
IX. 

 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
 
Návrh zákona, kterým se zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další 
zákony 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 1. listopadu 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 30. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Připomínkové 
místo Připomínka Způsob vypořádání 

ÚV ČR – VÚV 
 
Mgr. Heda 
Čepelová, 
cepelova.heda@
vlada.cz 
 

Obecná připomínka: 
Na předsedu vlády se v souvislosti s touto novelou ZOK obrátili zástupci 
sektoru družstevního bydlení (SČMBD, DMSČR a SMBD) se svými 
připomínkami. Vzhledem k tomu, že jejich podstatu považujeme za věcně 
relevantní a podstatnou, uplatňujeme je níže v plném rozsahu, žádáme o 
jejich zohlednění v připomínkovém řízení a řádné vypořádání. 
 
Obecně: 
Z hlediska právní úpravy družstva v zákoně o obchodních korporacích (dále 
jen „ZOK“) je předkládaný návrh novely v zásadním rozporu s celkovým 
deklarovaným pojetím tohoto návrhu novely ZOK a také s obecnou částí 
důvodové zprávy, podle níž „jsou k novelizaci vybrána taková ustanovení, 
s nimiž si praxe bez legislativního zásahu nedokáže sama poradit, anebo se 
s nimi vypořádává jen se značnými obtížemi. Rovněž se navrhuje napravit 
zjevné chyby.“ 
Zásadní rozpor s tímto, vcelku oprávněným záměrem poměrně rozsáhlé 
novelizace ZOK, lze spatřovat v některých návrzích týkajících se změn 
v dosavadní právní úpravě družstva. Především jde o návrhy změn ve způsobu 
založení družstva bez ustavující schůze, dále ve zvláštních ustanoveních o 
bytovém družstvu a nájmu družstevního bytu. Jde o návrh na vztažení 
ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu na nájem družstevního bytu. 
Obecně uznávané pojetí pramenů právní úpravy nájmu družstevního bytu, 
jako zvláštního druhu nájmu oproti jeho obecnému vymezení v OZ, je 
v předkládaném návrhu novelizace ZOK zcela opominuto, což je nepřijatelné. 

Neakceptováno 
 
Věcně srov. vypořádání příslušných připomínek níže. 
 
Podrobně popsáno níže, trvá rozpor u bodu ad 1 a ad 3 
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V obou případech (založení družstva a nájem družstevního bytu) jde v návrhu 
novelizace ZOK o nepřijatelné návrhy zásadní a koncepční povahy, které 

a) v případě návrhu týkajícího se koncepční změny způsobu založení 
družstva 

» jednak jdou nad rámec proklamovaného záměru navrhované 
novely ZOK, přičemž pro zásadní změny ve způsobu založení 
družstva nejsou žádné věcné důvody, 

» jednak jde o návrh řešení, které neodpovídá zákonné úpravě ve 
většině zemí Evropy i světa, 

» jednak nerespektuje zásadní odlišnost družstva od obchodních 
kapitálových společností; 

b) v případě návrhu koncepční změny právní úpravy nájmu 
družstevního bytu jde o nepromyšlený zásah do systému 
družstevního bydlení, které nelze ztotožňovat s komerčním nájmem 
bytu, vyžadující zákonodárcovu ochranu slabší strany, a to ani 
z hlediska subjektů tohoto právního vztahu (výlučně bytové družstvo 
a člen bytového družstva), z hlediska obsahu tohoto právního vztahu 
(který tvoří součást členských práv a povinností, jejichž základní 
úprava je svěřena úpravě družstevně právních vztahů v rámci ZOK a 
podrobnější úprava náleží do autonomie soukromé vůle členů 
bytového družstva, vyjadřované stanovami bytového družstva), a 
také z hlediska jednoznačně vyjádřeného principu (i v současném 
ZOK), podle něhož jde o „neziskové“ užívání družstevního bytu 
výlučně členy bytového družstva, kteří se (nebo jejich právní 
předchůdci) na pořízení bytu podíleli svým členským vkladem a kteří 
projevem své soukromé vůle při schvalování stanov také společně 
určují podmínky pro nájem (užívání) družstevního bytu. 

V obou případech jde o návrhy, které nejen postrádají náznak analýzy, jejíž 
závěry by jakkoliv odůvodňovaly tento zcela neobvyklý zásah do současné 
právní úpravy založení družstva, a v případě nájmu družstevního bytu by 
odůvodňovaly zásadní zásah do právních vztahů mezi členem a družstvem 
tohoto zvláštního typu, s významně zákonem omezenou (resp. vymezenou) 
právní osobností podle výslovných ustanovení ZOK (jak z hlediska činnosti, 
tak z hlediska hospodaření a také s výrazně odlišnými podmínkami pro vznik 
práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a s výrazně odlišným 
pojetím samotného práva družstevního nájmu, jako součástí členských práv 
v bytovém družstvu. I samotné právní pojetí družstevního bytu má zásadně 
odlišné znaky od běžného nájemního bytu již i v samotném právním vymezení 
pojmu družstevní byt v současném ZOK. 
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Zásah do těchto právních vztahů nijak nepromyšlenou novelizací představuje 
bezprecedentní pochybení také z hlediska obvyklého procesu tvorby 
legislativních návrhů týkajících se družstev, jestliže ještě před oficiálním 
meziresortním připomínkovém řízením nebylo vůbec jednáno se zástupci 
legislativy Družstevní asociace ČR a družstevních svazů, což je rovněž 
bezprecedentní opominutí projednání návrhů s představiteli družstev v ČR – a 
to, oproti předchozí praxi spolupráce při přípravách rekodifikace soukromého 
práva. 
Lze konstatovat, že ustanovení novely ZOK, která se mají týkat družstva 
obecně a bytového družstva zvlášť, nejsou vedena záměrem řešit praktické 
problémy s některými současnými ustanoveními ZOK, nýbrž spíše snahou 
přizpůsobit úpravu právních poměrů družstva právní úpravě kapitálových 
obchodních společností. To je zcela chybný přístup, který nemůže nalézt své 
opodstatnění ani ve skutečnosti, že právní úprava družstev je zahrnuta v ZOK, 
a že družstvo je zahrnuto pod společný pojem obchodní korporace. 
Ze skutečných praktických problémů se současnou právní úpravou, s nimiž se 
družstva setkávají, jsou v návrhu novely řešeny jen některé, naproti tomu se 
však navrhují zásadní a koncepční změny v záležitostech, jejichž současná 
právní úprava v praxi problémy nečiní, anebo by postačila jednoduchá změna 
současných ustanovení ZOK, aniž by se vytvářely zásadní koncepční změny 
(což opět platí především pro oba nepromyšlené koncepční zásahy do založení 
družstva a do právní úpravy nájmu družstevního bytu). 
Zákonodárce by měl ve své zákonodárné činnosti respektovat skutečnost, že 
v případě družstva nejde (v rámci evropského i světového družstevního hnutí) 
především o sdružování kapitálu pro podnikání za účelem dosahování zisku, 
nýbrž především o sdružování osob za účelem uspokojování jejich zájmů jako 
členů družstva. 
V tomto směru by měla legislativa týkající se družstev dostatečně brát na 
vědomí také skutečnost, že družstva jsou společenstvími osob s otevřeným, a 
nikoliv uzavřeným členstvím, které se do tohoto společenství sdružily 
k uspokojování svých potřeb, a to v řadě případů též prostřednictvím společně 
vlastněného podniku. 
Je také třeba upozornit na Sdělení Evropské komise Radě, Evropskému 
parlamentu Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o podpoře 
družstevních společností v Evropě., které má vládám členských zemí EU 
připomenout význam této družstevní formy uspokojování potřeb členů 
v hospodářských a sociálně ekonomických systémech jednotlivých států, 
včetně významu také v oblastech podporujících zvyšování zaměstnanosti. 
Evropská komise zde jasně stanoví, že při zpracování nových zákonů, 
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týkajících se družstev, by měla národní legislativa vycházet z definice 
družstevních hodnot a principů, přijatých Mezinárodním družstevním svazem. 
Sdělení obsahuje dvanáct specifických doporučení činností. Zahrnují zejména 
legislativu a vládní politiku, spolupráci s družstevními svazovými 
organizacemi, tvorbu pracovních příležitostí, regionální rozvoj, finanční 
nástroje, shromažďování statistických údajů, podporu obchodní činnosti 
výchovu a vzdělávání.  Zvláštní důraz je pak kladen na Prohlášení o 
družstevní identitě, přijaté Mezinárodním družstevním svazem. 
Za tím účelem Evropská komise také trvá na povinnosti platící pro vlády 
všech členských zemí EU informovat Evropskou komisi i své partnery 
v družstevnictví, jakmile vypracují novou právní normu v této oblasti, a to 
ještě před oficiálním přijetím jejího textu. 
Evropská komise si je vědoma, že družstevní hnutí jako jediné vytváří vždy 
vertikální strukturu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a disponuje 
vlastní identickou družstevní legislativou. 
5S odvoláním na shora uvedené a na požadavek Evropská komise týkající se 
přípravy legislativy týkající se družstev, je nezbytné, aby představitelé 
družstevního hnutí byli informováni o všech legislativních krocích a přizváni 
k tvorbě nové legislativy týkající se družstev. K naplnění Sdělení Evropské 
komise je potřebné, aby Družstevní Asociace ČR byla vždy zahrnuta do 
oficiálního připomínkového řízení a byla respektována její legislativní 
iniciativa na úseku právní úpravy družstevnictví již v době příprav 
legislativních návrhů před zahájením oficiálního projednávání návrhů. Tím 
dojde k propojení mezi vládním a družstevním sektorem, jak to předpokládá 
Sdělení Evropské komise a jak to odpovídá významu a tradici družstevnictví. 
Vzhledem k bezprecedentnímu postupu při přípravách návrhu novelizace 
ZOK a současně vzhledem k návrhům zásadních koncepčních změn 
týkajících se právní úpravy družstva v ZOK (a v § 2240 OZ), a 
s odvoláním na shora uvedené, jsme nuceni odmítnout návrh novely ZOK 
v části týkající se družstev, a to jako celek. Požadujeme, aby záměry 
novelizace ZOK, pokud se týkají družstev (nebo se týkají také družstev), 
byly nejdříve projednány se zástupci národní družstevní centrály 
(Družstevní Asociace ČR) a se zástupci družstevní legislativy jednotlivých 
svazů družstev. Budou tak nejen naplněny požadavky Sdělení Evropské 
komise o podpoře družstevních společností v Evropě, ale také bude 
umožněno na odborné úrovni a se znalostí věci projednat souhrnně pojetí 
změn, které se v rámci novelizace ZOK mají dotýkat družstev. 
Tato připomínka je zásadní. 
1. K založení družstva: Jde o zásadní připomínku k § 8, spolu s návrhem Částečně akceptováno – ROZPOR 
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na vypuštění s tím spojených novelizačních bodů ve zvláštních 
ustanoveních o družstvu. Zásadně nesouhlasíme s neodůvodněným 
vypuštěním ustanovení o založení družstva na ustavující schůzi – a 
odkazujeme na obecnou část těchto připomínek. 
Návrh novelizace v této záležitosti představuje zcela zásadní změny ve 
způsobu založení družstva, který se zcela odchyluje od tradičního 
způsobu založení na ustavující schůzi, aniž by pro to byl jakýkoliv věcný 
důvod. Jde pouze o záměr dále připodobňovat právní úpravu družstva 
právní úpravě obchodních společností. 
Žádný konkrétní věcný důvod není uveden ani v důvodové zprávě, 
přičemž vůbec nebyla provedena analýza této dosavadní tradiční právní 
úpravy založení družstva, jako právnické osoby, jejímž účelem je 
sdružovat osoby, nikoliv kapitál. Nebyla také provedena komparace í se 
zahraničními právními úpravami družstva alespoň v Evropě (vyjma 
odkazu na několik ustanovení v SRN a v Rakousku bez bližších údajů). 
Kromě toho, navržený způsob založení by činil potíže v tom směru, že je 
nezbytné zachovat princip, podle něhož se jednání o založení družstev 
účastní pouze ty osoby, které předtím podaly členskou přihlášku, přičemž 
navíc je právem zakládajících osob, aby rozhodovaly společně na 
ustavující schůzi o tom, že někteří zájemci o členství, kteří podali 
přihlášku, se nemohou stát členy družstva – např. s ohledem na účel 
zakládaného družstva, na obsah členství a předmět činnosti družstva. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Tato připomínka nebyla akceptována zcela – trvá návrh, kterým 
bude umožněno založení družstva pouhým přijetím stanov 
 

 
Stávající koncepce založení družstva na ustavující schůzi bude zachována; 
úprava bude zjednodušena. Kromě toho bude umožněno založit družstvo i 
bez ustavující schůze. Je to jeden z přístupů, který je legitimní a v zahraniční 
používaný. Jde navíc pouze o možnost, které zájemci nemusí využít; 
obdobnou možnost zná již dnes spolkové právo. Založení družstva pouhým 
přijetím stanov může být velmi praktické v situaci, když počet zájemců o 
založení družstva bude nízký a tyto osoby budou ve shodě. 
 
