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Změna
V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se 2011L083
Čl. 19
Článek 19
zákona o odstavec 2, který zní:
Poplatky za používání způsobu platby
ochraně
„(2) Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým
spotřebitel způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady,
Členské státy zakážou obchodníkům účtovat
e
které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení
spotřebitelům v souvislosti s použitím konkrétního
vznikají.“.
způsobu platby poplatky, které převyšují náklady na
použití daného způsobu platby nesené obchodníkem.
Změna
§ 3a
2011L083
zákona o
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
ochraně
spotřebitel
Prodávající, který při uzavírání smlouvy nebo
e
v souvislosti s ní používá veřejnou komunikační síť, nesmí pro
tuto komunikaci využívat telefonní číslo pro přístup ke
službám s vyjádřenou cenou34).

Čl. 21

Článek 21
Komunikace po telefonu
Členské státy zajistí, aby v případě, že obchodník
provozuje telefonní linku vyhrazenou pro záležitosti
týkající se uzavřených smluv, neplatil spotřebitel za
hovor s obchodníkem vyšší částku než je běžná sazba.

34)

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a
služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 3b

Prvním pododstavcem není dotčeno právo poskytovatelů
telekomunikačních služeb účtovat za tyto hovory
poplatky

Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené
v § 1840 písm. a) až g), i) a j) a v § 1852 občanského
zákoníku.

Změna
§ 11a
2011L083
zákona o
ochranu
Při prodeji zboží nebo poskytování služeb
spotřebitel elektronickými prostředky prostřednictvím internetových
e
stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným
způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro

Čl. 8 odst. 3

3. Internetové stránky elektronického obchodu musí
nejpozději na počátku objednávkového procesu jasně a
čitelně uvést, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží a
jaké způsoby platby jsou přijímány.
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dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby
jsou přijímány.
Změna
§ 18c
32008L0122
zákona o
ochraně
Užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než
spotřebitel 1 časový úsek nebo výhoda spojená s ubytováním, popřípadě
e
včetně dopravy nebo jiných služeb30), nesmějí být uváděny na
trh nebo prodávány spotřebiteli jako investice.

Čl. 3 odst. 4

Změna
zákona o
regulaci
reklamy

Čl. 3

§ 5i
Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační
služby

32008L0122

Článek 3
Reklama

2. Má-li být smlouva o dočasném užívání ubytovacího
zařízení, o dlouhodobém rekreačním produktu, o dalším
prodeji nebo o výměně nabídnuta spotřebiteli osobně v
rámci propagační nebo prodejní akce, obchodník na
pozvánce zřetelně uvede obchodní účel a povahu dané
akce.

(2) Za reklamu podle odstavce 1 se považuje i nabídková nebo
prodejní akce, v rámci které lze sjednat smlouvu, ve které se
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, nebo jiná
rekreační služba. Pozvánka na takové akce musí obsahovat
zřetelné uvedení účelu a povahy akce.

3. Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 musí být spotřebiteli
k dispozici po celou dobu trvání dané akce.
4. Dočasné užívání ubytovacího zařízení ani dlouhodobý
rekreační produkt nesmí být uváděn na trh ani prodáván
jako
investice.

(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační
služby nesmějí být nabízeny reklamou jako investice.
_____________________
26b) § 1852 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 129a

4. Dočasné užívání ubytovacího zařízení ani dlouhodobý
rekreační produkt nesmí být uváděn na trh ani prodáván
jako investice.

1. Členské státy zajistí, aby každá reklama uváděla
možnost získat informace uvedené v čl. 4 odst. 1, jakož i
místo, kde lze tyto informace získat.

(1) Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné
rekreační služby podle jiného právního předpisu26b), musí
obsahovat údaj o právu spotřebitele získat informace, které
musí být spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy,
nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy, včetně uvedení místa a způsobu, kde a jak lze tyto
informace získat.

