
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/109/ES 

ze dne 16. září 2009, 

kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud 
jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 
a zejména na čl. 44 odst. 2 písm. g) této smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského 
a sociálního výboru ( 1 ), 

v souladu s postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy ( 2 ), 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Evropská rada se na zasedání ve dnech 8. 
a 9. března 2007 shodla na tom, že je nutno do roku 
2012 snížit administrativní zátěž společností o 25 %, aby 
se zvýšila konkurenceschopnost společností ve Společen
ství. 

(2) Právo obchodních společností bylo označeno za jednu 
z oblastí ukládajících společnostem četné informační 
povinnosti, z nichž se některé jeví jako zastaralé nebo 
nepřiměřené. Proto je vhodné tyto povinnosti 
přezkoumat a tam, kde je to vhodné, snížit administra
tivní zátěž společností ve Společenství na nejnižší 
možnou míru, která je nezbytná k ochraně zájmů ostat
ních zúčastněných subjektů. 

(3) Oblast působnosti druhé směrnice Rady 77/91/EHS ze 
dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných 
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských státech od společ
ností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při udržování a změně 
jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocen

nosti těchto opatření ( 3 ), a oblast působnosti třetí směr
nice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založené na 
čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových 
společností ( 4 ) by měly být upraveny tak, aby odrážely 
změny finského práva obchodních společností. 

(4) Internetové stránky společností nebo jiné internetové 
stránky v některých případech poskytují alternativu 
k zveřejňování informací prostřednictvím obchodních 
rejstříků. Členské státy by měly mít možnost určit ty 
jiné internetové stránky, které mohou společnosti 
k takovému zveřejňování bezplatně používat, například 
internetové stránky obchodních sdružení nebo obchod
ních komor nebo centrální elektronickou platformu 
uvedenou v první směrnici Rady 68/151/EHS ze dne 
9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, 
která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob 
vyžadována v členských státech od společností ve smyslu 
čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosa 
žení rovnocennosti těchto opatření ve Společenství ( 5 ). 
Pokud existuje možnost používat internetové stránky 
společností nebo jiné internetové stránky ke zveřejňování 
projektů fúzí a rozdělení a dalších dokumentů, které 
musí být v tomto procesu zpřístupněny akcionářům 
a věřitelům, měly by být dodrženy záruky týkající se 
zabezpečení internetových stránek a pravosti dokumentů. 

(5) Požadavky na zveřejnění projektu fúze v případě přeshra
ničních fúzí podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 
o přeshraničních fúzích kapitálových společností ( 6 ) by 
měly být podobné požadavkům pro vnitrostátní fúze 
a rozdělení stanoveným ve směrnici 78/855/EHS a v 
šesté směrnici Rady 82/891/EHS ze dne 
17. prosince 1982, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o rozdělení akciových společností ( 7 ). 

(6) Členské státy by měly mít možnost stanovit, že rozsáhlé 
povinnosti týkající se požadavků na předkládání zpráv 
a poskytování informací pro fúze a rozdělení společností 
uvedené v článku 9 a v čl. 11 odst. 1 písm. c) směrnice 
78/855/EHS a článku 7 a čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 
82/891/EHS není nutné dodržet, jestliže s tím souhlasí 
všichni akcionáři všech společností účastnících se fúze 
nebo rozdělení.
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( 1 ) Stanovisko ze dne 25. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním 
věstníku). 

( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 (dosud 
nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 
27. července 2009. 

( 3 ) Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1. 
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( 6 ) Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1. 
( 7 ) Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 47.



(7) Žádnou změnou směrnic 78/855/EHS a 82/891/EHS 
připouštějící takovou dohodu akcionářů by neměly být 
dotčeny systémy ochrany zájmů věřitelů zúčastněných 
společností ani jakákoli pravidla určená k zajištění posky
tování informací zaměstnancům těchto společností 
a orgánům veřejné moci, jako jsou finanční úřady, pově 
řeným kontrolou fúze nebo rozdělení v souladu 
s platným právem Společenství. 