 

2. K požadavku na souhlas se změnou stanov bytového družstva - § 731: 
Také v návrhu novelizace tohoto ustanovení se nadále uplatňuje nereálný 
a neodůvodněný požadavek souhlasu všech členů družstva, byť je 
zmírněn oproti současnému znění tohoto ustanovení ZOK. S návrhem 
nelze souhlasit. 
Tvůrci novely si neuvědomují, že z principu neuzavřeného počtu členů 
v družstvu a volné dispozice s družstevními podíly dochází nejenom 
k časté změně členů, ale tito jsou rozptýleni mnohdy i v jiných zemích, 
nejen EU a s ohledem na jejich počet, který není ohraničen. je zavádění 
práva veto zcela iluzorní. Proto se také dosud nepodařilo přizpůsobit 
změny stanov ustanovením ZOK a NOZ u velké části družstev, i když 
hrozí případná peněžitá sankce, nebo dokonce i nařízení likvidace 

Akceptováno jinak 
 
Ke změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a) bude třeba souhlas ¾ všech 
členů družstva, každý člen bude mít 1 hlas, a dále souhlas všech těch členů, 
kteří aktuálně plní podmínky pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy; 
je nepřijatelné, aby se těmto členům změnila „pravidla hry“ bez jejich 
výslovného souhlasu. 
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družstva. Prozatím však nebyla podobná sankční opatření použita, a 
nepochybně též s ohledem na v podstatě neproveditelnost požadované 
podmínky stoprocentního souhlasu všech členů bytového družstva. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Tato připomínka byla v podstatě vyřešena návrhem na uvedené 
kvorum potřebné ke změně stanov – akceptováno na jednání zástupci 
družstev. 
 

3. K nájmu družstevního bytu – k § 741 (a k vypuštění § 2240 OZ): 
S navrhovaným řešením v ZOK (a současným vypuštěním § 2240 OZ 
týkajícího se nájmu družstevního bytu) nelze souhlasit. Návrh je 
v příkrém rozporu s celou koncepcí úpravy nájmu družstevního bytu, 
přijatou v OZ. 
Nájem družstevního bytu byl podle předchozího občanského zákoníku 
vždy považován za zvláštní skupinu nájmu, která má své opodstatnění 
také ve zvláštní právní povaze družstevního bytu (jímž je pouze byt 
pronajatý bytovým družstvem členovi bytového družstva, který se na jeho 
pořízení sám či jeho právní předchůdce podílel) a ve spojení práv a 
povinností z nájmu družstevního bytu s členskými právy a povinnostmi 
člena v bytovém družstvu (jde o jednu ze skupin práv a povinností člena 
bytového družstva-nájemce družstevního bytu. 
Předložený návrh by popřel dosavadní doktrínu družstevního bytu a 
nájmu družstevního bytu a celou koncepci družstevního bydlení, což by 
představovalo zcela neodůvodněný koncepční zásah do právní úpravy 
družstevního bydlení, navíc navrhovaný bez jakéhokoliv věcného 
zdůvodnění takovéto zásadní koncepční změny. 
Nájem družstevního bytu je zcela odlišný právní vztah než obecně nájem 
bytu. Nájem bytu obecně je (až na některé výjimky v případě sociálního 
bydlení a sociální politiky měst a obcí v bytové politice) jedním ze 
způsobů dosahování zisku z investice vložené do pořízení domu s byty. 
Nájem bytu (nedružstevního) tedy představuje právní vztahy mezi 
subjekty zákonem blíže nevymezenými, jehož účelem je pronájem bytu 
za cenu, v níž je zahrnuta také příslušná míra zisku, a vytváří určitou 
nerovnost smluvních stran, kdy zákonodárce ochraňuje oprávněné zájmy 
slabší strany (nájemce) proti případné libovůli pronajímatele. Nic 
takového však nepřichází v úvahu v případě užívání (nájmu) družstevního 
bytu. V prvé řadě jde o nájem, jehož účelem není pronajímat byt za 
nájemné, které bude zahrnovat také příslušnou míru zisku pro 

Částečně akceptováno – ROZPOR 
 
Nelze souhlasit, že jde o koncepční změnu právní úpravy. Navrhovaná 
změna reaguje na stávající nejistotu, zda se stanovy bytového družstva 
mohou odchýlit od kogentní úpravy v občanském zákoníku, či nikoli. M. 
Novotný sice dovozuje, že se stanovy mohou odchýlit od kogentní úpravy 
nájmu (M. Novotný in Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. 
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2016. s. 352), opačně však F. Cileček (F. Cileček in Štenglová, I., 
Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 945), Z. Čáp (Z. Čáp in Lasák, J., 
Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 2723, 2724) a M. 
Hulmák s E. Kabelkovou (M. Hulmák, E. Kabelková in Hulmák, M. a kol. 
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 354).  
Je sice pravdou, že právo na uzavření nájemní smlouvy je jedním 
z členských práv spojených s družstevním podílem, to však bez dalšího 
neznamená, že v bytovém družstvu nemůže být slabší strana, kterou je třeba 
chránit. Obecně lze konstatovat, že i obchodním korporacím je vlastní 
přítomnost slabší strany a že i právo obchodních korporací zavádí některé 
instituty, které slabší stranu chrání, např. actio pro socio, právo dovolat se 
neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu, požadavek na rozhodování 
kvalifikovanou většinou či požadavek souhlasu všech. O změně podmínek 
nájmu by napříště měla rozhodovat prostá většina přítomných, tj. řada členů 
může být přehlasována. Ti v konečném důsledku představují slabší stranu, 
která je ve stejném postavení jako nájemce – tj. buď na podmínky přistoupí, 
nebo z nájemního vztahu odejde; členové bytového družstva jsou navíc 
oproti běžným nájemcům k družstvu vázáni svou majetkovou účastí, není 
proto tak jednoduché často ani výhodné se z tohoto vztahu vyvázat -  tím 
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pronajímatele, nýbrž jde o princip „neziskového“ nájemného, podle 
výslovného ustanovení § 744 ZOK. Podmínky pro vznik práva na 
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (spojené s požadavkem 
členství v bytovém družstvu a s podmínkou podílení se na pořízení 
družstevního bytu členským vkladem) a podmínky pro užívání 
družstevního bytu si členové určují projevem své soukromé vůle při 
schvalování stanov bytového družstva, při dodržení kogentních 
ustanovení ZOK týkajících se nájmu družstevního bytu. Nelze tedy činit 
rovnítko mezi nájmem bytu a mezi nájmem družstevního bytu, a tedy ani 
nelze trvat na v zásadě obdobných zákonných pravidlech pro nájem 
obecně a pro nájem družstevního bytu, a omezovat tak autonomii vůle 
členů bytového družstva při vytváření pravidel pro bydlení v družstevních 
domech.  Tato pravidla však musí být ve stanovách vždy určena tak, aby 
byla v souladu se základními principy občanskoprávních vztahů podle § 1 
a násl. občanského zákoníku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Tato připomínka nebyla akceptována - trvá návrh, kterým 
dochází ke změně právní úpravy nájmu družstevního ve prospěch 
úpravy v NOZ oproti ZOK dle stávající právní úpravy 

spíše je proto nezbytné je chránit. 
Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá specifika, 
tato specifika jsou však upravena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích a vylučují tak obecnou úpravu v občanském zákoníku. Zákon o 
obchodních korporacích kogentně stanoví způsob ukončení nájemního 
vztahu (§ 734 ZOK), s ohledem na skutečnost, že je právo nájmu spojeno 
s podílem, stanoví, že se společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 
736 a 737 ZOK), dále kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba 
neurčitá [§ 742 písm. a) ZOK], či neziskové nájemné (§ 744 ZOK). 
Pokud jde o vznik družstevního nájmu, právo na uzavření nájemní smlouvy 
je sice po splnění předepsaných podmínek právem spojeným s podílem, i tak 
však nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy. 
Pokud jde o odevzdání bytu, v případě, že dojde k převodu nebo přechodu 
podílu a tím i nájmu družstevního bytu, družstvo v takovém vztahu nebude 
vystupovat, na druhou stranu v případě vystoupení člena z družstva to bude 
právě družstvo, kdo bude přebírat byt a následně jej odevzdávat novému 
nájemci. 
V případě, že bude družstvo předávat byt svému členovi do družstevního 
nájmu, mělo by jej předat ve stavu způsobilém k užívání, jak předvídá 
občanský zákoník; pokud by tomu tak nebylo, měla by členovi poskytnuta 
stejná ochrana jako běžnému nájemci. V situacích převodů a přechodů 
družstevního nájmu družstvo byt nepředává. 
Úprava nájemného je vyloučena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích, jedná se o úpravu speciální k obecné úpravě občanského 
zákoníku, proto má úprava v zákoně o obchodních korporacích přednost a 
ustanovení v občanském zákoníku se tak nepoužije. 
Je třeba přisvědčit, že současné pojetí běžné údržby a běžných oprav je pro 
účely družstevního nájmu nevyhovující. S ohledem na uvedené bude 
v zákoně o obchodních korporacích formulováno speciální pravidlo. 
Skutečnost, že se jistota neužívá, neznamená nic jiného, než že si ji strany 
nesjednaly, což však koresponduje s úpravou v občanském zákoníku. 
Úprava výpovědi je vyloučena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích, jedná se o úpravu speciální k obecné úpravě v občanském 
zákoníku, proto má úprava v zákoně o obchodních korporacích přednost; 
ustanovení v občanském zákoníku se tak nepoužije. 
Úprava následků smrti nájemce je vyloučena speciální úpravou v zákoně o 
obchodních korporacích. 
Pravidlo § 2238 o. z. je nezbytné vykládat ve vztahu k družstevnímu nájmu 
tím způsobem, že pokud bez uzavření nájemní smlouvy užívá byt osoba, 
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která splnila podmínky pro nájem bytu, tak po 3 letech se považuje nájemní 
smlouva za uzavřenou (a jde o družstevní nájem); v případě, že byt užívá 
osoba, která není členem družstva nebo osoba, která nesplnila podmínky pro 
vznik práva na uzavření nájemní smlouvy, tak se fikce také použije, nepůjde 
však o družstevní nájem, ale o nájem běžný. 
S ohledem na skutečnost, že pravidlo pro obnovení nájmu se váže na nájem 
na dobu určitou a družstevní nájem je nájmem na dobu neurčitou, je pravidlo 
občanského zákoníku o obnovení nájmu na družstevní nájmy 
neaplikovatelné. 
Domníváme se, že úprava podnájmu v občanském zákoníku by se měla 
aplikovat na družstevní nájmy. Ustanovení § 2274 o. z. ve spojení s § 2272 
odst. 2 o. z. připouští výklad, že pronajímatel má právo vyhradit si ve 
smlouvě (a stanovy jsou druhem smlouvy) souhlas s přijetím podnájemce, 
nejedná-li se o osobu blízkou nebo případy zvláštního zřetele hodné. Existují 
však i opačné názory, tj. že aplikace § 2272 odst. 2 je v případě situace 
podle § 2274 o. z. vyloučena. 
Pokud jde o úrok z prodlení, ustanovení § 1970 o. z. stanoví možnost si 
ujednat jinou výši úroku z prodlení, než výši zákonnou. Nelze stanovit výši 
úroku z prodlení rozpornou s dobrými mravy, ale vyšší než zákonný úrok 
ano. Kormě toho ustanovení § 2239 o. z. zapovídá pouze ukládání 
povinností, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené, což 
nemusí být případ úroku z prodlení vyššího, než stanoví nařízení vlády. 
Ukládání smluvní pokuty je zapovězeno v běžných nájmech a stejně tak u 
družstevních. Toto platí, ale zůstává zachována možnost sjednání úroku 
z prodlení ve výši přesahující zákonnou výši. 
Pokud jde o uložení povinnosti k úklidu domu, lze usuzovat, že se nemusí 
jednat o povinnost, která je vzhledem k okolnostem nepřiměřená; tuto 
povinnost lze v závislosti na konkrétních okolnostech a podmínkách sjednat. 
Domníváme se, že kogentní úprava o podnikání v bytě není v rozporu 
s požadavky družstevních asociací. Srov. např.: „Nájemce je oprávněn v bytě 
i pracovat nebo podnikat pouze za předpokladu, že tím nezpůsobí zvýšené 
zatížení pro byt nebo dům. V opačném případě porušuje nájemce své 
povinnosti a v závislosti na intenzitě tohoto zvýšeného zatížení může být jeho 
jednání posouzeno i jako hrubé porušení nájemcových povinností, 
opravňující pronajímatele k výpovědi podle § 2288 odst. 1 písm. a)“ (J. 
Bajura, J. Salač in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1217, 1218). Bude 
závist na konkrétní situaci, do jaké míry podnikání člena družstva v bytě 
působí zvýšené zatížení pro byt nebo dům (tj. ostatních členů družstva), a na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 9 

dokazování. V případě družstevního nájmu je vyloučena výpověď z nájmu, 
ale za hrubé porušení povinností je možné člena z družstva vyloučit - § 734 
odst. 1 písm. a) ZOK. 
Domníváme se, že kogentní úprava o chovu zvířat v občanském zákoníku 
není v rozporu s požadavky družstevních asociací. Občanský zákoník 
neumožňuje bezbřehý chov zvířat v bytě. Nájemce je oprávněn chovat zvíře 
pouze za předpokladu, že tím družstvu nebo ostatním obyvatelům nepůsobí 
obtíže nepřiměřené poměrům. Navíc vyvolá-li chov zvířete potřebu 
zvýšených nákladů na údržbu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. 
Pokud jde o stavební úpravy a opravy bytů ze strany bytových družstev, 
poskytuje úprava v občanském zákoníku vyváženou ochranu jak pro 
pronajímatele, tak pro nájemce. Souhlas nájemce s úpravami bytu není třeba 
mimo jiné v situaci, kdy úprava nesnižuje hodnotu nájmu a lze ji současně 
provést bez většího nepohodlí. Lze předpokládat, že pokud bude družstvo 
činit stavební úpravy nebo opravy, budou zvyšovat hodnotu bydlení, bytové 
družstvo je současně povinno zajistit, aby byly úpravy provedeny bez 
většího nepohodlí nájemce. 
 