Změna
zákona
pobytu

Slučitelnost

32008L0115

o
Žádost o propuštění ze zařízení

2

Čl. 15 odst. 3

3. V každém případě je zajištění přezkoumáváno v
přiměřených časových odstupech na žádost dotčeného
státního příslušníka třetí země nebo z moci úřední.
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cizinců
V případě dlouhodobého zajištění podléhá tento přezkum
(1) Cizinec je oprávněn podat policii žádost o
soudnímu dohledu.
propuštění ze zařízení, ve které je povinen uvést veškeré
rozhodné skutečnosti, kterých se dovolává a označit důkazy.
Policie cizince nevyzývá k odstranění vad žádosti. Policie
zkoumá, zda trvají důvody, pro které byl cizinec zajištěn,
popřípadě pro které byla doba zajištění prodloužena, nebo zda
jsou splněny podmínky pro uložení zvláštního opatření za
účelem vycestování. O žádosti policie rozhodne bez
zbytečného odkladu.
(2) Policie cizince poučí o oprávnění podat ve
správním soudnictví žalobu proti rozhodnutí o nepropuštění ze
zařízení; jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, poučí o
tom opatrovníka.
(3) Žádost o propuštění ze zařízení je cizinec
oprávněn podat nejdříve po uplynutí 30 dní od nabytí právní
moci rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby
zajištění cizince nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení,
nepodal-li žalobu proti takovému rozhodnutí, nebo nejdříve po
uplynutí 30 dní od právní moci posledního rozhodnutí o jeho
žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o
prodloužení doby zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o
nepropuštění ze zařízení.
(4) Policie je oprávněna cizince vyslechnout, je-li to
nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci. Cizinec je
povinen vypovídat. Policie cizince před výslechem poučí o
důsledcích odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné
výpovědi.
(5) O výslechu svědka policie cizince ani jeho
zástupce předem nevyrozumívá. Cizinec ani jeho zástupce
není oprávněn být přítomen výslechu svědka. Policie je
oprávněna upustit od provedení výslechu cizince nebo
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výslechu svědka a předvolat je v jinou dobu, pokud byli za
účelem zjištění skutečného stavu věci předvoláni na stejnou
dobu a jeden z nich se k podání výpovědi nedostaví. Policie
seznámí cizince s obsahem protokolu o výslechu svědka poté,
co byl proveden výslech cizince; do doby provedení výslechu
cizince je protokol o výslechu svědka vyloučen z nahlížení do
spisu.
(6) Policie umožní cizinci na jeho žádost vyjádřit se
k podkladům pro vydání rozhodnutí.
(7) Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení
nejsou přípustné.
Změna
zákona o
přeměnách

31982L0891

Čl. 3 odst. 2
V projektu rozdělení musí být uvedeny alespoň
písm. e)
e) den, od kterého se jednání rozdělené společnosti
považují z účetního hlediska za jednání některé
nástupnické společnosti;

32005L0056

Čl. 5 písm. f)

§ 10
(1) Rozhodný den se určuje pouze při fúzi, rozdělení nebo
převodu jmění na společníka.
(2) Při rozdělení odštěpením nastávají účinky rozhodného dne
jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo
dluhů, jež mají podle projektu rozdělení přejít na nástupnickou
společnost nebo družstvo.

(3) Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců
den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do
obchodního rejstříku. Jako rozhodný den může být stanoven 32011L0035
nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na
společníka do obchodního rejstříku. Určí-li projekt přeměny
den pozdější, považuje se za rozhodný den den zápisu
přeměny do obchodního rejstříku.
Změna
zákona

V § 59b odst. 3 písmeno a) zní:
32005L056
o „a) která se řídí právem jiného členského státu než České
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Řídící nebo správní orgán každé fúzující společností
vypracuje společný projekt přeshraniční fúze. Společný
projekt přeshraniční fúze obsahuje alespoň tyto údaje:
f) den, od kterého se transakce fúzujících společností
považují pro účely účetnictví za transakce společnosti
vzniklé přeshraniční fúzí;

Čl. 5 odst. 2 V projektu fúze musí být uvedeny alespoň:
písm. e)
e) den, od něhož se jednání zanikající společnosti
považuje z účetního hlediska za jednání nástupnické
společnosti;
Čl. 1

Tato směrnice se vztahuje na fúze kapitálových
společností, které jsou založeny podle práva některého

Slučitelnost

Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
přeměnách republiky a“

Odpovídající předpis ES/EU
Celex č.
Ustanovení
Obsah
(čl.,
odst.,
písm.,
bod,
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členského státu a mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní
provozovnu ve Společenství, pokud se alespoň dvěz nich
řídí právními řády různých členských států (dále jen
„přeshraniční fúze“).

