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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI PRÁVA
OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba zúčastněné strany upozornit na právní důsledky, jež je nutné brát v úvahu, až se
Spojené království stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti práva obchodních společností. To má v různých oblastech unijního
práva obchodních společností zejména tyto důsledky:


Společnosti zapsané ve Spojeném království budou společnostmi ze třetích
zemí, a tudíž nebudou členskými státy automaticky uznány podle článku 54
Smlouvy o fungování Evropské unie (v souladu s judikaturou Soudního dvora).
Členské státy nebudou povinny uznat právní osobnost a omezené ručení
společností, které jsou zapsané ve Spojeném království, ale mají ústřední správu
nebo hlavní provozovnu v EU-27. Společnosti zapsané ve Spojeném království
bude možné uznat v souladu s vnitrostátními právními předpisy jednotlivých
členských států (na základě pravidel mezinárodního práva soukromého týkajících
se společností a následně určeného použitelného hmotného práva obchodních
společností) nebo mezinárodními smlouvami. V důsledku toho tyto společnosti
v závislosti na použitelné vnitrostátní nebo mezinárodní právní úpravě nemusí mít
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

v EU procesní způsobilost a za dluhy společnosti mohou osobně ručit akcionáři či
podílníci.


Pobočky společností zapsaných ve Spojeném království nacházející se
v členských státech EU-27 budou pobočkami společností ze třetí země a budou
se na ně vztahovat pravidla týkající se poboček společností ze třetích zemí.



Na Spojené království se již nebudou vztahovat právní předpisy EU
o poskytování informací, zakládání společností, zachování kapitálu a jeho
změnách a přeshraničních fúzích. V důsledku toho budou muset zúčastněné
strany, včetně zaměstnanců, věřitelů a investorů, jednající se společnostmi
ze Spojeného království v otázce odpovídajících záruk spoléhat pouze
na vnitrostátní právní předpisy Spojeného království. Pravidla EU týkající se
povinného zveřejňování určitých informací o společnostech v obchodních
rejstřících (např. dokumenty a údaje týkající se založení společnosti, jmenování,
ukončení funkce a totožnosti osob jednajících za společnost, likvidace společnosti
nebo změny jejího sídla) již nebudou platit.



Na Spojené království se již nebudou vztahovat právní předpisy EU o přístupu,
včetně přeshraničního přístupu, k informacím o společnostech dostupným
v obchodních rejstřících v EU. To znamená, že obchodní rejstřík Spojeného
království již nebude zapojen do systému propojení obchodních rejstříků
(Business Registers Interconnection System (BRIS)); informace o obchodních
společnostech ze Spojeného království již nebudou k dispozici prostřednictvím
portálu e-justice. Obchodní rejstříky v EU již nebudou informovány o některých
změnách týkajících se společností ze Spojeného království (změny týkající se
společností ze Spojeného království s pobočkou v EU-27; přeshraniční fúze
s účastí alespoň jedné společnosti z EU a jedné společnosti ze Spojeného
království).



Právní formu evropské společnosti (SE) již nebude možno využít ve Spojeném
království.

Obecné informace z oblasti unijního práva obchodních společností naleznete na
internetových stránkách Komise týkajících se práva obchodních společností
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-andcorporate-governance_cs). Obsah těchto stránek bude v případě potřeby dále
aktualizován.
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