Lze tedy shrnout, že družstevní nájem nevykazuje odlišnosti neslučitelné 
s kogentní úpravou občanského zákoníku. V zákoně o obchodních 
korporacích však bude formulováno speciální pravidlo dopadající na běžnou 
údržbu a drobné opravy.  

Ministerstvo 
zemědělství 
 
JUDr. Adéla 
Riegerová 
Adela.Riegerov
a2@mze.cz, 
linka 2906 
 

1. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 57 (§ 58): 
 
Navrhujeme v § 58 odst. 1 slovo „dokud“ nahradit slovem „pokud“. 
 
Výkladem navrhovaného znění ad absurdum lze dovodit, že i za situace, kdy 
členu voleného orgánu funkce zanikla (tedy mj. nemá z titulu smlouvy o 
výkonu funkce nárok na odměnu), je povinen činit vše, co nesnese odkladu, a 
to až do doby, než obchodní korporace projeví vůli, že již nemusí činit ničeho 
(nebo jen něčeho). Obchodní korporace však není v tomto projevu vůle 
časově limitována a nevyjádří-li se, pak je člen voleného orgánu činit vše, co 
nesnese odkladu neustále. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
 

 2. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 200 (§ 175) a  
202 (§ 177): 

 
Navrhujeme ustanovení § 175 odst. 3 v tomto znění: „(3) Vyžaduje-li zákon, 

Částečně akceptováno, vysvětleno – ROZPOR (a k souvisejícím 
ustanovením) 
 
Trvá rozpor ohledně koncepčního řešení notářského ověřování 
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aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede 
se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se 
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.“. 
 
V § 177 navrhujeme na konec odstavce 2 doplnit větu „Vyžaduje-li zákon, 
aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, je 
rozhodnutí přijato dnem, kdy je o rozhodování per rollam vyhotoven notářský 
zápis.“. 
 
Odkaz na „tento“ zákon je odstraněn z důvodu, že i jiný zákon (např. zákon o 
přeměnách) stanovuje, že rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno 
veřejnou listinou (notářským zápisem). 
 
Máme za to, že povinnost vyhotovit návrh rozhodnutí per rollam ve formě 
notářského zápisu je nepřiměřeně administrativně i finančně zatěžující a nemá 
oporu v ustanovení směrnice, na které předkladatel v této souvislosti 
odkazuje. V důvodové zprávě a rozdílové tabulce se uvádí, že v článku 11 
směrnice je uvedeno, že „ve všech členských státech, jejichž právní předpisy 
nestanoví předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání společnosti, 
musí být akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, jakož i jejich změny, 
úředně ověřeny“. K tomu předkladatel dodává, že z cizojazyčných znění 
směrnice lze dovodit požadavek veřejné listiny. 
 
Z navrhovaného znění lze dokonce dovodit, že návrh zasílaný společníkům by 
měl mít formu notářského zápisu (opisu), tj. v případě více společníků by bylo 
třeba mít příslušný počet notářských zápisů (opisů) k rozeslání, což by 
rozhodování per rollam výrazně prodražilo. 
 
Dochází-li ke změně společenské smlouvy, pak lze přistoupit na názor 
předkladatele, že i v případě rozhodování per rollam by rozhodnutí mělo být 
osvědčeno veřejnou listinou. Jakkoli lze předběžnou konzultaci s notářem jen 
doporučit, nelze se – a to i s ohledem na uváděné znění čl. 11 směrnice – 
ztotožnit s názorem, že by veřejnou listinou měl být osvědčen rovněž návrh 
rozhodnutí per rollam, a to tím spíše, že obsah rozhodnutí by měl být součástí 
vyjádření společníka. Tato koncepce jde proti smyslu rozhodování per rollam, 
kdy tato forma rozhodování by měla být méně formalistická. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

v případě rozhodování per rollam. MZE nesouhlasí s ověřováním 
návrhu rozhodnutí per rollam z důvodu, že jde o nadbytečnou 
administrativní zátěž pro společnosti. Požadují notářský zápis pouze o 
přijetí takového rozhodnutí. 
 
Z textu navrhovaného ustanovení bude vypuštěno slovo „tento“. 
 
Ve zbytku se připomínce nevyhovuje a k odůvodnění navrhovaného řešení 
uvádíme následující. 
 
„Úřední ověření“ ve smyslu předpokládaném čl. 11 tzv. první směrnice 
předpokládá kontrolu právnosti obsahu zakladatelského právního jednání, 
příp. stanov, a jejich změn. Nabízela se dvě řešení. První řešení 
předpokládalo přijetí pouze jednoho notářského zápisu, jenž by se 
vyhotovoval až po přijetí rozhodnutí. Nevýhodu tohoto řešení spatřujeme 
v podstatě v úplné eliminace prevenční úlohy notáře v daném procesu. Toto 
řešení by totiž umožňovalo postup, kdy bylo přijato rozhodnutí, které by 
bylo vadné, a notář by o něm následně odmítl sepsat notářský zápis. Celý 
proces by se proto musel opakovat. Je také třeba akcentovat, že i ve vztahu 
ke společníkům plní notářské ověření významnou úlohu. V případě, že je 
jim k rozhodnutí zasílán návrh, který není notářsky ověřen, nemají záruku, 
že navrhované rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, příp. 
společenskou smlouvou. Tím je na ně přenášeno břemeno provést toho 
posouzení vlastními silami či na vlastní náklady. 
 
Právě s ohledem na prevenční působení notářství, předcházení zbytečným 
finančním a časovým nákladům na straně společnosti i společníků, bylo 
zvoleno dvoustupňové řešení. 
 
Závěrem podotýkáme, že se předpokládá novelizace notářského tarifu, kde 
bude zvlášť upravena odměna za tento typ notářského zápisu. Navrhované 
řešení by tak nemělo přestavovat pro své adresáty nadbytečné finanční 
náklady a naopak by oproti stávajícímu stavu měli ušetřit. 
 
 

 3. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 455 (§ 419) a Částečně akceptováno 
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457 (§ 420): 
Navrhujeme ustanovení § 419 odst. 2 v tomto znění: „(2) Vyžaduje-li zákon, 
aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede 
se ve vyjádření akcionáře i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se 
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.“. 
 
V § 420 navrhujeme na konec odstavce 2 doplnit větu „Vyžaduje-li zákon, 
aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, je 
rozhodnutí přijato dnem, kdy je o rozhodování per rollam vyhotoven notářský 
zápis.“. 
 
Odůvodnění je stejné jako v případě připomínky k části první, čl. I, 
novelizačním bodům 200 a 202. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Viz výše.  

 4. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 499 (§ 460) a 
k důvodové zprávě: 

 
Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení praktického postupu 
v případě navrhovaného § 460 odst. 4. Zejména co si lze v praxi představit 
pod spojením, že stanovy mohou „určit volbu náhradníků“, např. zda stanovy 
mají určit seznam náhradníků, okruh možných náhradníků nebo zvláštní 
způsob určení náhradníků. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jedná se pouze o výslovné zakotvení dosavadního pravidla, které se 
aplikovalo na základě odkazovacího ustanovení § 456 (srov. rovněž § 444 
odst. 2 a § 454 odst. 2 platné úpravy), nepovažujeme tedy za vhodné, 
abychom se k jeho obsahu blíže vyjadřovali; šlo by o výklad platného práva, 
který MSp nepřísluší. 

 5. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 658 (§ 654) a 659 
(§ 655): 

 
Navrhujeme ustanovení § 654 odst. 2 v tomto znění: „(2) Vyžaduje-li zákon, 
aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede 
se ve vyjádření člena i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se 
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.“. 
 
V § 655 novém odst. 2 navrhujeme na konec odstavce 2 doplnit větu 
„Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno 
veřejnou listinou, je rozhodnutí přijato dnem, kdy je o rozhodování per rollam 
vyhotoven notářský zápis.“. 
 
Odůvodnění je stejné jako v případě připomínky k části první, čl. I, 

Částečně akceptováno 
 
Viz výše. 
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novelizačním bodům 200 a 202. 
Tato připomínka je zásadní. 

 6. Připomínka k části třetí, čl. IV, novelizačnímu bodu 15 (§ 80ga až 
80gd): 

 
Navrhujeme v novelizačním bodě 15 § 80gc zrušit a v této souvislosti upravit 
také související novelizační body k zákonu o obchodních korporacích a 
notářskému řádu. 
 
Odůvodnění je stejné jako v případě připomínky k části první, čl. I, 
novelizačním bodům 200 a 202. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Viz výše. 

 7. Připomínka k části deváté, čl. X, novelizačnímu bodu 1 (§ 158a): 
 
Navrhujeme novelizační bod 1 zrušit a v této souvislosti upravit také 
související novelizační body. 
 
Stanovení povinnosti uchovávat po celou dobu své existence příslušné 
dokumenty akciové společnosti lze považovat s ohledem na zvláštní postavení 
akciové společnosti v systému obchodních společností za přiměřené. Za 
přiměřené však nepovažujeme vztáhnout tuto povinnost na všechny právnické 
osoby, zejména spolky apod. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Obecnou povinnost uchovávat vybrané dokumenty ukládá téměř všem 
právnickým osobám již dnes zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, v tomto se tedy nejedná o povinnost, kterou by právnické osoby 
neznaly. Politické strany, politická hnutí, spolky, ústavy, odborové 
organizace či organizace zaměstnavatelů mají podle přílohy č. 2 tohoto 
zákona povinnost uchovávat např. zakládací listiny, statuty, organizační řády 
a další dokumenty o organizační struktuře. Obchodní společnosti a družstva 
(s výjimkou bytových družstev) mají navíc povinnost uchovávat i např. 
protokoly a zápisy z jednání statutárního či dozorčího orgánu nebo zápisy 
z valných hromad.  
Tito tzv. soukromoprávní původci mají povinnost dokumenty uchovávat po 
dobu, po kterou je potřebují pro svou činnost, a poté je musí předložit 
archivní službě k výběru archiválií, ledaže zvláštní právní předpis jinak. 
Tímto předpisem je právě např. zákon o obchodních korporacích v platném 
znění, který stanoví povinnost uchovávat dokumenty po celou dobu 
existence akciové společnosti (srov. § 425 odst. 2), nebo občanský zákoník 
ve znění navrhované novely. 
Navržené ustanovení § 158a o. z. pouze akcentuje jeden z dokumentů, které 
musí obchodní společnosti uchovávat, a to zápisy z jednání nejvyššího 
orgánu i s přílohami (a aplikační dosah rozšiřuje i na případy, kdy jsou 
rozhodnutí přijímána mimo zasedání) s tím, že jasně stanoví lhůtu, po kterou 
tyto dokumenty musí právnická osoba uchovávat z doby „do předložení 
dokumentů k výběru archiválií“ na dobu „po celou dobu své existence“. 
Sjednocuje tak pravidlo povinnosti akciových společností (srov. § 425 odst. 
2 ZOK) s povinnostmi ostatních právnických osob; není dán důvod, aby 
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podléhaly odlišnému režimu. 
 8. Připomínka k § 3 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v návrhu 

zákona a v platném znění: 
 
Doporučujeme odstranit nesoulad mezi návrhem zákona a platným zněním. 
 
V platném znění je zaznamenána změna v umístění interpunkčního 
znaménka, která nemá oporu v návrhu zákona. 

Akceptováno 

 9. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 1 a k důvodové 
zprávě (§ 3): 

 
Doporučujeme novelizační bod zrušit. 
Podle obecné úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy v § 2894 
občanského zákoníku platí, že nebyla-li povinnost odčinit nemajetkovou újmu 
sjednána smluvně, postihuje škůdce jen, stanoví-li to výslovně zákon. Tuto 
povinnost zákonodárce výslovně zakotvil v § 3 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích. Důvody, které předkladatele vedou nově k odstranění § 3 odst. 2 
nejsou z důvodové zprávy zcela zřejmé. Jakkoli lze snahu sjednotit odlišné 
režimy vítat, není patrné, proč ke sjednocení má dojít zhoršením postavení 
poškozeného. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Ustanovení § 3 odst. 2 ZOK je mimořádně problematické. Není zřejmé, na 
porušení jakých pravidel dané ustanovení dopadá. Dopadá pouze na úpravu 
v zákoně o obchodních korporacích, nebo i na úpravu v občanském 
zákoníku a jiných zákonech? Nadmíru problematická je také situace, kdy je 
určitá otázka regulována více zákony. Jak je to v případě porušení standardu 
péče řádného hospodáře, který je upraven v občanském zákoníku (navíc 
modifikován pravidlem podnikatelského úsudku v zákoně o obchodních 
korporacích)? Ostatně porušení standardu péče řádného hospodáře bude 
předpokladem prakticky všech povinností k náhradě škody.  
 