V § 59b odst. 4 se slova „, jejíž vnitřní právní poměry se řídí
českým právem“ zrušují.
Změna
zákona o
přeměnách

§ 70

32005L056

(1) Projekt fúze obsahuje alespoň
a)

b)

c)
d)

e)

f)

firmu a sídlo všech zúčastněných a nových společností
nebo družstev, jejich právní formu a identifikační číslo
všech zúčastněných společností nebo družstev,
výměnný poměr podílů společníků zanikající
společnosti a nebo členů zanikajícího družstva na
nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu,
ledaže nedochází k výměně podílů, a případný
doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti,
rozhodný den fúze,
práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo
poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření,
jež jsou pro ně navrhována,
den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku
komanditistům nebo společníkům společnosti s
ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných
podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto
práva, pokud existují,
všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více
zúčastněných společností nebo družstev poskytuje
členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady,
správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje,
a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze; přitom se
zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo

Čl. 5

Řídící nebo správní orgán každé fúzující společností
vypracuje společný projekt přeshraniční fúze.
Společný projekt přeshraniční fúze obsahuje alespoň
tyto údaje:
a) právní formu, název a sídlo fúzujících společností
a právní formu, název a sídlo navržené pro společnost
vzniklou přeshraniční fúzí;
b) poměr pro výměnu cenných papírů představujících
podíl na základním kapitálu společnosti nebo podílů
na tomto
kapitálu a částku případného doplatku na dorovnání;
c) podmínky pro přidělování cenných papírů
představujících podíl na základním kapitálu
společnosti vzniklé přeshraniční fúzí nebo podílů na
tomto kapitálu;
d) pravděpodobné dopady přeshraniční fúze na
zaměstnanost;
e) den, od kterého držení těchto cenných papírů
představujících podíl na základním kapitálu
společnosti vzniklé přeshraniční fúzí nebo podílů na
tomto kapitálu opravňuje držitele podílet se na zisku, a
veškeré zvláštní podmínky, které pro toto oprávnění
platí;
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a za jakých podmínek ji poskytuje,
g)
při fúzi sloučením změny zakladatelského právního
jednání nástupnické společnosti nebo družstva; jestliže
nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny
uvedeny, má se za to, že se zakladatelské právní
jednání
nástupnické společnosti nebo družstva
nemění,
h)
při fúzi splynutím
1.
zakladatelské právní jednání nástupnické
společnosti nebo družstva,
2.
jména a bydliště nebo firmy nebo názvy,
sídla a identifikační čísla členů statutárního
orgánu nástupnické společnosti nebo
družstva a dozorčí rady nebo správní rady
akciové společnosti, a pokud se zřizují, i
dozorčí rady společnosti s ručením
omezeným nebo
kontrolní komise
družstva.
(2) Výměnný poměr musí být vhodný a odůvodněný.
Není-li výměnný poměr podle věty první přiměřený tržní
hodnotě nebo ocenění učiněnému kvalifikovaným odhadem
nebo posudkem znalce (dále jen „reálná hodnota“) podílu
společníka nebo člena na zanikající společnosti nebo družstvu,
musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.

32011L0035

(3) Dojde-li v důsledku fúze sloučením ke snížení
reálné hodnoty podílu osoby, která je společníkem nástupnické
společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku (dále
jen „dosavadní společník“) nebo takového člena
nástupnického družstva (dále jen „dosavadní člen“), musí mu
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Čl. 5 odst. 2

Obsah

f) den, od kterého se transakce fúzujících společností
považují pro účely účetnictví za transakce společnosti
vzniklé přeshraniční fúzí;
g) práva, která společnost vzniklá přeshraniční fúzí
poskytuje společníkům nebo členům se zvláštními
právy nebo držitelům cenných papírů jiných než
představujících podíl na základním kapitálu
společnosti, nebo opatření navrhovaná pro tyto osoby;
h) každou zvláštní výhodu, která se poskytuje znalcům
přezkoumávajícím projekt přeshraniční fúze nebo
členům správních, řídících, dozorčích nebo
kontrolních orgánů fúzujících společností;
i) stanovy společnosti vzniklé přeshraniční fúzí;
j) případně údaje o postupu, kterým se podle článku 16
stanoví úprava zapojení zaměstnanců do vymezování
jejich práv na účast ve společnosti vzniklé
přeshraniční fúzí;

2. V projektu fúze musí být uvedeny alespoň:
a) právní forma, firma a sídlo fúzujících společností;
b) výměnný poměr akcií a případně výše doplatku na
dorovnání;
c) způsoby přidělení akcií nástupnické společnosti;
d) den, od něhož majitelům akcií vzniká právo na
podíl na zisku, a případně zvláštní podmínky týkající

Slučitelnost

Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.