(8) Není nutné ukládat povinnost zpracovávat účetní výkaz, 
pokud emitent, jehož cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, zveřejňuje pololetní 
finanční zprávy podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 
o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se 
informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu ( 1 ). 

(9) Zpráva nezávislého odborníka stanovená směrnicí 
77/91/EHS není často zapotřebí v případech, kdy musí 
být vypravována rovněž nezávislá znalecká zpráva na 
ochranu zájmů akcionářů a věřitelů v souvislosti s fúzí 
nebo rozdělením. Členské státy by proto v těchto přípa
dech měly mít možnost osvobodit společnosti od povin
nosti předkládání zpráv podle směrnice 77/91/EHS nebo 
stanovit, že obě zprávy mohou být sestaveny stejným 
znalcem. 

(10) Fúze mezi mateřskými a dceřinými společnostmi mají 
omezený ekonomický dopad na akcionáře a věřitele, 
pokud mateřská společnost v dceřiné společnosti drží 
nejméně 90 % akcií a jiných cenných papírů poskytují
cích hlasovací právo. Totéž platí pro některá rozdělení, 
zejména pokud se společnosti dělí na nové společnosti, 
které akcionáři vlastní poměrně podle svých práv 
v rozdělované společnosti. V těchto případech by proto 
měly být požadavky na předkládání zpráv podle směrnic 
78/855/EHS a 82/891/EHS omezeny. 

(11) Jelikož cíle této směrnice, totiž snížení administrativní 
zátěže související zejména s povinnostmi akciových 
společností ve Společenství, pokud jde o zveřejňování 
a dokumentaci, nemůže být uspokojivě dosaženo na 
úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu 
rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle. 

(12) Směrnice 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS 
a 2005/56/ES by proto měly být odpovídajícím 
způsobem změněny. 

(13) Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ( 2 ) jsou členské státy vybízeny 
k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství 
sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné 
srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, 
a aby tyto tabulky zveřejnily, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

Změny směrnice 77/91/EHS 

Směrnice 77/91/EHS se mění takto: 

1) V čl. 1 odst. 1 se čtrnáctá odrážka nahrazuje tímto: 

„— ve Finsku: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,“. 

2) V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„5. Členské státy nemusí tento článek použít na založení 
nové společnosti fúzí nebo rozdělením, pokud je nezávislým 
znalcem zpracována zpráva o projektu fúze nebo rozdělení. 

Jestliže se členské státy rozhodnou použít tento článek 
v případech uvedených v prvním pododstavci, mohou 
stanovit, že zpráva podle tohoto článku a zpráva nezávislého 
znalce o projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypraco
vány stejným znalcem či znalci.“ 

3) V článku 27 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. Členské státy mohou vyloučit použití odstavce 2, 
pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde 
s cílem provést fúzi, rozdělení nebo veřejnou nabídku na 
nákup nebo výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře 
společnosti zaniklé při sloučení nebo rozdělení nebo akci
onáře společnosti, která je předmětem veřejné nabídky na 
nákup nebo výměnu akcií.
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( 1 ) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38. ( 2 ) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.



Avšak v případech fúze nebo rozdělení uplatňují členské 
státy první pododstavec pouze tehdy, je-li nezávislým 
znalcem vypracována zpráva o projektu fúze nebo rozdělení. 

Jestliže se členské státy rozhodnou použít odstavec 2 
v případě fúze nebo rozdělení, mohou stanovit, že zpráva 
podle tohoto článku a zpráva nezávislého znalce o projektu 
fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 
znalcem či znalci.“ 

Článek 2 

Změny směrnice 78/855/EHS 

Směrnice 78/855/EHS se mění takto: 

1) V čl. 1 odst. 1 se čtrnáctá odrážka nahrazuje tímto: 

„— Finsko: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,“. 

2) V článku 6 se doplňují nové pododstavce, které znějí: 

„Od povinnosti zveřejňování stanovené článkem 3 směr
nice 68/151/EHS je osvobozena každá z fúzujících společ
ností, pokud po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden 
měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, která 
má rozhodnout o projektu fúze, a končící nejdříve skon 
čením této valné hromady zpřístupní projekt fúze na inter
netové stránce, která je pro veřejnost bezplatná. Členské 
státy nestanoví v souvislosti s tímto osvobozením jiné 
požadavky a omezení než ty, jež jsou nezbytné 
k zabezpečení internetové stránky a ověření pravosti doku
mentů, a smějí tyto požadavky nebo omezení uložit pouze 
v rozsahu přiměřeném pro dosažení těchto cílů. 

Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy 
požadovat, aby se zveřejnění uskutečnilo prostřednictvím 
centrální elektronické platformy uvedené v čl. 3 odst. 4 
směrnice 68/151/EHS. Členské státy mohou případně 
požadovat, aby se zveřejnění uskutečnilo na kterékoli jiné 
internetové stránce, kterou pro tento účel stanoví. Pokud 
členské státy využijí některé z těchto možností, zajistí, aby 
společnostem za toto zveřejnění nebyly účtovány zvláštní 
poplatky. 

Použije-li se internetová stránka jiná než centrální elektro
nická platforma, zveřejní se na centrální elektronické plat
formě alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání 
valné hromady odkaz umožňující přístup k dané interne
tové stránce. Tento odkaz musí obsahovat datum zveřej

nění projektu fúze na internetové stránce a být bezplatně 
přístupný veřejnosti. Za toto zveřejnění nejsou společ
nostem účtovány zvláštní poplatky. 

Zákazem vyžadovat od společností zvláštní poplatky za 
zveřejnění stanoveným ve třetím a čtvrtém pododstavci 
není dotčena možnost členských států přenést na společ
nosti náklady vzniklé v souvislosti s centrální elektronickou 
platformou. 

Členské státy mohou od společností požadovat, aby infor
mace ponechaly na své internetové stránce nebo případně 
na centrální elektronické platformě nebo jiné internetové 
stránce určené dotčeným členským státem po určitou dobu 
po skončení valné hromady. Členské státy mohou stanovit, 
jaké následky plynou z dočasného přerušení přístupu na 
tuto internetovou stránku nebo do centrální elektronické 
platformy způsobeného technickými či jinými faktory.“ 

3) V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) se použije čl. 11 
odst. 2, 3 a 4.“ 

4) Článek 9 se nahrazuje tímto: 

„Článek 9 

1. Správní nebo řídící orgány každé z fúzujících společ
ností vypracují podrobnou písemnou zprávu, která vysvětlí 
projekt fúze a zvláště výměnný poměr akcií a odůvodní jej 
z právního a hospodářského hlediska. 

Tato zpráva dále uvede případné zvláštní obtíže, které se 
vyskytly při oceňování. 

2. O veškerých podstatných změnách obchodního jmění 
mezi dnem zpracování projektu fúze a dnem valných 
hromad, které mají rozhodnout o projektu fúze, informují 
správní nebo řídící orgány každé zúčastněné společnosti 
valnou hromadu své společnosti a správní nebo řídící 
orgány ostatních zúčastněných společností tak, aby mohly 
informovat své příslušné valné hromady. 

3. Členské státy mohou stanovit, že zpráva uvedená 
v odstavci 1, informace uvedené v odstavci 2 nebo obojí 
se nevyžadují, jestliže s tím všichni akcionáři a majitelé 
jiných cenných papírů poskytujících hlasovací právo všech 
společností účastnících se fúze projevili souhlas.“
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5) Článek 11 se mění takto: 

a) odstavec 1 se mění takto: 

i) písmena c) a d) se nahrazují tímto: 

„c) případně účetním výkazem vypracovaným ke dni, 
který nesmí být dřívější než první den třetího 
měsíce, který předchází dni vypracování projektu 
fúze, pokud se poslední roční účetní závěrka vzta
huje na účetní období, které skončilo více než šest 
měsíců přede dnem vypracování projektu fúze; 

d) případně zprávami správních nebo řídících orgánů 
fúzujících společností uvedenými v článku 9;“, 

ii) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. c) se účetní 
výkaz nevyžaduje, jestliže společnost zveřejňuje polo
letní finanční zprávu podle článku 5 směrnice 
2004/109/ES a zpřístupňuje ji podle tohoto odstavce 
akcionářům. Dále mohou členské státy stanovit, že se 
účetní výkaz nevyžaduje, jestliže s tím všichni akci
onáři a majitelé jiných cenných papírů poskytujících 
hlasovací právo všech společností účastnících se fúze 
projevili souhlas.“; 

