2007; 
do této doby má tedy Česká republika pro implementaci Desáté směrnice a přizpůsobení 
svého právního řádu jejímu obsahu určitý nevelký časový prostor. 

Nutnost transpozice Desáté směrnice vytváří za současného normativního stavu 
neřešitelný problém, když Desátá směrnice vytváří určitý konzistentní systém zdánlivě dosti 
podobný vnitrostátním fúzím, avšak ve skutečnosti v celé řadě aspektů naopak odlišný od 
vnitrostátních fúzí.  

Krom Desáté směrnice byl v rámci ES/EU vydán rozsudek Evropského soudního 
dvora ve věci sp. zn. C-411/03 SEVIC Systems AG ze dne 13.12.2005, který patří mezi 
významné judikáty z hlediska aplikace svobody usazování a výkladu čl. 43 a 48 Smlouvy o 
založení ES/EU, v konsolidovaném znění. Podle tohoto rozsudku nesmí členský stát upírat 
svým a. s. práva plynoucí jim ze svobody usazování, což plyne z priority komunitárního práva 
ES/EU.  
 Současný stav nemožnosti realizovat přeshraniční fúzi je krom toho i v rozporu 
s objektivním celospolečenským zájmem na funkčním a výkonném národním hospodářství, 
neboť platná právní úprava přeshraniční fúze nedovoluje, což významně prodražuje a 
komplikuje podnikatelské aktivity, když podnikatelé musí volit jiné právně relevantní 
způsoby, jak dosáhnout potřebné mobility a efektivity podnikání. Tudíž připuštění 
přeshraničních fúzí je i v zájmu podnikatelského sektoru. 

Vzhledem k tomu, že vnitřní systematika obchodního zákoníku je de lege lata již dnes 
vnitřně nereformovatelná, transpozici Desáté směrnice nelze odkládat a rekodifikace 
obchodního práva je odvislá od provedení rekodifikace práva občanského, přičemž provedení 
ani jednoho nelze očekávat před rokem 2010 (spíše však později), a se zřetelem 
k požadavkům právní praxe, která se již od r. 2001, kdy byl současný systém právní úpravy 
přeměn přijat a začleněn do obchodního zákoníku, domáhá provedení potřebné nápravy, bylo 
přijato jediné možné systémové řešení, a to přijmout samostatný zákon o přeměnách 
obchodních společností a družstev. Není totiž normálním stav, kdy právní úprava je místy 
nesrozumitelná i pro odborníky specializované na obchodní právo. 

Zvolená cesta samostatného zákona má několik zásadních výhod: 
1. je možno postavit systematický, vnitřně konzistentní a obsahově provázaný zákon, 

který omezí používání normativních odkazů na naprosté minimum,  
2. vytvoří se obecná právní úprava přeměn obchodních společností a družstev, která 

v současném obchodním zákoníku (až na nepatrné výjimky) prakticky absentuje,  
3. zohlední se veškeré potřebné rozdíly při jednotlivých formách obchodních společností 

a družstev, 
4. provede se transpozice Desáté směrnice o přeshraničních fúzích,  
5. opraví se transpoziční i jiné věcné nedostatky dosavadní právní úpravy fúzí a rozdělení 

obchodních společností a družstev, a 
6. odstraní se nadbytečná omezení a restrikce, které byly do právní úpravy přeměn 

zakotveny, není-li k jejich ponechání závažný objektivní důvod. 
 Osnova se přitom důsledně drží pravidla neprovádět přesahující transpozici, tzn. 
provádí se jen taková legislativní opatření, která jsou potřebná pro dosažení účelu a smyslu 
Desáté směrnice. Vzhledem k objektivní potřebě nerozkolísávání současné podnikatelské 
praxe na nepřiměřenou míru a snaze zachovat vše pozitivní, co zachovat lze, se nezavádějí 



žádné radikální novinky, nýbrž se z důvodů sociálních i praktických ponechává vše, co 
ponechat lze. 

Desátá směrnice požaduje umožnit přeshraniční fúze a. s. a s. r. o.; přitom ponechává 
na vůli členských států, zda-li dovolí přeshraniční fúze i pro družstva. Osnova vychází ze 
základního principu právní úpravy fúzí tak, jak jej nastavila novela obchodního zákoníku č. 
370/2000 Sb., totiž že (až na výjimky) nejsou dovoleny křížové fúze mezi různými druhy 
obchodních společností. Opuštění tohoto principu není de lege lata potřebné ani nutné a ani 
podnikatelská praxe po něm nevolá. 
 Podle čl. 3 odst. 2 Desáté směrnice nemusí členský stát dovolit přeshraniční fúze 
družstev. Po konzultacích se zástupci českého družstevního hnutí se přeshraniční fúzí 
družstev dovolují, když tomuto postupu nic věcně nebrání a zástupci českého družstevního 
hnutí s povolením přeshraničních fúzí pro družstva souhlasili.  
 Osnova v duchu výše cit. judikátu SEVIC ve snaze o alespoň minimální liberalizaci 
podnikatelského prostředí a vzhledem k nutnosti naplnění principu svobody usazování 
obchodních společností a družstev podle čl. 43 a 48 Smlouvy o založení ES/EU 
v konsolidovaném znění, připouští i přeshraniční fúze v. o. s. a k. s. Tato úprava též 
koresponduje doporučení Komise ES, která považuje za vhodné, aby členské státy ES/EU a 
EHP i nad rámec Desáté směrnice dovolily realizaci přeshraničních fúzí i pro další formy 
obchodních společností a vyzývá členské státy ES/EU k co možná nejširší sdružovací 
svobodě obchodních společností. 

Zároveň se činí – cestou doprovodného zákona – některé dílčí změny dalších 
zvláštních zákonů tak, aby byl celý systém přeměn nejen plně slučitelný s požadavky 
komunitárního práva, ale též vnitřně logický a obsahově provázaný. 
 Věcný záměr zákona nebyl z časových důvodů zpracováván. Vzhledem k tomu, že 
předmětem osnovy je provedení výhradně transpozice Desáté směrnice a opravení nedostatků 
transpozice Třetí a Šesté směrnice, jakož i odstranění jiných formálních a legislativně 
technických nedostatků a omylů, není takový postup ani nutný, když obsahově by beztak 
věcný záměr představoval pouhou parafrázi osnovy (k žádným významnějším posunům nad 
uvedený rámec nedochází). Tento postup je v souladu s čl. 3 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády ČR v platném znění. 
 
c)  Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy v jejím celku 
 
 Přijetí tohoto zákona tak, aby nabyl účinnosti co možná nejdříve, nejpozději pak dnem 
účinnosti Desáté směrnice, plyne z povahy Desáté směrnice, která výslovně navazuje na 
vnitrostátní právní řád a požaduje vnitrostátní právní úpravu. Jiná forma legislativního řešení 
než cestou zákona není z povahy věci možná.  
 
 
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR 
  
 Přijetí tohoto zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR, neboť podle čl. 10 
odst. 1 Ústavy ČR je vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament ČR 
souhlas a jíž je Česká republika vázána, součástí právního řádu; Desátá směrnice, k jejíž 
transpozici je tento zákon přijímán, byla vydána v souladu s čl. 249 Smlouvy o založení 
ES/EU v konsolidovaném znění, která je pro Českou republiku na základě výše cit. ústavního 
článku bezpodmínečně závazná.  
 Kromě toho nemůže nastat ani jiný rozpor, neboť celá úprava přeshraničních fúzí je 
vybudována na přísně nediskriminačním principu, na principu rovnosti všech obchodních 
společností a družstev bez ohledu na to, zda se jedná o osoby domácí nebo zahraniční. 



 Přijetí odpovídající právní úpravy formou zákona je však nezbytné, neboť to vyžaduje 
čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny práv a svobod. 
 
 
e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právními akty Evropských 
společenství 
 
 Cílem právní úpravy je provedení implementace Desáté směrnice v rozsahu a 
způsobem ve směrnici uvedeným, a dále provedení oprav chyb věcných i formálních při 
transpozici Třetí a Šesté směrnice.  
 
 
f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, kterými 
je Česká republika vázána 
 
 Žádná z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nemají přímý ani 
nepřímý vztah k předmětu úpravy tohoto zákona. 
 
 
g) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na veřejné rozpočty a podnikatelské 
prostředí a sociální dopady a dopady na životní prostředí 
 
 Přímé zatížení veřejných rozpočtů není s novou právní úpravou spojeno. V důsledku 
vyššího zatížení rejstříkových soudů v důsledku celkového většího počtu zapisovaných 
přeshraničních fúzí lze předpokládat nárůst věcných nákladů spojených s vyšší agendou 
těchto soudů, a to v důsledku jak vlastních provádění zápisů přeshraničních fúzí do 
obchodního rejstříku, tak i zasílání oznámení o provedených zápisech orgánům jiných 
členských států vedoucích příslušné národní obchodní rejstříky. Nelze však zhodnotit, jak 
vysoké tyto náklady budou, neboť nelze kvalifikovaně odhadnout, jak vysoký bude zájem 
podnikatelské veřejnosti o přeshraniční fúze. Pokud však lze soudit z dostupných údajů o 
zápisech vnitrostátních fúzí v uplynulých letech, tyto zápisy činí jen velmi malou část veškeré 
agendy rejstříkových soudů, a lze se domnívat, že přinejmenším v prvních 2-3 letech po 
účinnosti zákona se toto podstatným způsobem nezmění. Nadále však bude třeba tyto náklady 
pečlivě sledovat s tím, že v závislosti na skutečném vzestupu výše nákladů bude případně 
Ministerstvo spravedlnosti ČR jakožto orgán státní správy příslušný pro oblast justice 
požadovat přiměřené navýšení prostředků pro rejstříkové soudy ze státního rozpočtu. 
 Jiné veřejné rozpočty než rozpočet státní nejsou přijetím nové úpravy nijak zasaženy.  

Sociální dopady přijetí nové úpravy by měly být pozitivní, neboť v důsledku 
předpokládaného snížení administrativních nákladů spojených s výkonem svobody usazování 
v rámci ES/EU by mohlo dojít výhledově i ke vzniku nových pracovních míst; jakékoliv 
exaktní vyčíslení však není možné.  

Dopady na podnikatelský sektor by měly být – jak již výše řečeno – jednoznačně 
pozitivní, neboť se zvýší celková mobilita obchodních společností a družstev a tudíž se sníží i 
jejich transakční náklady. 
 Úprava bude mít za následek nový okruh činností pro notáře při vyhotovování 
veřejných listin, tyto náklady však budou v porovnání s předpokládanými přínosy jen 
minimální a ponese je výhradně soukromý sektor, nikoliv veřejné rozpočty. 
 Úprava nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
 



h) Dopady na rovnost mužů a žen 
  

Úprava se problematiky rovnosti mužů a žen nijak netýká, nemá na tuto oblast žádné 
dopady.  
 
 

II. Zvláštní část 
 
K § 1 až 10 
 Předmětná ustanovení definují účel tohoto zákona, jeho základní pojmy, a dále stanoví 
některé základní institucionální stavební kameny celého systému.  
 Věcně se celá tato úprava s přihlédnutím k potřebným stylistickým očištěním přebírá 
z dosavadního ust. § 69 obch. z., pouze se stylistickými úpravami se zřetelem k přijetí nového 
insolvenčního zákona. 
 Věcný posun je zde pouze v tom, že dnes se vyžaduje, má-li dojít k přeměně korporace 
nacházející se v dobrovolné likvidaci, nejprve přijetí rozhodnutí o zastavení likvidace a teprve 
poté je možné zahájit proces přípravy přeměny; toto pojetí je příliš restriktivní, zbytečně 
byrokratizující chod společností a družstev. Nově se proto určuje, že schválení projektu 
přeměny má eo ipso důsledky automatického zastavení likvidace (včetně zániku funkce 
likvidátora). 
 Legislativní zkratka korporace pro obchodní společnosti a družstvo se zavádí z toho 
důvodu, že družstvo není obchodní společností (i přes řadu podobných rysů), je však i ono 
soukromoprávní korporací.  
 