Odpovídající předpis ES/EU
Celex č.
Ustanovení
Obsah
(čl.,
odst.,
písm.,
bod,
apod.)

se tohoto práva;
e) den, od něhož se jednání zanikající společnosti
považuje z účetního hlediska za jednání nástupnické
společnosti;
f) práva poskytnutá nástupnickou společností
akcionářům se zvláštními právy a majitelům jiných
cenných papírů než akcie nebo navrhovaná opatření,
která se týkají těchto osob;
g) všechny zvláštní výhody poskytnuté znalcům ve
smyslu čl. 10 odst. 1, jakož i členům správních,
řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů fúzujících
společností.

(4) Doplatek nesmí být vyplacen před zápisem fúze do
obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky
věřitelů všech zúčastněných společností nebo družstev podle
tohoto zákona.

§ 100
(1) Projekt fúze akciové společnosti dále obsahuje
a)

b)

v souvislosti s výměnným poměrem údaj o tom, kolik
akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu
akcii zanikající společnosti s uvedením druhu, formy,
převoditelnosti, jmenovité hodnoty, nejde-li o akcie
bez jmenovité hodnoty (dále jen „kusová akcie“), a
případné údaje o jejich přijetí k obchodování na
evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za
cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo
imobilizovaný cenný papír, včetně podrobných
pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují
alespoň způsob a dobu pro předložení akcií vydaných
zanikající společností jako cenný papír k výměně,
pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie
nebudou buď všem nebo některým akcionářům
vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost
známa v době vyhotovení projektu fúze,
určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie
nástupnické společnosti potřebné k výměně za akcie
akcionářů zanikající společnosti,

7

Slučitelnost

Navrhovaný právní předpis ČR
Odpovídající předpis ES/EU
UstanoObsah
Celex č.
Ustanovení
Obsah
vení
(čl.,
odst.,
(část, §,
písm.,
bod,
odst.,
apod.)
písm.,
apod.)
c)
údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních
akcionářů nástupnické společnosti, zejména údaj o
tom, že jejich akcie nepodléhají výměně, nebo údaj o
tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich
jmenovitá hodnota anebo se mění druh nebo forma
nebo zda dojde k výměně akcií vydaných jako cenné
papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné
papíry či obráceně, včetně pravidel postupu při jejich
výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité
hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro
předložení akcií nástupnické společnosti vydaných
jako cenný papír,
d)
práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům
účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných
účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi
nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro
ně navrhována,
e)
postup pro případ, že akcionářům zúčastněné
společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické
společnosti, zejména údaj o době a způsobu uveřejnění
veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro
uplatnění práva na odkoupení akcií podle § 49a až
49d,
f)
údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní
radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno
osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové
společnosti, určují-li tak stanovy nástupnické
společnosti, s uvedením, že tato místa se dočasně
neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do
obchodního rejstříku.
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(2) Je-li nástupnická společnost jediným akcionářem
zanikající společnosti, neobsahuje projekt fúze sloučením
údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) a v § 70 odst. 1
písm. b) a e). To platí i v případě, že nedochází k výměně
podílů žádného akcionáře zanikající společnosti za podíl na
nástupnické společnosti z jiného právního důvodu.
(3) Počátek běhu doby pro předložení účastnických
cenných papírů nemůže předcházet dni zápisu fúze sloučením
do obchodního rejstříku.
(4) Nevydala-li zúčastněná akciová společnost na
podíl v akciové společnosti dosud žádný účastnický cenný
papír nebo zaknihovaný účastnický cenný papír, uvede se tato
skutečnost v projektu fúze. V takovém případě se neuvádí
v projektu fúze pravidla postupu při výměně akcií, ale pravidla
pro vydání akcií nástupnickou společností.
Změna
zákona o
přeměnách

§ 290

31982L0891

(1) Projekt rozdělení akciové společnosti dále
obsahuje
a)
v souvislosti s výměnným poměrem při rozštěpení
údaj o tom, kolik akcií a jaké nebo jakých
nástupnických společností bude vyměněno za jednu
akcii zanikající společnosti s uvedením, jejich druhu,
formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a
případného údaje o přijetí k obchodování na
evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za
cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo
imobilizovaný cenný papír, včetně podrobných
pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují
alespoň způsob a dobu pro předložení akcií
vydaných zanikající společností jako cenný papír k
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Čl. 3 odst. 2