Pokud by i porušení péče řádného hospodáře mělo podléhat § 3 odst. 2 
ZOK, pak není zřejmé, proč mají být znevýhodňováni pouze členové 
volených orgánu obchodních korporací a proč uvedené neplatí pro právnické 
osoby obecně. Jsme toho názoru, že tento nejednotný režim je třeba 
odstranit. Spíše než ke zhoršení postavení poškozeného má navrhovanou 
úpravou dojít k odstranění nedůvodného zvýhodnění některých 
poškozených.  

 10. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 18 (§ 32): 
 
Doporučujeme § 32 nový odst. 5 upravit v souladu s důvodovou zprávou tak, 
aby z něho bylo zřejmé, že nabytí podílu ve společnosti nezakládá účast 
druhého manžela v této společnosti. 
Ustanovení § 709 odst. 3 občanského zákoníku, na které je v novém § 32 
odst. 5 odkazováno, totiž neřeší otázku účastenství manželů ve společnosti, 
ale zabývá se pouze tím, zda a kdy je podíl součástí společného jmění. Podle 
komentáře je dovozováno, že na manžele se při výkonu práv společníků 
vztahuje obecná úprava pro běžné spoluvlastníky podílu obsažená v § 32 
odst. 4. Podle tohoto ustanovení by i manželé byli společným společníkem, 
přičemž by si měli stanovit správce společné věci, který by podíl spravoval 

Vysvětleno 
 
Návrh zákona pracuje se zněním § 709 odst. 3 občanského zákoníku ve 
znění novely, t. č. projednávané v Senátu ČR (Sen. tisk č. 2). Tato novela na 
konci § 709 odst. 3 doplňuje větu: „Nabytí podílu nezakládá účast druhého 
manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.“. 
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vůči společnosti. 
 11. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 22 a 23 (§ 34): 

 
Doporučujeme odstranit nesoulad mezi návrhem zákona a platným zněním u 
§ 34 odst. 3 a 4. 

Akceptováno 

 12. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 26 (§ 36): 
 
Doporučujeme slovo „společníkovi“ v § 36 odst. 1 ponechat. 
 
Jedná se o zpřesnění, aby bylo zřejmé nejen výkladem, komu právo na 
vypořádací podíl v případě zániku účasti společníka v obchodní korporaci 
bez právního nástupce vzniká. 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že je nepochybné, kdo má právo na vypořádání. Právo na 
vypořádání je bezpochyby jedním z tzv. majetkových práv, které je spojeno 
s podílem, tj. náleží osobě, která vlastní, resp. vlastnila podíl ve společnosti, 
typicky společníkovi. Nicméně ne ve všech případech vznikne právo na 
vypořádání bývalému společníkovi. Vypořádací podíl může být předmětem 
dědictví, tj. vypořádací podíl může připadnout i právnímu nástupci.   

 13. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 29 (§ 36)   
 

Doporučujeme odstranit nesoulad mezi návrhem zákona a platným zněním u 
§ 36 odst. 3 (slovo výše). 

Akceptováno 

 14. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 42: 
 
Doporučujeme slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 

Akceptováno 

 15. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 59 a 60: 
Doporučujeme novelizační body sloučit. 

Akceptováno 

 16. Připomínka k § 59 zákona o obchodních korporacích: 
 
Nad rámec návrhu doporučujeme slovo „bezplatný“ nahradit slovem 
„bezúplatný“. 
 
Jakkoli jsou oba pojmy po jazykové stránce přípustné, ustanovení § 59 odst. 
2 dopadá na situace, kdy nemá být poskytována úplata. Výkon funkce je tedy 
bez úplaty čili bezúplatný. Pojem „bezplatnost“ potom může vést k výkladu 
(jakkoli k němu v praxi vysoce pravděpodobně nedochází), že výkon funkce 
je bez platnosti. Zajímavě pak mohou působit usnesení valné hromady, 
kterým se ustavuje prokurista k bezplatnému výkonu funkce. 
V této souvislosti doporučujeme upravit i další ustanovení, v nichž se pojem 
„bezplatný“ vyskytuje. 

Neakceptováno 
 
Uvedené termíny mají stejný význam a právní řád je takto běžně používá. 
Srov. např. definici darování, výprosy, výpůjčky a jiných lukrativních 
závazků upravených v občanském zákoníku. 

 17. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 63 (§ 59): 
 
Doporučujeme § 59 odst. 5 přeformulovat tak, že přednost má v případě 
rozporu mezi společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce vždy 

Neakceptováno 
 
Nedomníváme se, že by se jednalo o nepřímou novelizaci společenské 
smlouvy. Nevytváří se žádná obecná norma a tak se předmětná ustanovení 
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společenská smlouva. 
Navrhované znění § 59 odst. 5 bude pro futuro umožňovat, aby se některá 
ustanovení společenské smlouvy stala obsolentními. Lze si představit situaci, 
kdy společenská smlouva stanoví pravidla pro výplatu odměn či jiných 
plnění členům orgánů společnosti (nebo jakákoli jiná pravidla), avšak 
smlouva  
o výkonu funkce stanoví podmínky výhodnější (nebo přísnější). Byla-li 
smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu 
společenské smlouvy, pak se uplatní podmínky stanovené smlouvou o 
výkonu funkce. Máme za to, že jelikož k takové změně podmínek není třeba 
notářský zápis  
a s tím související zveřejnění v obchodním rejstříku (nejde o změnu 
společenské smlouvy, pouze se určitá ustanovení společenské smlouvy 
neuplatní), může navrhovaná úprava vést k nižší míře transparentnosti. 

společenské smlouvy nemohou stát obsoletními. Jedná se toliko o tzv. 
jednorázový průlom do stanov. Srov. také rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 
dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007, ve kterém se soud zabýval 
přípustností takového postupu. V daném rozhodnutí Nejvyšší soud 
jednorázový průlom připustil a zároveň formuloval jeho podmínky, kterými 
jsou: (a) dohoda všech společníků a (b) konkrétní a jednorázová povaha 
tohoto prolomení. Jedná se v podstatě o stejný případ, jako kdyby společníci 
rozhodli o změně společenské smlouvy a následně o návratu k původnímu 
znění stanov. Jednorázový průlom do společenské smlouvy je připouštěn 
také německou doktrínou a judikaturou (Satzungsdurchbrechung). Máme za 
to, že taková úprava by měla být předpokládána zákonem. 
Navíc je třeba dodat, že pravidla pro výplatu odměn nejsou povinnou 
náležitostí společenské smlouvy. 

 18. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 71 (§ 66): 
 
Doporučujeme v § 66 odst. 2 slovo „souhrnem“ nahradit slovem „hodnotou“. 
 
Jde o zpřesnění vyjádření, kdy rozdíl se bude zjišťovat mezi hodnotou dluhů a 
hodnotou majetku. 

Neakceptováno 
 
Navržená terminologie vychází z insolvenčního zákona. Srov. § 3 odst. 3 
zákona č. 182/2006 Sb. 

 19. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 116 (§ 106): 
 
Doporučujeme v § 106 odst. 2 slovo „pozbývají“ nahradit slovem „nemají“. 
 
Obchodní korporace se ustavuje společenskou smlouvou. Určí-li společenská 
smlouva, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci (případně 
jediný z nich), pak máme za to, že ostatní společníci oprávnění k obchodnímu 
vedení nikdy nemohli nabýt (tak by se mohlo stát teprve na základě změny 
společenské smlouvy), a tedy ani pozbýt. 

Neakceptováno 
 
Členství ve statutárním orgánu veřejné obchodní společnosti vzniká ze 
zákona všem společníkům (je to právo, resp. povinnost spojená s podílem), 
tj. každý společník se ze zákona podílí na obchodním vedení společnosti. 
Ujednáním ve společenské smlouvě se mohou společníci od tohoto 
zákonného pravidla odchýlit, tj. mohou společníka zákonem stanoveného 
práva a povinnosti společnost obchodně vést zbavit, ať již při založení 
společnosti, či v průběhu trvání společnosti. V každém případě při výše 
předestřené konstrukci je vhodnější používat termín „pozbýt“. Změnou 
společenské smlouvy se může stát, že společníci obchodní vedení opět 
nabydou. Stejný termín ostatně používal i obchodní zákoník  - srov. § 81 
odst. 2 ObchZ.  

 20. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 146 a 147 (§ 
125): 

 
Doporučujeme novelizační bod 146 v tomto znění: „146. V § 125 odst. 1 se 
slovo „všichni“ nahrazuje slovem „pouze“ a slova „, kteří splňují požadavky 
stanovené v § 46“ se zrušují.“. V této souvislosti dále doporučujeme 

Neakceptováno 
 
Možnost určit statutárním orgánem jen některé komplementáře vyplývá 
z úpravy veřejné obchodní společnosti, která se podle § 119 ZOK použijí na 
komanditní společnost přiměřeně. 
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novelizační bod 147 zrušit. 
 
Stávající úprava rušící poslední větu § 125 odst. 1 vede k tomu, že v zákoně 
nebude explicitně uvedeno, že společenská smlouva může určit, že statutárním 
orgánem mohou být i jen někteří komplementáři nebo jeden z nich. 
V návaznosti na první větu, kde se stanoví, že statutárním orgánem jsou pouze 
komplementáři (v množném čísle), může v praxi docházet k výkladovým 
obtížím, a to zejména ohledně možnosti ustavení jediného komplementáře 
jako statutárního orgánu. 
 
Nedojde-li k úpravě doporučené v této připomínce, doporučujeme novelizační 
body sloučit. 

 21. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 173 a 174: 
 
Doporučujeme novelizační body sloučit. 

Akceptováno  

 22. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 185 (§ 158): 
 
Doporučujeme zvážit, zda není vhodné ustanovení upravit tak, aby dopadalo i 
na situace, kdy by mělo dojít k podání společnické žaloby na jednoho z 
jednatelů v případě, kdy dozorčí rada zřízena nebyla, avšak společnost má 
více jednatelů. 
 
Navrhované ustanovení na uvedenou situaci nedopadá. 

Neakceptováno 
 
V případě, že společnost má více individuálních statutárních orgánů nebo 
jeden kolektivní statutární orgán a společnická žaloba má být podána proti 
jednomu takovémuto členu, nedává smysl informovat příslušný statutární 
orgán (ostatní jednatele). Předně ostatní členové statutárního orgánu, 
jednají-li s péčí řádného hospodáře, zpravidla ví o povinnosti jednoho z nich 
k náhradě újmy, jen ji nevymáhají. Nelze proto předpokládat, že na této 
skutečnosti něco změní fakt, že společnickou žalobou pohrozí sám 
společník. Kromě toho tato notifikace by mohla mít nežádoucí důsledek; 
konkrétní jednatel dostane jasné upozornění na to, že proti němu bude 
podána společnická žaloba, získá tím delší čas na přípravu obrany a 
společník ztratí výhodu „momentu překvapení“.  

 23. Připomínka k § 190 zákona o obchodních korporacích: 
 
Doporučujeme do působnosti valné hromady v § 190 odst. 2 písm. d) za 
slovo „likvidátora“ vložit slova „a určení jeho odměny“. 

Neakceptováno 
 
Skutečnost, že odměnu likvidátora určuje ten, kdo jej do funkce povolal, 
vyplývá již de lege lata z § 195 o.z. Navrhovaná změna je tak nadbytečná – 
duplicitní; případné doplnění by bylo nezbytné i na dalších místech zákona 
[např. § 421 odst. 2 písm. k) ZOK]. 

 24. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 218 a 219: 
 
Doporučujeme novelizační body sloučit. 

Akceptováno 
 

 25. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 229 (§ 202): 
 

Neakceptováno 
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Doporučujeme § 202 odst. 2 přeformulovat tak, aby nedopadal na situace, 
kdy se společník, který má hlasovací právo, z vlastní vůle nezúčastní valné 
hromady (např. z obstrukčních důvodů). 

Cílem § 202 odst. 2 ZOK je umožnit společníkům, kteří nesouhlasí 
s rozhodnutími v tomto ustanovení vymezenými, vystoupit ze společnosti. 
Není přitom žádný důvod omezovat možnost vystoupit pouze na osoby, 
které se valné hromady účastnily. Navíc mohou existovat objektivně dané 
důvody (prokázaná hospitalizace v nemocnici), ze kterých se společník 
valné hromady nemohl zúčastnit. Konečně společník, s jehož podílem není 
spojeno hlasovací právo, může považovat účast na valné hromadě za 
zbytečnou (byť netvrdíme, že tomu tak objektivně je). 

 26. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 313 (§ 257): 
 
Doporučujeme v § 257 odst. 4 nahradit slova „, ledaže z povahy ustanovení 
plyne, že se na kusové akcie nepoužije“ slovy „; to neplatí …“, kdy zde bude 
doplněn výčet ustanovení, na která pravidlo nedopadá. Dále doporučujeme  
ve druhé větě slova „kusovou akcii“ nahradit slovy „účetní hodnotu“. Máme 
za to, že pojmu „jmenovitá hodnota“ v případě kusové akcie odpovídá pojem 
„účetní hodnota“. V případě navržené úpravy si lze představit situaci, kdy by 
místo číslovky byl uváděn jen údaj, že jde o kusovou akcii. 