K § 11 až 13 
 Předmětná ustanovení se věcně přebírají – za účelem zajištění potřebných vazeb 
přeměn k předpisům o daních a vedení účetnictví – z dosavadní úpravy. 
 Pokud se ovšem jedná o rozhodný den fúze, rozdělení a převzetí jmění, prodlužuje se 
lhůta z 9 na 12 měsíců tak, aby pro přípravu fuze, rozdělení a převzetí jmění byl větší časový 
prostor; lhůta je stanovena tak, aby se respektovala délka účetního období a nebylo tak možno 
obcházet předpisy o daních a vedení účetnictví. 
 
K § 14 až 23 

Dílčí terminologický (nikoliv obsahový) posun představuje odstranění institutu 
smlouvy o fúzi, smlouvy o převodu jmění na společníka a smlouvy o rozdělení a převzetí 
obchodního jmění. Důvody tohoto posunu jsou následující.  

Zákonem č. 370/2000 Sb. byla do obchodního zákoníku transponována Třetí směrnice. 
Touto úpravou byl mj. zaveden i pod vlivem práva SRN a Rakouska institut smlouvy o fúzi.  

Podle čl. 5 Desáté směrnice, která se implementuje do českého právního řádu tímto 
zákonem, musí společnosti účastnící se přeshraniční fúze zpracovat projekt přeshraniční fúze. 
Cit. směrnice však nedovoluje, aby byl i pro přeshraniční fúze aplikován český model 
smlouvy o fúzi; není totiž v pravomoci českého zákonodárce vnucovat svůj národní systém 
smlouvy o fúzi zahraničním osobám. Taková úprava by se hrubě rozcházela s účelem a 
smyslem Desáté směrnice, která nic takového nepřipouští. 

Ani po věcné stránce není přitom vhodné, aby byl vytvářen jiný systém vnitrostátních 
a přeshraničních fúzí, když takový stav by bez jakéhokoliv ospravedlnitelného důvodu 
diskriminoval osoby účastnící se vnitrostátních fúzí, když Třetí směrnice nevyžaduje 
vypracování smlouvy o fúzi, nýbrž i ona hovoří v obecné rovině o projektu vnitrostátní fúze. 

V zájmu odstranění zbytečných diferenciací a vytvoření jednotného standardu vždy 
všude tam, kde tomu povaha věci nebo požadavky práva ES/EU nebrání, je právní úprava 



jednotná pro vnitrostátní i pro přeshraniční fúze, s tím, že tam, kde je to z povahy věci 
nezbytné, se zavádějí nezbytné odchylky pro vnitrostátní nebo pro přeshraniční fúze tak, aby 
bylo dosaženo plné transpozice Desáté směrnice při respektu k již provedené transpozici Třetí 
směrnice.  

V zájmu pokud možno jednotného režimu a odstranění nedůvodných diferenciací se 
tedy odstraňuje dosavadní institut smlouvy o fúzi a nahrazuje se projektem fúze. 

Se zřetelem k tomu se následně (s přihlédnutím k dikci Šesté směrnice, jež pojem 
smlouvy o rozdělení nezná) odstraňují i smlouva o rozdělení a převzetí obchodního jmění a 
smlouva o převodu jmění na společníka, a terminologicky se nahrazují pojmem projektu 
rozdělení a projektu převzetí jmění. Rovněž se opravuje zmatená terminologie u změny právní 
formy, kde zákon hovoří o dílem návrhu, dílem o dohodě, ačkoliv se také jedná o projekt.  

Obsahově se ovšem o zásadní posun nejedná, když projekt přeměny má i nadále 
smluvní povahu a musí být všemi zúčastněnými společnostmi připraven, zveřejněn a schválen 
v obsahově totožném znění. (Porušením této povinnosti nutně není oprava zjevných 
písařských aj. chyb marginálního rázu.) 

Dále se napříště již nerozlišuje mezi návrhem projektu a projektem samým, když 
věcně k tomu není žádný racionální důvod, ani jedna ze směrnic nic takového nepožaduje a 
kromě toho i dosud neschválený projekt fúze okamžikem zveřejnění v Obchodním věstníku je 
pro zveřejňující společnost závazný ve vztahu k třetím osobám (zejména věřitelům a 
zaměstnancům). 

Dále se stanoví kogentním způsobem principy schvalování projektu přeměny, který je 
základním a zásadním institutem celého systému. Věcně se tato úprava přejímá z dosavadní 
právní úpravy, ovšem s dílčími změnami a upřesněními.  

Přitom se výslovně garantuje, že jelikož v. o. s. a k. s. jsou společnosti osobního typu, 
má každý ze společníků ničím neomezené právo veta, neboť nelze měnit jeho právní 
postavení proti jeho vůli.  
 A konečně se sjednocují požadavky na potřebnou míru ochrany jak společníků 
samých, tak třetích osob, když se určuje, že vždy musí být schválení projektu přeměny 
společníky nebo příslušným orgánem korporace osvědčeno notářským zápisem.  
 
K § 24 až 27 
 Konstrukce zprávy statutárního orgánu o přeměně se – v souladu s požadavky Třetí, 
Šesté a Desáté směrnice – přejímá z dosavadní úpravy, obsahově se však sjednocuje a 
utřiďuje. Přitom se stanoví výjimky pro přeměnu v. o. s. a k. s., kde existence zprávy o 
přeměně není potřebná, a v souladu se standardy Třetí, Šesté a Desáté směrnice povolují 
výjimky pro a. s. a s. r. o. v případech, kdy s tím společníci souhlasí.  
 
K § 28 až 32 
 Úprava jmenování, odvolání a odměňování znalce se obsahově přejímá z ust. § 59 
odst. 3 a 4 obch. z. Úprava se však upřesňuje formálně i legislativně technicky (když současná 
úprava v obchodním zákoníku není primárně koncipovaná pro znalce pro přeměnu, nýbrž pro 
znalce pro ocenění vkladů, což není totéž). 
 
K § 33 a 34 
 Třetí, Šestá i Desátá směrnice požadují řádnou a předchozí publicitu přípravy 
přeměny. Vyžaduje se v zájmu ochrany společníků, věřitelů a při rozdělení korporace též 
dlužníků řádné předchozí zveřejnění projektu přeměny ještě před jeho schválením 
v Obchodním věstníku.  



 Zároveň se výslovně garantuje právo společníků na informace o přeměně a v zájmu 
ochrany obchodního tajemství a utajovaných informací společností i třetích osob se stanoví 
výjimky z tohoto práva. 
 
K § 35 až 39 
 Jak všechny cit. směrnice, tak i pouhá povaha věci vyžadují řádnou ochranu 
pohledávek věřitelů přeměňovaných korporací. Věcně se tato úprava, která již dnes splňuje 
požadavky Třetí a Šesté směrnice, přejímá z ust. § 220j obch. z., pouze s potřebnými 
stylistickými a technickými úpravami. 
 
K § 40 až 44 
 Problematika přechodu zástavního práva k zastaveným obchodním podílům a akciím 
na obchodní podíly a akcie získané výměnou za podíly a akcie původní se věcně přebírá 
z dosavadního ust. § 69a odst. 4 obch. z., s tím, že se respektuje pravidlo o subsidiaritě právní 
úpravy zástavního práva podle zákona o cenných papírech a podle občanského zákoníku.  
 Nově se však doplňuje výjimka ze zákazu dvojího zastavení cenného papíru, které je 
pro oblast zástavního práva k cennému papíru dnes fixováno v zákoně o cenných papírech. 
Existence této výjimky z obecného zákazu je odůvodněna potřebami praxe, kterou dnešní stav 
neúměrně restringuje. 
 
K § 45 až 49 
 Problematika práva na dorovnání se přejímá z dosavadního ust. § 220k obch. z. 
s významnými revizemi. Předně se tato úprava zobecňuje a terminologicky sjednocuje. 
 Dále se vypouští zákaz zcizení akcií jakožto podmínka aktivní legitimace akcionářů 
pro soudní uplatnění práva na dorovnání, a to pro jeho nepotřebnost a výkladovou obtížnost. 
Jestliže některý z akcionářů dnes např. na základě termínovaných nebo opčních obchodů 
(uzavřených třebas dávno před zahájením přípravy fúze) prodá a následně koupí byť jen jednu 
jedinou akcii, ztrácí automaticky aktivní legitimaci, i když realizaci transakce již nemůže 
nijak ovlivnit, což je nesmyslné. Existenci něčeho takového nelze odůvodnit ani Třetí 
směrnicí, když ta nic tak nesmyslného neobsahuje. 
 Dále se vypouští zjevně diskriminační pravidla, podle nichž dnes může za 
zvýhodněných podmínek podat žalobu velký akcionář oproti akcionáři malému, což je 
v příkrém rozporu s požadavky rovnosti před zákonem a práva na spravedlivý proces (čl. 1 a 
čl. 36 Listiny).  
 Konečně se v zájmu ochrany korporací před spekulativními žalobami výslovně 
stanoví, že právo na dorovnání lze požadovat jen ve vztahu k podílům nebo akciím, jejichž 
vlastníkem oprávněná osoba byla v den schválení projektu fúze nebo projektu rozdělení nebo 
projektu převzetí jmění.  
 
K § 50 a 51 
 Dosavadní zpřísněný režim odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních 
orgánů a znalci se v souladu s Třetí, Šestou a Desátou směrnicí zachovává a přejímá 
z dosavadního ust. § 220l obch. z. Přitom se odstraňuje chybné rozštěpení této úpravy, když 
úprava této otázky u fúze byla v ust. § 220l obch. z. částečně jiná než u rozdělení v ust. § 
220w obch. z., což bylo nedomyšlené, nesprávné a matoucí.   
 Výjimka z odpovědnosti pro zástupce státu a územně samosprávných celků se i nadále 
zachovává.  
 
 
 



K § 52 až 58 
 Celá konstrukce přeměn je v souladu s požadavky Třetí, Šesté a Desáté směrnice 
vybudována na pravidle, že po zápisu přeměny do obchodního rejstříku je tento proces bez 
ohledu na míru porušení zákona, ke kterému popř. při tom došlo, právně absolutně 
nezvratitelný. To znamená nejenom princip toliko relativní neplatnosti projektu přeměny, 
nýbrž i zákaz jakéhokoliv jeho zpochybňování či zkoumání po zápisu přeměny do 
obchodního rejstříku, což je nezbytné nejen z hlediska požadavků cit. směrnic, ale zejména 
vzhledem k požadavkům právní jistoty. Tím pochopitelně není dotčeno práva na náhradu 
škody a na dorovnání u poškozených společníků.  
 Věcně se tato úprava přejímá z dosavadního ust. § 220h obch. z., pro odstranění 
pochybností se však tato pravidla formulují výslovně zvlášť.  
 
K § 59 
 V souladu s požadavky Třetí, Šesté a Desáté směrnice jsou právní účinky přeměny 
vázány na provedení zápisu do obchodního rejstříku. 
 
