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TÉMA ČÍSLA

Novela zákona o
obchodních
korporacích

Vážení klienti,
rádi bychom Vás seznámili se zásadními
změnami v oblasti korporátního práva,
k nimž dojde v souvislosti s novelou
zákona o obchodních korporací (ZOK)
s účinností od 1. 1. 2021. Některé
z těchto změn se pravděpodobně
dotknou i Vás, neboť tam, kde
zakladatelské dokumenty neodpovídají
novelizovanému znění zákona, budou
obchodní korporace povinny své
korporátní dokumenty přizpůsobit do
jednoho roku ode dne účinnosti novely.

• zrušení stávajícího pravidla dobré
víry osoby, které byl vyplacen podíl
na zisku při porušení podmínek pro
jeho vyplacení;
• omezení vyplácení záloh podílu na
zisku, jejichž součet nemůže být
vyšší než polovina průměru výsledků
hospodaření
dosažených
v posledních
třech
účetních
obdobích;
•
rozdělení a výplata podílu na zisku
bude dále omezena u kapitálových
společností a družstev, které musí
mít dostatek distribuovatelného
vlastního kapitálu.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ ZOK

Nárok na vypořádací podíl

Splácení základního kapitálu

• vznikne pouze tehdy, pokud účast
společníka
zanikne
v obchodní
korporaci za jejího trvání bez
právního nástupce.

• základní kapitál, u něhož výše
vkladů nepřesáhne částku 20.000,Kč, bude možné učinit i jiným
způsobem, např. v hotovosti přímo
do rukou správce vkladu.
Zápis věcných práv k podílům
• zápis dalších věcných práv do
obchodního rejstříku k podílům
v obchodní
korporaci
(s výjimkou podílů představovaných
cenným papírem), např. právo
předkupní, bude povinný a tento
zápis bude konstitutivní. Věcné
právo musí být zapsáno do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti této novely.
Podíl na zisku
• rozdělení zisku a jiných vlastních
zdrojů lze učinit kdykoli do konce
účetního období následujícího po
účetním období, za které byla
účetní závěrka sestavena;
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Právnická osoba jako statutární
orgán
• zavádí se povinnost právnické osoby
ve funkci člena voleného orgánu
kapitálové
společnosti/družstva
zmocnit bez zbytečného odkladu po
jmenování do funkce fyzickou osobu,
která za ní bude jednat. Pokud tak
právnická osoba neučiní do 3 měsíců
od ode dne nabytí účinnosti této
novely, její funkce zanikne ex lege.
Odstoupení z fu nkce
• výkon funkce končí dnem, kdy
odstoupení projednal nebo měl
projednat orgán, který takového
člena zvolil.
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Smlouva o výkonu funkce
• neschválená smlouva o výkonu funkce ze strany
nejvyššího orgánu nenabude účinnosti;
• pravidlo bezplatného výkonu funkce se bude uplatňovat
pouze ve vztahu ke kapitálovým společnostem;
• při rozporu mezi pravidly ve společenské smlouvě a
smlouvě o výkonu funkce se uplatní pravidla obsažena ve
společenské smlouvě;
• při rozporu se smlouvou o výkonu funkce, která byla
schválena ještě před 1. 1. 2021, se bude postupovat ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely.