Neakceptováno 
 
Výčtová ustanovení jsou v obecně rovině problematická, nezřídka se stane, 
že se na některé ustanovení ve výčtu zapomene a ihned vznikají výkladové 
problémy, zda se konkrétní pravidlo vztahuje i na opomenuté ustanovení, či 
nikoli. Navíc při případné novelizaci je vždy nezbytné myslet na hrozící 
riziko výčet ustanovení změnit, doplnit atd. Viz neblahé zkušenosti s výčtem 
kogentních ustanovení v obchodním zákoníku (§ 263). 
Pokud jde o doporučení k druhé vědět (nahradit „kusovou akcii“ slovy 
„účetní hodnotu“), souhlasíme, že standardně se jmenovitou hodnotou myslí 
v případě kusových akcií hodnota účetní (což ostatně říká i první 
doplňovaná věta). To však neplatí bezvýjimečně. Druhá věta míří právě na 
situace, kdy uvedení účetní hodnoty není vhodné. Typickým příkladem je § 
259 – na akcii nechceme údaj o účetní hodnotě (pak by se setřel rozdíl mezi 
akciemi se jmenovitou hodnotou a kusovými akciemi), ale postačí, že na 
akcii bude uvedeno, že jde o „kusovou akcii“. Dále půjde například o § 285 
či. 296. Údaj o kusové akcii se však uvede pouze tehdy, nestanoví-li zákona 
něco jiného (například počet kusových akcií - srov. navrhovanou změnu 
§ 413). 

 27. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 394 (§ 360): 
 
Doporučujeme v  § 360 novém odst. 4 za slovo „informace“ vložit slova 
„představenstvem nebo“. Dále doporučujeme ve větě druhé slova „věta druhá“ 
nahradit slovy „věty druhé“. 
 
Jedná se o zpřesnění. 

Částečně akceptováno 
 
Stran doplnění slov „představenstvo nebo“ se připomínce nevyhovuje – 
srov. text odstavců 2 a 3, které dopadají pouze na dualistický model. 
 
Ve zbytku se připomínce vyhovuje.  

 28. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 418 (§ 378): 
 
Doporučujeme v  § 378 novém odst. 5 za slova „členského státu“ vložit slova 
„Evropské unie“. 
 

Akceptováno 
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Jedná se o zpřesnění. 
 29. Připomínka k části první, čl. I, novelizačním bodům 420 a 421: 

 
Doporučujeme novelizační body sloučit. 

Akceptováno 
 

 30. Připomínka k § 421 zákona o obchodních korporacích: 
 
V § 421 odst. 2 doporučujeme na konci písmene p) tečku nahradit čárkou a na 
konec odstavce doporučujeme doplnit písmeno q), které zní: „rozhodnutí o 
přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 
společností a družstev stanoví jinak.“. 
 
Dále v § 421 odst. 3 doporučujeme zrušit slovo „tento“. 
 
Podle stávající i navrhované úpravy není zákonem o obchodních korporacích 
svěřeno do působnosti valné hromady rozhodování o přeměně společnosti a 
valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její 
působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. Nemůže 
si tedy k rozhodování vyhradit ani případy upravené zákonem o přeměnách, 
který ovšem její rozhodování předpokládá, není-li takové rozhodování do její 
působnosti vtaženo také stanovami. Navrhuje se proto postavit najisto, že 
valná hromada akciové společnosti může o přeměně společnosti rozhodovat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

 31. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 460: 
 
Doporučujeme novelizační bod 460 v tomto znění: „460. V § 421 odst. 2 
písm. e) se slova „nebo statutárního ředitele“ nahrazují slovy „nebo správní 
rady“.“. 
 
Jedná se o zpřesnění. 

Akceptováno 
 
Srov. znění § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. 

 32. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 492 (§ 448a): 
 
Doporučujeme v novém § 498a odst. 2 slovo „jeho“ zrušit a za slovo 
„doručením“ vložit slova „oznámení o jmenování“. 
 
Jedná se o zpřesnění. 

Částečně akceptováno 
 
Slovo „jeho“ bude vypuštěno. Slova „oznámení o jmenování“ nebudou 
doplněna, neboť ustanovení považujeme za jasné. 

 33. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 497 (§ 456): 
 
Doporučujeme v § 456 odst. 4 poslední větě slova „určitých oborů podle 

Neakceptováno 
 
Stávající znění považujeme za dostatečně jasné. Navíc se předpokládá 
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občanského zákoníku“ nahradit slovy „§ 156 odst. 2 občanského zákoníku; 
tím není dotčeno ustanovení § 164 odst. 3 občanského zákoníku.“. 
 
Jedná se o zpřesnění. 

zrušení § 164 odst. 3 OZ; srov. text novely občanského zákoníku schválený 
Poslaneckou sněmovnou, t. č. projednávané v Senátu ČR (Sen. tisk č. 2). 
Navíc § 164 odst. 3 stanoví způsob zastupování společnosti vůči 
zaměstnancům, nikoli rozdělení vnitřní působnosti. 

 34. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 499 (§ 457): 
 
Doporučujeme § 457 odst. 1 upravit tak, aby bylo explicitně zřejmé, zda je 
možné určit v jednočlenné společnosti, že správní rada má jediného člena. 
 
Navrhované znění § 457 odst. 1 umožňuje určit počet nižší než 3, avšak 
s tím, že používá ohledně členů množné číslo. Doporučujeme upřesnit. 

Neakceptováno 
 
Ustanovení je podle našeho jasné. 

 35. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 503: 
 
Doporučujeme v § 462 odst. 4 slovo „zápise“ nahradit slovem „zápisu“. 
 
Jedná se o zpřesnění. 

Neakceptováno 
 
Možné jsou oba tvary. 

 36. Připomínka k části první, čl. I, novelizačnímu bodu 540: 
 
Doporučujeme variantu II. 

 

 37. Připomínka k části jedenácté, čl. XII, novelizačnímu bodu 29  
(§ 105a): 

 
Navrhujeme v § 105a odst. 1 za slovo „za“ vložit slovo „poslední“, slova 
„všechny chybějící“ zrušit a za slova „účetní závěrky“ vložit slova „za 
poslední 2 po sobě jdoucí účetní období“. 
 
Navrhované pravidlo se jeví jako neproporcionální, když na jednu stranu 
stačí, aby společnost založila účetní závěrky za 2 po sobě jdoucí účetní 
období (pro zpřesnění navrhujeme doplnit poslední 2 období) a na druhou 
stranu nepředloží-li tyto 2 účetní závěrky, může být vyzvána k doložení 
všech chybějících účetních závěrek (pravděpodobně za dobu své existence). 
Tento požadavek může v praktické rovině u některých společností vést  
k nutnosti předložení účetních závěrek za poslední desítky let, přičemž pro 
praxi jejich založení nemusí mít přínos (relevantní bývají poslední období). 
Jako dostatečnou sankci proto považujeme možnost stanovení pokuty. 

Neakceptováno 
 
Text pravidla je jasný. I bez výslovně úpravy § 105a odst. 1 může být již 
dnes obchodní korporace vyzvána, aby doplnila chybějící účetní závěrky 
například z doby před 10 lety (srov. § 104 zákona o veřejných rejstřících). 
Standardním nástrojem vynucování je pak ukládání pořádkových pokut. 
Zrušení obchodní korporace postupem podle § 105 je krajní sankcí, kterou 
rejstříkové soudy málokdy uplatňují. Nicméně již dnes rejstříkový zákon 
umožňuje zrušení zapsané osoby pro  opakované neplnění povinností nebo 
může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom 
právní zájem. 
Pokud jde o postup podle § 105a, zrušení podle tohoto pravidla vyžaduje 
jednak nezaložení 2 účetních závěrek a předně nekontaktnost této osoby. 
V případě, že obchodní korporace bude kontaktní, „pouze“ nebude plnit své 
zákonné povinnosti, bude podléhat sankcím, které již dnes rejstříkový zákon 
předvídá (srov. § 104 a 105 ZVR). 

ÚVČR - 
OKOM 
 
Mgr. Ing. 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č  

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
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Dušan Uher 
ředitel odboru 
 
Mgr. Jan Frýdl 
 
Mgr. Bohumil 
Peterka 
 
Mgr. Tomáš 
Šlechta 

1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Předkladatel nesplnil povinnost uvést v důvodové zprávě k posuzovanému 
návrhu právního předpisu důvody, pro volbu variantního řešení pokud jde o 
transpozici čl. 33 odst. 2 písm. b) směrnice 2012/30/EU, a to ve smyslu 
usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na 
podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2016. 
Materiál (body 534 a 540 návrhu) uvádí dvě varianty - využití a nevyužití 
možnosti dané ustanovením směrnice, avšak neuvádí odůvodnění pro volbu 
jedné či druhé varianty. 
K výkaznictví: 
Obecně: 
Požadujeme zrevidovat výkaznictví transpozice práva EU. V několika 
případech si vzájemně neodpovídají jednotlivé náležitosti výkaznictví 
(podtržení, celex, rozdílová tabulka). Příkladmo viz připomínky níže. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno 
 
Návrh bude v požadovaném smyslu zrevidován. 

K výkaznictví: 
K bodu 22 návrhu (§ 34 odst. 2): 
Navrhovanou změnou se dle našeho názoru do návrhu promítá podstatné 
ustanovení směrnice 2012/30/EU a je tak nezbytné toto ustanovení návrhu 
vykázat jako transpoziční (podtržení, celex, rozdílová tabulka). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno  

K výkaznictví: 
K bodu 481 návrhu (§ 436): 
Ustanovení § 436 není podtrženo, ovšem text ustanovení je uveden v rozdílové 
tabulce. Navíc se text návrhu a text v rozdílové tabulce liší, přičemž text návrhu 
ani obsahově neodpovídá v rozdílové tabulce uvedenému čl. 19 odst. 3 směrnice 
2013/34/EU. Požadujeme vysvětlit. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno 
 
Bude upraveno. Rozhodný je text návrhu. 

 K výkaznictví: 
Ke srovnávacím tabulkám: 
Návrhem zákona je novelizováno značné množství implementačních 
ustanovení novelizovaných právních předpisů. Namátkou se např. jedná o 
ustanovení § 7 odst. 4 ZOK je vykazován jako implementační vůči čl. 24 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 
právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 
pobývat na území členských států, § 52 ZOK je vykazován jako 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 21 

implementační čl. 9 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se 
doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, § 75 
je vykazován jako implementační vůči čl. 1 odst. 23 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci 
postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby 
zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti atp. 
Je proto nutno dodržet požadavky Legislativních pravidel vlády, čl. 9 odst. 2 
písm. e), a připojit k návrhu aktualizované srovnávací tabulky také k těmto 
předpisům práva EU. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
Zásadní připomínky: 
K odůvodnění bodu 200 návrhu (§ 175 odst. 3): 
Předkladatel ve zvláštní části důvodové zprávy relevantní k předmětnému 
ustanovení argumentuje nesouladem platné úpravy s čl. 11 směrnice 
2009/101/ES. Dle našeho názoru však již platná úprava splňuje požadavky 
směrnice 2009/101/ES týkající se „úředního ověření“, který lze splnit jak již 
dnes platným úředně ověřeným podpisem, tak předkladatelem navrhovanou 
formou veřejné listiny.  Ani z jiných jazykových verzí dle našeho názoru 
nelze dovozovat přísnější nebo mírnější variantu, kdy v rámci jednotlivých 
členských států takové úřední ověření může nabývat různých podob.  
V momentě, kdy směrnice přímo nedefinuje daný pojem, v tomto případě 
„úřední ověření“, nelze bez dalšího přijmout takto restriktivní výklad a 
zamezit tak jiným, v konkrétním členském státě užívaným formám, pokud je 
jich více. Navrhovanou úpravu tak sice lze považovat za slučitelnou s právem 
EU i s předmětnou směrnicí, ovšem nelze přijmout argumentaci, jež 
předkladatele k navrhovanému řešení vedla. Z toho důvodu též musíme 
odmítnout tvrzení, že navrhované ustanovení má implementační charakter, 
protože již platná úprava je slučitelná s právem EU a nevyvolává tak potřebu 
změny z důvodů, které předkladatel uvádí ve zvláštní části důvodové zprávy 
na str. 136 – 137. Navrhujeme tak nevykazovat předmětné ustanovení jako 
implementační a změnit odůvodnění navrhovaného řešení. 

