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Navrhovaný právní předpis
(resp. jiný právní předpis)
Ustanovení
(část, §, odst.,
písm.. apod.)

Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

§ 7 odst. 3 Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 12012P/TXT
písm. b)
osoba se dopustí přestupku tím, že
b)
způsobí jinému újmu pro jeho
příslušnost k národnostní menšině nebo pro
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti,
pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo
náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho
politické nebo jiné smýšlení, členství nebo
činnost v politických stranách nebo politických
hnutích, odborových organizacích nebo jiných
sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, 32000L0043
rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný
stav.

32004L0113

Ustanovení
(čl., odst.,
Obsah
písm., bod.,
apod.)
Čl. 21
Zákaz diskriminace

Čl. 2

Zakazuje se jakákoli diskriminace založená
zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém
nebo sociálním původu, genetických rysech,
jazyku,
náboženském
vyznání
nebo
přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli
jiných názorech, příslušnosti k národnostní
menšině, majetku, narození, zdravotním
postižení, věku nebo sexuální orientaci. […]

Čl. 4 odst. 1

Pro účely této směrnice se „zásadou rovného
zacházení“ rozumí, že neexistuje žádná přímá
nebo nepřímá diskriminace na základě rasy
nebo etnického původu. […]

Pojem diskriminace

Zásada rovného zacházení

Pro účely této směrnice se zásadou rovného
zacházení s muži a ženami rozumí, že:
a) nedochází k přímé diskriminaci na základě
pohlaví, včetně méně příznivého zacházení se
ženami z důvodu těhotenství a mateřství;
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b) nedochází k nepřímé diskriminaci na základě
pohlaví.
32000L0078

Čl. 2 odst. 1

Pro účely této směrnice se „zásadou rovného
zacházení“ rozumí neexistence jakékoli přímé
nebo nepřímé diskriminace na jakémkoli
základě uvedeném v článku 1.

32006L0054

Čl. 2 odst. 2

Pro účely této směrnice diskriminace zahrnuje:
a) obtěžování a sexuální obtěžování, jakož i
jakékoli méně příznivé zacházení vycházející z
odmítnutí takového chování dotyčnou osobou
nebo podvolení se mu;
b) navádění k diskriminaci osob na základě
pohlaví;
c) jakékoliv méně příznivé zacházení se ženou
v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou
dovolenou ve smyslu směrnice 92/85/EHS.

§ 7 odst. 4

Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, 32000L0043
jde-li o přestupek podle […] nebo odstavce 3.

Čl. 15

32004L0113

Čl. 14

Sankce
Členské státy stanoví systém sankcí za
porušování vnitrostátních ustanovení přijatých
podle této směrnice a přijmou všechna opatření
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Takto
stanovené sankce, které mohou zahrnovat
vyplácení náhrad oběti, musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
Sankce
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§ 9 odst. 2 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 31989L0666
písm. a) bod dopustí přestupku tím, že
1
a) nesplní povinnost
1.
uvádět na obchodních listinách a v
rámci informací zveřejňovaných způsobem
umožňujícím dálkový přístup údaje o své
obchodní firmě, a nemá-li ji, o svém jménu,
sídle, zápisu do obchodního rejstříku, včetně
oddílu a vložky, nebo do jiného veřejného
rejstříku, popřípadě do jiné evidence, pokud
jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku,
a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

