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ANOTACE

     Hlavním tématem, kterému je tato práce věnovaná, je relativně nová forma obchodní
společnosti - evropská společnost.
      První kapitola se zabývá historickým, ekonomickým a právním důvodům vzniku a vývoji
právní úpravy. Dále se práce věnuje účelu vzniku SE. Druhá kapitola zachycuje současné
prameny právní úpravy. Zahrnuje informace o způsobech, jakými lze firmu založit,
podmínkách vzniku, o sídle a možnosti jeho přemístění, o finanční struktuře, struktuře složení
řídících orgánů, zapojení zaměstnanců do záležitostí SE a samozřejmě také o zrušení a zániku
SE. Třetí, hlavní část je věnována analýze statistických dat, které vychází z aktuální situace
aplikace právní úpravy evropské společnosti, především v České republice.
     Cílem této práce je seznámit se s problematikou evropské společnosti, zaměřit se na
otázky, které jsou potřebné v praxi, určit výhody a pokusit se zjistit proč Česká republika patří
mezi země s největším počtem založených evropských společností.

KLÍČOVÁ SLOVA

     evropské obchodní společnosti, evropská akciová společnost, právní úprava, nadnárodní
formy obchodních společností

TITLE

     European Company

ANNOTATION

Main theme of this bachelor publication is European Company (Societas Europea), which
represents a comparatively new modifiation and significant shift of business companies.
     The first chapter is concerned with historical, economic and legals reasons of SE
formation. The second chapter includes information about contemporary enactment –
foundation and origin, membership, rights and obligations combined. Also I mentioned
information about financial structure, residence, inner self-organization and condition of SE
annulment and its downfall.
Main, third part is aimed at the analysis of current situation in the Czech Republic.
     Major aim of this work is get to know matters of European Company, to focus on topics
needed in work experience, to describe and determinate advantages of this company and to try
to find out why our country belongs among countries with most of established European
Companies.
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Úvod
     Tato práce je zaměřena, na relativně novou právní formu evropské společnosti, která byla
zavedena v České republice v souvislosti s přistoupením naší země do Evropské unie (EU).
Právě vstup do EU, otevřel českým podnikatelům nejenom široké možnosti vnitřního trhu, ale
prostřednictvím komunitárního práva rovněž možnosti využití nových právních forem, na
jejichž základě lze rozvíjet ekonomické aktivity v celé EU.

     V rámci tohoto kroku přibyli celkem tři formy nadnárodních evropských společností.
Jedná se o evropskou „akciovou“ společnost (SE), evropské hospodářské zájmové sdružení
(EHZS) a o evropskou družstevní společnost (SCE).
Účelem EHZS je usnadňovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost jeho členů nebo zvýšit
hospodářské výsledky této činnosti, jeho účelem však není dosahování zisku pro vlastní
potřebu.
Nejmladší formou nadnárodní společnosti je SCE, kde se počítá s tím, že v budoucnu sehraje
významnou úlohu a roli  v rozvoji přeshraniční spolupráce v rámci tzv. euroregionů.

     Přestože nejstarší z těchto institutů je EHZS, hlavní téma této práce je evropská akciová
společnost, podle statistik nejoblíbenější forma evropské společnosti.
Ačkoliv se v mezinárodním označení „akciová“ neobjevuje, v podstatě se jedná o formu
nadnárodní akciové společnosti. SE umožňuje volný pohyb kapitálu v rámci EU a je jedinou
formou podnikání, společnou všem členským zemím EU.
Vznik SE umožnilo přijetí Nařízení Rady ES o statutu evropské společnosti z roku 2001 a
jeho následná implementace do jednotlivých národních zákonů. Členské státy EU ukončily
implementaci v říjnu 2004 (v české legislativě byla zakotvena konkrétně v prosinci 2004
zákonem č. 627/2004 Sb. o Evropské společnosti).
Nadnárodní forma této obchodní společnosti nabízí mnoho odlišností od právních forem
jednotlivých zemí a mnoho zajímavých výhod, díky nimž je stále častěji vyhledávána.
Jedná se především o flexibilitu struktury řízení, možnost přemístění sídla – nejčastěji
z důvodů daňových či vyšší právní jistoty a jako nezanedbatelný plus této moderní právní
formy je vysoká image a prestiž SE. Výhody jsou podrobněji vysvětleny v třetí části.

     V první kapitole se věnuji především historickým, ekonomickým a právním důvodům
vzniku a vývoji právní úpravy. Dále se práce zabývá účelem vzniku SE.

     Druhá kapitola zachycuje současné prameny právní úpravy. Zahrnuje informace o
způsobech, jakými lze firmu založit, podmínkách vzniku, o sídle a možnosti jeho přemístění,
o finanční struktuře, struktuře složení řídících orgánů, zapojení zaměstnanců do záležitostí SE
a samozřejmě také o zrušení a zániku SE.
Vzhledem na rozsah práce, není smyslem postihnout celou širokou škálu všech právních
aspektů SE, ale zaměřit se, dle mého názoru, na nejdůležitější otázky spojené s institutem
evropské společnosti, které jsou využitelné v běžné praxi.

     Hlavní třetí část je věnována analýze statistických dat, které vychází z aktuální situace
aplikace právní úpravy evropské společnosti. Především se zaměřuji na rozbor stavu SE
v České republice, která jednoznačně vévodí největším počtem založených evropských
společností v EU.
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Cílem této práce je zejména:

 seznámit se s problematikou evropské společnosti, zaměřit se na otázky, které jsou
potřebné v praxi

 na základě zjištěných informací určit, zda je evropská společnost pro podnikatele
přínosem, případně popsat zjištěné výhody

 zjistit kolik evropských akciových společností bylo založeno,a to jak na našem území,
tak i v rámci EU

 pokusit se zjistit proč ČR patří mezi země s největším počtem založených evropských
akciových společností. Snahou je odkrýt ekonomické důvody v českém právním
prostředí.

 Zhodnotit důsledky, jednotlivé aspekty a důvody nové právní formy podnikání
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1. Vývoj a vznik právní úpravy

1.1. Evropská akciová společnost (SOCIETAS EUROPAEA)

     Pod latinský názvem Societas Europae (SE) se skrývá evropská akciová společnost, jenž je
nadnárodní formou akciové společnosti vytvořenou komunitárním právem.
Societas Europaea, je také do jisté míry symbolem. Symbolem sjednocené Evropy, naplňující
myšlenku Roberta Schumana a Jeana Monneta založit společenství evropských států na
hospodářské bázi, která by přinesla Evropě víc, než všechny politické projekty minulých
století.¹
     Snaha o vytvoření jednotné, veskrze nadnárodní právní úpravy evropské akciové
společnosti, respektive obecně i dalších forem obchodních společností, která by byla
k dispozici v téže podobě podnikatelům ze všech členských států tehdejšího Evropského
hospodářského společenství (EHS), se zrodila na 59. národním kongresu francouzských
notářů v Tours, v roce 1959, kde ji přednesl C. Thibierge. Myšlenka nezapadla a až v roce
1965 z iniciativy francouzské vlády byl předložen Radě ministrů Evropského hospodářského
společenství návrh na vypracování modelu evropské společnosti prostřednictvím mezistátní
smlouvy. Poté v roce 1966 vydala Komise EHS memorandum o SE. Na základě této práce byl
zpracován první neoficiální návrh nařízení, pod vedením nizozemského profesora obchodního
práva P. Sandersema.
     V roce 1970 se po úpravách tento návrh stal oficiálním. Předložený návrh byl předmětem
velmi obsáhlých debat na úrovni orgánů ES/EU, členských států, ale i podnikatelů v odborné
literatuře. Na základě diskuse v orgánech Evropského parlamentu byla předložena celá řada
pozměňovacích návrhů.
Teprve až v roce 1975 byl předložen další návrh v revidovaném znění. Na svou dobu byly oba
dokumenty vysoce progresivní. Projekt počítal s vytvořením čistě nadnárodní formy ES, která
by se zcela oprostila od vazeb na národní akciové právo členských zemí a čerpala by
výhradně z evropského práva. Evropská společnost by se tak řídila výhradně ustanoveními
nařízení, ať by již její sídlo bylo kdekoliv, a pokud by to nebylo možné, pak podle zásad
společných všem národním úpravám společností. Návrh nebyl přijat zejména z důvodů obav
členských zemí z nadměrné konkurence vůči národním právním formám a.s.. Členské státy
nehodlaly od svých koncepcí ustoupit buďto vůbec, anebo jen minimálně.
Byly přesvědčeny o tom, že právě jejich národní úprava akciové společnosti je optimální,
případně se objevovaly snahy o přetvoření návrhů dle vlastní představy o nejlepší organizaci
akciové společnosti.
     Ještě než členské státy nakonec dospěly ke kompromisu v otázce SE, musel návrh projít
mnohými úpravami. Stále, ale nebyl schválen kvůli rozporům v otázce zapojení zaměstnanců.
Spory týkající se úpravy zapojení zaměstnanců vznikaly především proto, že státy s vysokou
úrovní zapojení zaměstnanců měly obavy, že by společnosti využily SE k přesunu sídla do
jiné země tak, aby se zbavily povinnosti umožnit zaměstnancům účast na řízení společnosti.
Naopak státy s nízkou úrovní zapojení zaměstnanců na druhé straně měly strach, že by jim
mohla být účast zaměstnanců vnucena.
Výsledkem toho nakonec bylo, že se Komise pokusila jít cestou harmonizace akciového práva
za pomoci směrnic, neboť návrh nařízení byl dlouho neakceptovatelný.