Vysvětleno 
 
Přestože textace směrnice nehovoří výslovně o potřebě notářského zápisu, 
jakýkoli jiný závěr však není v souladu se smyslem pravidla, kterým je 
ověření, že zakladatelské právní jednání (popř. jeho změny) je v souladu se 
zákonem. V zemích, ve kterých se nestanoví předběžná správní nebo soudní 
kontrola, která by soulad se zákonem posoudila, tj. i ČR, musí tuto kontrolu 
provést subjekt odlišný. V českém právním prostředí pak jedinou možnost 
představuje notářské ověření zakladatelského právního jednání; notář při své 
činnosti je povinen zkoumat, zda je zakladatelské právní jednání v souladu 
se zákonem. V případě pouhého ověření podpisu se posouzení souladu se 
zákonem neprovádí. 
K závěru, že směrnice požaduje notářské ověření, dochází i právní teorie. P. 
Šuk, P. Čech: „Jelikož právní řád nestanoví při zakládání společnosti 
předběžnou správní ani soudní kontrolu, musí mít společenská smlouva 
formu notářského zápisu. A její změny taktéž. Můžeme tento požadavek 
fakticky eliminovat pomocí § 175 odst. 3 ZOK? Tváří v tvář povinnosti 
loajality a z ní plynoucímu závazku k eurokonformnímu výkladu? Máme za 
to, že nikoli. Přes znění § 175 odst. 3 ZOK proto dovozujeme, že usnesení 
valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy lze per rollam přijmout 
pouze tak, že hlasy společníků budou mít formu notářského zápisu.“ [Čech, 
P., Šuk, P. Právo obchodnících společností v praxi a pro praxi (nejen 
soudní). Bova Polygon, Praha, 2016, s. 303, 304)]. I. Štenglová: „Směrnice 
2009/101 (bývalá první) klade na členské státy v článku 11 jasný požadavek, 
aby v těch státech, jejichž právní předpisy nestanoví předběžnou správní 
nebo soudní kontrolu při zakládání společnosti, byl akt, kterým se společnost 
zakládá, jakož i jeho změny, úředně sepsán. U nás nemáme předběžnou 
kontrolu, rejstříkové soudy ji neprovádějí. Jsme tedy povinni zabezpečit, aby 
byl notářský zápis pořízen o každé společenské smlouvě společnosti 
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s ručením omezeným i její změně. (…) Na jedné straně nelze pochybovat o 
tom, že z požadavku směrnice – jak shora argumentováno – plyne povinnost 
České republiky zajistit pro rozhodování o změně společenské smlouvy 
formu notářského zápisu a formě notářského zápisu nasvědčuje i výklad 
systematický, logický a teleologický.“ (Štenglová, I. Některé problémy 
změny zakladatelského právního jednání kapitálové obchodní společnosti. 
Bulletin Advokacie, č. 9, 2016, s. 27). Srov. rovněž Čech, P. Není změna 
společenské smlouvy jako změna společenské smlouvy, Právní rádce, č. 4, 
2015, s. 34-37, či Čech P.: Myty a pověry ve výkladu a aplikaci nového 
civilního práva: Dnešní klid před zítřejší bouří, Právní rádce, č. 7-8, 2015, s. 
48-51. 
Je-li ustanovení § 147 ZOK transpozičním ustanovením, musí nutně 
stejnému režimu podléhat i změny společenské smlouvy, které budou přijaty 
na zasedání valné hromady (§ 172 ZOK) nebo mimo zasedání (§ 175 ZOK). 
Srovnávací tabulky doplníme. 

 Zásadní připomínky: 
K § 484 odst. 2 ZOK, varianta I: 
Čl. 33 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 
25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve 
smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při 
zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření stanoví, že 
stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, nemohou předkupní právo 
omezit ani zrušit. Vzhledem k tomu není a contrario ani možné, aby stanovy 
určily, že "přednostní právo mají všichni akcionáři v rozsahu podle odstavce 
1". Požadujeme návrh upravit, případně vysvětlit. 

Vysvětleno 
 
S ohledem na vyjádření připomínkových míst bude přijata varianta I, 
ustanovení bude znít napříště takto: 
(2) Neurčí-li stanovy jinak, má každý akcionář přednostní právo na upsání i 
těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář. Vydala-li 
akciová společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál 
upisováním akcií pouze některého z těchto druhů, mohou stanovy nebo 
rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit, že 
přednostní právo podle odstavce 1 má nejprve akcionář vlastnící akcii 
tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k 
takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn 
jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastnící jiný druh 
akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle věty první 
v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního 
kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou 
upisovány na zvýšení základního kapitálu. 
Domníváme se, že i stanovy mohou určit, že přednostní právo úpisu mají 
v prvním kole pouze akcionáři vlastnící určitý druh akcií; nejde o omezení 
předkupního práva ve smyslu čl. 33 odst. 4 směrnice 2012/30/EU. 
Odstavec 1 čl. 33 stanoví, že všichni akcionáři mají právo přednostního 
úpisu podle svého podílu na základním kapitálu. Odstavec 2 předpokládá, že 
v určitých případech někteří akcionáři přednostní právo nemají: (i) 
akcionáři, kteří vlastní akcie s omezeným právem na účast na rozdělení 
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zisku [písm. a)] a také (ii) akcionáři vlastnící určitý druh akcií [písm. b)]. Ze 
čtvrtého odstavce pak plyne, že přednostní právo, nelze stanovami omezit 
ani vyloučit. Odstavec 4 tedy předchází situacím, aby bylo stanovami 
omezeno (vyloučeno) právo přednostního úpisu ve smyslu odstavců 1 a 2. 
Předvídá-li směrnice v druhém odstavci, že v prvním kole úpisu nemusí mít 
přednostní právo všichni akcionáři, nemůže jít o omezení přednostního 
práva ve smyslu odstavce 4. Ze systematiky čl. 33 tak vyplývá, že stanovy 
akciové společnosti mohou určit, že v prvním kole úpisu mají přednostní 
právo pouze akcionáři vlastnící určitý druh akcií; jde o možnost předvídanou 
směrnicí. 
Poukazujeme rovněž na skutečnost, že Lucembursko využilo možnosti 
článku 33 odst. 2 písm. b) předmětné směrnice a implementovalo jej již 
v roce 1983 do článku 32-3 zákona o obchodních společnostech (la loi du 10 
août 1915 concernant les sociétés commerciales): 
„(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux 
actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au 
partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même 
les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société 
ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de 
nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit 
préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après 
l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les 
nouvelles actions sont émises. […]“  
 
Pracovní překlad: 
„(2) Stanovy mohou určit, že odstavec 1 se nepoužije v případě akcií, jejichž 
práva na účast na rozdělování nebo na rozdělení majetku společnosti 
v případě likvidace jsou rozdílná. Stejně tak mohou stanovy dovolit, aby 
v případě, že upsaný základní kapitál společnosti je tvořen více druhy akcií a 
zvyšování základního kapitálu se realizuje emisí pouze jednoho z těchto 
druhů akcií, vykonali přednostní právo akcionáři vlastníci ostatní druhy 
akcií až poté, co toto právo vykonají akcionáři vlastnící tentýž druh akcií, 
jako jsou vydávány. […]“ 
Tedy i lucemburská právní úprava nepovažuje určení ve stanovách za 
omezení přednostního práva ve smyslu čl. 33 odst. 4. 
 
ÚVČR – OKOM: 

Vysvětlení považujeme za dostatečné. Upozorňujeme však, že prezentovaná 
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interpretace není jediná možná. Je možný i opačný výklad, tzn., že čl. 33 
odst. 2 písm. b) je ve vztahu k čl. 33 odst. 1 zvláštní úprava, která z povahy 
věci představuje omezení přednostního práva úpisu těch akcionářů, kteří 
vlastní jiný druh akcií, než se při zvyšování základního kapitálu upisuje. To, 
že předpis uznává nějaké omezení jako přípustné, neznamená, že to není 
omezení (viz argument, že předvídá-li směrnice v druhém odstavci, že v 
prvním kole úpisu nemusí mít přednostní právo všichni akcionáři, nemůže jít 
o omezení přednostního práva ve smyslu odstavce 4). Pokud by platil závěr, 
že v čl. 33 odst. 2 písm. b) jde o omezení přednostního práva, byť je 
přípustné, nevidíme důvod, proč by nemělo podléhat režimu čl. 33 odst. 4. 
Uvedené omezení by teda bylo možné, ale pouze rozhodnutím valné 
hromady, nikoliv stanovami nebo zakladatelským právním jednáním. 

 Zásadní připomínky: 
K § 3a zákona o veřejných rejstřících: 
Návrhem je do zákona o veřejných rejstřících zapracovávána směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se 
mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních 
a podnikových rejstříků. Považujeme za nezbytné v zákoně definovat pojem 
"systém propojení rejstříků". Není možné zákonem ukládat povinnost 
vztahující se k pojmu, který je definován toliko ve směrnici, byť je ustanovení 
doplněno příslušným odkazem. 
 

Vysvětleno 
 
Předně platí, že ani směrnice pojem „systém propojení rejstříků“ nedefinuje. 
Nový čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES toliko vymezuje, z čeho se tento 
systém (věcně) skládá; o definici však nejde. Odkaz v návrhu ustanovení 
pak nesměřuje k vymezení dle čl. 4a odst. 2 směrnice, ale k rozsahu úpravy 
směrnice (tj. specifikaci, na které společnosti dopadá). 
 
Dále je třeba mít za to, že jakákoli definice není v tomto případě nutná ani 
vhodná. Z kontextu je zjevné, co se daným pojmem míní. Snaha o definici 
by toliko mohla komplikovat řádnou transpozici.  
 
Konečně rejstříkové soudy, jimž je povinnost ukládána, vědí, co se rozumí 
pojmem „systém propojení rejstříků.“ S technickým fungováním veřejného 
rejstříku jsou dobře obeznámeny. Mimoto uveřejnění (tj. přesun dat) se bude 
dít zcela automaticky. 
 
 
ÚVČR - OKOM 
Chápeme důvody, které vedly k tomu nedefinovat systém propojení rejstříků 
přímo v zákoně. Považujeme však za nutné alespoň doplnit důvodovou 
zprávu o vysvětlení tohoto pojmu. Přestože již v současnosti důvodová 
zpráva o propojení rejstříků hovoří, nevysvětluje přímo, co termín systém 
propojení rejstříků znamená. 

Ministerstvo 
financí 
 

Obecně 
Požadujeme v návrhu namísto slovního spojení „poslední skončené účetní 
období“ používat terminologii ustálenou v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

Vysvětleno 
 
Předně je nutno upozornit, že s termínem „poslední skončené účetní období“ 
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účetnictví (dále „zákon o účetnictví“), tj. „bezprostředně předcházející účetní 
období“ (např. § 34 odst. 2). 
Tato připomínka je zásadní. 

pracuje již stávající znění zákona (srov. § 161 odst. 4, § 350 odst. 2 ZOK) a 
jde rovněž o termín, který používá oficiální předklad Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/30/EU (srov. článek 17 odst. 3). Termín používá 
také zákon č. 240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech 
[srov. § 37 odst. 2 písm. b)].  Nedomníváme se, že termín je věcně 
nesprávný či nepochopitelný. Naopak se nám jeví být pro adresáty právní 
normy srozumitelnějším. 
Termín se objevuje především v § 34 odst. 2, kde jeho nahrazení 
nepovažujeme za nezbytné. Pokud by bylo do zákona doplněno 
„bezprostředně předcházející účetní období“, nebylo by zřejmé, čemu toto 
období předchází. Navazující část ustanovení navíc hovoří o „výsledku 
hospodaření minulých let“, tj. obě části pravidla míří do minulosti. Zatímco 
dnes je zjevné, že tato část ustanovení míří na účetní období předcházející 
poslednímu skončenému účetnímu období, nově by bylo nutné dovozovat, 
že jde o účetní období předcházející bezprostředně předcházejícímu 
účetnímu období. To je sice možné, avšak z jazykového hlediska nepříliš 
vhodné. Konečně nejde pouze o změnu § 34 odst. 2, ale například i o § 40 
odst. 1 nebo 82 odst. 2 písm. d); v těchto případech by byla změna 
terminologie rovněž problematická. 
 
Stanovisko MF: 
Souhlas s vypořádáním. 

K bodu 15 (§ 26) 
Upozorňujeme na to, že § 26 zákona o obchodních korporacích (dále jen 
„ZOK“) nesprávně používá pojmy „regulovaný trh“, „evropský regulovaný 
trh“ a „členský stát Evropské unie“ a nadbytečně odkazuje na zákon o 
podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Zákon o podnikání na kapitálovém 
trhu totiž v § 55 zavádí pojmy „regulovaný trh“ a „evropský regulovaný trh“ 
jako legální definice pro celý právní řád s tím, že regulovaným trhem se 
rozumí evropský regulovaný trh se sídlem v České republice (čili pojem 
„regulovaný trh“ nezahrnuje „zahraniční regulované trhy“ - viz § 55 odst. 3 
ZPKT). Kromě toho v § 195 ZPKT je napsáno, že pojem „členský stát 
Evropské unie“ zahrnuje i další státy tvořící Evropský hospodářský prostor 
(Norsko, Lichtenštejnsko a Island), což není v ZOK reflektováno (byť by to 
asi mělo být dovoditelné z odkazu na ZPKT). Navrhujeme proto, aby v rámci 
připravované novely ZOK byla v § 26 provedena tato legislativně technická 
oprava (nad rámec změny navrhované v tomto novelizačním bodě): 
„Převede-li vkladatel (společník) podíl na jiného, ručí za splnění povinnosti 
podle odstavce 1, ledaže jde o nabytí podílu na regulovaném trhu se sídlem v 