2. V projektu rozdělení musí být uvedeny alespoň
a) právní forma, firma a sídlo společností účastnících
se rozdělení;
b) výměnný poměr akcií a případně výše doplatku na
dorovnání;
c) způsoby přidělení akcií nástupnických společností;
d) den, od kterého majitelům akcií vzniká právo na
podíl na zisku, a všechny zvláštní podmínky týkající
se tohoto práva;
e) den, od kterého se jednání rozdělené společnosti
považují z účetního hlediska za jednání některé
nástupnické společnosti;
f) práva poskytnutá nástupnickými společnostmi
akcionářům se zvláštními právy a majitelům jiných
cenných papírů než akcie nebo navrhovaná opatření,
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výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že
akcie nebudou buď všem nebo některým akcionářům
vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato
skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,
b)
v souvislosti s výměnným poměrem při odštěpení
údaj o tom, kolik akcií jaké nebo jakých
nástupnických společností bude přiděleno k jedné
akcii rozdělované společnosti s uvedením jejich
druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty a
případného údaje o jejich přijetí k obchodování na
evropském regulovaném trhu, zda tyto akcie budou
cenným papírem, zaknihovaným cenným papírem
nebo imobilizovaným cenným papírem, včetně
podrobných pravidel postupu při jejich přidělovaní,
jež obsahují alespoň způsob a dobu pro převzetí
akcií nástupnické společnosti, jež jsou cenným
papírem, pokud se přidělují, anebo údaj o tom, že
akcie nástupnické společnosti nebudou buď všem
nebo některým akcionářům rozdělované společnosti
přidělovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost
známa v době vyhotovení projektu fúze,
c)
určení, jak budou při rozdělení sloučením získány
akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně,
d)
údaj o vlivu rozštěpení sloučením nebo odštěpení na
akcie dosavadních akcionářů nástupnické nebo
rozdělované společnosti, zejména údaj o tom, že
jejich akcie nepodléhají výměně, nebo údaj o tom, že
se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá
nebo účetní hodnota anebo se mění jejich druh nebo
forma, zda dojde k výměně akcií vydaných jako
cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované
cenné papíry či obráceně, včetně pravidel postupu
při jejich výměně nebo předložení k vyznačení
změny jmenovité hodnoty, jež obsahují alespoň
způsob a dobu pro předložení akcií nástupnické nebo
rozdělované společnosti vydaných jako cenný papír,
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Obsah

která se týkají těchto osob;
g) všechny zvláštní výhody poskytnuté znalcům ve
smyslu čl. 8 odst. 1, jakož i členům správních,
řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů
společností účastnících se rozdělení;
h) přesný popis a rozdělení složek obchodního jmění,
které se má převést na jednotlivé nástupnické
společnosti;
i) rozdělení akcií nástupnických společností mezi
akcionáře rozdělované společnosti a kritérium, na
kterém je toto rozdělení založeno.
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e)
práva, jež nástupnická společnost poskytne
vlastníkům účastnických cenných papírů nebo
zaknihovaných účastnických cenných papírů, které
nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě
opatření, jež jsou pro ně navrhována,
f)
postup pro případ, že akcionářům zúčastněné
společnosti vznikne právo odprodat akcie
nástupnické společnosti podle § 308, zejména údaj o
lhůtě a způsobu uveřejnění veřejného návrhu
smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na
odkoupení akcií podle § 49a až 49d, a
g)
údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní
radě nástupnické akciové společnosti má být
obsazeno
osobami
volenými
zaměstnanci
nástupnické akciové společnosti, určují-li tak
stanovy nástupnické společnosti, s uvedením, že tato
místa se neobsazují a budou obsazena až po zápisu
rozdělení do obchodního rejstříku.
(2) Počátek běhu doby pro předložení účastnických
cenných papírů nemůže předcházet dni zápisu rozdělení do
obchodního rejstříku.
(3) Jestliže vlastní nástupnické společnosti všechny
podíly zanikající nebo rozdělované společnosti, neobsahuje
projekt rozdělení údaje uvedené v § 250 písm. b), c) a f) a
odstavci 1 písm. a) až c), a f). To platí i v případě, že
nedochází k výměně podílu žádného akcionáře zanikající
společnosti za podíl v nástupnické společnosti z jiných
právních důvodů.
(4) Nevydala-li zúčastněná akciová společnost na
podíl v akciové společnosti dosud žádný účastnický cenný
papír nebo zaknihovaný účastnický cenný papír, uvede se tato
skutečnost v projektu rozdělení. V takovém případě se neuvádí
v projektu rozdělení pravidla pro výměnu akcií, ale pravidla
pro vydání akcií nástupnickou společností.
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Změna
V § 3 odst. 2 se za písmeno p) vkládají nová písmena q) a r), 32009L0138
Čl. 13 bod 13
zákona o
která znějí:
pojišťovnic „q)
členským státem, ve kterém se nachází pojistné riziko
tví
pojištěné pojistnou smlouvou týkající se neživotního
pojištění, členský stát,
1. na jehož území se nacházejí pojištěné budovy, jejich
součásti, příslušenství a věci, které se v nich nacházejí,
jsou-li pojištěny stejnou pojistnou smlouvou,
2. kde je registrován pojištěný dopravní prostředek
bez ohledu na jeho typ,
3. kde pojistník uzavřel pojistnou smlouvu na dobu
čtyř a méně měsíců, která se týká pojistných rizik
spojených s cestováním bez ohledu na pojistné
odvětví,
4. ve kterém má pojistník jako fyzická osoba bydliště
nebo sídlo, nebo jako právnická osoba své sídlo nebo
svoji pobočku, jedná-li se o případy, které nejsou
uvedeny v bodech 1 až 3,
r)