Členské státy stanoví systém sankcí za
porušování vnitrostátních předpisů přijatých na
základě této směrnice a přijmou všechna
opatření
nezbytná
k
zajištění
jejich
uplatňování. Stanovené sankce, které mohou
zahrnovat vyplácení náhrad oběti, musí být
účinné, přiměřené a odrazující.
Čl. 1, 2, 3, 7 Listiny a údaje týkající se poboček
a8
vytvořených v členském státě společnostmi,
které se řídí právem jiného členského státu a na
které se vztahuje směrnice 68/151/EHS, jsou
zveřejňovány v souladu s článkem 3 uvedené
směrnice podle práva členského státu, ve
kterém se nachází pobočka.
Je-li zveřejňování provedené u pobočky odlišné
od zveřejňování u společnosti, je pro operace
uskutečněné s pobočkou určující způsob
zveřejňování u pobočky.
Povinné zveřejňování stanovené v článku 1 se
vztahuje pouze na tyto listiny a údaje:
a) adresa pobočky;
b) činnost pobočky;
c) rejstřík, ve kterém je veden pro společnost
spis uvedený v článku 3 směrnice Rady
68/151/EHS, a číslo zápisu této společnosti do
tohoto rejstříku;
d) název a právní forma společnosti a název
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pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;
e) jmenování, ukončení funkce a totožnost
osob, které jsou oprávněny zastupovat
společnost vůči třetím osobám a v soudních
řízeních
— jako statutární orgán nebo členové takového
orgánu v souladu se zveřejňováním společností
podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice
68/151/EHS,
— jako stálí zástupci společnosti pro činnosti
pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí;
f) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a
pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace, v
souladu se zveřejňováním provedeným u
společnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. h), j) a k)
směrnice 68/151/EHS,
— úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení,
jehož předmětem je společnost;
g) účetní dokumenty za podmínek uvedených v
článku 3;
h) zrušení pobočky.
Členský stát, ve kterém byla pobočka
vytvořena, může stanovit zveřejňování tak, jak
je uvedeno v článku 1,
a) podpisu osob uvedených v odst. 1 písm. e) a
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f) tohoto článku;
b) aktu, kterým se společnost zakládá, a stanov,
pokud jsou obsaženy v samostatném aktu, v
souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice
68/151/EHS, a změn těchto aktů;
c) osvědčení z rejstříku uvedeného v odst. 1
písm. c) tohoto článku o existenci společnosti;
d) údaje o zárukách zatěžujících majetek
společnosti nacházející se v tomto členském
státě, pokud se toto zveřejňování týká platnosti
takových záruk.
Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 2 odst.
1 písm. g) se týká pouze účetních dokumentů
společnosti tak, jak byly v souladu se
směrnicemi 78/660/EHS, 83/349/EHS a
84/253/EHS
vypracovány,
ověřeny
a
zveřejněny podle práva členského státu, kterým
se řídí společnost.
Listiny a údaje týkající se poboček
vytvořených v členském státě společnostmi,
které se neřídí právem členského státu, ale
které mají právní formu srovnatelnou s
právními formami uvedenými ve směrnici
68/151/EHS, jsou zveřejňovány podle práva
členského státu, ve kterém byly pobočka
vytvořena, v souladu s článkem 3 uvedené
směrnice.
Použije se čl. 1 odst. 2.
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Povinné zveřejňování stanovené v článku 7 se
vztahuje alespoň na tyto listiny a údaje:
a) adresa pobočky;
b) činnost pobočky;
c) právo státu, kterým se řídí daná společnost;
d) pokud to právo stanoví, rejstřík, do kterého
je společnost zapsána, a číslo zápisu této
společnosti do tohoto rejstříku;
e) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy,
pokud jsou obsaženy v samostatném aktu,
jakož i všechny změny těchto aktů;
f) právní forma, sídlo a předmět podnikání
společnosti, jakož i alespoň jednou ročně výše
upsaného základního kapitálu, pokud tyto údaje
nejsou obsaženy v aktech uvedených v písmenu
e);
g) název společnosti a název pobočky, pokud
se liší od názvu společnosti;
h) jmenování, ukončení funkce a totožnost
osob, které jsou oprávněny zastupovat
společnost vůči třetím osobám a v soudních
řízeních:
— jako statutární orgán nebo členové takového
orgánu,
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— jako stálí zástupci společnosti pro činnosti
pobočky.
Musí být uveden rozsah pravomocí osob
oprávněných zastupovat společnost, jakož i to,
zda tak mohou činit jednotlivě, nebo zda musí
jednat společně;
i)
— zrušení společnosti, jmenování, totožnost a
pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace,
— úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení,
jehož předmětem je společnost;
j) účetní dokumenty za podmínek uvedených v
článku 7; h) zrušení pobočky.