Akceptováno jinak 
 
Akceptujeme nově navrhovanou formulaci s tím, že pro větší uživatelskou 
přehlednost a v zájmu vyloučení jakýchkoli pochybností doplníme 
poznámku pod čarou, která bude výslovně odkazovat na § 55 odst. 2 zákona 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů. Stejnou úpravu ostatně obsahoval i obchodní zákoník (srov. § 59 
odst. 2 ObchZ). 
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členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“) evropském 
regulovaném trhu.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodům 20 až 24 (§ 34 a 35) 
Ustanovení upravující pravidla stanovení podílu na zisku, záloh na zisku a 
jejich distribuci dle našeho názoru popírají logiku tvorby a použití účelových 
fondů tvořených ze (zdaněného) zisku a prakticky legitimizuje z těchto fondů 
vytváření „podsložek“ zisku, se kterými může obchodní korporace volně 
„disponovat“ při tvorbě podílu na zisku. 
Pokud jde o rozdělování zisku na základě povinnosti sestavit mezitímní účetní 
závěrku, a priori se nedomníváme, že by údaje z účetní závěrky sestavené 
k rozvahovému dni např. 31. 12 nebyly k 30. 6. následujícího roku a 
později vždy nevhodné pro účely rozdělení zisku. Navrhovaný odstavec 2 
vždy počítá sice s dobou 6 měsíců od rozvahového dne, nicméně nebere v 
úvahu skutečný okamžik sestavení účetní závěrky, který je ve většině 
případů posunut do následujícího roku. Z tohoto pohledu se nejeví zavedení 
počítání 6 měsíců od rozvahového dne jako relevantní. Dalšími neméně 
významnými skutečnostmi, které ovlivňují kvalitu údajů obsažených v účetní 
závěrce mimo časové období, je a) ustanovení § 19 odst. 5 zákona o 
účetnictví, které stanoví, že v účetnictví běžného účetního období musí být k 
rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce 
rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní 
jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky; b) a dále ustanovení § 19 odst. 6 zákona o účetnictví, které stanoví, 
že v případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky, musejí být důsledky těchto 
událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v 
účetní závěrce. Je tedy na zvážení, zda je zcela nezbytné požadovat, aby 
obchodní korporace ex lege sestavovaly mezitímní účetní závěrku vždy po 
uplynutí lhůty 6 měsíců od rozvahového dne, i když jsou v období od počátku 
účetního období do okamžiku rozhodnutí o rozdělení zisku povinny 
přihlédnout k významným a nikoliv jen přechodným ztrátám a zohlednit je v 
zisku k rozdělení, tak jak je navrhováno. 
Zároveň požadujeme doplnit důvodovou zprávu, případně i příslušný text 
zákona o vysvětlení textu „významným a nikoliv jen přechodným ztrátám, 
musí být částka zisku k rozdělení podle odstavce 2 snížena o tyto ztráty“, tzn., 
co konkrétně znamená „významná“ a „přechodná“ ztráta. 
Navrhujeme osobní jednání zástupců Ministerstva financí specializujících se 

Částečné akceptováno 
 
Navrhovanou úpravou se zobecňují některá pravidla, která transponují 
evropskou legislativu, a která dopadají primárně na akciovou společnost. 
Pravidlo čl. 17 odst. 1 směrnice č. 2012/30/EU je dnes transponováno pouze 
v úpravě akciové společnosti (srov. § 350 odst. 1 ZOK); toto pravidlo by 
napříště mělo dopadat i na společnost s ručením omezeným (jak tomu bylo i 
za obchodního zákoníku – srov. § 123 odst. 2 ve spojení s § 178 odst. 2 
ObchZ) a rovněž na družstva. Pravidlo čl. 17 odst. 3 směrnice č. 
2012/30/EU je dnes transponováno jak v úpravě společnosti s ručením 
omezeným (srov. § 161 odst. 4 ZOK), tak akciové společnosti (§ 350 odst. 2 
ZOK); jeho aplikace se napříště rozšiřuje i na družstva. Cílem navrhovaných 
změn je posílit roli základního kapitálu a jeho garanční funkci. V případě, že 
společnost deklaruje vysoký základní kapitál, dává tím určitý signál 
věřitelům a všem třetím osobám ohledně výše vlastních zdrojů. Současnou 
možnost rozdělovat zisk společníkům i v případě záporného vlastního 
kapitálu považujeme za nežádoucí. Aby mohl základní kapitál plnit svou 
garanční funkci, je nezbytné, aby došlo k omezení možnosti rozdělit zisk, 
pokud by tím vlastní kapitál poklesl pod výši základního kapitálu. 
Pokud jde o podklad pro rozdělení zisku, souhlasíme s připomínkovým 
místem, že údaje z účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni např. 31. 
12. mohou být k 30. 6. následujícího roku a později vhodné pro účely 
rozdělení zisku. V návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, uveřejněné 
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2010) však panuje 
v praxi nejistota o tom, zda je možné po uplynutí lhůty pro schválení řádné 
nebo mimořádné účetní závěrky zisk a jiné vlastní zdroje rozdělit a za 
jakých podmínek. Zákon o účetnictví přitom neumožňuje sestavení 
mezitímní účetní závěrky za účelem ověření aktuální hospodářské situace 
pro účely vyplacení zisku. 
V návaznosti na přijaté připomínky a v zájmu zvýšení právní jistoty se 
stanoví výslovně, že řádná a mimořádná účetní závěrka je způsobilým 
podkladem pro rozdělení zisku do konce následujícího účetního období (§ 
34 odst. 1).  
Zákon však dosud nestanoví, zda a jakým způsobem se má při rozdělení či 
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na oblast účetnictví s předkladatelem za účelem nalezení společného přístupu 
k nakládání s podílem na zisku a fondů tvořených ze zisku. Požadujeme po 
předkladateli vysvětlit záměr úpravy, ke které bylo v § 34 a 35 přistoupeno. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyplacení zisku zohlednit případný aktuální nepříznivý hospodářský vývoj 
společnosti. Za tímto účelem se zavádí možnost sestavit mezitímní účetní 
závěrku. Je-li podíl na zisku vyplácen po uplynutí 6 měsíců od konce 
účetního období, sestavení mezitímní účetní závěrky se vyžaduje. Smyslem 
mezitímní účetní závěrky je ověřit aktuální hospodářskou situaci. Na 
případný negativní vývoj má reagovat nově navrhovaný test, který ověří, zda 
obchodní korporace neutrpěla od konce účetního období, za které je podíl na 
zisku vyplácen, ke dni vyplacení podílu na zisku významné a nikoliv jen 
přechodné ztráty. Podotýkáme tedy, že test podle § 34 odst. 3 se posune 
z okamžiku rozdělení zisku na okamžik vyplacení podílu na zisku a doplní 
tak test insolvence podle stávajícího § 40 odst. 1 (nově § 40 odst. 2). 
Pravidlo by mělo zajistit větší průkaznost, zda obchodní korporace 
disponuje dostatečnými zdroji k vyplacení podílu na zisku; test insolvence je 
málo exaktní. 
Pokud jde o výklad neurčitých pojmů „významným a nikoliv jen 
přechodným ztrátám“, půjde zpravidla právě o události, které by měly být 
v souladu s § 19 odst. 6 zákona o účetnictví popsány v příloze v účetní 
závěrce. Konečný výklad se však ponechává na rozhodovací praxi; vždy 
bude záviset na okolnostech konkrétního případu. 
Navrhované pravidlo míří do značné míry i na ochranu člena statutárního 
orgánu, kterému sestavení mezitímní účetní závěrky zlepší důkazní pozici 
ohledně nově navrhovaného testu i stávajícího testu úpadku.  
Pokud jde o upravenou regulaci poskytování záloh.  Navrhované pravidlo se 
snaží předcházet nadměrným výplatám záloh. Vyplácené zálohy by měly 
reflektovat ekonomickou výkonnost obchodní korporace za určité delší 
období (snaží se předcházet sezonní výkonnosti obchodní korporace). 
Navrhovaná úprava se volně inspiruje právem rakouským.  
Podotýkáme, že některá jiná připomínková místa požadovala nezpřísňovat 
poskytování záloh, zatímco jiné připomínkové místo usilovalo ještě o další 
zpřísnění. S ohledem na dosažení kompromisu se budou při výpočtu výše 
záloh zohledňovat ztráty z minulých let, ale korporace se již dále omezovat 
nebudou. 
 
Stanovisko MF: 
Souhlas s vypořádáním. 

 K bodu 24 (§ 35) 
Z navrhovaného znění nevyplývá jednoznačný algoritmus výpočtu. Není zcela 
zjevné, zda předkladatel zamýšlel do výpočtu omezujícího výplatu záloh na 
podíl na zisku zahrnout pouze zisky dosažené v období posledních tří let, či i 

Akceptováno 
 
Lze souhlasit s tvrzením, že stávající znění je nejasné. Připouští jak výklad, 
že se v případě ztráty obchodní korporace započítává záporná hodnota, tak i 
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případnou ztrátu dosaženou v některém roce tohoto časového intervalu, anebo 
něco jiného. Pokud bylo úmyslem předkladatele hodnotit například průměr 
výsledků hospodaření (souhrn zisků i ztrát) dosažených v posledních třech 
účetních obdobích, pak by stávající znění „Souhrn záloh na podíl na zisku 
současně nemůže být vyšší než polovina průměru zisků dosažených v 
posledních třech účetních obdobích.“ mělo být nahrazeno zněním: „Souhrn 
záloh na podíl na zisku současně nemůže být vyšší než polovina průměru 
výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních obdobích.“. 
Zároveň požadujeme o zvolené řešení doplnit i důvodovou zprávu a pro větší 
názornost uvést i příklad. Například takto: 
v účetním období I. byl zisk 100, v období II. ztráta -10, v období III. zisk 50 
průměr zisků = 100 – 10 + 50 = 140 : 3 = 47 polovina 23,5. 
Tato připomínka je zásadní. 

výklad, že se ztráta zohledňuje nulovou hodnotou. Staví se najisto, že se 
ztráta bude zohledňovat zápornou hodnotou. Poslední věta bude znít: 
 
„Výše záloh na podíl na zisku současně nemůže být vyšší než polovina 
průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních 
obdobích.“ 
 
Stanovisko MF: 
Souhlas s vypořádáním. 
 
 

K bodu 34 (§ 40) 
Zákon o účetnictví implementoval ve smyslu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních 
závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, do § 28 
odst. 7 pravidlo pro omezení výplaty podílů na zisku: „Jsou-li náklady na 
vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je jakékoli vyplácení podílů na zisku 
zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na 
zisku a nerozdělený zisk minulých období, jsou nejméně rovny neodepsané 
části nákladů na vývoj.“ 
Jsme přesvědčeni, že toto pravidlo logicky patří do ZOK (viz § 40) a nikoli do 
zákona o účetnictví. Z tohoto důvodu uplatňujeme připomínku ve smyslu 
přesunutí stávajícího § 28 odst. 7 zákona o účetnictví do § 40 odst. 4 
navrhované novely ZOK s tím, že současně bude do návrhu doplněna změna 
zákona o účetnictví. 
Tato připomínka je zásadní. 

K diskusi – později akceptováno  
 
Přesunem pravidla do zákona o obchodních korporacích nedochází 
k technické změně, ale věcně se mění aplikační dosah pravidla. Nově by 
dopadal pouze na obchodní korporace. V případě přesunu pravidla do 
zákona o obchodních korporacích je rovněž otázkou, má-li dopadat na 
všechny formy obchodních korporací, nebo pouze na vybrané. 
Kromě toho považujeme za sporné, zda je pravidlo v zákoně o účetnictví 
řádně transponováno. Zatímco pravidlo zákona o účetnictví hovoří o zákazu 
vyplacení podílu na zisku, oficiální překlad směrnice hovoří o zákazu 
rozdělení zisku. 
 
Stanovisko MF: 
S návrhem vypořádání k bodu 34 (§ 40) nesouhlasíme. 
Trváme na tom, aby byl odst. 7 § 28 zákona o účetnictví přesunut 
například do § 40 návrhu novely zákona o obchodních korporacích. 
 
Pravidlo § 28 odst. 7 zákona o účetnictví bude přesunuto do § 40 z. o . k. 
s tím, že bude dopadat na všechny obchodní korporace. 