K § 60 až 69 
 Cit. ustanovení v souladu s požadavky Třetí a Desáté směrnice definují základní 
náležitosti vnitrostátních i přeshraničních fúzí.  
 Nově se definuje jednak sám pojem přeshraniční fúze, jež současná právní úprava 
neupravuje a tudíž nejsou dovoleny, jednak okruh subjektů, jež je mohou realizovat.  
 Jak již bylo výše řečeno, podle judikátu SEVIC nesmí členské státy bránit 
přeshraničním fúzím žádnému druhu obchodních společností. Vzhledem k věcnému záběru 
Desáté směrnice se tedy jedná (sice mimo rámec cit. směrnice, ovšem v souladu s čl. 43 a 48 
Smlouvy o založení ES/EU v konsolidovaném znění) o umožnění přeshraničních fúzí v. o. s. a 
k. s., jež nejsou směrnicí upraveny.   
 Okruh zahraničních subjektů, s nimiž – ovšem při zachování jen omezené dovolenosti 
křížových fúzí – bude možno realizovat přeshraniční fúze, není zákonem upraven, neboť 
českému zákonodárci nepřísluší určovat, jaké zahraniční subjekty se mohou přeshraničních 
fúzí zúčastnit; to je věc zahraničních národních zákonodárců. Se zřetelem k tomu (a se 
zřetelem k velkému množství nejrůznějších právních forem zahraničních obchodních 
společností) se staví potřebná dostatečně široká formulace tak, aby bylo učiněno zadost jak 
objektivním potřebám praxe, tak čl. 1 Desáté směrnice. 

Jak při vnitrostátních, tak i při přeshraničních fúzích může dojít k fúzi splynutím i 
sloučením. Jestliže se však jedná o přeshraniční sloučení 100 % dceřiné společnosti do 
nástupnické mateřské společnosti, považuje se tato operace podle čl. 2 odst. 2 písm. c) Desáté 
směrnice též za formu fúze sloučením, zatímco podle národního práva mají dnes zúčastněné 
společnosti možnost volby, zda se jedná o fúzi sloučením nebo o převod jmění na jediného 
společníka; vzhledem k tomu se tedy doplňuje nově potřebná definice, neboť není možný a 
ani prakticky vhodný odlišný přístup k této otázce pro regulaci vnitrostátních i přeshraničních 
fúzí. 

Systematicky je přitom návrh koncipován tak, že po Hlavě I, jež upravuje společné 
otázky vnitrostátních i přeshraničních fúzí, jsou v Hlavách II až VIII obsaženy zvláštní 
ustanovení o vnitrostátních fúzích jednotlivých druhů obchodních společností a družstev 
(včetně křížových fúzí v. o. s. a k. s. v Hlavě III a křížových fúzí s. r. o. a a. s. v Hlavě VII), a 
poté jsou v Hlavě IX upraveny některé zvláštní otázky přeshraničních fúzí.  
 Koncepčně přitom vychází osnova z myšlenky, že je uživatelsky jednodušší, 
srozumitelnější a legislativně-technicky čistší, jestliže nejsou do sebe vzájemně směšována 
ustanovení pro vnitrostátní fúze a přeshraniční fúze. Ovšem vzhledem k tomu, že valná 
většina právních norem o vnitrostátních fúzích je aplikovatelná i na přeshraniční fúze, řeší se 



tato problematika tak, že vždy, když není zvláštní úprava pro přeshraniční fúze, použijí se 
ustanovení o fúzích vnitrostátních, což osnova v zájmu zamezení pochybností deklaruje 
výslovně. 
 
K § 70 až 72 
 Základní katalog obligatorních náležitostí projektu fúze je společný pro vnitrostátní i 
přeshraniční fúze všech druhů korporací.  

Podle čl. 5 odst. 2 písm. g) Třetí směrnice musí projekt fúze obsahovat i všechny 
zvláštní výhody poskytnuté některou ze zúčastněných společností znalcům přezkoumávajícím 
návrh fúze a členům všech správních, řídících nebo kontrolních orgánů zúčastněných 
společností; stejný požadavek obsahuje i čl. 5 písm. h) Desáté směrnice. 
 Český zákonodárce se v dosavadním ust. § 220a odst. 8 obch. z. s požadavky Třetí 
směrnice vyrovnal tak, že existenci  zvláštních výhod paušálně zakázal. Tento zákaz je jednak 
kontraproduktivní, když v praxi je různě obcházen. Především však není možné stejný zákaz 
uplatnit i ve vztahu k přeshraničním fúzím, když nic takového Desátá směrnice nedovoluje. 
V zájmu zamezení případných neodůvodněných disproporcí mezi režimem vnitrostátních a 
přeshraničních fúzí se proto stanoví, že tyto výhody je možné poskytovat, musí však být – 
v souladu s Třetí i Desátou směrnicí – vždy řádně uvedeny v projektu (vnitrostátní i 
přeshraniční) fúze. 
 To platí tím spíše, že podle čl. 5 písm. h) Desáté směrnice se tyto výhody musí v 
projektu přeshraniční fúze vždy uvést; z toho logicky plyne, že jsou implicitně povoleny a 
nelze je v národní legislativě zakazovat. 
 Se zřetelem k tomu se tento zákaz ruší s tím, že výhody musí být vždy v projektu fúze 
uvedeny. 
 Dále se doplňují dvě dílčí výjimky.  
 Předně se – v zájmu debyrokratizace celého procesu – nově určuje, že schválení 
projektu fúze sloučením má právní účinky přistoupení společníků zanikající korporace ke 
společenské smlouvě nebo stanovám nástupnické korporace; norma je nutná, protože jinak by 
bylo nezbytné zvlášť schvalovat i dosavadní společenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické 
korporace společníky zanikajících korporací, kteří nejsou jejími smluvními stranami. 
 A dále se – z praktických důvodů – dovoluje s. r. o., a. s. a družstvům zveřejnit projekt 
fúze splynutím bez uvedení osob, které budou orgány nástupnické korporace. Důvodem je 
praktická potřeba zamezit nebezpečí zmaření schválení projektu za situace, kdy některá 
z navržených osob v mezidobí mezi zveřejněním a schválením např. zemře; to by mělo za 
následek nutnost zahájit proces přípravy fúze splynutím od počátku. 
 
K § 73 až 75 
 Úprava ocenění jmění s. r. o. a a. s. se přejímá z dosavadního ust. § 69a odst. 6 obch. 
z. s drobnými stylistickými upřesněními.  
 
K § 76 až 80 
 Právní úprava vnitrostátních fúzí v. o. s. se přebírá z dosavadního ust. § 92a obch. z., 
obsahově se však zpřehledňuje a zjednodušuje.  
 Nově se ruší povinnost pořizovat zprávu o vnitrostátní fúzi, která je v tomto druhu 
osobní společnosti věcně nedůvodná a byrokraticky zbytečná. 
 
K § 81 až 85 
 Dosavadní úprava vnitrostátních fúzí k. s. se přejímá z dosavadního ust. § 104a obch. 
z. I nadále zde platí pravidlo, že režim vnitrostátních fúzí k. s. se až na výjimky řídí pravidly 
pro vnitrostátní fúze v. o. s. 



 Vypouští se však absurdní možnost, aby ti z komanditistů, jejichž právní postavení se 
vnitrostátní fúzí nemění, byli vyeliminováni z procesu rozhodování o schválení projektu 
vnitrostátní fúze. Vzhledem k tomu, že každou fúzí se nutně alespoň omezeně mění postavení 
společníků a k. s. je společností převážně osobní povahy, je nezbytné, aby k schválení fúze 
byl nutný konsensus všech společníků.  
 
K § 86 až 87 
 Dosavadní úprava křížových fúzí v. o. s. a k. s. se přejímá z ust. § 82b a § 104b obch. 
z. beze změn.  
 
K § 88 až 99 
 Právní úprava vnitrostátních fúzí s. r. o. se přejímá z dosavadního ust. § 153a obch. z. 
s dílčími změnami. 
 V zájmu odbyrokratizování celého procesu se vypouští povinnost uvádění údaje o 
správci vkladu při vnitrostátní fúzi splynutím, který nemá žádný rozumný smysl ve 
společenské smlouvě nebo zakladatelské listině nástupnické s. r. o.  
 Podle § 153a odst. 2 písm. a) obch. z. se při fúzi s. r. o. nesmí poskytnout společníkům 
vyšší doplatek na dorovnání než do výše 10 % nových vkladů do základního kapitálu 
nástupnické společnosti. Tento zákaz má své kořeny v čl. 3 odst. 1 Třetí směrnice, která se 
však vztahuje pouze na a. s. (nikoliv na s. r. o.). Se zřetelem k tomu se tento zákaz ve vztahu 
k fúzím s. r. o. ruší, neboť pro něj není žádného věcného opodstatnění; právě naopak, jedná se 
o jednu z oněch mnoha bezdůvodných drobných tvrdostí, které zbytečně komplikují praktický 
výkon podnikání.  

Naproti tomu bude-li při fúzi s. r. o. a a. s. nástupnickou společností a. s., pak je tento 
zákaz nezbytný, a proto se ponechává, ovšem s tím, že je přesunut do zvláštních ustanovení 
regulujících vnitrostátní fúze a. s. se s. r. o. do Hlavy VII osnovy, kam také věcně patří.   
 
K § 100 až 101 
 Stanoví se katalog povinných náležitostí projektu vnitrostátní fúze a. s., které musí 
projekt obsahovat paralelně vedle náležitostí stanovených pro každý projekt fúze jakékoliv 
korporace, a to včetně výjimky při vnitrostátní fúzi sloučením se stoprocentní zanikající 
dceřinou společností. 
 
K § 102 až 111 
 Pravidla pro výměnný poměr akcií a o vlivu vnitrostátní fúze sloučením na akcie 
dosavadních akcionářů nástupnické a. s. se přebírají z dosavadního ust. § 220a odst. 5 a 6 a § 
220g odst. 7 obch. z. s potřebnými systematickými a legislativně-technickými upřesněními a 
opravami.  
 Nově se výslovně stanoví, že právo akcionáře na vyplacení doplatku se nepromlčuje, 
neboť se jedná o kompenzaci za nucený zásah do vlastnického práva; toto opatření je 
nezbytné, protože praxe již zaznamenala případy, kdy společnosti proti nedostatečně rychle 
jednajícím akcionářům uplatňují námitku promlčení jejich pohledávky, v důsledku čehož 
akcionáři ztrácejí reálně možnost docílit kompenzace za zásah do jejich vlastnického práva.  
 
K § 112 až 117 
 Režim povinného přezkumu projektu vnitrostátní fúze znalcem se v souladu 
s požadavky Třetí a Desáté směrnice přebírá z dosavadní úpravy.  

Přitom se opravuje nejasná dikce [dosavadní ust. § 220c odst. 5 písm. d) obch. z.], zda 
jsou metody výměnného poměru ve zprávě znalce pro vnitrostátní fúzi metodami určení 
hodnoty (např. metoda DCF, substanční hodnoty, atd.), nebo hodnotami stanovení výměnného 



poměru (např. metoda zachování podílu na čistém obchodním majetku před a po vnitrostátní 
fúzi). 

Dále se odstraňuje pochybnost, jaké důsledky má, když s nevypracováním znalecké 
zprávy souhlasí společníci jen v jedné zúčastněné společnosti.  

Požadavek na dva společné znalce se však vypouští pro jeho praktickou nepotřebnost a 
zejména zjevné překročení čl. 10 odst. 1 Třetí směrnice, která nic takového nevyžaduje. 
Vzhledem k transakčním a jiným administrativním nákladům je taková pseudotranspozice 
Třetí směrnice zcela zbytečná a nevhodná. 
 
K § 118 až 120 
 Z dosavadní úpravy se přebírají veškerá ustanovení o informační povinnosti 
zúčastněných a. s. vůči jejich akcionářům.  
 
K § 121 až 128 
 Z dosavadní právní úpravy se přebírají veškerá ustanovení procesu schvalování 
projektu vnitrostátní fúze valnou hromadou. Přitom se podrobně precizují ustanovení o 
obsahu usnesení valné hromady v závislosti na jednotlivých možných situacích, které v praxi 
mohou nastat, s rozlišením pro zanikající a nástupnické společnosti.  
 