________________________

1 HODÁL, Petr; ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Vyd. 1. Praha : Linde Praha, a.s.
, 2005. 268 s. ISBN 80-7201-520-6.
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Po modifikaci návrhu o další pravidla participace zaměstnanců a překonání španělského
veta na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000, došlo s konečnou platností ke
schválení komunitární úpravy evropské akciové společnosti dne 8. října 2001.2
Bohužel, ale došlo na spor mezi parlamentem a Radou, týkající se právního základu těchto
předpisů. Díky této neshodě bylo nejasné, zda nařízení nabude účinnosti.
Parlament hrozil žalobou na Evropský soudní dvůr, kterou se chtěl domoci vyslovení
neplatnosti nařízení a směrnice. Ukončení sporu před Evropským soudním dvorem přineslo až
prohlášení předsedy parlamentu, že žalobu nepodá, čímž se zabránilo širší diskusi o aplikaci
SE. Teprve až po třech letech nabylo nařízení  účinnosti, a tak od 8. 10. 2004 mohou vznikat
první SE v rámci EU.

1.2. Význam vytvoření nadnárodní právní formy

     Účelem Societas Europaea je poskytnout společnostem a skupinám podnikajícím na
mezinárodní úrovni, odpovídající právní formu tak, aby se odbouraly překážky podnikání
plynoucí z odlišností v právních úpravách obchodních společností a z existence státních
hranic. Právě nařízení o SE uvádí důvod pro vytvoření nadnárodní právní formy s tímto
odůvodněním: „předpokladem dotvoření vnitřního trhu a zlepšení, která to přinese
v hospodářské a sociální oblasti v celém Společenství, je nejen odstranění překážek obchodu,
ale také přizpůsobení struktur výrobních kapacit rozměrům Společenství. K tomu je nezbytné,
aby společnosti, jejichž činnost není omezena na uspokojování pouze čistě místních potřeb,
mohly plánovat a provádět reorganizaci svého podnikání v měřítku Společenství.3
     Prvotním záměrem bylo vytvořit nadnárodní právní formu tak, že by byla úplně nezávislou
na národních právních řádech. Společnost by nikde nebyla považována za cizí společnost a
žádné její aktivity by nebyly aktivitami v cizině.
Od původních záměrů se tedy ustoupilo pro rozpory mezi členskými státy a současná podoba
SE, je z větší části určena právním řádem státu, ve kterém je její sídlo.
     Zájem o vytvoření SE vyplýval i z touhy vytvořit právní formu, která by umožnila
evropským společnostem podnikat na takové úrovni, aby mohly konkurovat velkým
japonským a americkým korporacím. Prioritou bylo vytvořit takové podmínky, aby se z EU
stala nejkonkurenceschopnější ekonomika na světě.
     SE tak umožňuje zjednodušení podnikání na nadnárodní úrovni za pomoci jednotné právní
formy pro podnikání v členských státech. Je zde také větší šance pro jedinou společnost
působící na evropské úrovni přilákat investory než jakákoliv skupina národních společností.
Pomocí SE mají větší podniky možnost restrukturalizovat se díky existenci přeshraničních
fúzí a zakládání holdingových společností.
Velkou výhodou je také umožnění přemístění sídla do jiného členského státu bez nutnosti
zrušení společnosti nebo její likvidace. V neposlední řadě je to také schopnost zapojení
zaměstnanců do fungování společnosti.

_______________________
2 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s. ISBN
80-7273-133-5.

3 Nařízení Rady ES c. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti.
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 2. Evropská akciová společnost v právní úpravě

2.1. Prameny právní úpravy SE

     Uspořádání právní úpravy evropské společnosti je komplikované. Systém aplikovaného
práva tvoří normy komunitárního i národního práva, celkový systém je pak dotvořen úpravou
v rámci stanov konkrétní evropské společnosti. Jednotlivé úrovně právních předpisů mají
různou právní sílu a tvoří soustavu charakterizovanou vlastní strukturou a vazbami mezi
jednotlivými předpisy.
     Jak již bylo výše uvedeno, v průběhu vytváření právní úpravy SE, došlo k zásadní změně
od původně navrhované koncepce nadnárodní úpravy. Především původní myšlenka zcela
samostatné ucelené úpravy vzala za své. Konstrukce Nařízení upravuje především základní
statusové otázky SE, nikoliv však komplexním způsobem.
Navíc celý systém právní úpravy na evropskou společnost ztěžuje několik nejasností.
Jednou z nich je například systematika v Nařízení o SE různě definovaných odkazů na další
právní normy, které zaplňují mezery úpravy provedené Nařízením o SE a jejich vzájemné
vazby.
    Základní prameny právní úpravy tvoří Nařízení Rady 2157/20014 o statutu evropské
společnosti ze dne 8. října 2001, doplněné Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001,
kterou doplňuje statut  evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Podle preambule Nařízení, je Směrnice jeho nedílnou součástí a musí být uplatňována
současně.
     Hierarchii předpisů aplikovatelných na SE přímo upravuje článek 9. No SE. Na evropskou
společnost se podle něj použijí postupně ustanovení:

a). nařízení o SE
Nařízení je jakožto součást komunitárního práva, přednostně aplikovatelné před národními
právními řády. Vztahuje se na území členských států ES/EU. Řeší především základní otázky
podmínek a způsobu zakládání SE. Obsahuje odkazy na jiné normy a zmocnění pro členské
státy upravit některé oblasti pomocí vnitrostátních norem.
Pokud členský stát nepřijme prováděcí předpis v otázkách, kde k tomu byl z nařízení o SE
povinen (např. povinnost ČR upravit pro evropskou společnost monistickou strukturu řízení a
správy), popř. tak neučiní včas nebo řádně, poruší smlouvu o založen ES.5
Zároveň je ale uvedena výjimka v bodu 5 No SE, která zakazuje členským státům upravovat
fungování evropské společnosti odlišně, aby nebylo možné diskriminovat pomocí těchto
norem evropské společnosti ve vztahu k národním kapitálovým společnostem.
     b). stanov konkrétní evropské společnosti v rozsahu, v jakém to připouští nařízení o SE,
     c). národního práva v členském státu, ve kterém má evropská společnost zapsané sídlo,
pokud se tato ustanovení specificky váží k evropské společnosti v otázkách, jejichž
specifickou úpravu pro evropskou společnost v národním právu připouští nařízení o SE,
     d). národního akciového práva členského státu, e kterém má evropská společnost zapsané
sídlo
     e). stanov, stejným způsobem a ve stejném rozsahu vlastní autonomní úpravy, v jakém
národní legislativa akciového práva dovoluje stanovám národních a.s. odchýlit se od národní
legislativy.
_______________________

4 čl. 9 odst. 1 písm. a) NoSE.
5 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s.
ISBN 80-7273-133-5.
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Jako prováděcí předpis k NoSE byl do českého právního řádu schválen  zákon č.:
627/2004 Sb., o evropské společnosti, s účinností od 8. prosince 2004. Tímto zákonem se
upravují právní poměry evropské společnosti, pokud nejsou upraveny nařízením Rady SE a
směrnicí Rady, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení
zaměstnanců.6
     První část zákona obsahuje úvodní ustanovení o SE, dále v zákoně můžeme nalézt
ustanovení ohledně přemístění sídla, o založení SE fúzí, o založení holdingové SE, změně
akciové společnosti na evropskou společnost, o struktuře SE a o změně SE v akciovou
společnost. Druhá část zákona se věnuje již zmíněnému zapojení zaměstnanců do záležitostí
SE.

2.2. Založení a vznik evropské společnosti

     Jedním ze znaků evropské akciové společnosti je její nadnárodnost. Tento prvek vyniká
zejména při procesu zakládání této společnosti, který se vyznačuje specifickými omezeními.
Předpokladem založení evropské společnosti je vždy stávající podnikatelská struktura
přesahující hranice jednoho členského státu. K naplnění mezinárodního prvku požaduje
nařízení o SE, aby zakladatelé byli podřízeni různým právním režimům v rámci EU, případně
měli v jiném právním režimu dceřinou společnost nebo organizační složku.
Konkrétní způsoby založení evropské společnosti taxativně vymezuje článek 2 nařízení o SE,
z jehož ustanovení vyplývá i okruh subjektů, které se mohou na zakládání SE podílet.
Vždy je potřeba, aby se jednalo o právnické osoby, založené podle práva některého členského
státu, které mají skutečné i zapsané sídlo ve Společenství. Okruh přípustných právních forem
zakladatelů se však mění v závislosti na způsobu založení – od jednoznačně nejširší formy v
případě zakládání dceřiné SE až po jedinou přípustnou formu v případě SE zakládané fúzí
nebo přeměnou akciové společnosti.6

Evropskou společnost lze tak založit v první řadě fúzí. Konkrétně „fúzí dvou či více
akciových nebo evropských společností, které jsou založeny podle práv členských států EU a
mají zapsané sídlo i hlavní správu v EU“.7 Fúze se může uskutečnit ve formě fúze splynutím,
anebo sloučením. V případě fúze splynutím, zúčastněné strany zaniknou a vznikne nový
právní subjekt. O fúzi sloučením se jedná například tehdy, kdy české akciové společnosti
zaniknou a jejich jmění přejde na slovenskou společnost, která se ke dni zápisu do
obchodního rejstříku přemění na evropskou společnost se sídlem na Slovensku. Takto vzniklá
evropská společnost poté opět může fúzovat.

Další možností jak založit evropskou společnost je holdingová společnost. A to jako
holdingovou společnost nad dvěma či více stávajícími akciovými či evropskými společnostmi
nebo společnostmi s ručením omezeným, které byly založeny podle práva některého
z členských států a mají zapsané sídlo i hlavní správu v EU, jestliže alespoň dvě z nich jsou
založeny podle práva různých členských států nebo mají nejméně dva roky dceřinnou
společnost,

_______________________

6 Zákon č. 627/2004 Sb. ze dne 11. listopadu 2004 o evropské společnosti

6 DOLEČEK, Mgr. Marek. BusinessInfo.cz [online]. 2008 [cit. 2010-11-20]. Www.businessinfo.cz. Dostupné z
WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/nadnarodni-formy-spolecnosti-
eas-opu/1000818/50052/#b32>.

