Panel malých a středních podniků modernizace digitálního práva obchodních společností
Úvod: Proč tuto konzultaci pořádáme?
Tato konzultace panelu malých a středních podniků souvisí s novou iniciativou v oblasti práva obchodních
společností nazvanou „Modernizace práva obchodních společností“, kterou Komise plánuje přijmout počátkem
roku 2023.
Komise v současné době zvažuje možné způsoby, jak:
• zlepšit na úrovni EU přístup k informacím o společnostech ve vnitrostátních obchodních rejstřících,
• usnadnit expanzi na trhy jiných členských států a snížit administrativní zátěž tím, že se společnostem umožní

(bez dalších formalit) využívat přímo informace, které jsou o společnostech vedeny ve vnitrostátních
obchodních rejstřících, například při zakládání dceřiných společností nebo poboček nebo při komunikaci s
orgány nebo soudy v jiných členských státech,
• dále digitalizovat stávající postupy EU v oblasti práva obchodních společností.
Tato iniciativa bude vycházet ze směrnice z roku 2019 o používání digitálních nástrojů, kterou se již mimo jiné
zavedlo plně online zřizování společností. Tato směrnice bude muset být provedena ve všech členských státech do
srpna 2022.
Zmíněná témata mají rozhodující význam pro malé a střední podniky, např. v souvislosti s:
• vyhledáváním informací o obchodních partnerech v jiném členském státě,
• plány na otevření pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě nebo
• potřebou poskytnout informace o své společnosti správním orgánům nebo soudům v jiném členském státě.

Útvary Komise by se proto za použití tohoto dotazníku chtěly seznámit zejména s názory a zkušenostmi malých a
středních podniků a uvítaly by vaši účast.
Dotazník se nezaměřuje na konkrétní odvětví, ale je zacílen na malé a střední podniky, které již mají nebo hodlají
získat přeshraniční zkušenosti, jako jsou obchodní partnerství, zřizování sídla / místa podnikání nebo komunikace s
orgány nebo soudy v jiném členském státě.

Lhůta pro odeslání odpovědí je 3. června 2022.
Více informací o iniciativě „Modernizace práva obchodních společností“ naleznete na
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Upgrading-digital-companylaw_en.

A. Informace o vaší společnosti
Otázka 1. Ve kterém státě má vaše společnost sídlo?

Otázka 2. Uveďte velikost vaší společnosti:
□
□
□
□

mikropodnik / samostatná výdělečná činnost (0-9 zaměstnanců)
malý podnik (10-49 zaměstnanců)
středně velký podnik (50-249 zaměstnanců)
podniky se střední tržní kapitalizací a větší podniky (> 250 zaměstnanců)

Otázka 3. Druh společnosti
□
□
□
□
□
□

samostatná výdělečná činnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
veřejná obchodní společnost
družstvo
jiná možnost, prosím upřesněte:

Otázka 4. Patří vaše společnost do skupiny společností (např. je vaše společnost vlastněna mateřskou společností,
je vaše společnost mateřskou společností)?
□ ano
□ ne
□ nevím

Otázka 5. Pokud ano, ve které zemi sídlí vaše mateřská společnost?
□ ve stejném členském státě
□ v jiném členském státě
□ v zemi mimo EU, prosím upřesněte:

B. Zřízení sídla / místa podnikání a kontakty s orgány a soudy v jiných členských státech
Otázka 6. Má vaše společnost již sídlo / místo podnikání v jiném členském státě?
□
□
□
□
□

Ano, moje společnost jej už má.
Ano, moje společnost se o zřízení takového sídla / místa podnikání pokusila, ale nakonec od toho upustila.
Ano, moje společnost to má v plánu.
Ne
Nevím

Otázka: Jestliže se o to vaše společnost pokusila, ale nakonec od založení sídla / místa podnikání upustila,
vysvětlete proč.

Otázka 7. Pokud ano, uveďte, jaký druh sídla / místa podnikání.
□ Dceřiná společnost / dceřiné společnosti v jiných členských státech (dceřiná společnost je samostatnou
právnickou osobou propojenou s mateřskou společností)

□ Pobočka/pobočky v jiných členských státech (pobočka nemá samostatné právní postavení a je součástí hlavní
společnosti)
□ Jiný typ sídla / místa podnikání (např. zastoupení), prosím upřesněte:
□ Nevím

Otázka 8. Setkala se vaše společnost při zřizování sídla / místa podnikání v jiném členském státě s některými z
následujících problémů?
Dceřiná
společnost

Pobočka

Jiný typ sídla /
místa podnikání
(např. zastoupení)

Nebylo možné použít informace/dokumenty o vaší
společnosti z obchodního rejstříku, kde je zapsána
(neuznání).
Informace/dokumenty o vaší společnosti musely být právně
ověřeny, aby byly platné v jiném členském státě (apostila)
Byl nutný úředně ověřený překlad dokumentů/informací o
vaší společnosti
Jiné problémy
Žádný problém
Nevím
Otázka: Pokud jste zvolili „jiné problémy“, prosím upřesněte.