K § 129 až 133 
 V souladu s Třetí směrnicí se umožňuje zjednodušený proces schvalování projektu 
fúze pouze představenstvem při splnění stanovených podmínek. Úprava se věcně (až na 
výjimku) přejímá z dosavadního ust. § 220e odst. 14 a 15 obch. z. 
 Výjimkou je nově povinnost osvědčení rozhodnutí představenstva notářským zápisem; 
důvodem toho je omezený přezkum ze strany rejstříkových soudů a také ta skutečnost, že se 
již nově nebude zvlášť uzavírat smlouva o fúzi, tudíž je osvědčení rozhodnutí představenstva 
veřejnou listinou nezbytné. 
 
K § 134 až 143 
 Základní pravidla pro výměnu akcií se přejímají z dosavadního ust. § 220g obch. z. 
Obsažené zákazy výměny akcií vycházejí z požadavků Třetí a Šesté směrnice. Přitom se činí 
následující revize. 
 Nově se doplňuje – v praxi dovozovaný – výslovný příkaz, že v těch případech, kdy se 
mění akcie zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti jiné podoby, bylo užito 
příslušných ustanovení zák. č. 256/2004 Sb., po podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, o změně podoby cenného papíru. 
 Dále se stanoví potřebná přesná pravidla pro případ, že akcionáři nepředloží listinné 
akcie k výměně řádně a včas. Dosavadní úprava této otázky v obchodním zákoníku nebyla – 
v důsledku nedomyšleného normativního odkazu – příliš jasná. 
 Nově se zde výslovně stanoví, že právo dotčené osoby na vydání neprodaných akcií 
z úřední úschovy nebo výtěžku prodeje se nepromlčuje. Tato úprava je nutná, neboť se zde 
jedná o ochranu vlastnického práva nebo ochranu nároku na kompenzaci za jeho nucené  
odnětí. Toto opatření je nezbytné, protože praxe již zaznamenala případy, kdy společnosti 
proti nedostatečně rychle jednajícím akcionářům uplatňují námitku promlčení jejich 
pohledávky na vydání výtěžku, popř. výtěžky odmítají dávat do úřední úschovy, atp., 
v důsledku čehož akcionáři ztrácejí kompenzaci za zásah do svého vlastnického práva, což je 
přinejmenším na samé hranici ústavnosti (patrně však již za ní).  

Dosavadní právní úprava vyžadovala, aby při jakékoliv výměně listinných akcií při 
fúzi společnosti byla tato operace prováděna prostřednictvím banky nebo obchodníka 
s cennými papíry. Toto opatření, jehož smyslem je ochrana drobných akcionářů, je však 



naprosto neadekvátně vztaženo i na malé soukromé a. s., kde reálně nemůže být ani řeči o 
ochraně široké investorské veřejnosti, a dokonce i na společnosti jednočlenné, kde již vůbec 
postrádá jakoukoliv logiku. Se zřetelem k tomu se dosah citovaného ustanovení omezuje 
pouze na kótované listinné akcie, kde má cit. ustanovení nepochybně svůj smysl, u akcií 
nekótovaných se však toto omezení ruší. 
 
K § 144 až 151 
 Dosavadní ust. § 220m obch. z. se přejímá bez koncepčních posunů.  
 Dílčí změnu představuje ustanovení, že právo na povinný odkup svých akcií má 
akcionář při změně práv spojených s jím vlastněným druhem akcie jen tehdy, jestliže se jeho 
právní postavení touto změnou zhoršuje; bylo by absurdní, aby měl právo na odkup i tehdy, 
když by se jeho právní postavení zlepšilo.  

Zásadní význam tu však má jednak odlišení kótovaných a nekótovaných akcií a 
zejména zrušení pochybných normativních odkazů na nabídky převzetí. Vzhledem k tomu, že 
se zde věcně o nabídky převzetí nejedná, formulují se příslušná pravidla přímo do zákona tak, 
aby lépe odpovídala skutečné potřebě věci; přitom se důsledně zohledňuje skutečnost, že 
odkup na základě veřejného návrhu smlouvy není totéž, co nabídka převzetí. K věcným 
posunům tu však nedochází; jedná se o úpravy legislativně-technické a stylistické. 

Odkup akcií nebude podléhat dohledu České národní banky; to je věcně zbytečné, 
neboť případné spory s tím spojené budou řešeny cestou civilních žalob u obecných soudů.  
 
K § 152 a 153 
 Projekt vnitrostátní fúze splynutím plní při vnitrostátní fúzi splynutím úlohu 
zakladatelského dokumentu nástupnické a. s.; se zřetelem k tomu se ruší povinnost pořízení 
zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny nástupnické a. s., která je zde obsahově 
duplicitní a tudíž zbytečná.  

Dále se odstraňuje dosavadní vadný model ust. § 220n obch. z., podle něhož nemají 
zaměstnanci nástupnické a. s. právo na zastoupení v dozorčí radě a. s. až jeden rok po vzniku 
nástupnické a. s. Tato úprava, která představuje popření obecného ust. § 200 obch. z., se 
nepřejímá. Jelikož ovšem není dosti dobře organizačně možné provádět volbu členů dozorčí 
rady zaměstnanci ještě v procesu přípravy přeměny, stanoví se výjimka, že tato křesla 
v dozorčí radě se neobsazují a budou urychleně obsazena až po zápisu vnitrostátní fúze 
splynutím do obchodního rejstříku. Tento model je výhodný i pro a. s., neboť bude-li přeměna 
realizována, zvolí zástupce zaměstnanců dodatečně, pokud ovšem nebude, pak nebudou muset 
vynakládat prostředky na zbytečnou volbu těchto osob.  
 
K § 154 až 161 
 Dosavadní úprava vnitrostátních křížových fúzí s. r. o. a a. s. se přebírá z dosavadních 
ust. § 153b a § 220o obch. z.  

Přitom se výslovně dovoluje (což bylo doposud v praxi zpochybňováno), že i fúzí 
dvou s. r. o. může vzniknout nástupnická a. s. a obráceně, s tím, že tento postup se nepovažuje 
za změnu právní formy.  

Všechna dosavadní ustanovení v zájmu ochrany společníků při křížové fúzi se 
přejímají jen s potřebnými stylistickými a legislativně-technickými úpravami. 

Právo akcionáře zanikající a. s., který s vnitrostátní fúzí se s. r. o. nesouhlasí, na 
vystoupení ze společnosti zůstává nedotčeno, mění se však způsob jeho realizace, neboť 
veřejný návrh smlouvy o odkupu akcií není možné použít v těch případech, kdy nástupnická 
společnost má právní formu s. r. o. (a stejně tak není možné odkupovat akcie tvořící účast na 
již zaniklé a. s.). Se zřetelem k tomu se stanoví, že tento akcionář může ze společnosti 



vystoupit, a to bez dalšího ještě před podáním návrhu na zápis vnitrostátní křížové fúze do 
obchodního rejstříku a stanoví se podrobnější podmínky tohoto postupu. 
  
K § 162 až 175 
 Právní úprava vnitrostátních fúzí družstev v obchodním zákoníku od jeho přijetí 
neodpovídala standardům minimální ochrany věřitelů ani členů družstev; k nápravě došlo až 
novelou č. 308/2006 Sb. Tento stav byl od počátku chápán jako dočasný a ze své podstaty 
jako nouzový, když v obchodním zákoníku absentuje obecná úprava fúzí, a tudíž bylo nutno 
jít cestou přiměřených odkazů na právní úpravu fúzí a. s., což specifické postavení družstev 
příliš nevystihovalo a vyvolávalo v praxi určité administrativní překážky a výkladové obtíže.  
 Se zřetelem k tomu se právní úprava vnitrostátních fúzí družstev staví na nový 
normativní základ. Na družstva budou napříště dopadat jednak obecná ustanovení Části I 
zákona společná pro všechny druhy obchodních společností i družstev, a dále ustanovení 
Části II Hlavy I tohoto zákona stanovící obecné náležitostí fúzí. Specifické otázky 
vnitrostátních fúzí družstev jsou řešeny v Části II Hlavě VIII osnovy. 
 Návrh se až na výjimku jinak oprošťuje vůbec od odkazů na právní úpravu 
vnitrostátních fúzí a. s., který byl velmi nepřehledný.  

V zájmu ochrany členů družstva nesouhlasících s jeho vnitrostátní fúzí se stanoví 
zvláštní režim. Nesouhlasící člen může z družstva vystoupit při splnění jen velmi mírných 
formálních podmínek.  

Požadavek znaleckého přezkumu se u bytových družstev vypouští pro jeho 
byrokratickou nákladnost a věcnou nedůvodnost. 
 Významné omezení v zájmu ochrany nájemců družstevních bytů, totiž že bytové 
družstvo může vnitrostátně fúzovat jen s jiným bytovým družstvem, se přejímá z ust. § 255 
odst. 2 obch. z. 
 
K § 176 až 184 
 Cit. ustanovení jsou základními ustanoveními systému právní úpravy přeshraničních 
fúzí. Jedná se o ustanovení jednak definiční povahy, jednak o ustanovení vymezující okruh 
českých subjektů, které se přeshraniční fúze mohou vůbec zúčastnit.  

Úprava přeshraničních fúzí je postavena na principu, že se zde vždy střetávají nejméně 
dva různé národní právní řády, podle kterých se řídí osobní statuty zúčastněných společností. 
Vzhledem k tomu se v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) Desáté směrnice vychází z toho, že 
přípravná fáze přeshraniční fúze se bude vždy odehrávat podle tohoto právního řádu, kterému 
je podrobena každá ze zúčastněných společností. Jestliže tedy dojde k přeshraniční fúzi české 
a. s. s německou AG, pak se v přípravné fázi bude řídit AG německým právním řádem a a. s. 
českým právním řádem. Tato koncepce Desáté směrnice je velmi rozumná, neboť se tak 
alespoň část fúze bude odehrávat podle právních pravidel,  na která jsou účastníci právních 
vztahů zvyklí. Vlastní dokončení přeshraniční fúze spojené se zápisem do českého nebo 
zahraničního obchodního rejstříku se však bude řídit právním řádem státu, ve kterém má nebo 
má mít nástupnická korporace své sídlo. Tedy ve výše uvedeném případě, bude-li sídlo 
nástupnické korporace v České republice, bude se dokončení fúze řídit českým právním 
řádem, bude-li sídlo nástupnické korporace v SRN, bude se řídit německým právním řádem, a 
bude-li umístěno např. ve Francii, bude se řídit francouzským právním řádem. 

Přeshraničních fúzí se mohou zúčastnit všechny české obchodní společnosti i družstva. 
Které společnosti a družstva sídlící v ostatních členských státech se mohou přeshraničních 
fúzí zúčastnit, nemůže český právní řád určovat; tato problematika českému zákonodárci 
nepřísluší, když k něčemu takovému jsou kompetentní – v mezích určených čl. 1 Desáté 
směrnice – jen zahraniční národní zákonodárci.  



  V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) Desáté směrnice jsou dovoleny jen přeshraniční fúze 
společností stejné nebo obdobné právní formy (např. české a. s. s německou AG nebo 
francouzskou SA), ledaže národní zákony členských států všech subjektů zúčastněných na 
přeshraniční fúzi dovolí křížové přeshraniční fúze. Například fúze německé AG s českou s. r. 
o. bude možná jen tehdy, jestliže je možná fúze české a. s. s s. r. o. (což tento zákon dovoluje) 
a zároveň jestliže je možná fúze německé AG s GmbH (což je možné podle § 3 odst. 3 
německého zákona o přeměnách společností – Umwandlungbereinigungsgesetz z r. 1994). 
Kromě toho vzhledem k čl. 10 nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu SE, s níž musí být 
zacházeno stejně jako s národní a. s., se úprava přeshraničních fúzí vztahuje i na SE. Vazba 
cit. nařízení k českému právnímu řádu je však dána jím samým, a proto se zde tato otázka 
neupravuje. 
 V praxi se může např. stát, že např. česká s. r. o. a německá GmbH se rozhodnou 
fúzovat splynutím ve francouzskou SA se sídlem v Paříži. Pro tento případ se určuje, že 
taková operace je povolena jen tehdy, pokud ji dovolují všechna rozhodná práva, tzn. právo 
české, německé i francouzské.  

