EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE SPRAVODLIVOSŤ A SPOTREBITEĽOV

V Bruseli 21. novembra 2017

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI PRÁVA
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody o vystúpení, sa
zainteresovaným stranám pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej
dohode o vystúpení, sa od dátumu vystúpenia právne predpisy EÚ v oblasti práva
obchodných spoločností prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo. V jednotlivých
oblastiach práva obchodných spoločností EÚ to bude mať najmä tieto dôsledky:


Spoločnosti zapísané v Spojenom kráľovstve sa stanú spoločnosťami tretej
krajiny, takže ich členské štáty nebudú automaticky uznávať podľa článku 54
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (v súlade s judikatúrou Súdneho dvora).
Členské štáty nebudú povinné uznať právnu subjektivitu a obmedzené ručenie
spoločností, ktoré sú zapísané v Spojenom kráľovstve, ale majú ústredie alebo
hlavnú prevádzku v EÚ-27. Spoločnosti zapísané v Spojenom kráľovstve bude
možné uznať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých
členských štátov (na základe pravidiel medzinárodného práva súkromného
týkajúcich sa obchodných spoločností a následne určeného uplatniteľného
hmotného práva obchodných spoločností) alebo medzinárodnými zmluvami.
V závislosti od uplatniteľnej vnútroštátnej alebo medzinárodnej úprave práva
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže tiež Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

preto takéto spoločnosti nemusia mať v EÚ procesnú spôsobilosť a za dlhy
spoločnosti môžu byť osobne zodpovední jej akcionári alebo podielnici.


Pobočky spoločností zapísaných v Spojenom kráľovstve, ktoré sa nachádzajú
v členských štátoch EÚ-27, sa stanú pobočkami spoločností tretej krajiny, na
ktoré sa budú vzťahovať pravidlá platné pre pobočky spoločností tretích krajín.



Na Spojené kráľovstvo sa už nebude vzťahovať právo EÚ týkajúce sa
zverejňovania informácií, zakladania spoločnosti, udržiavania a zmeny
kapitálu a cezhraničných fúzií . Zainteresované strany, vrátane zamestnancov,
veriteľov a investorov, ktoré obchodujú so spoločnosťami zo Spojeného
kráľovstva, sa budú preto môcť v otázke primeraných záruk spoliehať len na
vnútroštátne predpisy Spojeného kráľovstva. Pravidlá EÚ týkajúce sa povinného
zverejňovania niektorých informácií o spoločnostiach v obchodných registroch
(napríklad dokumenty a údaje týkajúce sa aktov o založení spoločnosti,
vymenovania, skončenia funkcie a totožnosti osôb, ktoré konajú za spoločnosť,
zrušenia spoločnosti alebo zmeny sídla zapísaného v registri) už nebudú platiť.



Na Spojené kráľovstvo sa už nebudú vzťahovať právne predisy EÚ týkajúce sa
prístupu, vrátane cezhraničného prístupu, k informáciám o spoločnostiach
uvedených v obchodných registroch EÚ. To znamená, že obchodný register
Spojeného kráľovstva už nebude napojený na systém prepojenia obchodných
registrov (BRIS). Informácie o spoločnostiach Spojeného kráľovstva už nebudú
k dispozícii na Európskom portáli elektronickej justície. Okrem toho obchodné
registre EÚ už nebudú upozorňované na určité zmeny týkajúce sa spoločností
Spojeného kráľovstva (zmeny týkajúce sa spoločností Spojeného kráľovstva
s pobočkou v EÚ-27; cezhraničné fúzie zahŕňajúce aspoň jednu spoločnosť z EÚ
a jednu spoločnosť zo Spojeného kráľovstva).



Právna forma obchodnej spoločnosti pod názvom európska spoločnosť (SE) už
nebude v Spojenom kráľovstve dostupná.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-andcorporate-governance_en poskytuje všeobecné informácie o oblasti práva obchodných
spoločností EÚ. Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie
informácie.
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