Otázka 9. Vznikly vaší společnosti administrativní náklady nebo čelila časově náročným postupům kvůli některým
z problémů uvedených v osmé otázce?
□ ano
□ ne
□ nevím
Otázka: Pokud ano, uveďte bližší informace.

Otázka 10. Setkala se vaše společnost s problémy při kontaktování jiných orgánů (např. daňového úřadu, úřadu
práce) než těch, které odpovídají za registraci poboček/dceřiných společností v jiném členském státě?
□ Nebylo možné použít informace/dokumenty o vaší společnosti z obchodního rejstříku, kde je zapsána
(neuznání).
□ Informace/dokumenty o vaší společnosti musely být právně ověřeny, aby byly platné v jiném členském státě
(apostila).
□ Byl nutný ověřený/důvěrný překlad informací/dokumentů o vaší společnosti.
□ Jiné problémy
□ Žádný problém
□ Nevím
Otázka: Pokud jste zvolili „jiné problémy“, prosím upřesněte.

Otázka 11. Vznikly vaší společnosti administrativní náklady nebo čelila časově náročným postupům kvůli některým
z problémů uvedených v desáté otázce?
□ ano
□ ne

□ nevím
Otázka: Pokud ano, uveďte bližší informace.

Otázka 12. Účastnila se vaše společnost soudního řízení v jiném členském státě?
□ ano
□ ne
□ nevím
Otázka 13. Pokud ano, čelila vaše společnost při soudním řízení v jiném členském státě některým z následujících
problémů?
□ Nebylo možné použít informace/dokumenty o vaší společnosti z obchodního rejstříku, kde je zapsána
(neuznání).
□ Informace/dokumenty o vaší společnosti musely být právně ověřeny, aby byly platné v jiném členském státě
(apostila).
□ Byl nutný ověřený/důvěrný překlad informací/dokumentů o vaší společnosti.
□ Jiné problémy
□ Žádný problém
□ Nevím
Otázka: Pokud jste zvolili „jiné problémy“, prosím upřesněte.

Otázka 14. Vznikly vaší společnosti administrativní náklady nebo čelila časově náročným postupům kvůli některým
z problémů uvedených ve třinácté otázce?
□ ano
□ ne
□ nevím
Otázka: Pokud ano, prosím vysvětlete.

Otázka 15. Domníváte se, že následující kroky by mohly pomoci vaší společnosti při zakládání dceřiných
společností/poboček nebo při kontaktech s orgány/soudy v jiném členském státě?
Vůbec
Méně formalit (například používání digitálních řešení
uplatňovaných orgány, čímž se snižuje potřeba právního
ověřování údajů o společnostech v postupech)
Zavedení společného digitálního výpisu informací o
společnostech z obchodního rejstříku, který by obsahoval
základní informace o společnosti a byl by přijímán v jiných
členských státech
Uplatnění zásady „pouze jednou“, díky níž by společnost při
zakládání dceřiných společností a poboček v jiném
členském státě nemusela znovu předkládat informace,
které jsou již uvedeny v obchodním rejstříku, kde je
zapsána? Obchodní rejstříky by si vyměňovaly údaje o
společnostech přímo prostřednictvím systému propojení
obchodních rejstříků (BRIS).

Do určité
míry

Do velké Do velmi
míry
velké míry

Nevím

Otázka 16. Jaký dopad by mohla mít následující opatření na náklady vaší společnosti ve srovnání se současnou
situací?
Výrazné Mírné
snížení snížení

Žádný
dopad

Mírné Výrazné
zvýšení zvýšení

Nevím

Méně formalit (například používání digitálních
řešení uplatňovaných orgány, čímž se snižuje
potřeba právního ověřování údajů o společnostech
v postupech)
Zavedení společného digitálního výpisu informací o
společnostech z obchodního rejstříku, který by
obsahoval základní informace o společnosti a byl by
přijímán v jiných členských státech
Uplatnění zásady „pouze jednou“, díky níž by
společnost při zakládání dceřiných společností a
poboček v jiném členském státě nemusela znovu
předkládat informace, které jsou již uvedeny v
obchodním rejstříku, kde je zapsána? Obchodní
rejstříky by si vyměňovaly údaje o společnostech
přímo prostřednictvím systému propojení
obchodních rejstříků (BRIS).