b) v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Pokud akcionář souhlasil s tím, že společnost bude 
k poskytování informací využívat elektronické 
prostředky, mohou mu být takové kopie zasílány elekt
ronickou poštou.“; 

c) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„4. Společnost je osvobozena od povinnosti zpří
stupnit dokumenty uvedené v odstavci 1 ve svém sídle, 
pokud je po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden 
měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, 
která má rozhodnout o projektu fúze, a končící nejdříve 
skončením této valné hromady zpřístupní na své inter
netové stránce. Členské státy nestanoví v souvislosti 
s tímto osvobozením jiné požadavky a omezení než 

ty, jež jsou nezbytné k zabezpečení internetové stránky 
a ověření pravosti dokumentů, a smějí tyto požadavky 
nebo omezení uložit pouze v rozsahu přiměřeném pro 
dosažení těchto cílů. 

Odstavec 3 se nepoužije, jestliže internetová stránka 
umožňuje akcionářům po celou dobu uvedenou 
v prvním pododstavci tohoto odstavce stažení 
a vytištění dokumentů uvedených v odstavci 1. 
V tomto případě však mohou členské státy stanovit, 
že společnost tyto dokumenty zpřístupní akcionářům 
ve svém sídle k nahlédnutí. 

Členské státy mohou od společností požadovat, aby 
informace ponechaly na své internetové stránce po 
určitou dobu po skončení valné hromady. Členské 
státy mohou stanovit, jaké následky plynou 
z dočasného přerušení přístupu na tuto internetovou 
stránku způsobeného technickými či jinými faktory.“ 

6) V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Za tímto účelem právní předpisy členských států 
alespoň stanoví, že tito věřitelé mají nárok na přiměřené 
záruky, jestliže finanční situace fúzujících společností tuto 
ochranu vyžaduje a jestliže tito věřitelé takové záruky již 
nemají. 

Členské státy stanoví podmínky ochrany uvedené 
v odstavci 1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce. 
V každém případě zajistí, aby se věřitelé mohli obrátit na 
příslušný správní orgán nebo soud se žádostí o přiměřené 
záruky, pokud mohou spolehlivě prokázat, že fúze ohrozí 
úhradu jejich pohledávek a že jim společnost neposkytla 
žádné přiměřené záruky.“ 

7) V článku 23 se zrušuje odstavec 4. 

8) Článek 24 se mění takto: 

a) druhá věta se nahrazuje tímto: 

„Na tento postup se použije kapitola II.“; 

b) doplňuje se nová věta, která zní:
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„Členské státy však neuplatňují požadavky stanovené 
v čl. 5 odst. 2 písm. b), c) a d), článcích 9 a 10, 
čl. 11 odst. 1 písm. d) a e), čl. 19 odst. 1 písm. b) 
a článcích 20 a 21.“ 

9) Článek 25 se mění takto: 

a) návětí se nahrazuje tímto: 

„Členské státy nepoužijí článek 7 na operace uvedené 
v článku 24, jestliže jsou splněny tyto podmínky:“; 

b) v písmenu b) se zrušuje druhá věta; 

c) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) se použije 
čl. 11 odst. 2, 3 a 4.“ 

10) Článek 27 se mění takto: 

a) návětí se nahrazuje tímto: 

„Provádí-li fúzi sloučením společnost, která drží nejméně 
90 % akcií a jiných cenných papírů poskytujících hlaso
vací právo na valné hromadě zanikající společnosti nebo 
společností, ale ne všechny, nevyžadují členské státy 
schválení fúze valnou hromadou nástupnické společ
nosti, jestliže jsou splněny tyto podmínky:“; 

b) písmeno b) se nahrazuje tímto: 

„b) všichni akcionáři nástupnické společnosti mají právo 
seznámit se v sídle této společnosti alespoň jeden 
měsíc přede dnem uvedeným v písmenu a) 
s dokumenty uvedenými v čl. 11 odst. 1 písm. a), 
b) a případně c), d) a e).“; 

c) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) se použije 
čl. 11 odst. 2, 3 a 4.“ 