7 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s.
ISBN 80-7273-133-5.
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která se řídí právem jiného členského státu, či organizační složku podniku umístěnou na
území jiného členského státu, než je stát, jehož právem se řídí (holdingová evropská
společnost – čl. 2 odst.2 NoSE ve spojení s přílohou č.II)8.
Holdingovou evropskou společnost mohou například založit společníci dvou českých
společností s ručením omezeným tím, že do zakládané SE vloží své podíly. Tento způsob je
možný za předpokladu, že obě uvedené společnosti s ručením omezeným měly alespoň dva
roky dceřinou společnost nebo organizační složku podniku, řídící se právem jiného členského
státu EU. Podíly, které akcionáři zúčastněných společností vloží, musí představovat více než
50% hlasovacích práv. Tyto společnosti přitom nezanikají, ale původní společníci je ovládají
za pomoci nově vzniklé holdingové evropské společnosti. Výchozím dokumentem pro
založení evropské společnosti za pomoci holdingu je projekt založení, vypracovaný řídícími
nebo správními orgány společností a schválený jejich valnými hromadami.
     Ustanovení čl. 2. NoSE dále vymezuje možnost založení SE jako společnou dceřinnou
společnost.alespoň dvou společností ve smyslu čl. 48 Smlouvy o založení SE. Podmínky jsou
shodné jako u výše uvedeného způsobu založení holdingové společnosti. Rozdíl je pouze
v tom, že dceřinou evropskou společnost mohou založit i dvě libovolné osobní společnosti.
Jedná se například o dvě tuzemské komanditní společnosti, podnikající nejméně dva roky
v členském státě EU prostřednictvím dceřinné společnosti nebo pobočky.
     Čtvrtým způsobem jak založit SE je přeměnou akciové společnosti vytvořené podle
práva některého z členských států EU, leží – li její zapsané i skutečné sídlo na území EU,
pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost, která se řídí právem jiného členského státu.
Takto pak může vzniknout SE například přeměnou tuzemské akciové společnosti, která má
alespoň dva roky dceřinou společnost, řídící se právem jiné členské země EU. V tomto
případě nestačí mít vedenou pouze organizační složku po stanovenou dobu na území jiného
členského státu EU. Rada nepokládala existenci organizační složky pro tento účel za
dostatečný doklad splnění podmínky nadnárodnosti. Navíc, podle článku 37, odst. 3 No SE
tento způsob založení vylučuje možnost přemístění sídla na území jiného členského státu.
Toto je možné až v další fázi, po vzniku transformací národní akciové společnosti na SE. Pro
tento způsob je nutné podle No SE vypracovat projekt přeměny a zprávu, která odůvodňuje a
vysvětluje právní a hospodářská hlediska přeměny. Obchodní zákoník ukládá zpracovat návrh
změny právní formy (podle No SE „projekt přeměny“) statutárnímu orgánu.
     Posledním způsobem založení SE jak vyplývá z podstaty SE je založení jako dceřiné
společnosti již existující SE. Pro tento případ nařízení o SE neupravuje žádné dodatečné
podmínky. Evropská společnost tedy může zakládat libovolný počet dalších dceřiných
společností v libovolném členském státě, pokud úprava takového státu připouští zakládání
jednočlenných akciových společností. Nařízení o SE dle čl. 3 odstavce 2 tak zakazuje, aby
takovou  úpravu vztahovaly na evropské společnosti založené tímto způsobem.
     Nařízení o SE dále pak upravuje podmínky a postup pro jednotlivé způsoby zakládání SE
podrobněji. Konkrétně se jedná o ustanovení v článku 17 až 37 No SE.
Schéma požadavků při zakládání SE lze vidět níže v tabulce č.:1.

_______________________

8 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s. ISBN
80-7273-133-5.
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Tabulka 1: Schéma požadavků při zakládání SE.

Způsoby založení SE Subjekty, které se mohou
podílet na založení SE

Nadnárodní prvek

Založení SE fúzí

- Akciové společnosti
uvedené v příloze I Nařízení o

SE
- Evropské společnosti

Alespoň dvě společnosti
podléhající právním předpisům

různých členský států EU

Založení holdingové SE

- Akciové společnosti a
společnosti s ručením

omezeným uvedené v příloze
II Nařízení o SE

- Evropské společnosti

Založení společné dceřiné
SE

- Společnosti ve smyslu čl. 48
odst. 2 smlouvy o založení SE

- Jiné veřejnoprávní či
soukromoprávní právnické

společnosti
- Evropské společnosti

- Nejméně dvě společnosti
podléhající právním předpisům

růz. členských států nebo
- mají alespoň dva roky dceřinou

společnost podléhající právu
jiného členského státu nebo

- pobočku nacházející se na území
jiného členského státu

Založení transformací
z akciové společnosti - Akciové společnosti

Daná akciová společnost má
alespoň dva roky dceřinou

společnost podléhající právním
předpisům jiného členského státu

Založení dceřiné SE - Evropské společnosti Nadnárodnost je základní princip
SE

     Vznik evropské společnosti upravuje článek 16 odst.1 NoSE. Podle tohoto ustanovení,
evropská společnost nabývá právní subjektivitu bez ohledu na svůj způsob založení dnem, ke
kterému byla zapsána do příslušného národního rejstříku uvedeného v článku 12 NoSE.
V ČR je tímto rejstříkem obchodní rejstřík. Přímo § 7 Zákona č.627/2004 Sb., o evropské
společnosti uvádí tuto skutečnost s tím, že veškeré údaje jsou zveřejněny v Obchodním
věstníku a Úředním věstníku SE.
     Dále pak Nařízení o SE v článku 16 upravuje situaci ohledně úkonů, které vznikly před
zápisem SE do rejstříku v souladem s článkem 12 a SE je tak nepřevezme po svém zápisu.
V tomto případě závazky, které vzniknou z těchto úkonů, jsou fyzické osoby, společnosti
nebo jiné právnické osoby, které provedly tyto úkony, zavázány společně a nerozdílně, pokud
by nebylo smluveno jinak.
Tato právní úprava je obdobná právní úpravě Obchodního zákoníku v §64.
     Na zápis evropské společnosti se uplatňují články 12 až 14 Nařízení o SE a příslušná
ustanovení právního řádu v místě sídla společnosti

2.3. Finanční a majetková struktura SE

     Jedním ze znaků kapitálových společností je stanovení minimální výše základního
kapitálu, který musí být upsán, aby společnost mohla vzniknout. Také evropská společnost
povinně vytváří základní kapitál, který je rozvržen do akcií a musí být vyjádřen v měně euro.
Každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu.9

___________________________________

9 Článek 1, odst. 2 NoSE
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Jeho výše musí být alespoň 120 tis. euro, dle článku 4 odst. 2 NoSE.
Nicméně zároveň podle přechodného ustanovení čl. 67 NoSE platí, že členský stát, který
nevstoupil do třetí fáze evropské hospodářské a měnové unie, může předepsat evropským
společnostem, aby uváděly základní kapitál a účetní závěrku v peněžních jednotkách národní
měny. Současně, ale musí takový členský stát umožnit, aby tyto evropské společnosti
paralelně uváděly údaj o základním kapitálu a zpracovávaly účetní závěrku také v euro.
Pro přepočet údaje o základním kapitálu evropské společnosti z národní měny na euro se musí
podle nařízení o SE použít kurz platný v poslední den měsíce předcházejícího založení
evropské společnosti. Tento údaj se již neaktualizuje v účetních závěrkách.
     V souvislosti s evropskou akciovou společností je potřeba zmínit další rys kapitálové
společnosti, kterým jsou akcie a práva/povinnosti akcionářů. Pro tento účel, článek 5 No SE
odkazuje na předpisy, vztahující se na akciovou společnost se sídlem v členském státě, ve
kterém je SE zapsána do rejstříku. V ČR se tedy jedná o Obchodní zákoník.
Práva akcionáře české a.s. lze rozdělit na majetková práva, práva nemajetkové povahy a
menšinová práva. Konkrétně se jedná o právo na podíl na zisku společnosti, právo na řízení
společnosti a také na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Samozřejmě kromě práv
ukládá zákon také povinnosti. Základní povinností akcionáře, který se jako upisovatel zavázal
splatit upsané akcie, je povinnost splatit emisní kurs akcií, které upsal, a to v době určené ve
stanovách, nejpozději však do jednoho roku od vzniku akciové společnosti.Tím samozřejmě
není dotčena jeho povinnost splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné emisní
ážio ještě v době před zápisem do obchodního rejstříku.10

2.4. Vnitřní organizační struktura a složení řídících orgánů SE

     Právě struktura řízení a správy je jednou z výhod evropské akciové společnosti.
Nařízení o SE počítá jak s monistickým, tak s dualistickým modelem. Akcionáři tak mohou
volit, zda uspořádají evropskou akciovou společnost obdobně jako tuzemskou akciovou
společnost, to znamená s představenstvem jako statutárním a exekutivním orgánem a
s dozorčí radou, anebo podle monistického modelu, ve kterém je společnost spravována
jediným orgánem, kterým je správní rada. Správní rada slučuje funkce exekutivy a dozoru.
Tento model je běžný zejména v anglosaských zemích, ve Francii a v Itálii.
V případě, že jeden z uvedených modelů není znám v akciovém právu členských států, jsou
povinny jej upravit speciálně pro evropskou společnost.11

     Pro oba modely je společné postavení valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti.,
naopak různé je rozdělení výkonných a kontrolních funkcí. Konkrétní ustanovení o valné
hromadě obsahuje nařízení o SE v článku 52 až 60. Většina ustanovení se ale odkazuje
zároveň na národní úpravu. Stejně tak společné pro oba modely je jmenování členů orgánů SE
na dobu určenou ve stanovách, které nesmí přesahovat 6 let.
V orgánech SE platí pro schopnost usnášení a rozhodování společná pravidla. V prvním
případě se jedná o povinnou přítomnost nejméně poloviny členů nebo jejich zástupců a pro
rozhodování je nutná většina přítomných nebo zastoupených členů. Pokud není uvedeno ve
stanovách jinak, má předseda každého orgánu v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas.

_______________________

10 www.sagit.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-23]. Sagit. Dostupné z WWW:
<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_219.htm>.

11 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s.
ISBN 80-7273-133-5.