Regulatorní koncepce Desáté směrnice přitom nevyžaduje, aby nástupnická 
společnost, ať již existuje čili nic, umístila své sídlo do některého z členských států, v nichž 
mají svá sídla kterékoliv ze zúčastněných společností. Není proto nijak vyloučeno, aby např. 
přeshraniční fúzí německé GmbH s českou a. s. vznikla francouzská SA. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o nový prvek v právu fúzí vůbec, který národní ani komunitární právo doposud 
vůbec neznalo, doplňuje se do  zákona v zájmu zamezení případných pochybností výslovná 
úprava.  
 
K § 185 a 186 

Podle čl. 2 odst. 1 Desáté směrnice se právní úprava přeshraničních fúzí vztahuje 
pouze na s. r. o. a a. s. Problematika přeshraničních fúzí v. o. s. a k. s. není komunitárním 
právem řešena a neexistuje k této věci ani žádná relevantní judikatura.  

Podle již výše cit. rozsudku SEVIC členský stát ES/EU nesmí upírat obchodním 
společnostem svobodu pohybu a usazování se na území libovolného členského státu v tom 
směru, že není možné bránit přeshraničním fúzím obchodních společností, a to bez zřetele na 
jejich právní formu. Se zřetelem k tomu se doplňuje zvláštní úprava i pro přeshraniční fúze v. 
o. s. a k. s., které regulatorní koncepci Desáté směrnice nepodléhají, s tím, že se jde cestou 
zjednodušeného režimu.  

Vzhledem k dalekosáhlým rozdílům v právních formách v. o. s. a k. s. v jednotlivých 
členských státech ES/EU (např. v České republice a ve Francii je v. o. s. a k. s. právnickou 
osobou, zatímco v SRN a Rakousku nikoliv, atp.) a také vzhledem k absenci komunitární 
úpravy se definuje dovolenost přeshraničních fúzí pro v. o. s. a k. s. relativně široce, prakticky 
bez jakýchkoliv významějších resktrikcí, s tím, že se vylučuje aplikace celé řady zvláštních 
ustanovení o přeshraničních fúzích daných Desátou směrnicí, které na v. o. s. a k. s. nejsou 
z povahy věci vůbec aplikovatelné.  

Normativně je dovolena i přeshraniční fúze se zahraniční k. s. na akcie. Tento druh 
obchodní společnosti de lege lata český právní řád nezná, v minulosti však na území České 
republiky tento druh společností existoval (do r. 1950), přičemž z odborné dobové literatury je 
známo, že se jednalo o modifikovanou k. s., jejíž komanditisté drželi své podíly ve formě 
akcií. Protože se tento druh k. s. dosud v některých právních řádech vyskytuje (např. SRN a 
Rakousko), byla v tomto směru doplněna výslovná klauzule pro odstranění případných 
pochybností. Vytváření zvláštní odchylné úpravy pro tyto účely však není potřebné.  

Dnes přitom nelze reálně odhadovat, jaký efekt tato úprava v podnikatelských kruzích 
bude mít.  

 



K § 187 a 188 
V ustanovení se doplňují další obligatorní náležitosti projektu přeshraniční fúze 

vyžadované v čl. 5 písm. d), j), k) a l) Desáté směrnice.  
Pokud se týče požadavku na uvádění dne účetních závěrek fúzujících korporací 

použitý pro stanovení podmínek přeshraniční fúze, jedná se o den, na němž se musí fúzující 
korporace shodnout, že k tomuto dni zpracují účetní závěrky, z nichž se bude při přeshraniční 
fúzi dále vycházet; nejedná se o rozhodný den fúze. 

Úprava dále řeší situaci, kdy se jednotlivé jazykové verze projektu přeshraniční fúze 
rozejdou; pro tento případ se za rozhodné považuje české znění.  

 
K § 189 a 190 
 Podle čl. 5 písm. k) Desáté směrnice musí být součástí projektu přeshraniční fúze i 
údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou korporaci. To je ovšem něco 
docela jiného než ocenění jmění. 
 Se zřetelem k tomu, že nemá věcně smysl provádět ocenění jmění a zároveň i ocenění 
aktiv a pasiv, zprošťují se české s. r. o. a a. s. povinnosti provádět ocenění jmění; místo toho 
se stanoví povinnost provést ocenění aktiv a pasiv. Úprava je vztažena i na družstva, neboť 
Desátá směrnice nepřipouští žádné výjimky. 
 
K § 191 
 Do ustanovení se promítají požadavky na zprávy o přeshraniční fúzi podle čl. 7 Desáté 
směrnice. Přitom Desátá směrnice (odchylně od Třetí směrnice) požaduje vypracování zpráv 
vždy.  
 
K § 192 a 193 

Do ustanovení se zakotvují požadavky čl. 8 Desáté směrnice. Principy udělení 
souhlasu s nepřezkoumáním projektu přeshraniční fúze jsou formulovány podle čl. 8 odst. 4 
Desáté směrnice.  
 
K § 194 a 195 
 Do ustanovení se promítají požadavky na zveřejnění informací podle čl. 6 Desáté 
směrnice, a to zejména co do okruhu zveřejňovaných údajů. Podle čl. 6 odst. 2 písm. c) 
Desáté směrnice musí být dále zajištěno, že se zveřejní i adresa, na které společníci a věřitelé 
získají úplné bezplatné poučení o svých právech; proto se doplňuje tato právní úprava ve 
vztahu k českým zúčastněným korporacím (ve vztahu k zahraničním zúčastněným korporacím 
je zajištění téhož věcí zahraničního zákonodárce). Nelze přitom po českých zúčastněných 
korporacích požadovat, aby poskytovaly i poučení o právech podle zahraničních právních 
řádů; poskytnout poučení o těchto právech je věcí zahraničních zúčastněných korporací, které 
se řídí svými příslušnými zahraničními právními řády a je proto jejich povinností je i znát.  
 
K § 196 a 197 

Do ustanovení se promítají požadavky čl. 7 druhý pododstavec Desáté směrnice na 
právo zaměstnanců seznámit se s projektem přeshraniční fúze a právo se k němu vyjádřit. 
 
K § 198 a 199 

Úprava přeshraničních fúzí nepočítá se zjednodušenou úpravou přeshraničních fúzí 
podle čl. 26 až 28 Třetí směrnice; se zřetelem k tomu se upravují příslušné výjimky. 
 Dále se zde promítají požadavky čl. 9 odst. 2 Desáté směrnice o schvalování způsobu 
zapojení zaměstnanců nástupnické a. s.  
 



K § 200 a 201 
 Ustanovení jsou v podstatě kolizní normou; podle něj se určí, jakým právním řádem se 
bude řídit výměna akcií a podílů a výplata doplatků společníkům při přeshraniční fúzi. 

Ustanovení představuje speciální ochranou normu pro společníky českých zanikajících 
korporací, a to právě v zájmu garance toho, aby se jim příslušných doplatků opravdu dostalo.  

Dále se zde řeší případné obtíže spojené s tím, že ne každý cenný papír, jež je upraven 
zahraničním právním řádem, je upraven i v českém právním řádu; pro tyto případy se stanoví 
zvláštní, jak ostatně plyne z povahy věci, nutně nouzový režim. 
 
K § 202 až 204 
 Předmětný čl. 10 odst. 3 Desáté směrnice jasně stanoví, že pokud je právo na 
dorovnání nebo odkup akcií vlastněných drobnými společníky nebo společníky při změně 
jejich právního postavení dovolen právním řádem, kterým se řídí některá ze zúčastněných 
korporací, pak je tento postup i po zápisu přeshraniční fúze do českého nebo zahraničního 
obchodního rejstříku možný jen tehdy, jestliže tato práva společníků jedné zúčastněné 
korporace výslovně schválí společníci i všech ostatních zúčastněných korporací tak, aby 
společníci jedné zúčastněné korporace nebyli pro nejednotnost právních úprav v jednotlivých 
členských státech v různých právních postaveních. Za tímto účelem se doplňují zvláštní 
ustanovení pro tyto případy při přeshraničních fúzích s tím, že režim vnitrostátních fúzí není 
tímto dotčen. Se zřetelem k tomu se tedy do zákona zakotvují příslušné legislativní odchylky. 
 Vzhledem k tomu, že domáhat se tohoto práva před soudy v zahraničí by mohlo být 
zejména pro drobné společníky velmi obtížné, ne-li vůbec nemožné, stanoví se příslušnost 
soudů ČR pro tato řízení i po zápisu přeshraniční fúze do českého nebo zahraničního 
obchodního rejstříku. 
 
K § 205 a 206 
 Podle čl. 10 odst. 1 a 2 Desáté směrnice stanoví každý členský stát orgán veřejné 
moci, který bude povinen k přezkumu zákonnosti a dodržení všech formálních pravidel o 
ochraně práv společníků, věřitelů a zaměstnanců zúčastněných korporací při přeshraniční fúzi. 
Osnova jde stejnou cestou, jako tomu bylo již v zákoně č. 627/2004 Sb., o SE, a také v zákoně 
č. 307/2006 Sb., o SCE, a navrhuje pověřit výkonem této činnosti notáře. Důvody jsou dva, a 
to jednak nezatěžování veřejného sektoru dalšími organizačními a administrativními 
povinnostmi a s tím spojeným zájmem na nezvyšování finančních požadavků na státní 
rozpočet, a dále též snaha zajistit, aby příslušné řízení bylo pokud možno jednoduché a 
nekomplikované bez zbytečných formalit jak pro orgán vydávající osvědčení, tak i pro 
zúčastněné korporace.   
 Pro obsah osvědčení vydávaná českým notářem a příslušným zahraničním orgánem 
veřejné moci se stanoví další obligatorní náležitostí při zápisu přeshraniční fúze do českého 
obchodního rejstříku. 
 
K § 207 
 Ustanovení dovoluje zjednodušený režim přeshraniční fúze sloučením v souladu s čl. 
15 Desáté směrnice. 
 
K § 208 a 209 
 Ustanovení výslovně určuje, jaké dokumenty musí být přiloženy k návrhu na zápis 
přeshraniční fúze do českého nebo zahraničního obchodního rejstříku. 
 Zároveň se výslovně doplňuje, že právní účinky přeshraniční fúze nastávají ke dni 
zápisu do českého nebo do zahraničního rejstříku; následný výmaz zaniklé české zúčastněné 
korporace z českého obchodního rejstříku má již jen deklaratorní účinky. 



 
K § 210 až 238 

Předmětná ustanovení implementují do obchodního zákoníku čl. 16 Desáté směrnice. 
Přitom se i zde volí cesta začlenění této úpravy do tohoto zákona, když předmětná úprava 
není důvodem pro přijetí samostatného zvláštního zákona a do zákoníku práce se tato 
problematika zjevně nehodí (nejedná se o pracovněprávní otázky, nýbrž o participaci 
zaměstnanců u jediného druhu zaměstnavatele – a. s.). (Stejný postup byl již aplikován, co se 
zapojení zaměstnanců SE a SCE týče – viz zák. č. 627/2004 Sb. a č. 307/2006 Sb.). 
 Úprava čl. 16 Desáté směrnice jde cestou normativního odkazu na vybraná ustanovení 
směrnice Rady ES č. 2001/86 ze dne 8.10.2001, kterou se doplňuje statut SE s ohledem na 
zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice o SE“). Tato směrnice byla implementována do 
českého právního řádu Částí II zák. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Není však možno 
jít cestou pouhého odkazu na tuto úpravu, když: 
a) záběr dle čl. 16 Desáté směrnice je věcně užší než u Směrnice o SE, 
b) čl. 16 Desáté směrnice obsahuje celou řadu odchylných, zvláštních norem, které je 

teprve třeba implementovat do českého právního řádu, a  
c) je třeba – vzhledem ke značné komplikovanosti celého systému – jít cestou jeho 

implementace v celku, nikoliv roztržením do více různých právních předpisů.  
Ze všech těchto důvodů se tedy volí cesta zařazení této úpravy do obchodního 

zákoníku, a to systematicky právě do právní úpravy přeshraničních fúzí a. s., když a. s. 
nezúčastněných na přeshraniční fúzi ani jiných obchodních společností a družstev se věcně 
tato úprava nijak netýká.  
 Při implementaci čl. 16 Desáté směrnice byly využity i veškeré zkušenosti získané při 
implementaci Směrnice o SE. 
 