11) Článek 28 se mění takto: 

a) návětí se nahrazuje tímto: 

„Členské státy neuplatňují požadavky stanovené 
v článcích 9, 10 a 11 v případě fúze ve smyslu 
článku 27, jestliže jsou splněny tyto podmínky:“; 

b) v písmenu c) se doplňují slova: 

„nebo správní orgán určený k tomuto účelu členským 
státem.“; 

c) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Členský stát nemusí uplatňovat první pododstavec, 
pokud jeho právní předpisy opravňují nástupnickou 
společnost k tomu, aby bez předchozí veřejné nabídky 
převzetí požadovala od všech majitelů zbývajících 
cenných papírů společnosti či společností, které mají 
zaniknout, aby jí tyto cenné papíry prodali za spraved
livou cenu před provedením fúze.“ 

Článek 3 

Změny směrnice 82/891/EHS 

Směrnice 82/891/EHS se mění takto: 

1) V článku 4 se doplňují nové pododstavce, které znějí: 

„Od povinnosti zveřejňování stanovené v článku 3 směrnice 
68/151/EHS je osvobozena každá ze společností podílejících 
se na rozdělení, pokud po nepřetržitou dobu začínající 
alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné 
hromady, která má rozhodnout o projektu rozdělení, 
a končící nejdříve skončením této valné hromady zpřístupní 
projekt rozdělení na vlastní internetové stránce, která je pro 
veřejnost bezplatná. Členské státy nestanoví v souvislosti 
s tímto osvobozením jiné požadavky a omezení než ty, jež 
jsou nezbytné k zabezpečení internetové stránky a ověření 
pravosti dokumentů, a smějí tyto požadavky nebo omezení 
uložit pouze v rozsahu přiměřeném pro dosažení těchto cílů. 

Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy 
požadovat, aby se zveřejnění uskutečnilo prostřednictvím 
centrální elektronické platformy uvedené v čl. 3 odst. 4 
směrnice 68/151/EHS. Členské státy mohou případně poža
dovat, aby se zveřejnění uskutečnilo na kterékoli jiné
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internetové stránce, kterou pro tento účel stanoví. Pokud 
členské státy využijí některé z těchto možností, zajistí, aby 
společnostem za toto zveřejnění nebyly účtovány zvláštní 
poplatky. 

Použije-li se internetová stránka jiná než centrální elektro
nická platforma, zveřejní se na centrální elektronické plat
formě alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání 
valné hromady odkaz umožňující přístup k dané internetové 
stránce.Tento odkaz musí obsahovat datum zveřejnění 
projektu rozdělení na internetové stránce a být bezplatně 
přístupný veřejnosti. Za toto zveřejnění nejsou společnostem 
účtovány zvláštní poplatky. 

Zákazem vyžadovat od společností zvláštní poplatky za 
zveřejnění stanoveným ve třetím a čtvrtém pododstavci 
není dotčena možnost členských států přenést na společnosti 
náklady vzniklé v souvislosti s centrální elektronickou plat
formou. 

Členské státy mohou od společností požadovat, aby infor
mace ponechaly na své internetové stránce nebo případně na 
centrální elektronické platformě nebo jiné internetové 
stránce určené dotčeným členským státem po určitou dobu 
po skončení valné hromady. Členské státy mohou stanovit, 
jaké následky plynou z dočasného přerušení přístupu na tuto 
internetovou stránku nebo do centrální elektronické plat
formy způsobeného technickými či jinými faktory.“ 

2) V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) se použije čl. 9 
odst. 2, 3 a 4.“ 

3) V čl. 7 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Také se zmíní o případném vypracování zprávy 
o nepeněžitých vkladech, uvedené v čl. 27 odst. 2 směrnice 
77/91/EHS, pro nástupnické společnosti a o rejstříku, 
u kterého musí být tato zpráva uložena.“ 

4) V článku 8 se zrušuje odstavec 3. 