32009L0101

Čl. 5

Členské státy stanoví, že dopisy a
objednávkové listy v papírové nebo jiné formě
mají obsahovat tyto údaje:
a) informace nezbytné k identifikaci rejstříku, u
kterého je veden spis uvedený v článku 3, a
číslo zápisu společnosti do tohoto rejstříku;
b) právní formu společnosti, sídlo společnosti a
případně údaj, že společnost je v likvidaci.
Jestliže je v těchto listinách zmínka o
základním kapitálu společnosti, musí se údaj
týkat upsaného a splaceného základního
kapitálu. Členské státy stanoví, že internetové
stránky společností budou obsahovat alespoň
údaje uvedené v prvním pododstavci a případně
odkaz na upsaný a splacený základní kapitál.
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§ 9 odst. 3

Za přestupek […] lze uložit pokutu […] a za 31989L0666
přestupek podle odstavce 2 písm. b) pokutu do
50 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

32009L0101

§ 10 odst. 1

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 32005L0029
osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně
užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení
zaměnitelné
s obchodní
firmou
nebo
označením příznačným pro jiného podnikatele.

Čl. 12

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro
případ, že nedojde ke zveřejnění stanovenému
v článcích 1, 2, 3, 7, 8 a 9 nebo jestliže v
obchodních dopisech a na objednávkových
listech nejsou uvedeny povinné údaje
stanovené v článcích 6 a 10.

Čl. 7 písm. b)

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro
případ
b) neuvedení povinných údajů stanovených v
článku 5 na obchodních dokumentech nebo
internetové stránce společnosti.
Klamavá jednání

Čl. 6 odst. 1
písm. f)

1. Obchodní praktika je považována za
klamavou,
pokud
obsahuje
nesprávné
informace, a je tedy nepravdivá, nebo pokud
jakýmkoli způsobem, včetně celkového
předvedení, uvádí nebo je schopná uvést
průměrného spotřebitele v omyl ve vztahu k
jednomu nebo k více z níže uvedených bodů, i
když informace jsou věcně správné, což v obou
případech vede nebo může vést k rozhodnutí
spotřebitele o obchodní transakci, které by
jinak neučinil:
f) podstata, charakteristické rysy a práva
obchodníka nebo jeho zástupce, například jeho
totožnost a majetek, způsobilost, postavení,
schválení, přidružení nebo vztahy, práva
průmyslového, obchodního nebo duševního
vlastnictví nebo jeho ocenění a vyznamenání;

32005L0029

Čl. 6 odst. 2

2. Obchodní praktika je rovněž považována za
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písm. a)

§ 10 odst. 2

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 32005L0029
do 50 000 Kč.

Číslo předpisu EU
(kód Celex)
12012P/TXT
32000L0043
32004L0113
32000L0078
32006L0054
31989L0666

Čl. 13

klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s
přihlédnutím ke všem jejím rysům a
okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že
průměrný spotřebitel učiní rozhodnutí o
obchodní transakci, které by jinak neučinil, a
zahrnuje:
a) jakékoli uvádění produktu na trh, včetně
srovnávací reklamy, které vede k záměně s
jinými produkty, ochrannými známkami,
obchodními firmami nebo jinými rozlišovacími
znaky jiného soutěžitele;
Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě
této směrnice a přijmou veškerá opatření
nezbytná pro jejich uplatňování. Tyto sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Název předpisu EU
Listina základních práv Evropské unie
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na
jejich rasu nebo etnický původ
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v
přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání
a povolání
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí
a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání
Jedenáctá směrnice Rady z 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami
společností řídících se právem jiného členského státu (89/666/EHS)
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Číslo předpisu EU
(kód Celex)
32009L0101

32005L0029

Název předpisu EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy,
za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,
98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních
praktikách)