17

     Základem pro dualistický model se stala německá právní úprava. Celý systém je upraven
v No SE článku 39 – 42. Pokud není stanoveno, tento model se řídí v zásadě úpravou českého
akciového práva podle obchodního zákoníku. Stejně tak jako v tuzemské právní úpravě, je
v tomto systému jedním z orgánů představenstvo.
     Jedná se o statutární a řídící orgán zabezpečující obchodní vedení společnosti. Podle čl. 39
No SE lze přenést odpovědnost za obchodní vedení na generálního ředitele společnosti, a to
za stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti se sídlem na jejich území. Jelikož
český obchodní zákoník přenesení působnosti neupravuje, nelze tuto možnost v tuzemsku
využít.
Počet členů představenstva Nařízení o SE výslovně nepředepisuje. To je ponecháno na vůli
akcionářů, projevené ve stanovách společnosti. Členský stát počet členů může upravit nebo
omezit. V případě ČR, zákon o SE této možnosti nevyužívá, z tohoto důvodu se neuplatní ani
omezení počtu členů představenstva podle obchodního zákoníku plynoucí pro české akciové
společnosti. V dualistické evropské společnosti volí a odvolává členy představenstva dozorčí
rada. Nařízení o SE stejně jako obchodní zákoník vylučuje, aby člen představenstva byl
současně člen dozorčí rady.
     Dozorčí rada je dalším orgánem dualistické SE. Vysloveně, ale nařízení o SE zakazuje
dozorčí radě řídit evropskou společnost. Svěřuje jí pouze působnost dohlížecí, jak je uvedeno
v článku 40, odst.1 NoSE. Jednání, která vyžadují souhlas dozorčí rady, však musejí být
vymezena ve stanovách. Podobně jako u představenstva není ani pro dozorčí radu stanoven
minimální a maximální počet členů. Členy dozorčí rady evropské společnosti volí valná
hromada s tím, že první členové mohou být určeni stanovami. Funkci stanov plní i
zakladatelská smlouva či listina. Vztahy obou orgánů odpovídají české právní úpravě.
     Speciální úprava v nařízení se týká jen několika vybraných otázek. Týká se to například
dozorčí rady, která může jmenovat jednoho člena představenstva, zanikne-li jeho funkce – po
tuto dobu se však pozastavuje členství takové osoby, dle článku 39, odst.3 NoSE.
Dalším příkladem je představenstvo, kterému se ukládá povinnost nejméně jednou za tři
měsíce informovat dozorčí radu o vývoji a očekávaném vývoji evropské společnosti. Dále pak
jeho povinností neprodleně informovat dozorčí radu o všech událostech, které by mohly mít
na SE vliv. Dozorčí rada má právo se domáhat jakýchkoliv informací potřebných k výkonu
dozoru, ale pouze jako celku, ne jednotlivým členům (článek 41, odst. 3 NoSE).12

Monistický systém řízení představuje jednodušší a flexibilnější metodu řízení společnosti.
Nařízení o SE upravuje tento model řízení a správy evropské společnosti jen málo pravidly,
proto jsou monistické evropské společnosti organizovány především podle národních úprav.
V případě ČR je touto úpravou zákon o evropské společnosti, který vychází z francouzské
reglementace. V tomto modelu stojí v čele společnosti jediný orgán – správní rada. Do určité
míry spojuje pravomoci a působnost statutárního a dozorčího orgánu. Vrcholným orgánem,
stejně jako v dualistickém systému, je valná hromada.
     Tento systém francouzského charakteru zahrnuje dva subsystémy, které mají význam
z hlediska jednatelského oprávnění a postavení správní rady. Jedná se o:
a). Klasický systém – statutárním orgánem je předseda rady, který je zároveň i generálním
ředitelem. Předseda rady vystupuje tedy jako výkonný člen orgánu, ostatní členové správní
rady jsou nevýkonnými členy, mají funkci kontrolní.
b). Oddělený systém -  statutárním orgánem je generální ředitel, pověřený jednatelskou
působností a obchodním vedením. Stojí mimo členů správní rady.
     Flexibilita zákona o SE umožňuje, aby sama správní rada rozhodla o volbě mezi výše
uvedenými subsystémy. Tyto podmínky je nutné upravit ve stanovách..
_______________________

12 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Obchodní právo po vstupu ČR do EU ANEB co všechno se po 1. květnu 2004 v
obchodním právu změnilo?. 2. dopl. vyd. Praha : BOVA POLYGON, 2005. 496 s. ISBN 80-7273-122-X.
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Zároveň, správní rada může určit, zda zvolený předseda bude oprávněn zastávat funkci i
generálního ředitele. Rozhodnutí je poté nutné sdělit akcionářům a třetím osobám
prostřednictvím zápisu do obchodního rejstříku.
     Členové správní rady jsou jmenováni valnou hromadou, mohou zastupovat společnost při
jednání s třetími osobami a každý člen správního orgánu je oprávněn se dozvědět veškeré
informace. Podle článku 44 No SE správní orgán zasedá v intervalech, které lze upravit
stanovami, nejméně však jednou za tři měsíce, aby projednal průběh a předpokládaný vývoj
ekonomické situace SE. Správní orgán si volí ze svého středu předsedu. Počet členů
správního orgánu lze stanovit ve stanovách, každý členský stát si může určit nejnižší a
případně nejvyšší počet členů. Pokud je účast zaměstnanců upravena v souladu se směrnicí
2001/86/ES, je nutné, aby správní orgán sestával nejméně ze tří členů. V ČR je tato záležitost
upravena zákonem o SE v § 26. Ten stanovuje minimální počet členů, tedy 3 a maximální
počet pak nesmí překročit 18 členů.
     Podle § 36 zákona o SE, má správní rada také možnost jmenovat na návrh generálního
ředitele tzv. delegovaného generálního ředitele. Ten má postavení odpovídající pozici
generálního ředitele, tzn. že je statutárním orgánem SE. Podle výše uvedeného zákona, počet
delegovaných ředitelů nesmí přesáhnout 5. Postavení generálního ředitele i delegovaného
generálního ředitele se řídí § 66 ObchZ a dalšími ustanoveními o orgánech akciové
společnosti.

2.5. Stanovy evropské společnosti

     Stanovy jsou základním dokumentem každé akciové společnosti. Upřesňují vnitřní
organizační strukturu, základní majetkové poměry, vztahy akcionářů ke společnosti a k sobě
navzájem. Jsou závazné pro všechny orgány společnosti. Chápeme je jako rozhodnutí o
otázkách, které stanovám svěřuje výslovně nařízení o SE nebo výraz samosprávy společnosti
podle vnitrostátního práva.
     Podle nařízení o SE v článku 6, se stanovami rozumí zakladatelská listina či smlouva. O
zakladatelské smlouvě hovoříme tehdy, kdy se vedle stanov použije na zakládání evropské
společnosti se sídlem v ČR, půjde – li o založení dceřiné evropské společnosti podle článku 2
odst.3 a článku 35 + 36 NoSE.
Naopak zakladatelská listina se použije tehdy, kdy samostatná SE se sídlem v jakékoliv
členské zemi bude zakládat svou dceřinou společnost se sídlem v ČR podle článku 3 NoSE.13

     Ani zde, nařízení o SE neobsahuje výčet všech povinných náležitostí stanov evropské
společnosti. Podle článku 9, stanovy evropské společnosti se sídlem v ČR musejí nebo mohou
obsahovat úpravu těch záležitostí, které výslovně uvádí No SE, podobně mohou i upravovat
stejné záležitosti jako stanovy české akciové společnosti, pokud to není v rozporu s No SE
nebo zákonem o SE. Konkrétní náležitosti stanov české akciové společnosti upravuje § 173
odst. 1 obchodního zákoníku.
     Především, ale z nařízení o SE plyne, že je nutné určit, zda se v dané společnosti uplatní
dualistický nebo monistický systém vedení. Bez takového určení, by stanovy byly neplatné.
     Jedním ze společných požadavků na obsah stanov obsahují obě právní úpravy, a to jak
Nařízení o SE, tak i zákon o SE. Jedná se především o požadavek nebo podmínku, kde
stanovy nesmí být v rozporu s úpravou o zapojení zaměstnanců. Dle zákona o SE je proto
povinnost toto uvést ve stanovách.
_______________________

13 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s.
ISBN 80-7273-133-5.
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V souvislosti s touto záležitostí stanovy musí upravovat počet členů výboru zaměstnanců a
způsob jejich volby, oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu či správní
radě a rozsah vlivu zaměstnanců na složení orgánů SE.

2.6. Sídlo evropské společnosti

     Úprava sídla evropské společnosti je obsažena v článcích 7 a 8 nařízení o SE. Sídlo
evropské společnosti se musí nacházet ve Společenství, ve stejném členském státě jako její
správní ústředí. Členský stát může kromě toho uložit SE zapsané do rejstříku na jeho území
povinnost mít své správní ústředí a sídlo na stejném místě. Pod pojmem sídlo se rozumí
statutární sídlo a místo, odkud je SE skutečně řízena.
Povinnost mít sídlo ve Společenství, resp. i své správní ústředí a sídlo ve stejném členském
státě, je zajištěno čl. 64 No SE, který ukládá členským státům čtyři povinnosti:

- pokud SE nesplňuje požadavky čl. 7 No SE musí členský stát, ve kterém se nachází
sídlo SE, přijmout vhodná opatření, aby SE byl povinna uvést své postavení do
souladu s právními předpisy ve stanovené lhůtě a to buď opětovným zřízení svého
správního ústředí v členském státě, ve kterém se nachází její sídlo, nebo přemístěním
sídla postupem stanoveným v čl.8 No SE,

- pokud SE neuvedla své postavení do souladu s čl. 7 No SE, musí členský stát učinit
opatření potřebná k zrušení společnosti,

- členský stát, ve kterém se nachází sídlo SE, stanoví opravný prostředek proti
rozhodnutí o porušení čl. 7 No SE, který má odkladný účinek vůči výše uvedeným
postupům,

- je-li z podnětu úřadů nebo kterékoli dotčené osoby zjištěno, že správní ústředí SE se
nachází na území členského států v rozporu s čl. 7 No SE, jsou úřady uvedeného státu
povinny neprodleně uvědomit členský stát, v němž se nachází sídlo SE.14