C. Vyhledávání informací o společnostech v jiných členských státech
Otázka 17. Má nebo plánuje mít vaše společnost obchodní partnery v jiném členském státě?
□ Ano, moje společnost již má obchodní partnery v jiných členských státech
□ Ano, moje společnost se pokoušela hledat obchodní partnery v jiných členských státech, ale nakonec od toho
upustila.
□ Ne
□ Nevím
Otázka: Pokud se vaše společnost pokoušela najít obchodní partnery v jiných členských státech, ale nakonec to
vzdala, vysvětlete, proč (např. kvůli formalitám, problémům s přístupem k informacím?).

Otázka 18. Potřebujete-li pro účely vaší společnosti informace o společnostech působících v jiných členských
státech, kde je hledáte?
Všechny právnické osoby jsou registrovány v obchodních rejstřících členských států. Systém propojení obchodních
rejstříků (BRIS) propojuje vnitrostátní obchodní rejstříky a zpřístupňuje informace o společnostech s ručením
omezeným veřejnosti prostřednictvím jednotného přístupového místa na stránce „Vyhledat společnost“ na portálu
evropské e-justice Portál evropské e-justice - obchodní rejstříky - vyhledávání podniků v EU (europa.eu). https://ejustice.europa.eu/489/EN/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu?clang=en.
□
□
□
□
□
□
□

V obchodních rejstřících jiných členských států
Na internetových stránkách společností
Na stránce „Vyhledat společnost“ portálu evropské e-justice
Jiné zdroje
Nevíme, kde najít informace o společnostech v jiných členských státech.
Pro práci mé společnosti nejsou informace o společnostech v jiných členských státech zapotřebí.
Nevím

Otázka: Pokud jste zvolili „jiné zdroje“, prosím upřesněte.

Otázka 19. Setkala se vaše společnost při hledání informací o společnostech v jiném členském státě s některými z
následujících problémů?
□ Nemohli jsme vůbec najít příslušné informace o společnosti / neměli jsme k příslušným informacím přístup.
□ Příslušné informace o společnostech jsme mohli najít pouze ve vnitrostátním obchodním rejstříku těchto
společností.
□ Příslušné informace o společnostech jsme mohli najít pouze na internetových stránkách těchto společností.
□ Bylo obtížné vyhledávat příslušné informace o společnostech na internetových stránkách obchodních rejstříků.
□ Informace o společnostech na internetových stránkách obchodních rejstříků byly poskytnuty ve formátu, který
nebyl strojově čitelný (např. pdf/word/image).
□ Informace o společnostech v jiných členských státech se lišily od toho, na co jsme zvyklí (např. kvůli různým
typům společností, různým druhům listin, různým způsobům předkládání informací).
□ Informace o společnostech uvedené na internetových stránkách obchodních rejstříků nebyly dostatečně
spolehlivé.
□ Museli jsme za informace o společnostech platit.
□ Měli jsme technické potíže s přístupem k příslušným informacím o společnostech.
□ Potýkali jsme se s jazykovými obtížemi.
□ Jiné problémy
□ Žádný problém
□ Nevím
Otázka: Pokud jste zvolili „jiné problémy“, prosím upřesněte.

Otázka 20. Domníváte se, že následující skutečnosti by mohly vaší společnosti pomoci při hledání informací o
společnostech v jiných členských státech?
Vůbec
Dostupnost srovnatelných informací o dalších
právních subjektech (např. partnerstvích) centrálně
na úrovni EU (prostřednictvím systému BRIS).
Informace by byly převzaty z vnitrostátních
obchodních rejstříků.
Dostupnost základních informací o skupinách
Dostupnosti informací o místě vedení společností
Dostupnost informací o místě hospodářské činnosti
společností
Zvýšení povědomí o dostupnosti informací o
společnostech na úrovni EU prostřednictvím systému
BRIS
Zlepšení způsobů vyhledávání informací o
společnostech na úrovni EU (prostřednictvím
systému BRIS)
Doplnění vizualizací údajů (např. grafů) na úrovni EU
(prostřednictvím systému BRIS)

Otázka 21. Máte nějaké další připomínky?

Děkujeme za vyplnění!

Do určité
míry

Do velké Do velmi
míry
velké míry

Nevím