Změna
zákona o
pojišťovnic
tví

členským státem závazku členský stát, ve kterém má
pojistník, který uzavřel pojistnou smlouvu týkající se
životního pojištění, bydliště, nebo je-li pojistník
právnickou osobou, členský stát, ve kterém se nachází
sídlo nebo pobočka této právnické osoby, ke kterým se
smlouva vztahuje.“.

§ 132a
Povinné pojištění

Obsah

13. „členským státem, ve kterém se nachází riziko“ se
rozumí kterýkoli:
a) členský stát, ve kterém se nachází majetek, pokud se
pojištění vztahuje buď na budovy, nebo na budovy a
jejich obsah, pokud je obsah kryt stejnou pojistnou
smlouvou;
b) členský stát registrace, pokud se pojištění vztahuje na
vozidla jakéhokoli typu;
c) členský stát, ve kterém pojistník uzavřel pojistnou
smlouvu, pokud se jedná o pojistné smlouvy na dobu
maximálně čtyř měsíců, které kryjí rizika na cestách nebo
o dovolených, bez ohledu na odvětví;
d) ve všech případech, které nejsou výslovně zahrnuty v
písmenech a), b) nebo c), členský stát, ve kterém se
nachází:
i) bydliště pojistníka, nebo
ii) je-li pojistník právnickou osobou, provozovna
pojistníka, ke které se smlouva vztahuje;

Čl. 13 bod 14

32009L0138

(1) Stanoví-li právní předpis členského státu povinnost
sjednat určité pojištění, je tato povinnost splněna pouze tehdy,
je-li pojistná smlouva uzavřena v souladu s právními předpisy
členského státu, které se týkají tohoto soukromého pojištění.

14. „členským státem závazku“ se rozumí členský stát,
ve kterém se nachází:
a) bydliště pojistníka, nebo
b) je-li pojistník právnickou osobou, provozovna
pojistníka, ke které se smlouva vztahuje;

Čl. 179 odst. 2
a3
2. Pokud členský stát ukládá povinnost uzavřít pojištění,
vyhovuje pojistná smlouva této povinnosti, pouze pokud
je v souladu se zvláštními předpisy ohledně tohoto
pojištění, která přijal daný členský stát.
3. Pokud se v členském státě, který ukládá povinnost
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Nachází-li se pojistné riziko na území více členských států,
platí pro pojistnou smlouvu právo členského státu, který
povinnost sjednat určité pojištění ukládá.

Obsah

uzavřít pojištění, na pojišťovně požaduje, aby oznámila
orgánům dohledu jakýkoli zánik krytí, může být tento
zánik namítán vůči poškozeným třetím osobám pouze za
podmínek stanovených dotyčným členským státem.

(2) Je-li v členském státě, který ukládá povinnost sjednat
určité pojištění, uložena pojišťovně povinnost oznámit
oprávněným orgánům jakýkoli zánik soukromého pojištění,
pak tento zánik může být vůči poškozeným třetím osobám
pojišťovnou namítán pouze za podmínek stanovených
právními předpisy tohoto státu

Celex. Číslo

Název předpisu

31982L0891

Šestá směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (82/891/EHS)

32005L056

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností.

32008L0115

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při
navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

32009L0138

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím
výkonu (Solventnost II).

32008L0122

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o
dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.

32011L0035

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností.

32011L083

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady
93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/7/ES.
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