2.6.1. Přemístění sídla SE

     Jako první právní forma může evropská společnost přemístit své sídlo do jiného členského
státu a zachovat si přitom stejnou právní subjektivitu. Nařízení o SE dokonce výslovně
zakazuje porušení právní kontinuity SE. Toto je jedna z největších předností SE. Lze se tak
vyhnout složitým administrativním procedurám, zachovat si identitu právnické osoby při
možnosti změny právního režimu společnosti.
    Článek 8 nařízení naopak neumožňuje přemístit sídlo u těch společností, jejichž
ekonomická činnost je ohrožena. Jedná se o případy, kde bylo proti společnosti zahájeno
řízení týkající se zrušení, likvidace, úpadku nebo zastavení plateb nebo jiné podobné řízení.
     Obecně standardní postup přemístění sídla odpovídá těmto krokům:

- vypracování návrhu přemístění sídla,
- vypracování zprávy pro akcionáře a věřitele,
- zveřejnění návrhu a zprávy,
- schválení návrhu valnou hromadou
- vydání potvrzení ve státě původního sídla,
-     zápis do rejstříku ve státě nového sídla a výmaz ve státě původního sídla

_______________________

14 KREJSA, Jan. Epravo.cz [online]. 2004 [cit. 2010-12-02]. Epravo. Dostupné z WWW:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/societas-europaea-evropska-akciova-spolecnost-ii-struktura-se-vo-povaha-
sidlo-a-firma-se-27157.html>.



20

     Návrh je základem celého aktu přemístění sídla, který je nutné řádně zdokumentovat a
popsat v projektu přemístění sídla. Náležitosti projektu taxativně určuje ustanovení čl. 8 odst.
2 No SE. Členské státy nejsou oprávněny doplňovat národní úpravu o další požadavky.
Projekt musí specifikovat: zamýšlené nové sídlo SE, navrhované stanovy SE, veškeré možné
důsledky přemístění pro zapojení zaměstnanců, zamýšlený harmonogram přemístění a
veškerá práva na ochranu akcionářů nebo věřitelů. Projekt vypracovává řídící nebo správní
orgán. Pokud je návrh přijat, je nutné rozhodnutí odeslat obchodnímu rejstříku na zveřejnění a
uložení do sbírky listin.
     Dále je nutné vyhotovit zprávu, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská
hlediska přemístění. Jsou zde také uvedeny důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a
zejména pro zaměstnance.
     Všechny osoby, kterých by se změna mohla týkat, mohou učinit potřebné kroky na
ochranu svých zájmů ve lhůtě dvou měsíců po zveřejnění návrhu. Usnesení podle čl.8 odst. 6
No SE, které se odkazuje na čl. 59 No SE je potřeba přijmout kvalifikovanou většinou
nejméně dvou třetin hlasů. 15 V ČR se dle obchodního zákoníku jedná o tři čtvrtiny
přítomných akcionářů.
     Nařízení o SE dále stanovuje podmínku, že v členském státě, ve kterém má SE sídlo,
vystaví soud, notář nebo jiný příslušný úřad osvědčení potvrzující splnění všech úkonů a
formalit, které musejí být provedeny před přemístěním. Český zákon předpokládá vystavení
osvědčení notářem. Změna sídla nabývá účinnosti dnem, ke kterému je SE zapsána do
rejstříku příslušného pro nové sídlo, na základě osvědčení členské země původního sídla.
Jakmile nový zápis nabude účinnosti, oznámí tuto změnu rejstříkový orgán nového působiště
rejstříku původního sídla. Tento orgán provede po obdržení oznámení výmaz. Oba kroky
(nový zápis do rejstříku a výmaz starého zápisu) se zveřejňují v příslušných národních
věstnících obou zemí.
     Zvláštní situace nastává v případě ochrany minoritních akcionářů a věřitelů. Jelikož
následkem přemístění je změna rozhodného práva, jsou v nařízení zakotvena ustanovení na
ochranu dvou výše uvedených skupin a také ustanovení, která se věnují nesouhlasu státního
orgánu s přemístěním evropské společnosti.
V rámci přemístění firmy, by se postavení minoritních akcionářů mohlo zhoršit, protože
změna osobního statutu a státní příslušnosti SE může negativně ovlivnit kurs akcií nebo
faktické uplatnění některých práv, jako je např. právo účasti na valné hromadě.
Z tohoto důvodu umožňuje Nařízení o SE členským státům reagovat: členský stát může pro
SE zapsané do rejstříku na svém území přijmout opatření k zajištění přiměřené ochrany
menšinových akcionářů, kteří s přemístěním nesouhlasí. Je zde např. možnost zapracovat do
prováděcího zákona právo akcionáře na odkoupení akcií společnosti. Zákon o SE odkazuje
v návaznosti na dané zmocnění na přiměřené použití ustanovení § 220m obchodního zákoníku
o odkoupení akcií nástupnickou společností při fúzi akciových společností.
     Přemístění SE by se také nemělo dotknout práv věřitelů, alespoň tedy podle preambule
v odstavci č.24. Základní ustanovení o ochraně věřitelů je upraveno v čl. 8 NoSE. Věřitelé se
nemusejí obávat, že se přemístěním sídla zhorší jejich schopnost uplatňovat nároky na
evropskou společnost. Zákon o SE odkazuje na použití obchodního zákoníku obdobným
způsobem jako při fúzi akciových společností (§§ 35-36), s úpravami danými ust. §13 zákona
o SE.
___________________________________

15 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s.
ISBN 80-7273-133-5.
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Platí proto následující pravidla. Věřitelé, jenž přihlásí své pohledávky v přechodné lhůtě 3
měsíců ode dne, kdy byl projekt přemístění zveřejněn a kteří nemohou požadovat uspokojení
svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dodatečné jistoty, v případě, že se zhorší
v důsledku přeměny dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a dlužníkem
k dohodě ohledně způsobu zajištění pohledávek, rozhodne v daném případě soud, s ohledem
na druh a výši pohledávky. Právo na poskytnutí jistoty však nemají ti věřitelé, kteří mají
právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení. Dále na ty, kteří se
pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele a jejichž pohledávky vznikly až
potom, co přemístění zapsaného sídla nabylo účinnosti.
Dalším ustanovením chránící věřitele je podmínka, aby příslušný úřad vydal osvědčení
uvedené v odstavci 8 o splnění předpokladů přemístění sídla, s ohledem na závazky vzniklé
před zveřejněním návrhu přemístění, zda jsou přiměřeně chráněny zájmy věřitelů a jiných
oprávněných osob.
     Členský stát může při přemístění sídla SE nesouhlasit s odchodem společnosti z jeho
území. Z tohoto důvodu mohou členské státy stanovit ve vnitrostátních předpisech, že pro SE
zapsané do rejstříku v daném členském státě nenabývá účinnosti přemístění sídla, pokud
některý z příslušných orgánů úřadů členského státu vysloví s tímto přemístěním nesouhlas.
Tento nesouhlas je přípustný však pouze z důvodů veřejného zájmu. Podléhá-li SE podle
směrnic Společenství dohledu vnitrostátního finančního dozorčího úřadu, má tento úřad
rovněž právo nesouhlasit se změnou sídla.
V každém případě, nesouhlas musí být možné soudně přezkoumat.

2.7. Zapojení zaměstnanců do záležitostí SE

     Otázka participace zaměstnanců hraje roli při zakládání evropské společnosti. Pokud není
tato záležitost vyřešena, nemůže SE vzniknout. Problematika zapojení zaměstnanců je řešena
ve směrnici SE. Do českého práva byla tato směrnice implementována prostřednictvím druhé
části zákona o SE, §§ 46-62.
     „Zapojení zaměstnanců je definováno jako informování, projednání nebo účast zástupců
zaměstnanců při řízení a rozhodování o záležitostech SE.“16

     Platí systém, že zákonem o SE se bude řídit vyjednávání o zapojení a vlastní participace
zaměstnanců těch SE, které mají nebo budou mít zapsané sídlo na území ČR, s tím, že
zapojení zaměstnanců SE mající zapsané sídlo na území jiného členského státu se bude řídit
transpozičním zákonem tohoto členského státu.17

Základem práva obsaženého ve směrnici o SE je princip smluvní volnosti. Řídícím a
smluvním orgánům společností, které zakládají SE je uloženo, aby hned po zveřejnění
projektu založení SE podnikly všechny potřebné kroky k tomu, aby se mohla začít jednání se
zástupci zaměstnanců o zapojení do záležitostí SE. Pro tento záměr se musí sestavit tzv.
vyjednávací výbor podle pravidel obsažených ve směrnici. Tyto principy a pravidla se aplikují
prostřednictvím práva státu sídla SE. Výbor musí být svolán bez zbytečného odkladu po
zveřejnění projektu založení evropské spol.. Účelem působení výboru je dosažení písemné
dohody s řídícími orgány dotčených společností.
___________________________________________

16 HODÁL, Petr; ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Vyd. 1. Praha : Linde Praha,
a.s. , 2005. 268 s. ISBN 80-7201-520-6.

17 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. aktualizované vydání. Praha : Aspi, 2009.
936 s. ISBN 978-80-7357-430-7.
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Tento orgán má právo na informace od výkonných orgánů zúčastněných společností
související s procesem založení SE. Samozřejmě informace, jejichž prozrazení by vedlo
k poškození společnosti, nemusejí být poskytnuty. Délka procesu vyjednávání je omezena
půlroční lhůtou, kterou lze prodloužit na základě souhlasu obou zúčastněných stran, max. o
dalších šest měsíců (čl. 5 směrnice o SE, § 53 odst. 1 zákona o SE).
     Směrnice SE upravuje tři formy zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti:

- informace – zaměstnanci nebo jejich reprezentativní orgán mají nárok na informace
týkající se SE či jejich dceřiných společností, aby bylo možné posoudit dopad
plánovaných opatření a přípravu konzultace. Jedná se především o pravidelné zprávy o
činnosti SE,

- konzultace – jednání mezi zaměstnanci a příslušným orgánem SE. Zaměstnanci mají
možnost vyjádřit svůj názor na plánované opatření, které lze vzít v úvahu při
rozhodování v rámci SE. Orgány společnosti jsou povinny vyhovět žádosti výboru
zaměstnanců o společné zasedání,

- účast – vliv zaměstnanců na složení orgánů společnosti. Zaměstnanci nebo jejich
zástupci mohou volit, být voleni, jmenovat, navrhnout nebo nesouhlasit s volbou člena
dozorčího či správního orgánu SE.