K § 210 až 214 

Článek 16 Desáté směrnice stanoví, že povinnost umožnit právo vlivu v podobě 
zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě a. s. se použije jen tehdy, jestliže alespoň jedna ze 
zúčastněných společností měla 6 měsíců přede dnem zveřejnění projektu přeshraniční fúze 
průměrně více než 500 zaměstnanců a zároveň v ní existovalo právo vlivu zaměstnanců, a 
nástupnická a. s. má mít po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na 
území České republiky, musí být dosaženo dohody o míře a způsobu práva vlivu zaměstnanců 
do dozorčí rady nástupnické a. s. Jestliže má mít nástupnická a. s. při zápisu přeshraniční fúze 
do zahraničního obchodního rejstříku své sídlo mimo území České republiky, řídí se právo 
vlivu a postupy vedoucí k určení míry a způsobu práva vlivu jejích zaměstnanců právními 
předpisy toho členského státu, v němž má mít nástupnická a. s. své sídlo. 

Článek 16 Desáté směrnice vychází z pravidla, že dosavadní vnitrostátní pravidla pro 
zastoupení zaměstnanců se nemají měnit, zakazuje však využít přeshraniční fúze k redukci 
práva vlivu zaměstnanců. Přitom platí výjimka, že existuje-li již v některé ze zúčastněných 
existujících společností právo vlivu zaměstnanců alespoň v rozsahu předepsaném v čl. 16 
odst. 2 Desáté směrnice, ustanovení tohoto zákona se nepoužijí a zaměstnancům nástupnické 
a. s. přísluší právo vlivu ve stejném rozsahu, v jakém je měli zaměstnanci zúčastněných 
společností před zápisem přeshraniční fúze do příslušného obchodního rejstříku. 

Dále se stanoví, že účelem vyjednávání cestou zvláštního vyjednávacího výboru je 
právě určení rozsahu a způsobu práva vlivu zaměstnanců nástupnické společnosti, ale i jejích 
dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v organizačních složkách podniku kdekoliv 
na území ES/EU nebo EHP. Účelem dohody výboru s orgány se zúčastněnými společnostmi 
je právě určení míry a způsobu práva vlivu.  

Za tímto účelem se také doplňují definice klíčových pojmů. 
 



K § 215 až 222 
Klíčovým institutem systému je existence a fungování zvláštního vyjednávacího 

výboru zaměstnanců nástupnické a. s. (dále jen „výbor“). 
 Pravidla pro obsazení míst, vytvoření, činnost a fungování výboru jsou vysoce 
podrobná a jejich implementace a zejména interpretace je mimořádně složitá a náročná na 
přesnost. Nanejvýš významné je řádné provedení implementace čl. 16 Desáté směrnice ve 
všech členských státech ES/EU a EHP – toto se ovšem vymyká z možností českého 
zákonodárce. 
 V dané souvislosti platí následující pravidla. 
 Jestliže bude realizována fúze francouzské a české společnosti, musí být v projektu 
přeshraniční fúze uvedeno, kde má být sídlo nástupnické společnosti. Bude-li navrženo jako 
sídlo Paříž, automaticky se tím režim ustavení výboru podřizuje ustanovením francouzského 
právního řádu, jimiž bylo do francouzské právní úpravy implementováno cit. čl. 16 Desáté 
směrnice. Podle francouzského práva se tak posoudí, kolik členů výboru bude zvoleno a kolik 
připadne na zástupce francouzských a zástupce českých zaměstnanců. Volba zástupců 
francouzských zaměstnanců se provede podle francouzského práva implementujícího čl. 16 
Desáté směrnice, volba zástupců českých zaměstnanců se provede podle českého práva 
implementujícího čl. 16 Desáté směrnice. 
 [Pokud by česká společnost měla zaměstnance v organizační složce podniku nebo 
v dceřiné společnosti např. v Nizozemí, musí být podle francouzského práva (práva 
budoucího sídla nástupnické společnosti) kalkulováno i s jejich zástupci, volba zástupců 
nizozemských zaměstnanců české společnosti se však provede podle ustanovení 
nizozemského práva implementujícího cit. čl. 16 Desáté směrnice.] 
 Desátá směrnice důsledně reflektuje nadnárodní charakter přeshraniční fúze. Koncepce 
stojí na premise, že právo na účast na vyjednávání a zapojení mají nejenom vlastní 
zaměstnanci zúčastněných společností (tj. zaměstnanci, kteří mají přejít do nástupnické 
společnosti), tak také zaměstnanci jejich dceřiných společností, tedy zaměstnanci pracující 
v budoucích dceřiných společnostech nástupnické společnosti, a v neposlední řadě také 
zaměstnanci organizačních složek podniku těchto subjektů, kteří se mají stát zaměstnanci 
organizačních složek podniku nástupnické společnosti a které působí v ostatních členských 
státech ES/EU a EHP. Není proto vyloučeno, že ve výboru získají zástupci zaměstnanců 
dceřiných společností a organizačních složek z jiných členských států popř. i většinu křesel, 
bude-li v těchto dceřiných společnostech a organizačních složkách podniku významně vyšší 
počet zaměstnanců.    
 Logika této úpravy je následující: jelikož dceřiné společnosti a organizační složky 
v jiných členských státech ES/EU a EHP než ve státě sídla nástupnické společnosti budou 
podléhat řídícímu vlivu nástupnické společnosti, je žádoucí, aby se i tito zaměstnanci mohli 
účastnit na rozhodování o záležitostech subjektu, jehož vlivu je jejich zaměstnavatel podřízen. 
I kdyby zaměstnanci dceřiných společností totiž měli zajištěno spolurozhodovací nebo jiné 
obdobné právo ve společnosti, jejímiž jsou zaměstnanci, popř. zaměstnanci organizačních 
složek podniku v jiných členských státech ES/EU a EHP měli jinak zajištěno své právo 
participace a spolurozhodování, přesto se však jejich postavení zásadním způsobem změní, 
jakmile přeshraniční fúze nabude účinnosti, a to přinejmenším vždy fakticky. Zástupci 
zaměstnanců dceřiných společností a organizačních složek podniku v jiných členských státech 
ES/EU a EHP proto musí mít vždy možnost zapojit se do jednání o právu vlivu zaměstnanců, 
třebaže se – v případě zaměstnanců dceřiných společností – bude jednat primárně o vliv na 
řízení zcela jiného subjektu než jejich zaměstnavatele.  
 Výbor se vytváří podle následujícího klíče.  
 Zohledňuje se počet zaměstnanců všech zúčastněných společností a jejich dceřiných 
společností v jednotlivých členských státech ES/EU a zaměstnanců pracujících v jejich 



organizačních složkách v jiných členských státech ES/EU a EHP, než ve kterém je nebo má 
být sídlo nástupnické společnosti, a to v poměru k celkovému počtu zaměstnanců nebo 
budoucích zaměstnanců nástupnické společnosti. Zároveň se ovšem hledí na praktický aspekt 
věci; je zohledněna potřeba akceschopnosti výboru, tj. počet členů výboru by v zásadě neměl 
překračovat dvě desítky členů. Zaměstnance z každého členského státu ES/EU a EHP však 
vždy musí zastupovat alespoň 1 zástupce (= člen výboru).  
 Bezpodmínečně platí zásada, že každý zaměstnanec musí být ve výboru zastoupen, i 
kdyby se tak mělo stát jen osobou zvolenou zaměstnanci nebo zástupci zaměstnanců  jiného 
dotčeného zaměstnavatele, resp. pocházející z jiné organizační složky podniku, ovšem 
působící v stejném členském státě ES/EU nebo EHP. Není proto požadováno (a není ostatně 
ani možno toto reálně zajistit), aby každý člen výboru zastupoval stejný počet zaměstnanců.  
 Místa ve výboru se přidělí tak, že na každých i započatých 10 % zaměstnanců 
zúčastněných společností a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících 
v dotčených organizačních složkách podniku, kteří jsou zaměstnáni ve stejném členském státě 
ES/EU a EHP, počítaných z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných společností a 
dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních 
složkách podniku ve všech členských státech, se zvolí nebo jmenuje jeden člen výboru.  
 Rozdělení křesel ve výboru se řídí tzv. základní úpravou, tj. právem státu, ve kterém 
má mít nástupnická společnost sídlo.  
 Způsob přidělení křesel v jednotlivých státech se řídí akcesorickou právní úpravou, 
tzn. právem státu, v němž jsou zaměstnáni zaměstnanci, kteří mají být ve výboru zastoupeni. 
Úprava tohoto státu zejm. určí, zda budou členové výboru voleni přímo – to je i koncepce 
tohoto zákona, který vychází z principu přímé volby, na který se subsidiárně vztahují pravidla 
pro volbu zástupců zaměstnanců podle § 281 a násl. zákoníku práce. 
 Jelikož zákoník práce komplexně upravuje v cit. ust. problematiku volby zástupců 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jeví se racionálním tuto 
úpravu subsidiárně využít. 
 Zvláště se zohledňuje, aby ve výboru byli přednostně zástupci zaměstnanců ze 
zanikajících společností. Realizaci tohoto institutu prakticky garantuje systém tzv. 
dodatečného přidělení míst ve výboru. Jedná se tu o to, aby zaměstnanci zanikajících 
společností byli zastoupeni ve výboru členy, které přímo volili do výboru. Pokud toto 
kriterium nebude při ustavení výboru dodrženo, provede se dodatečné přidělení míst, max. 
však o 20 % dosavadních členů výboru. Nad tento limit již počet členů výboru nesmí vzrůst. 
 
K § 223 až 226 
 Tato ustanovení jsou v podstatě technické povahy, když dílem provádí transpozici čl. 
16 Desáté směrnice, dílem ji doplňují v tom rozsahu, v jakém to Desátá směrnice ponechává 
na autonomní úpravě v národním právním řádu.  
 Výslovně se v zájmu naplnění požadavků Desáté směrnice předepisuje povinnost 
zúčastněných společností, resp. jejich vedoucích funkcionářů, zajistit informační povinnost 
výboru od jeho ustavení až po ukončení celé procedury. 
 Výbor, potažmo jeho členové mají právo přizvat si odborné poradce a popř. o ustavení 
výboru a vyjednávání informovat další třetí osoby. Jelikož není v Desáté směrnici (ani ve 
Směrnici o SE) pojem odborného poradce blíže specifikován, nečiní tak normativním 
způsobem ani osnova. Ovšem již z pouhé logiky věci plyne, že tímto odborníkem nemůže být 
kdokoliv. V praxi bude zpravidla nutné vysokoškolské vzdělání v oboru, který bude souviset s 
předmětem činnosti zvláštního výboru (v úvahu připadá zejména vzdělání právnického 
charakteru se specializací na pracovní a také obchodní právo), jakož i potřebná praxe v oboru 
a alespoň minimální odborný kredit v odborné veřejnosti. Nelze přitom po zaměstnavateli 
požadovat, aby uhradil náklady na kohokoliv, koho si výbor přizve a označí jej za odborného 



poradce. Pokud by si výbor přizval za odborného poradce laiky v daném oboru, jedná se o 
svévolnou formu šikany, které je zaměstnavatel oprávněn se vzepřít. Nelze totiž zákonem 
poskytnutých práv užívat k jakékoliv formě šikany kohokoliv.   
 V zájmu ochrany členů výboru se stanoví mechanismus zákazu jakékoliv formy i 
skryté diskriminace a v zájmu zamezení případných obstrukcí ze strany zaměstnavatele se 
určuje, že výkon funkce člena výboru je jinou překážkou výkonu práce v obecném zájmu ve 
smyslu ust. § 203 zákoníku práce. Tím se členům výboru zaručuje i právo na náhradu ušlé 
mzdy a práva na pracovní volno za účelem účasti na zasedání výboru. 
 V zájmu ochrany nástupnické a. s., resp. zúčastněných společností se výslovně 
zaručuje mechanismus zachování mlčenlivosti ze strany členů výboru. Významná je zde 
zejména možnost soudního přezkumu, zda povinnost mlčenlivosti trvá. Jelikož podle § 19 
část věty za středníkem o. s. ř. má procesní způsobilost před soudem v České republice kromě 
fyzických a právnických osob jen ten, komu ji zákon výslovně přiznává, doplňuje se pro 
případy řízení o zachování mlčenlivosti nebo odmítnutí poskytnutí informace i procesní 
způsobilost vyjednávacího výboru, který by ji bez tohoto ustanovení neměl. Takový stav by 
nutně znevýhodňoval zaměstnance, neboť jejich zástupci – členové výboru by museli u soudu 
vystupovat jako účastníci řízení sami, což je nepraktické a neefektivní. 
 