• pro účetní období, které započalo před 1. 1. 2021, se bude
zpráva o vztazích zpracovávat ve znění zákona účinném
přede dnem nabytí účinnosti této novely;
• povinné ověření auditorem a uložení do sbírky listin, pokud
ovládaná osoba vyhotovuje výroční zprávu, přičemž zpráva
o vztazích tak bude její součástí;
• rozšíření okruhu společníků, kteří z vážných důvodů mohou
navrhnout jmenování osoby znalce pro přezkum;
• pravidla pro tento přezkum se použijí poprvé u zprávy o
vztazích, která bude zpracována v období po 1. 1. 2020.
2. KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Další podmínky výkonu funkce člena
statutárního orgánu
• vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce
bude možné až na 3 roky. Zároveň se ruší kumulativní
podmínky spočívající v opakovaném a závažném
porušení;
• povinnost člena statutárního organu, který přispěl k
úpadku obchodní korporace, spočívající v povinnosti
vydání zákonem stanoveného prospěchu do majetkové
podstaty, přičemž takové řízení bude incidenčním
sporem podle insolvenčního zákona;
• pokud bylo insolvenční řízení zahájeno před 1. 1. 2020,
použijí se pro toto řízení ustanovení ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této novely;
• rozšíření odpovědnosti členů statutárního orgánu na
bývalé členy statutárního orgánů/osoby v obdobném
postavení/fyzické osoby zmocněné k zastupování
právnické osoby/další každou osobu, která se fakticky v
takovém postavení nachází, přestože není členem orgánu,
a to bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci
má.
Zpráva o vztazích
• nebude muset obsahovat informace, které podléhají
ochraně nebo utajení podle jiných právních předpisů.
V takovém případě bude muset být vždy připojeno
sdělení o její neúplnosti, včetně uvedení důvodu, pro
který se vyžadované informace neuvádějí;
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Změny společenské smlouvy
• vypuštění některých údajů ze společenské smlouvy/stanov,
které zákon připouští, se již nebude považovat za změnu
společenské smlouvy/stanov.
Rozhodování per rollam
• návrh rozhodnutí per rollam, který musí mít formu veřejné
listiny, bude možné zaslat společníkům ve formě kopie
veřejné listiny. Vyjádření společníků/akcionářů tak nebude
nutné vyhotovovat ve formě NZ, avšak podpis bude muset
být úředně ověřen.
Monistické akciové společnosti
• orgán statutárního ředitele, tak i předsedy správní rady se
ruší a jediným orgánem zůstane správní rada s min. počtem
3 členů (neurčí-li stanovy jinak);
• počet členů správní rady musí být ve stanovách uveden do
souladu nejpozději v den konání volby nových členů správní
rady nebo při první změně počtu členů správní rady ve
stanovách.
Dozorčí rada a.s.
• úprava volby členů dozorčí rady (tzv. kodeterminace) u
dualistického modelu akciové společnosti s více než 500
zaměstnanci: 1/3 dozorčí rady bude volena zaměstnanci
v pracovním poměru. Představenstvo musí vyhotovit
volební řád, který bude upravovat podrobnosti postupu
takové volby;
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• stanovy musí být uvedeny do souladu a současně
volební řád musí být vyhotoven nejpozději do 5 let
ode dne nabytí účinnosti této novely;
• podmínka, aby byl zvolený zaměstnanec
v pracovním poměru, se nebude vztahovat na člena
dozorčí rady, který byl zvolen do funkce před
účinností této novely.

Výše uvedený přehled obsahuje pouze hlavní změny, které
tato rozsáhlá novela přináší. V případě, že byste měli
zájem o bližší informace k jakékoli z uvedených oblastí,
včetně přípravy právních dokumentů, neváhejte se na nás
obrátit.

3. DALŠÍ ZMĚNY
• veškerá ujednání v zakladatelském právním jednání,
která by odporovala donucujícím ustanovením ve
znění této novely, pozbývají závaznosti. Z toho
důvodu tak musí být zakladatelské právní jednání
přizpůsobeno do 1 roku ode dne účinnosti této
novely a následně v této lhůtě doručeno do sbírky
listin;
• pokud novela ukládá povinnost provést zápis
skutečnosti, která se dosud nezapisovala, vzniká
povinnost zapsat tuto skutečnost do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti této novely;
• právní jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu
obchodní korporace učiněné před 1. 1. 2021 bude
dokončeno v režimu zákona účinném přede dnem
nabytí účinnosti této novely;
• obchodní korporaci, která po dvě po sobě jdoucí
účetní období nezaloží účetní závěrky do
obchodního rejstříku a zároveň jí nebude možné
doručit výzvu ke splnění povinnosti chybějící účetní
závěrky založit, bude možné zrušit bez likvidace.
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