Všechny formy zapojení předpokládají, že zaměstnanci budou vůči příslušným orgánům SE
zastupováni zvláštním orgánem (výbor zaměstnanců), který bude organizován podle části 1
přílohy ke směrnici, nedohodnou-li se zaměstnanci s SE jinak.18

2.8. Zrušení a zánik SE

     Podmínky pro zrušení a zánik evropské společnosti jsou vymezeny v ustanovení čl. 63
NoSE. V oblastech zrušení, likvidace, platební neschopnosti, zastavení plateb a podobných
postupů se SE řídí právními předpisy, které by se vztahovaly dle práva členského státu, včetně
ustanovení o rozhodování valné hromady. Z tohoto ustanovení tak vyplývá, že na evropskou
společnost se sídlem v ČR se použije v plném rozsahu úprava § 68 a § 70 obchodního
zákoníku.
     Úprava publicity zrušení evropské společnosti je zahrnuta v článku 65 nařízení o SE. Dále
pak v souladu s článkem 13 No SE má společnost povinnost zveřejnit údaje o zahájení a
ukončení řízení o zrušení, likvidaci, platební neschopnosti nebo zastavení plateb a také
rozhodnutí o pokračování v činnosti. S ohledem právě na článek 13 nepostačí, aby česká SE
zveřejnila takové informace pouze v Obchodním věstníku, ale také by bylo potřeba provést
zápis do obchodního rejstříku. Dále je také podle čl. 14 odst.1 No SE povinnost každý výmaz
evropské společnosti zveřejnit v Úředním věstníku EU, čímž se splní požadavek nadnárodní
publicity. Toto ustanovení také dopadá na případy výmazu SE, kdy jmění zanikající evropské
společnosti přejímá jiný subjekt. Jedná se např. o případ fúze (zrušení převodem jmění na
jediného akcionáře podle § 220p Obch. Z aj.). Na druhou stranu o výmaz SE se nejedná
v případě, je-li evropská společnost z národního rejstříku vymazána proto, že přemístila své
zapsané sídlo do jiného členského státu dle č. 8 nařízení o SE.
     Nařízení o SE neobsahuje žádné informace týkající se zániku SE.

________________________

18 HODÁL, Petr; ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Vyd. 1. Praha : Linde Praha,
a.s. , 2005. 268 s. ISBN 80-7201-520-6.
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3. Evropské společnosti v číslech

3.1. SE obecně

     Evropská společnost je specifickou právní formou, která by měla podnikatelským
subjektům usnadnit působení na vnitřním trhu EU, jelikož se na ni vztahují jednotná
„evropská“ pravidla. Nicméně podle posledního vyjádření komise EU z loňského listopadu
vyplývá, že norma nenaplňuje očekávání, s nimiž byla před deseti lety přijímána. Podle ní,
evropská společnost jako jednotná právní úprava fakticky neexistuje, v EU je 27 různých
druhů SE. Komise se tudíž chystá předložit případné revizní návrhy platného nařízení a
směrnice již v roce 2012.19

     Právní úprava pro podmínky vzniku a provozu Evropské společnosti byla přijata v říjnu
2001 po více než 30 letech vyjednávání. Současně byla doplněna směrnicí č. 2001/86
zohledňující participaci zaměstnanců v rámci evropské společnosti. Členské země byly obě
normy povinny zavést do 8. 10. 2004, ale většina z nich tak učinila až začátkem roku 2007.
     Ke konci října 2010 bylo ve všech členských státech Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru do veřejných rejstříků určených dle čl. 12 nařízení o SE zapsáno
celkem 654 20 evropských společností. To je za období posledních 6 let právní úpravy
evropské společnosti z hlediska vnitřního trhu velký počet.
     Při bližším zkoumání ale můžeme zjistit, že zhruba 75% těchto společností jsou prázdné,
tzv. shelf – ready made nebo bez zaměstnanců. Tedy pouze 25% ze všech vzniklých
společností, splňují svůj účel, pro který byly založeny. Z hlediska počtu založených
evropských společností, první místo zaujímá Česká republika, kde ke konci října 2010 bylo
zapsáno do obchodního rejstříku 311 evropských společností. Následovaná je Německem, zde
bylo založeno o polovinu méně společností. Česká republika tak s Německem tvoří
nejaktivnější státy, co do počtu založených SE. Jedná se zhruba o 70% podíl všech členských
států EU a EHP, ve kterých platí právní úprava evropské společnosti. Konečně, na třetím
místě, pomyslného žebříčku stojí Nizozemí, kde vzniklo 26 evropských společností. Na zbylé
členské státy tak připadá pouze 154 vzniklých SE. Ze všech států, kde platí právní úprava
evropské společnosti, byla založena alespoň jedna evropská společnost ve 21 členských
zemích. Podrobnější informace o České republice jsou poznamenány v textu níže.

_________________________________

19 BusinessInfo.cz [online]. 7.12.2010 [cit. 2011-02-04]. Www.businessinfo.cz. Dostupné z WWW:
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/aktuality-z-eu-prosinec-2010/statut-evropske-spolecnosti-
nefunguje/1001939/59126/>.

20 ETUI [online]. 2010 [cit. 2011-02-04]. European company (SE) Factsheets. Dostupné z WWW:
<http://ecdb.worker-
participation.eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se_name&status_id=3&title=Established%20SEs>.
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Tabulka 2: Přehled evropských společností zapsaných do obch. rejstříků

Headquarter Zapsané společnosti
celkem Reálné společnosti Prázdné společnosti 21

(UFO/Shelf/Empty)
Rakousko 14 7 7

Belgie 7 3 4
Dánsko 2 0 2
Francie 20 9 11

Německo 153 82 71
Irsko 10 1 9

Lucembursko 18 4 14
Nizozemí 26 9 17

Portugalsko 1 0 1
Španělsko 2 0 2
Švédsko 8 2 6

GB 26 2 24
Lichtenštejnsko 4 1 3

Norsko 5 3 2
Kypr 12 5 7
ČR 311 28 283

Estonsko 4 3 1
Maďarsko 3 2 1
Lotyšsko 3 1 2
Polsko 2 0 2

Slovensko 23 2 21
Celkový součet 654 164 490

Graf 1: Počet evropských společností zapsaných do obch. rejstříků
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     Z uvedených statistik vyplývají zřejmé diference mezi jednotlivými členskými státy.
Co je příčinou tak diametrálních rozdílů mezi srovnatelně velkými státy jako je Česká
republika a např. Irsko (10 evropských společností) nebo dokonce s mnohem většími státy a
vyspělejšími ekonomikami jako je Velká Británie (26 společností) či Francie (20 SE)? Na
první pohled můžeme uvažovat o ekonomických nebo daňových důvodech v jednotlivých
členských státech, případně o dopad národní úpravy obchodních společností. Dalším z
důvodů, kterým můžeme vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy jsou reálné
podmínky těchto států.
     Nicméně skutečnost je taková, že většina evropských společností byla založena
společnostmi zaměřující se na zakládání a prodej shelf – ready made společností. Přestože
existuje ustanovení o participaci zaměstnanců v záležitostech evropské společnosti, jsou tyto
SE zakládány většinou bez zaměstnanců. Stejně tak odvětví, ve kterém společnost působí,
nesplňuje podmínky k zápisu ve veřejném rejstříku. Je tento postup zakládání společností v
souladu s právem? Proč se takové prázdné společnosti zakládají? Jak můžeme vidět,
rejstříkové orgány ve většině evropských zemí takové společnosti zapisují, tudíž z toho lze
vyvozovat, že jsou společnosti zapisovány oprávněně.
     Důvodů, které vedou k zakládání prázdných společností a jejich prodeji může být mnoho.
Jedním z nich je fakt, že u nás jsou takové služby běžné, především z dřívějších dob, kdy byly
a stále jsou předmětem prodeje nejen evropské společnosti, ale i ostatní obchodní společnosti.
Snahou je zkrátit a především zjednodušit proces zakládání společností. Například zápis
společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti do obchodního rejstříku trval i
několik měsíců. Tyto služby jsou v současné době nazývány jako offshore poradenství. Na
našem trhu působí spoustu firem, které se tímto oborem zabývají. Tyto specializované firmy
poskytují komplexní služby. Základním prvkem je výběr vhodné offshore společnosti. V
rámci onshore a offshore služeb podle Společnosti online, s.r.o. je možné zajistit:
 přípravu potřebné dokumentace,
 prodej akcií,
 uspořádání valné hromady za účelem realizace změn v prodávané společnosti,
 zastupování klienta při jednání s úřady státní správy,
 ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin,
 ověřené překlady dokumentů,
 podání návrhuna zápis změn ve společnosti do obchodním rejstříku,
 registraci společnosti k DPH či jiným daním

Dalším důvodem může být samostatná právní úprava evropské společnosti, kde jsou
požadavky založení a vzniku společnosti přísně řízeny národní úpravou.