5) Článek 9 se mění takto: 

a) odstavec 1 se mění takto: 

i) písmena c) a d) se nahrazují tímto: 

„c) případně účetním výkazem vypracovaným ke dni, 
který nesmí být dřívější než první den třetího 
měsíce, který předchází dni vypracování projektu 
rozdělení, pokud se poslední roční účetní závěrka 
vztahuje na účetní období, které skončilo více než 
šest měsíců přede dnem vypracování projektu 
rozdělení; 

d) případně zprávami správních nebo řídících orgánů 
společností účastnících se rozdělení uvedenými 
v čl. 7 odst. 1;“, 

ii) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. c) se účetní 
výkaz nevyžaduje, jestliže společnost zveřejňuje polo
letní finanční zprávu podle článku 5 směrnice 
2004/109/ES a zpřístupňuje ji podle tohoto odstavce 
akcionářům.“; 

b) v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Pokud akcionář souhlasil s tím, že společnost bude 
k poskytování informací využívat elektronické prostředky, 
mohou mu být takové kopie zasílány elektronickou 
poštou.“; 

c) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„4. Společnost je osvobozena od povinnosti zpřís
tupnit dokumenty uvedené v odstavci 1 ve svém sídle, 
pokud je po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden 
měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, 
která má rozhodnout o projektu rozdělení, a končící 
nejdříve skončením této valné hromady zpřístupní na 
své internetové stránce. Členské státy nestanoví 
v souvislosti s tímto osvobozením jiné požadavky 
a omezení než ty, jež jsou nezbytné k zabezpečení inter
netové stránky a ověření pravosti dokumentů, a smějí 
tyto požadavky nebo omezení uložit pouze v rozsahu 
přiměřeném pro dosažení těchto cílů. 

Odstavec 3 se nepoužije, jestliže internetová stránka 
umožňuje akcionářům po celou dobu uvedenou 
v prvním pododstavci tohoto odstavce stažení 
a vytištění dokumentů uvedených v odstavci 1. V tomto 
případě však mohou členské státy stanovit, že společnost 
zpřístupní tyto dokumenty akcionářům ve svém sídle 
k nahlédnutí.
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Členské státy mohou od společností požadovat, aby infor
mace ponechaly na své internetové stránce po určitou 
dobu po skončení valné hromady. Členské státy mohou 
stanovit, jaké následky plynou z dočasného přerušení 
přístupu na tuto internetovou stránku způsobeného tech
nickými či jinými faktory.“ 

6) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Za tímto účelem právní předpisy členských států 
alespoň stanoví, že tito věřitelé mají právo na přiměřené 
záruky, jestliže finanční situace rozdělované společnosti 
a společnosti, na kterou bude závazek převeden podle 
projektu rozdělení, tuto ochranu vyžaduje a jestliže tito věři
telé takové záruky již nemají. 

Členské státy stanoví podmínky ochrany uvedené v odstavci 
1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce. V každém 
případě zajistí, aby se věřitelé mohli obrátit na příslušný 
správní orgán nebo soud se žádostí o přiměřené záruky, 
pokud mohou spolehlivě prokázat, že rozdělení ohrozí 
úhradu jejich pohledávek a že jim společnost neposkytla 
žádné přiměřené záruky.“ 

7) Článek 20 se mění takto: 

a) návětí se nahrazuje tímto: 

„Jestliže všechny nástupnické společnosti drží všechny 
akcie rozdělené společnosti a všechny ostatní cenné 
papíry této společnosti poskytující hlasovací právo na 
valné hromadě této společnosti, nevyžadují členské státy, 
aniž je dotčen článek 6, schválení rozdělení valnou 
hromadou rozdělené společnosti, pokud jsou splněny 
tyto podmínky:“; 

b) v písmenu b) se zrušuje druhá věta; 

c) písmeno c) se zrušuje; 

d) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) se použijí čl. 9 
odst. 2, 3 a 4 a článek 10.“ 

8) Článek 22 se mění takto: 

a) odstavec 4 se zrušuje; 

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

„5. Členské státy neuplatňují požadavky stanovené 
články 7 a 8 a čl. 9 odst. 1 písm. c), d) a e), jestliže 
byly akcie každé z nových společností přiděleny akcio
nářům rozdělené společnosti v poměru k jejich právům 
k základnímu kapitálu této společnosti.“ 