K § 227 a 228 
 Zákon důsledně vychází z pravidla, že rozhodování výboru se děje na principu prosté 
většiny všech hlasů; ovšem s tím, že v určitých případech se vyžaduje kvalifikovaná většina a 
při snížení práva vlivu zaměstnanců se vyžaduje dvojitá kvalifikovaná většina s tím, že 
souhlasící zástupci zaměstnanců musí být nejméně ze dvou členských států ES/EU nebo EHP. 
 Výbor má možnost jednání nezahajovat nebo již zahájená jednání ukončit. Výslovně 
se stanoví důsledky tohoto rozhodnutí, a to, že v takovém případě se podpůrná ustanovení 
zákona o právu vlivu zaměstnanců nepoužijí, úprava práv zaměstnanců podle § 288 a násl. 
zákoníku práce však není dotčena. 
 Zákon dále v souladu s Desátou směrnicí omezuje časově dobu vyjednávání, aby celé 
vyjednávání bylo efektivní a neúměrně se neprotahovalo. To má značný význam, neboť 
k dokončení přeshraniční fúze a jejímu zápisu do obchodního rejstříku nemůže dojít dříve, 
než bude vyjednávání ukončeno (ať již s jakýmkoliv výsledkem). 
 
K § 229 
 Ustanovení upravuje obligatorní náležitosti vlastní smlouvy o rozsahu a způsobu práva 
vlivu. 
 
K § 230 
 V zájmu zamezení obcházení, resp. nedodržování uzavřené smlouvy o způsobu a 
rozsahu práva vlivu zaměstnanců ve stanovách nástupnické a. s. se stanoví speciální důvod 
neplatnosti příslušných klauzulí stanov a jejich revize. 
 
K § 231 
 V souladu s požadavky Desáté směrnice se stanoví, že k vyjednávání vůbec nemusí 
dojít nebo se již zahájené vyjednávání zastaví, pokud zúčastněné společnosti samy přiznají 
zaměstnancům právo vlivu. 
 
K § 232 
 Cit. ustanovení upravují právo vlivu zaměstnanců nástupnické společnosti na složení 
dozorčí rady nástupnické a. s. Za tímto účelem se stanoví doplňková pravidla pro určení 
právního řádu, jímž se řídí obsazování míst v dozorčí radě, jednak bližší pravidla pro 



konkrétní určení míry práva vlivu. Přitom se jde cestou zvláštní úpravy se subsidiárním 
využitím předpisů o volbě členů dozorčí rady a. s. zaměstnanci podle § 200 obch. z. 
 
K § 233 až 235 
 Jestliže k vyjednávání vůbec nedojde nebo již zahájené vyjednávání je ukončeno 
proto, že všechny zúčastněné společnosti přijaly rozhodnutí o přiznání práva vlivu 
zaměstnancům, pak musí být podle části 3 písm. b) přílohy k Směrnici o SE, které je 
aplikovatelné podle čl. 16 odst. 2 písm. h) Desáté směrnice i na přeshraniční fúze a. s., 
ustaven výbor zaměstnanců, který rozhodne podle tohoto zákona. Za tímto způsobem se tedy 
určuje, že pokud byl již zvláštní vyjednávací výbor ustaven, transformuje se na výbor 
zaměstnanců (když nemá věcně smyslu jej znovu ustanovovat). Pokud ovšem zvláštní 
vyjednávací výbor vůbec nebyl ustaven, pak výbor zaměstnanců ustaven být musí. V souladu 
s požadavky Desáté směrnice se ustanoví stejným způsobem jako zvláštní vyjednávací výbor 
zaměstnanců.  
 
K § 236 a 237 
 Předmětná ustanovení stanoví v zájmu zamezení případných pochybností podpůrnou 
aplikovatelnost pravidel o zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě a. s. podle § 200 obch. z. 
 
K § 238 
 Podle čl. 16 odst. 6 Desáté směrnice nesmí dojít ani k následné redukci práva vlivu 
zaměstnanců při případné následné vnitrostátní fúzi, jíž by se zúčastnila nástupnická a. s. Za 
tímto účelem se doplňuje výslovná úprava do cit. ustanovení. 
 
K § 239 až 246 
 Předmětná ustanovení představují základní stavební kameny právní úpravy rozdělení 
korporací. Oproti fúzím, kde jsou dnes již možné a dovolené i přeshraniční fúze, rozdělení je 
možné i nadále jen mezi subjekty se sídlem na území České republiky.  
 Koncepčně se přitom nepřinášejí žádné významnější novinky, když se respektují 
dosavadní zkušenosti s právní úpravou rozdělení v obchodním zákoníku. Osnova v tomto 
ohledu přináší jen některé dílčí změny.  
 Systém křížových rozdělení se ponechává bez revizí s tím, že i nadále se mohou mezi 
sebou rozdělovat osobní obchodní společnosti na straně jedné a kapitálové obchodní 
společnosti na straně druhé.  
 Jinak tato ustanovení přináší základní definice celého systému rozdělení.  
 Zákon přitom připouští – v teorii i praxi nejednoznačně vykládanou a dosavadní 
úpravou nejasně řešenou otázku – totiž zda-li jsou dovoleny i takové formy rozdělení, že se 
někteří společníci stanou společníky jen jedné nebo více nástupnických korporací a v jiných 
se jejich účast zmenší nebo vůbec skončí (tzv. „Spaltung zur Null“). Zákon toto řešení, které 
je pro praxi velmi výhodné (např. dva společníci s. r. o., kteří spolu již nadále nechtějí 
podnikat, si rozdělí s. r. o. tak, že každý se stane jediným společníkem v jednom ze 
dvou nástupnických s. r. o.) připouští. 
 Pro oblast rozdělení odštěpením se sice nerovnoměrný výměnný poměr dovoluje též, 
avšak vzhledem k tomu, že zde rozdělovaná korporace nezaniká, není dovoleno rozdělení 
k nule; platí, že každý společník se stane společníkem každé nástupnické korporace a zároveň 
zůstane i společníkem rozdělované společnosti. Důvod tohoto opatření je ústavněprávní, a to 
potřeba zabránit zneužití tohoto institutu pro násilné ukončení účasti zejména drobných 
akcionářů na společnostech ziskových a lukrativních a jejich „přesunutí“ do společností 
s nulovým reálným majetkem; tato úprava by byla v rozporu s principy rovnosti před 
zákonem (čl. 1 Listiny) a ochrany vlastnictví (čl. 11 Listiny). 



 
K § 247 až 249 
 Stanoví se základní katalog náležitostí projektu rozdělení společný pro všechny druhy 
rozdělovaných a zanikajících korporací. 
 Podle čl. 3 odst. 2 písm. g) Šesté směrnice je u rozdělení a. s. možné a dovolené 
poskytovat zvláštní výhody členům orgánů korporací a znalcům. Se zřetelem k tomu se 
vypouští dosavadní nedůvodný zákaz tohoto druhu a doplňuje se do zákona údaje o zvláštních 
výhodách jako obligatorní náležitost projektu. 

Dále se doplňují dvě dílčí výjimky.  
 Předně se – v zájmu debyrokratizace celého procesu – nově určuje, že schválení 
projektu rozdělení sloučením nebo projektu rozdělení odštěpením sloučením má právní 
účinky přistoupení společníků zanikající nebo rozdělované korporace ke společenské smlouvě 
nebo stanovám nástupnické korporace; norma je nutná, protože jinak by bylo nezbytné zvlášť 
schvalovat i dosavadní společenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické korporace 
společníky zanikající  nebo rozdělované korporace, kteří nejsou jejími smluvními stranami. 
 A dále se – z praktických důvodů – dovoluje s. r. o., a. s. a družstvům zveřejnit projekt 
rozdělení se vznikem nových korporací a projekt rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo 
více nových korporací bez uvedení osob, které budou orgány nástupnické korporace. 
Důvodem je praktická potřeba zamezit nebezpečí zmaření schválení projektu za situace, kdy 
některá z navržených osob v mezidobí mezi zveřejněním a schválením např. zemře; to by 
mělo za následek nutnost zahájit proces přípravy rozdělení od počátku. 
 
K § 250 až 253 
  Úprava ocenění jmění s. r. o. a a. s. se v souladu s požadavky Šesté směrnice přejímá 
z dosavadního ust. § 69c odst. 6 a 7 obch. z. s drobnými stylistickými upřesněními.  
 
K § 254 až 262 
 Úprava na ochranu práv věřitelů a také dlužníků při rozdělení stojí jako doplňující 
k obecné úpravě ochraně věřitele při přeměně korporace. Přitom se obsahově tato úprava 
přejímá z dosavadního ust. § 220x obch. z., s tím, že se odstraňuje dosavadní systém 
křížových odkazů a činí drobné stylistické a legislativně-technické úpravy tak, aby byla 
zajištěna ochrana věřitelů a dlužníků i při rozdělení odštěpením.  
 Odchylně od dosavadní úpravy rozdělení odštěpením (§ 220zb odst. 4 obch. z.) se 
stanoví, že i při této formě rozdělení musí být buď zřejmé, jaký majetek přešel z rozdělované 
korporace na nástupnickou, nebo se obě stávají spoluvlastníky veškerého majetku; pro 
odchylný režim zde není věcně důvod. (To nevylučuje pozdější dohodu o narovnání nebo 
jiném řešení vlastnických vztahů.) 
 
K § 264 až 268 
 Právní úprava rozdělení v. o. s. se přebírá z dosavadního ust. § 92d obch. z., obsahově 
se však zpřehledňuje a zjednodušuje.  
 Nově se ruší povinnost pořizovat zprávu o rozdělení, která je v tomto druhu osobní 
společnosti věcně nedůvodná a byrokraticky zbytečná. 
 
K § 269 až 272 
 Dosavadní úprava vnitrostátních fúzí k. s. se přejímá z dosavadního ust. § 104d obch. 
z. I nadále zde platí pravidlo, že režim rozdělení k. s. se až na výjimky řídí pravidly pro 
rozdělení v. o. s.  
 Vypouští se však absurdní možnost, aby ti z komanditistů, jejichž právní postavení se 
vnitrostátní fúzí nemění, byli vyeliminováni z procesu rozhodování o schválení projektu 



rozdělení. Vzhledem k tomu, že každým rozdělením se nutně alespoň omezeně mění 
postavení společníků a k. s. je společnost převážně osobní povahy, je nezbytné, aby 
k schválení projektu rozdělení byl nutný konsensus všech společníků.  
 