______________________________

21 Označení společností je převzato ze statistik uveřejněných na stránkách ETUI – REHS, [citováno 2011-02-04].
Dostupný z: http://ecdb.worker-particioation.eu/eu/index.php;
Prázdná společnost – společnost má zapsané činnosti, nemá žádné zaměstnance, jejím obchodním záměreml
může být například asset management
Standardní, reálná společnost – je společnost alespoň o 5 zaměstnancích, vykazuje činnost
Shelf/společnost určená pro další prodej – společnost, nabízená v rámci off shore služeb, nemá nastaven
konkrétní podnikatelský záměr, bez zaměstnanců, bez činnosti
UFO/Micro SE -  společnost pravděpodobně vykazuje reálnou činnost, ale nejsou k dispozici kompletní
informace z obchodních rejstříků
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3.2. Evropská společnost v České republice

     Data uvedená v předchozí kapitole jsem získala z národního rejstříku nebo z Úředního
věstníku ES, zaštítěného European Trade Union Institute for Research, Education and Health
and Safety. Významným zdrojem dat pro tuto  kapitolu - konkrétní informace o České
republice mi byl také ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů, provozovaný
ministerstvem financí.
     První evropská společnost byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2007. Od této doby
počet takových společností v naší zemi stoupá. Největší nárůst počtu registrací můžeme
pozorovat již během prvních čtyřech měsíců roku 2010. Oproti roku 2007 se počet registrací
zvýšil o více než 100%.

Tabulka 3: Počet zapsaných evropských společností v jednotlivých letech
Rok zápisu Celkem

2004 2
2005 1
2006 1
2007 17
2008 93
2009 96
2010 102

Celkový součet 312

Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz

     Česká republika stojí v čele evropských států z hlediska počtu založených společností. Ani
jedním z důvodů však nejsou hlavní výhody evropských společností, zakotvených v právní
úpravě, jako je např. možnost nadnárodních fúzí, přemístění sídla do jiného členského státu
bez nutnosti likvidace nebo organizační struktura, tzv. corporate governance. Můžeme si
všimnout, že pouze 21 evropských společností ze všech bylo založeno jedním ze čtyř
základních možností založení SE, upravených dle čl. 2 nařízení o SE. Ostatní společnosti byly
založeny dle čl. 3 odst. 2 nařízení o SE, to znamená jako dceřiné společnosti již vytvořené,
fungující evropské společnosti. Tyto společnosti byly založeny pro prodej dalším subjektům,
jako prázdné společnosti – shelf.
     Díky tomuto faktu, vzniká v České republice relativně malá síť mateřských evropských
společností, sloužící k „mass produkci“ dceřiných SE, podle čl. 3, odst. 2. Jednou z takto
fungujících společností  je společnost SOFFICE, SE.
Tato společnost vznikla již jako dceřiná společnost společnosti EUROPEA CAPITAL SE.
Soffice, SE byla založena dne 18. září 2007. Původně byla zapsaná pod firmou NALIA
DEVELOPEMENT, SE. Jako mateřská společnost založila SOFFICE dalších 37 dceřiných
evropských společností. Zhruba polovina z těchto dceřiných společností má společné sídlo v
Brně, druhá z nich v Praze. Společným rysem těchto společností je dualistická struktura řízení
společnosti s jednočlennými orgány.
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Tabulka 4: Struktura společností mateřské společnosti SOFFICE, SE

Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz

     V celé České republice bylo registrováno 312 společností do konce října 2010. Přitom co
do počtu registrovaných subjektů je jasně dominující hlavní město Praha. Je zde registrováno
více jak 60% všech evropských společností.. Druhá atraktivní oblast pro zakládání nových SE
je v Jihomoravském kraji. Rejstříkové soudy tu evidují ke stejnému datu 44 evropských
společností. Naopak, protipólem Prahy je například Ústecký a Jihočeský kraj, kde opět ke
konci října roku 2010 byly registrovány pouze dvě společnosti.

Graf 2: Počty evropských společností v jednotlivých oblastech ČR
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Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz
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     V obchodním rejstříku na internetovém portálu www.justice.cz  a v administrativním
registru ekonomických subjektů na wwwinfo.mfcr.cz je možné vysledovat některé znaky
společností, na základě kterých jsem sestavila statistiku. Jedná se především o tyto znaky:
předmět činnosti, počet zaměstnanců, způsob založení a struktura orgánů společnosti.
     V předchozí kapitole jsme zachytili značný nesoulad, nerovnováhu mezi jednotlivými
způsoby založení evropské společnosti. Nejrozšířenějším způsobem je založení evropské
společnosti jako dceřiné společnosti již existující SE dle čl. 3 odst. 2 nařízení o SE. Tento
model, ačkoliv je v České republice hojně využíván, není ani pro ostatní členské země tabu.
Defakto je využíván ve všech členských zemích, kde funguje koncept evropské společnosti.
Stejně tak je na tom, samozřejmě v jiném měřítku, například Německo a Holandsko.22

     Právě tento způsob založení SE tvoří více jak 90% podíl všech evropských společností
zapsaných do veřejných rejstříků. Přitom minimální cena v současné době se pohybuje od 179
000 Kč, dle historie společnosti, náklady na pořízení samozřejmě rostou.23 Pouze osm
společností bylo založeno jedním z primárních způsobů, a to fúzí. Prostřednictvím
transformace již existující akciové společnosti vznikly celkem 4 společnosti. Podle článku 2
odst. 3 nařízení o SE  bylo založeno sedm společností, jako společné dceřiné společnosti a dvě
SE jako holdingová evropská společnost.

Graf 3: Evropské společnosti dle způsobu založení
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Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz

_______________________

22 ETUI [online]. 2010 [cit. 2011-02-04]. European company (SE) Factsheets. Dostupný z:
http://ecdb.worker-participation.eu/

23 Internetová prezentace společnosti: Společnosti Online s.r.o. [cit. 2011-02-04]. Dostupné z:
http://www.spolecnostionline.cz/cz/cenik-ceskych-spolecnosti
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     Dalším charakteristickým znakem u nás evidovaných společností je zapsaný předmět
podnikání. Jedná se o povinný prvek zápisu do obchodního rejstříku, aby bylo možné
společnost registrovat. V ČR je nejčastějším zapsaným předmětem podnikání – „Pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. Jelikož se k návrhu na zápis evropské společnosti do
obchodního rejstříku musí také připojit živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, domnívám
se, že nejčastěji evidovaný předmět podnikání je účelný vzhledem k možnostem založení
evropské společnosti. Ve výše uvedené kapitole jsem zmínila nejčastější způsob založení SE.
Je jím právě založení SE jako dceřiné společnosti jiné již fungující SE. Většina takových
společností je založená pro jejich další prodej – tzv. shelf společnosti. I tyto typy SE mají
povinnost splnit podmínky v souvislosti s živnostenským zákonem. Právě živnostenský zákon
jmenuje činnosti, které nejsou živností, viz § 3 odst. 3 písm. ah). Pronájem nemovitostí a
nebytových prostor je jednou z nich, tudíž k jejímu výkonu není nutné živnostenské ani jiné
oprávnění. Z mnou provedeného průzkumu v obchodním rejstříku plyne, že ze všech
evropských společností ke konci října 2010, mělo 176 evropských společností zapsaných do
obchodního rejstříku jako předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Dalších 112 společností mělo zapsaný předmět činnosti (podnikání) ten samý plus navíc ještě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nebo jiný
předmět podnikání. Pouze 24 společností mělo zapsaný úplně jiný předmět podnikání.

Graf 4: Rozdělení evropských společností dle předmětu činnosti (podnikání)
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     Vzhledem k poměrně rozsáhlé právní úpravě participace zaměstnanců do záležitostí
evropské společnosti, ze zajímavosti přikládám přehled počtu zaměstnanců v českých
evropských společnostech. Z předchozích kapitol věnované právě právní úpravě, již víme, co
je jejím smyslem. Před zapsáním SE do veřejného rejstříku, musí být otázka zaměstnanců a
jejich právo na zapojení do záležitostí SE vyřešena v souladu se směrnicí 2001/86/ES.
Dosti problematický je způsob řešení zapojení zaměstnanců v případech, kdy zakládající
společnost nemá v době založení evropské společnosti zaměstnance, na které lze uplatnit
právní úpravu. Stejně sporný způsob řešení je i při založení dceřiné evropské společnosti.
Podle některých autorů došlo k chybě při tvorbě Směrnice a tento způsob založení SE byl
vynechán.24

__________________
24 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON, 2006. 632 s.
ISBN 80-7273-133-5.
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Členské státy i ČR užívají podpůrných ustanovení Směrnice na základě rozhodnutí řídících
orgánů zakládajících společností. Vzhledem k shodnému způsobu založení většiny SE
zapsaných do veřejných rejstříků, mají tyto společnosti  podobný způsob řešení otázky
zapojení zaměstnanců do záležitostí SE.

Tabulka 5: Přehled počtu zaměstnanců zapsaných v OR.
Počet zaměstnanců Celkem
250 - 499 zaměstnanců 1
25 – 49 zaměstnanců 2
100 - 199 zaměstnanců 2
50 – 99 zaměstnanců 2
10 – 19 zaměstnanců 5
6 - 9 zaměstnanců 10
1 - 5 zaměstnanců 36
Bez zaměstnanců 5
Neuvedeno 249
Zdroj: wwwinfo.mfcr.cz

     Posledním sledovaným znakem je struktura orgánů společnosti. Právě možnost volby
modelu řízení je jednou z výhod evropské společnosti. Nařízení o SE tak umožňuje
sjednocení orgánů společnosti. Navíc také právní úprava SE na rozdíl od české právní úpravy
akciových společností umožňuje vynechat stanovení minimálního počtu členů orgánů u
dualistického modelu. V obou případech – jak monistického tak i dualistického modelu řízení
společnosti, má evropská společnost výhodu „úspory“ počtu členů orgánů společnosti.
Nicméně z výsledků šetření vyplývá, že v našich poměrech byla využita z větší části pouze
výhoda týkající se dualistického modelu řízení. Z 293 společností s dualisticky uspořádanými
orgány jich celkem 206 má jednočlenné obsazení představenstva i dozorčí rady.
V době zpracování podkladů pro tuto práci se mi podařilo zjistit pouze dvě společnosti, které
zvolili model vycházející z amerického práva, tedy koncept monistické struktury řízení
společnosti. Jednou ze společností je HABASIT HOLDING SE, která je momentálně
v likvidaci a druhou společností je STARR´S, SE.