Článek 4 

Změny směrnice 2005/56/ES 

Směrnice 2005/56/ES se mění takto: 

1) V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí: 

„Od povinnosti zveřejňování stanovené v článku 3 směrnice 
68/151/EHS je osvobozena každá z fúzujících společností, 
pokud po nepřetržitou dobu začínající alespoň jeden měsíc 
před stanoveným dnem konání valné hromady, která má 
rozhodnout o společném projektu přeshraniční fúze, 
a končící nejdříve skončením této valné hromady zpřístupní 
společný projekt této fúze na internetové stránce, která je 
pro veřejnost bezplatná. Členské státy nestanoví v souvislosti 
s tímto osvobozením jiné požadavky a omezení než ty, jež 
jsou nezbytné k zabezpečení internetové stránky a ověření 
pravosti dokumentů, a smějí tyto požadavky nebo omezení 
uložit pouze v rozsahu přiměřeném pro dosažení těchto cílů. 

Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy 
požadovat, aby se zveřejnění uskutečnilo prostřednictvím 
centrální elektronické platformy uvedené v čl. 3 odst. 4 
směrnice 68/151/EHS. Členské státy mohou případně poža
dovat, aby se zveřejnění uskutečnilo na kterékoli jiné inter
netové stránce, kterou pro tento účel stanoví. Pokud členské 
státy využijí některé z těchto možností, zajistí, aby společ
nostem za toto zveřejnění nebyly účtovány zvláštní 
poplatky. 

Použije-li se internetová stránka jiná než centrální elektro
nická platforma, zveřejní se na centrální elektronické plat
formě alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání 
valné hromady odkaz umožňující přístup k dané internetové 
stránce. Tento odkaz musí obsahovat datum zveřejnění 
společného projektu přeshraniční fúze na internetové stránce 
a být bezplatně přístupný veřejnosti. Za toto zveřejnění 
nejsou společnostem účtovány zvláštní poplatky.
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Zákazem vyžadovat od společností zvláštní poplatky za 
zveřejnění stanoveným ve třetím a čtvrtém pododstavci 
není dotčena možnost členských států přenést na společnosti 
náklady vzniklé v souvislosti s centrální elektronickou plat
formou. 

Členské státy mohou od společností požadovat, aby infor
mace ponechaly na své internetové stránce nebo případně na 
centrální elektronické platformě nebo jiné internetové 
stránce určené dotčeným členským státem po určitou dobu 
po skončení valné hromady. Členské státy mohou stanovit, 
jaké následky plynou z dočasného přerušení přístupu na tuto 
internetovou stránku nebo do centrální elektronické plat
formy způsobeného technickými či jinými faktory.“ 

2) V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Provádí-li přeshraniční fúzi sloučením společnost, 
která drží nejméně 90 % podílů a jiných cenných papírů 
zanikající společnosti nebo společností, s nimiž je spojeno 
hlasovací právo na valné hromadě, ale ne všechny, jsou 
zprávy nezávislého znalce nebo znalců a doklady nutné 
pro prověření nezbytné pouze tehdy, vyžaduje-li to 
v souladu se směrnicí 78/855/EHS vnitrostátní právo, 
kterým se řídí buď nástupnická společnost, nebo zanikající 
společnost.“ 

Článek 5 

Přezkum 

Pět let ode dne stanoveného v čl. 6 odst. 1 Komise na základě 
získaných zkušeností přezkoumá uplatňování těch ustanovení 
směrnic 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a 2005/56/ES, 
která byla změněna nebo doplněna touto směrnicí, a zejména 
jejich dopady na snižování administrativní zátěže společností, 
a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě, 
k níž případně připojí návrhy na další změny uvedených 
směrnic. 

Článek 6 

Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
30. června 2011. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice. 

Článek 7 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 8 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

Ve Štrasburku dne 16. září 2009. 

Za Evropský parlament 
předseda 

J. BUZEK 

Za Radu 
předsedkyně 

C. MALMSTRÖM
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