K § 273 až 276 
 Stejně jako u fúzí, i u rozdělení je možné křížové rozdělení je omezeně, a to jen 
v rozsahu právních forem osobních obchodních společností. Není ovšem nijak vyloučeno, aby 
např. rozdělením v. o. s. vznikly dvě nové k. s., atp. Věcně se nová právní úprava nijak 
neodlišuje od úpravy dosavadní. 
 
K § 277 až 287 
 Právní úprava rozdělení s. r. o. se přejímá z dosavadního ust. § 153d obch. z. s dílčí 
výjimkou. 
 V zájmu odbyrokratizování celého procesu se vypouští povinnost uvádění údaje o 
správci vkladu při rozdělení se vznikem nových společností nebo rozdělení odštěpením se 
vznikem jedné nebo více nových společností, který nemá žádný rozumný smysl ve 
společenské smlouvě nebo zakladatelské listině nástupnické s. r. o.  
 Výslovně se dále stanoví, že i rozdělením s. r. o. mohou vzniknout pouze nástupnické 
a. s. nebo nástupnické a. s. a s. r. o., což bylo v minulosti zpochybňováno. 
 Jinak je celý proces až na marginální odchylky v podstatě zrcadlovým k procesu fúzí. 
 
K § 288 
 Stanoví se katalog povinných náležitostí projektu rozdělení a. s., které musí projekt 
obsahovat paralelně vedle náležitostí stanovených pro každý projekt rozdělení jakékoliv 
korporace. 
 
K § 289 až 295 
 Pravidla pro výměnný poměr akcií a o vlivu rozdělení sloučením a rozdělení 
odštěpením sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické a. s. se přebírají 
z dosavadního ust. § 220r odst. 3 až 5 obch. z. s potřebnými systematickými a legislativně-
technickými upřesněními a opravami.  
 I zde se (stejně jako u vnitrostátních fúzí) nově výslovně stanoví, že právo akcionáře 
na vyplacení doplatku se nepromlčuje, neboť se jedná o kompenzaci za nucený zásah do 
vlastnického práva; toto opatření je nezbytné, protože praxe již zaznamenala případy, kdy 
společnosti proti nedostatečně rychle jednajícím akcionářům uplatňují námitku promlčení 
jejich pohledávky v důsledku čehož akcionáři ztrácejí reálně možnost docílit kompenzace za 
zásah do jejich vlastnického práva.  
 
K § 296 
 Režim povinného přezkumu projektu vnitrostátní fúze znalcem se v souladu 
s požadavky Šesté směrnice přebírá z dosavadní úpravy s dílčími korekturami stejného 
charakteru jako u vnitrostátních fúzí. 

Požadavek na dva společné znalce se však vypouští pro jeho praktickou nepotřebnost a 
zejména zjevné překročení Šesté směrnice, která nic takového nevyžaduje. Vzhledem 
k transakčním a jiným administrativním nákladům je taková pseudotranspozice Šesté 
směrnice zcela zbytečná a nevhodná. 
 
K § 297 a 298 
 Z dosavadní úpravy se přebírají veškerá ustanovení o informační povinnosti zanikající 
nebo rozdělované a. s. vůči jejím akcionářům.  



 
K § 299 až 305 
 Z dosavadní právní úpravy se přebírají veškerá ustanovení procesu schvalování 
projektu rozdělení valnou hromadou. Přitom se podrobně precizují ustanovení o obsahu 
usnesení valné hromady v závislosti na jednotlivých možných situacích, které v praxi mohou 
nastat, s rozlišením pro jednotlivé zanikající, rozdělované a nástupnické společnosti.  
 
K § 306 
 Základní pravidla pro výměnu akcií se přejímají z dosavadního ust. § 220g obch. z. 
Jelikož je úprava této otázky obsahově totožná jako u vnitrostátních fúzí, odkazuje se na 
příslušná normativní ustanovení právní úpravy vnitrostátních fúzí. 
 
K § 307 a 308 
 Dosavadní ust. § 220u obch. z. se přejímá bez koncepčních posunů. Jelikož je úprava 
této otázky obsahově totožná jako u vnitrostátních fúzí, odkazuje se na příslušná normativní 
ustanovení. 
 Dílčí změnu představuje i zde (stejně jako u vnitrostátních fúzí) ustanovení, že právo 
na povinný odkup svých akcií má akcionář při změně práv spojených s jím vlastněným 
druhem akcie jen tehdy, jestliže se jeho právní postavení touto změnou zhoršuje; bylo by 
absurdní, aby měl právo na odkup i tehdy, když by se jeho právní postavení zlepšilo.  
 
K § 309 a 310 

Při rozdělení se vznikem nových a. s. nebo s. r. o. nebo při rozdělení odštěpením se 
vznikem jedné nebo více nových a. s. nebo s. r. o. se zakladatelská smlouva nebo 
zakladatelská listina nástupnické a. s. nepořizuje, neboť jeho roli plní projekt rozdělení, a 
společenská smlouva nebo zakladatelská listina nástupnické s. r. o. nemusí obsahovat údaj o 
správci vkladu, který je věcně zbytečný 

Dále se i zde odstraňuje dosavadní vadný model, podle něhož nemají zaměstnanci 
nástupnické a. s. právo na zastoupení v dozorčí radě a. s. až jeden rok po vzniku nástupnické 
a. s. Tato úprava, která představuje popření obecného ust. § 200 obch. z., se nepřejímá. 
Jelikož ovšem není dosti dobře organizačně možné provádět volbu členů dozorčí rady 
zaměstnanci ještě v procesu přípravy rozdělení, stanoví se výjimka, že tato křesla v dozorčí 
radě se neobsazují a budou urychleně obsazena až po zápisu rozdělení do obchodního 
rejstříku. Tento model je výhodný i pro a. s., neboť bude-li rozdělení realizováno, zvolí 
zástupce zaměstnanců dodatečně, pokud ovšem nebude, pak nebudou muset vynakládat 
prostředky na zbytečnou volbu těchto osob.  
 
K § 311 až 318 
 V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti úpravy se veškerá zvláštní ustanovení o 
křížových rozděleních seskupují do zvláštní hlavy této části zákona.  
 Výslovně se stanovuje, že rozdělením a. s. mohou vzniknout pouze nástupnické a. s. 
nebo nástupnické a. s. a s. r. o. nebo jen nástupnické s. r. o.; to platí i pro rozdělení s. r. o. 
Koncepční posun zde osnova proti dnešnímu stavu nečiní, neb to věcně není potřeba.  
 Zároveň se zde věcně doplňují některá dílčí ustanovení s potřebnými legislativně-
technickými úpravami. 
 
K § 319 až 335 
 Ze stejných důvodů a se stejným normativním obsahem jako u vnitrostátních fúzí se 
koncipuje úprava rozdělení družstev. 



 Návrh se (až na výjimku) oprošťuje od odkazů na právní úpravu rozdělení a. s., který 
byl velmi nepřehledný.  

V zájmu ochrany členů družstva nesouhlasících s jeho rozdělením se stanoví zvláštní 
režim. Nesouhlasící člen může z družstva vystoupit při splnění jen velmi mírných formálních 
podmínek.  

Požadavek znaleckého přezkumu se u bytových družstev vypouští pro jeho 
byrokratickou nákladnost a věcnou nedůvodnost. 

Významné omezení v zájmu ochrany nájemců družstevních bytů, totiž že bytové 
družstvo se může rozdělit jen na bytová družstva, se přejímá z ust. § 256 odst. 3 obch. z. 
Zároveň se doplňují zvláštní pravidla tak, aby bylo zajištěno, že člen – nájemce dr. bytu nebo 
dr. nebytového prostoru se stane nebo zůstane (u rozdělení odštěpením) vždy členem toho 
subjektu, které je vlastníkem jím užívané nemovitosti nebo jeho části, aby tak měl zachována 
veškerá svá práva. Zároveň se stanoví závazná pravidla přepočtu výše majetkové účasti člena 
– nájemce dr. bytu nebo dr. nebytového prostoru při rozdělení bytového družstva.  
 
K § 336 až 356 
 Celá úprava tzv. nepravého squeeze-outu se ponechává bez koncepčních změn.  
 Osnova pouze – pod vlivem judikátu SEVIC – vypouští povinnost, podle něhož mohl 
jmění zrušované společnosti převzít toliko společník zapsaný do českého obchodního rejstříku 
se sídlem na území ČR. To je nadále již zcela neúnosné pro rozpor s právem ES/EU, a proto 
se nově normuje, že tak může učinit kdokoliv, kdo má své občanství nebo sídlo na území 
ES/EU nebo EHP a je podnikatelem.  
 V ostatním se přebírají pravidla z dnešní úpravy (§ 69b, § 92c, § 104c, § 153c a § 
220p) s tím, že i nadále není tato forma přeměny přípustná pro družstva, kde již z pouhé 
povahy věci nikdo nemohl zákonné podmínky splnit. 
 
K § 357 až 379 
 Úprava změny právní formy se přejímá z dosavadního ust. §§ 69d-69g, § 92e, § 103, § 
104e, § 153e, § 220zc a § 254 odst. 4 obch. z.  
 K tomu přistupuje několik dílčích změn (kromě oprav legislativně technických chyb 
současné osnovy).  
 Předně se vypouští nesmyslný zákaz poskytování zvláštních výhod členům orgánů a 
znalcům transformující se korporace, který nemá oporu vůbec v ničem.   
 Stejně jako u vnitrostátních fúzí a rozdělení  se – z praktických důvodů – dovoluje s. r. 
o., a. s. a družstvům zveřejnit projekt změny právní formy bez uvedení osob, které budou 
orgány korporace po změně právní formy.  
 Stejně jako u vnitrostátních fúzí a rozdělení a. s. se ze stejných důvodů dovoluje 
obsazení míst v dozorčí radě zástupci zaměstnanců až po zápisu změny právní formy do 
obchodního rejstříku.  
 I nadále se dovoluje společníkům s. r. o. a a. s. a členům družstev, kteří se změnou 
právní formy nesouhlasí, z korporace vystoupit; nově se však stanoví, že jejich členství 
v transformující se korporaci zaniká již dnem zápisu do obchodního rejstříku. Současná 
úprava byla nedomyšlená, neboť společník vystupoval z transformovaného subjektu až po 
zápisu změnu právní formy do obchodního rejstříku, což bylo nepraktické, a zejména 
vyvolávalo nebezpečí jeho ručení za dluhy transformovavšiho se subjektu vůči třetím osobám 
jednajícím v dobré víře ve stav zápisu v obchodním rejstříku.   
 V zájmu ochrany práv všech členů bytových družstev se váže možnost jeho 
transformace na jednomyslný souhlas všech jeho členů bez výjimky; tím se zamezí možnosti 
přehlasování menšiny.  
 



K § 380 a 381 
 V rámci garance právní jistoty se stanoví nezbytná přechodná ustanovení pro případ, 
že již byl zahájen proces přeměny podle dosavadních právních předpisů; byl-li již návrh 
zveřejněn v Obchodním věstníku, dokončí se přeměna podle dosavadních předpisů. 
 V zájmu právní jistoty se rovněž doplňuje přechodné ustanovení i pro řízení podle 
derogovaného ust. § 220k obch. z.; i zde platí, že již zahájená řízení se dokončí podle 
dosavadní právní úpravy. 
 
K § 382 
 Desátá směrnice nabývá účinnosti dnem 15.12.2007, nicméně vzhledem 
k předpokládané délce legislativního procesu, jakož i objektivní potřebě celé řady 
nejrůznějších dílčích úprav právní úpravy přeměn, po kterých praxe naléhavě volá,  se 
navrhuje nabytí účinnosti zákona již dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky. 
 
 
 
 
 
 
 