Graf 5: Rozdělení evropských společností podle organizační struktury
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4. Evropská společnost – závěr
     Z hlediska počtu založených evropských společností je Česká republika velmocí. Dokonce
vyspělejší evropské státy zaostávají za námi v počtu založených společností. Snad jedině
Německo je nám v tomto směru konkurencí. Právě jedním z cílů mé práce bylo pokusit se
zjistit, proč ČR patří mezi země s největším počtem založených SE.
Podle mého názoru, logické vysvětlení tohoto faktu zaostává. V předchozích kapitolách
zmiňuji jednotlivé důvody, nicméně domnívám se, že hlavní příčinou je náš právní řád, který
umožňuje zakládání shelf společností a jejich následný převod. Taková byla doposud praxe
při prodeji akciových společností a společností s ručením omezeným. Jednalo se o jednoduché
řešení administrativní náročnosti zakládání těchto společností. Evropské společnosti se
připojily do tohoto systému krátce po přijetí právní úpravy SE. Dalším z důvodů, o kterém lze
uvažovat, je vidina úniku z daňové jurisdikce a dosahu správních orgánů za pomoci
přemístění sídla společnosti do jiného státu, jako je např. Kypr, Malta aj.
Bohužel, se, ale tak nenaplňuje původní smysl evropské společnosti. Společnosti, která je
nástrojem realizace přeshraniční spolupráce, symbolem otevřeného trhu a volného pohybu
osob. Dle zjištěných skutečností, jenom zlomek z českých společností splňuje předpoklady a
poslání evropské společnosti. Naštěstí, existuje několik významných nadnárodních
společností, které si zvolili evropskou společnost jako formu podnikání, a tím tak naplňují
smysl právní úpravy. Mezi největší evropské společnosti patří Allianz, BASF, Strabag či
Porsche Automobil Holding. V České republice mezi největší patří společnost Finep či na
Kypru registrované společnosti RPG Industries Zdeňka Bakaly a KKNG Karla Komárka.25

Evropská společnost je podle daňových expertů velmi moderní a prestižní formou
podnikání. Naše právní úprava tak zahrnuje několik nových prvků díky této nové právní
formě, které jsou posunem v právu obchodních společností. Umožňuje podnikatelům využít
oproti standardním společnostem několik výhod. První bezesporu největší výhodou je
možnost hospodářské činnosti v rámci členských států EU bez překážek, které by bylo nutné
překonat v případě národních společností. Právní úprava umožňuje přemístit sídlo do
libovolného členského státu EU bez nutnosti likvidace.v místě původního státu. Je možné si
tak zachovat podnikatelskou historii, využít příznivějšího podnikatelského prostředí a vyšší
právní jistoty podnikání v novém sídle. To je možné volit dle momentálně nejpříznivějších
daňových podmínek.
Dalším pozitivem evropské společnosti je fakt, že tato společnost je symbolem mezinárodního
úspěchu zajišťující uznání a vstřícné jednání ze strany všech obchodních partnerů. Evropská
identita vzbuzuje důvěru a dává pocit určité jistoty.
Doposud nepřekonanou výhodou je flexibilita struktury řízení a správy, tzv. corporate
governance. Monistický systém řízení představuje jednoduší metodu řízení společnosti. Při
této formě neexistuje představenstvo a dozorčí rada, ale pouze správní rada s předsedou
správní rady, který funguje jako statutární orgán společnosti. V případě dualistického
uspořádání, orgány mohou být pouze jednočlenné, protože v českém prováděcím předpise
není upraven počet členů jednotlivých orgánů.
Dále pak právní forma SE umožňuje uzavírání přeshraničních fúzí akciových společností.
Výhodou je také skutečnost, že SE poskytuje v rámci EU jednotnou právní úpravu pro
podnikání ve více členských státech. Díky tomu, lze uspořit část finančních prostředků,
protože je možné hospodařit podle stejných pravidel, pod jednotným managementem a vést
jediný systém účetnictví.
_________________

25 Wikipedie [online]. 2011 [cit. 2011-02-26]. Evropská společnost. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_spole%C4%8Dnost>.
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To, co není vysloveně upraveno, se opírá o národní úpravu akciových společností. Tento fakt
slouží také jako úspora času při seznamování se s problematikou SE.
     Na úplný závěr bych ráda zhodnotila, zda jsem dosáhla všech vytyčených cílů. Dovoluji si
říci, že ano. Evropská společnost je moderní formou podnikání a pro své výhody je pro
podnikatele přínosem. Podle daňových expertů, bod zlomu jednak pro založení evropské
společnosti a tak pro přesun aktivit na zahraniční společnost, je zhruba částka 300 000 tisíc
korun odvedených na dani z příjmů v České republice. Jedinou nevýhodu spatřuji ve vyšším
požadavku na základní kapitál než u akciových společností a také v náročném procesu
založení, především pro fyzické osoby. Tyto nevýhody lze „obejít“ koupí předzaložené
společnosti, která významně uspoří čas a také náklady na novou společnost. Nicméně díky
této masivně rozvíjející se praxi, ale nedochází k naplnění smyslu právní úpravy SE, proto jak
zmiňuji v úvodu této části, Evropská komise chystá změny statutu evropské společnosti.
Nezbývá tedy počkat, co případné změny právní úpravy přinesou.



33

Seznam použité literatury

Odborná literatura

DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Vyd. 1. Praha : BOVA POLYGON,
2006. 632 s. ISBN 80-7273-133-5.

DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Obchodní právo po vstupu ČR do EU ANEB co všechno se po 1.
květnu 2004 v obchodním právu změnilo?. 2. dopl. vyd. Praha : BOVA POLYGON, 2005.
496 s. ISBN 80-7273-122-X.

HODÁL, Petr; ALEXANDER, Juraj. Evropské právo obchodních společností. Vyd. 1. Praha :
Linde Praha, a.s. , 2005. 268 s. ISBN 80-7201-520-6.

DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. aktualizované vydání.
Praha : Aspi, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7357-430-7.

TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. 2., aktualiz. a dopl.
vyd. Praha : Linde, 2000. 279 s. ISBN 80-7201-213-4.

ABC práva Evropských společenství / [Evropská komise]. 5. vyd., 2. české, upr. Praha :
Informační centrum Evropské unie, 2004. 116 s. ISBN 80-239-2561-X(brož.).

Právní předpisy

Nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti

Směrnice Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na
zapojení zaměstnanců

Sbírka zákonu: předpis č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti [online]. Dostupné z:
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04627&cd=76&typ=r [2004-12-14]

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [online]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [online]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/

Internetové zdroje

Administrativní registr ekonomických subjektů. Dostupný z:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety. Dostupný z:
http://www.worker-participation.eu/

Evropská komise. Dostupný z: http://ec.europa.eu/index_cs.htm



34

DOLEČEK, Mgr. Marek. Nadnárodní formy společností - Evropská akciová společnost
 [online]. 2008. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-
ukonech/nadnarodni-formy-spolecnosti-eas-opu/1000818/50052/#b32.

SE – Network. Dostupný z: http://www.se-network.org/

Práva a povinnosti akcionářů [online]. 2009. Dostupné z :
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_219.htm.

KREJSA, Jan. Epravo.cz [online]. 2004 [cit. 2010-12-02]. Epravo. Dostupné z WWW:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/societas-europaea-evropska-akciova-spolecnost-ii-
struktura-se-vo-povaha-sidlo-a-firma-se-27157.html>.

Statut evropské společnosti nefunguje, EK uvažuje o změnách [online]. 2010. Dostupné z:
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/aktuality-z-eu-prosinec-2010/statut-evropske-
spolecnosti-nefunguje/1001939/59126/

Obchodní rejstřík – Dostupný z: www.justice.cz

Společnosti Online s.r.o. Dostupný z: http://www.spolecnostionline.cz/cz/cenik-ceskych-
spolecnosti

Evropská společnost [online]. 2011. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_spole%C4%8Dnost.

Evropská společnost – exkluzivní záležitost [online]. 2007. Dostupné z:
http://www.akont.cz/cz/204.evropska-spolecnost-exkluzivni-zalezitost

SERVUS, Stanislav. Evropská společnost – životaschopná korporace nebo přeregulovaný
moloch [online]. 2005. Dostupný z http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-spolecnost-
zivotaschopna-korporace-nebo-preregulovany-moloch-31653.html.



35

Seznam použitých zkratek
ČR Česká republika
SE Evropská akciová společnost
EHZS Evropské hospodářské zájmové sdružení
EU Evropská unie
SCE Evropská družstevní společnost

No SE                       Nařízení Rady ES č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu
                                  evropské společnosti
nařízení o SE Nařízení Rady ES č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu
                                  evropské společnosti
obchodní zákoník Zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
                                   předpisů
směrnice SE Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se
                                  doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení
                                  zaměstnanců
zákon o evrop. spol. Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání



36

Přílohy
PŘÍLOHA 1- FORMULÁŘ NÁVRHU NA ZÁPIS SE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
PŘÍLOHA 2 – AKC IOVÉ SPOLEČNOSTI UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 NAŘÍZENÍ
RADY ES Č. 2157/2001 ZE DNE 8. ŘÍJNA 2001, O STATUTU EVROPSKÉ
SPOLEČNOSTI
PŘÍLOHA 3 – AKC IOVÉ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 2 NAŘÍZENÍ RADY ES Č. 2157/2001 ZE DNE 8. ŘÍJNA 2001,
O STATUTU EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
PŘÍLOHA 4 - UKÁZKA VÝPISU SE Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU



37

PŘÍLOHA 1- FORMULÁŘ NÁVRHU NA ZÁPIS SE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54

Zdroj: http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=2299&d=47038



55

PŘÍLOHA 2 – AKC IOVÉ SPOLEČNOSTI UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 NAŘÍZENÍ
RADY ES Č. 2157/2001 ZE DNE 8. ŘÍJNA 2001, O STATUTU EVROPSKÉ
SPOLEČNOSTI



56

PŘÍLOHA 3 – AKC IOVÉ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 2 NAŘÍZENÍ RADY ES Č. 2157/2001 ZE DNE 8. ŘÍJNA 2001,
O STATUTU EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI



57



58

PŘÍLOHA 4 - UKÁZKA VÝPISU SE Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU



59