 K bodu 92 (§ 83) 
S ohledem na zákon o auditorech i stávající praxi požadujeme v § 83 odst. 4 
nahradit větu první a druhou tímto textem : 
„Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, auditor 
ověří věcnou správnost údajů ve zprávě o vztazích a vyjádří názor na to, zda 
zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti.“. 
Přitom vycházíme z premisy, že zpráva o vztazích je samostatným 

Akceptováno jinak – později vysvětleno 
 
Ustupujeme od požadavku, aby auditor přezkoumával, zda ovládané osobě 
vznikla újma a zda byla vyrovnána. Zpráva auditora se bude překládat 
standardně statutárnímu orgánu. 
Současně nepřejímáme formulaci, kterou uplatnilo připomínkové místo. 
Pokud by se ověřovala „věcná správnost údajů ve zprávě o vztazích“, vedlo 
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dokumentem. 
Dále je nezbytné jednoznačně stanovit, kdo je odpovědný za předložení 
zprávy auditora kontrolnímu orgánu (podle našeho názoru je formulace 
„Zpráva auditora se předloží kontrolnímu orgánu.“ nejednoznačná) a současně 
tuto úpravu vyčlenit do samostatného odstavce 5. 
Tato připomínka je zásadní. 

by to ve svém důsledku k materiálnímu přezkumu zprávy o vztazích, který 
připomínkové místo samotné rozporovalo. Textace zákona o auditorech (§ 
20b), je odlišná. 
Odstavec 4 bude znít následovně: 
„Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je 
auditor povinen ověřit zprávu o vztazích podle pravidel stanovených jiným 
právním předpisem pro ověřování výroční zprávy nebo konsolidované 
výroční zprávy obchodní společnosti.“ 
 
Stanovisko MF: 
Ministerstvo financí trvá na jím navrhovaném textu návrhu § 83 ZOK. 
Ověřování zprávy o vztazích je ověřovací zakázka v pojetí Rámce 
mezinárodních auditorských standardů, neboť má základní náležitosti 
ověřovací zakázky stanovené tímto rámcem. Auditor má při ověřování 
tohoto typu zakázky následující cíle: (a) ověřit věcnou správnost údajů 
ve zprávě o vztazích, (b) zformulovat názor na to, zda zpráva o vztazích 
neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti, a (c) jasně tento 
názor vyjádřit pomocí písemné zprávy obsahující negativní ujištění 
(Zpráva musí uvádět, zda si auditor nepovšiml něčeho, co by jej vedlo k 
domněnce, že ověřovaná zpráva o vztazích obsahuje významné 
(materiální) věcné nesprávnosti.). 
Z výše uvedeného vyplývá, že nelze a priori takový typ zakázky 
považovat za pouhé „formální“ ověřování, zároveň ale platí, že ho nelze 
považovat ani za 100% ujištění o věcné správnosti zprávy. 
Navrhovaný text Ministerstvem financí reflektuje skutečný rozsah 
ověření zprávy o vztazích a posiluje právní jistotu uživatelů práva. 
Zavedená praxe se navrhovaným textem nemění, pouze se jedná o její 
explicitní zakotvení přímo v právním řádu ČR. Dle našeho názoru a 
s ohledem na probíhající diskuse nad nalezením vhodného rozsahu 
ověřování výroční zprávy nejen v České republice ale především 
v Evropské unii, není prozíravé v rámci novely ZOK upravit takto 
důležitou problematiku pouhým odkazem na ustanovení, které adresně 
cílí na zcela odlišnou matérii. 
 
25. 1. 2017 MF ustoupilo ze své připomínky, s návrhem vypořádání 
souhlasí.  

 K bodům 156 až 287 (k § 135 až § 242) 
Požadujeme, aby bylo možno vyměnitelný dluhopis vyměnit také za podíl na 
obchodní společnosti - s. r. o. (nyní lze vyměnit pouze za podíl na a. s.). 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Připuštěním vydávání vyměnitelných dluhopisů by se fakticky umožnilo 
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Doporučujeme pro s.r.o. použít úpravu obdobnou jako pro a.s. v ZOK - jedná 
se o § 281 odst. 2, § 286 až 294, § 416 odst. 1, § 417 odst. 3, § 421 odst. 2 
písm. d) a § 505 až § 510. Eventuálně navrhujeme inspirovat se v § 250a až § 
250i zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu (dále jen „ZOPRK“), ve znění nyní připravované novely 
v rámci novely zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (dále jen „ZoDluh“). 
Ministerstvo financí nyní připravuje novelu ZoDluh, která původně 
předpokládala rozšíření právní úpravy vyměnitelných dluhopisů pro korporace 
tak, aby se problematika netýkala pouze akcií a akciových společností. 
Návrhu však bylo vytýkáno i ze strany Ministerstva spravedlnosti, že tím 
dochází k nepřímé novelizaci zákona o obchodních korporacích, proto bylo od 
tohoto záměru v rámci novely ZoDluh upuštěno. Věcně však na této změně 
trváme. 
Stávající ZoDluh umožňuje podle § 33 odst. 1 vyměnit vyměnitelný dluhopis 
za akcii. Je otázkou, proč by nebylo možné tuto úpravu rozšířit i na s.r.o. ve 
smyslu, že s vyměnitelným dluhopisem může být spojeno právo na výměnu za 
podíl na obchodní společnosti, a to případně i bez ohledu na to, zda lze toto 
právo vtělit do cenného papíru (kmenový list). Domníváme se, že dluhopis 
může být vyměněn i za podíl v obchodní společnosti, který není sekuritizován. 
Navrhovaná změna by umožnila vtělit do vyměnitelného dluhopisu právo na 
výměnu za podíl na základním kapitálu s.r.o., přičemž by nebylo důvodu 
vyžadovat, aby se jednalo o podíl na základním kapitálu vtělený do 
(zaknihovaného) cenného papíru. Od 1. ledna 2014 je možno i podíly na 
základním kapitálu jiné než akciové společnosti vtělit do (zaknihovaného) 
cenného papíru, typicky se jedná o kmenové listy u s.r.o. 
Uvedený návrh by si vyžádal dílčí změny obecné korporátní úpravy, zejména 
úpravy podmíněného zvýšení základního kapitálu (u s.r.o. chybí pro 
podmíněné zvýšení základního kapitálu úprava v ZOK, jako je tomu u a.s. v § 
505 a násl.), vymezení právní úpravy podílu, který investor po konverzi získá, 
zápis do obchodního rejstříku, úprava emisních podmínek atd. Protože se 
jedná o zvláštní způsob, jak zvýšit základní kapitál, nepožadujeme tuto úpravu 
u osobních společností. Podmíněné zvýšení základního kapitálu a další 
úpravy, které si návrh vyžádá, je otázkou korporátního a nikoliv 
dluhopisového práva, z toho důvodu požadujeme tuto problematiku zakotvit 
do ZOK. 
K inspiraci v ZOPRK: Podstatou problematiky povinně vyměnitelných 
„dluhopisů“, resp. dluhových cenných papírů (podle ZoDluh totiž nenaplní 
definici dluhopisu, když v případě, že se stane účastnickým cenným papírem, 

veřejně obchodovat s účastí ve společnosti s ručením omezeným. To by 
v konečném důsledku znamenalo, že by tímto způsobem mohlo být 
obcházeno pravidlo § 137 odst. 4 ZOK, podle kterého platí, že kmenový list 
nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trh ani na jiném veřejném trhu. 
Připuštění vydávání vyměnitelných dluhopisů by rovněž kolidovalo 
s koncepcí uzavřené společnosti s ručením omezeným, a to jak v případě 
převodů podílů – srov. pravidla § 207 a 208 ZOK, tak v případě zvyšování 
základního kapitálu – srov. § 222 ZOK 
Pokud jde o převod podílu na třetí osobu, zákonná úprava dispozitivně 
požaduje souhlas valné hromady (§ 207 ZOK). 
V případě zvyšování základního kapitálu mají společníci přednostní právo 
k účasti na zvýšení základního kapitálu (srov. § 220 ZOK). Osoby odlišné 
od společníků mohou převzít vkladovou povinnost pouze se souhlasem 
valné hromady (§ 222 odst. 1 ZOK), přičemž valná hromada uděluje souhlas 
s konkrétní osobou a k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu všech, 
jelikož se zasahuje do práv všech společníků (zmenšuje se jejich podíl na 
společnosti); uvedené pravidlo se použije i v případě, kdy společenská 
smlouva přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu vyloučí, 
nebo když se společník tohoto práva vzdá (srov. § 222 odst. 1 část věty za 
středníkem) – jde tedy o kogentní úpravu. Skutečnost, že v případě postupu 
podle § 222 odst. 2 ZOK uděluje valná hromada souhlas s konkrétní osobou, 
dokládá i odborná literatura – srov. názor doc. B. Havla „Jelikož se však 
předpokládá souhlas se vstupem třetí osoby do společnosti, máme za to, že 
tento souhlas musí být dán ke konkrétní osobě, nikoli paušálně. Pokud by 
souhlas valné hromady udělen nebyl, dovozujeme, že by případné převzetí 
vkladové povinnosti neschválenou osobou bylo neplatné podle § 48, tedy by 
mohlo dojít k aplikaci § 225.“ (B. Havel in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, 
F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 414) a v témže duchu i názor prof. J. Dědiče a 
dr. J. Lasáka „Na základě citovaného § 222 ZOK valná hromada uděluje 
souhlas s tím, aby vkladovou povinnost převzala konkrétní osoba, nikoliv 
s lhůtou, ve která má tato osoba svou vkladovou povinnost převzít.“ (Dědič, 
J., Lasák, J. Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 
převzetím vkladové povinnosti v novém hávu: aktuální výkladové otazníky. 
Obchodněprávní revue, 2016, č. 4). Připuštění vydání vyměnitelných 
dluhopisů by tak bylo v rozporu s výše předestřenou koncepcí; vyměnitelné 
dluhopisy je možno obchodovat, a proto osoba, která získá vyměnitelný 
dluhopis a osoba, která by mohla uplatňovat právo z tohoto dluhopisu, by 
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ke splacení dlužné částky vůbec nedojde) je, že v případě určité události (např. 
úpadku emitenta) se tento „dluhopis“ přemění na akcii nebo podíl na obchodní 
společnosti. Smyslem této úpravy je, aby ztrátu těchto institucí nesli nejprve 
věřitelé a akcionáři a až poté státní pokladna. 
V ZOPRK se však jedná pouze o tzv. povinně konvertibilní nástroje (tzv. 
convertibles) u finančních institucí. Na rozdíl od ZOPRK by v ZOK spouštěcí 
událostí nemusel být pouze úpadek emitenta, ale např. také jeho rozhodnutí, 
na jehož základě by se cenný papír přeměnil na podíl v obchodní společnosti. 
§ 33 a násl. ZoDluh na povinně vyměnitelné dluhové cenné papíry nedopadá, 
neboť v tomto případě se jedná pouze o právo na výměnu, nikoliv o 
povinnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

mohly být odlišné osoby (požadavek § 222 by nemohl být naplněn). 
Připuštěním vydání vyměnitelných dluhopisů by rovněž došlo ke stírání 
rozdílů mezi jednotlivými formami obchodních korporací. Zatímco 
společnost s ručením omezeným je uzavřenou formou obchodní korporace 
(v českých podmínkách často společností rodinného typu) a není přípustné 
obchodovat účast na regulovaném trhu, akciová společnost je právní formou 
ryze investiční povahy, pro kterou je vlastní i obchodování účasti na 
regulovaném trhu; i v tomto ohledu je tak stávající zákonná konstrukce, 
která připouští vydávání vyměnitelných dluhopisů pouze v akciové 
společnosti, logická. 
S ohledem na uvedené se Ministerstvo spravedlnosti domnívá, že připuštění 
vydávání vyměnitelných dluhopisů ve společnosti s ručením omezeným není 
žádoucí. 
 
26. 1. 2017 byla připomínka s MF vypořádána s tím, že připomínkové místo 
stále považuje obsah připomínky za relevantní a o dané problematice bude 
v budoucnu vedena diskuze. Připomínka není předmětem rozporu.  

 K bodu 290 (§ 245) 
V § 245 odst. 1 požadujeme vložit za slova „právo takové cenné papíry“ slova 
„nebo zaknihované cenné papíry“. 
S ohledem na úpravy provedené v předchozím textu by stávající dikce 
poslední vedlejší věty jinak vyvolávala dojem, že se týká jen cenných papírů, 
nikoli také zaknihovaných cenných papírů. 
Pokud byla v textu novely zákona zvolena koncepce explicitně odlišovat 
formu cenného papíru, je s ohledem na zachování právní jistoty třeba tento 
přístup důsledně dodržovat. Alternativou ke zvolené koncepci by mohlo být 
ustanovení § 525 odst. 2 OZ, že „ustanovení o cenných papírech se použijí i 
na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha, tento zákon 
nebo jiný právní předpis“, popř. zavedení svodného ustanovení. 
V kontextu § 245 odst. 2 požadujeme zpřesnit ztotožnění týkající se použití 
ustanovení o evidenci zaknihovaných cenných papírů na ustanovení o 
evidenci vedenou schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. 
Domníváme se totiž, že přístup pro aplikovatelnost ustanovení o 
zaknihovaných cenných papírech na ustanovení o cenných papírech 
v imobilizaci navázaný na příslušnou evidenci, tj. evidenci zaknihovaných 
cenných papírů a evidenci vedenou schovatelem držícím imobilizované akcie 
v úschově, není pro výklad zákona dostatečný – takovým ztotožněním nejsou 
pokryta zejména ustanovení, v nichž se o evidenci nehovoří, především § 245 
odst. 1, § 385 odst. 2 a § 406. Dle našeho názoru je proto nezbytné minimálně 

Částečně akceptováno 
 
S doplněním § 245 odst. 1 souhlasíme. 
 
S definicí pojmu „imobilizovaná akcie“ v zákoně o obchodních korporacích 
nesouhlasíme. V současné chvíli považujeme za dostačující pravidlo § 2414 
o. z., podle něhož se na cenné papíry v úschově v případech, kdy nelze 
požadovat vydání jednotlivého cenného papíru, přiměřeně použijí 
ustanovení jiného zákona o zaknihovaných papírech.  
Obecně však souhlasíme s připomínkovým místem, že přiměřená aplikace 
ustanovení o zaknihovaných cenných papírech na cenné papíry v úschově 
podle občanského zákoníku není ve všech případech zcela přesná a 
výjimečně může být i nedostatečná. Jedná se však o koncepční otázku 
úpravy imobilizovaných cenných papírů v občanském zákoníku. Případná 
změna této úpravy by vyžadovala řadu změn napříč občanským zákoníkem, 
měla by být tedy řádně promyšlena a prodiskutována.  
Z uvedených důvodů je potřeba odmítnout zavedení speciálního pravidla pro 
imobilizovanou akcii a její definici v zákoně o obchodních korporacích.  
 
Po dohodě s připomínkovým místem byla připomínka vypořádána jako 
částečně akceptovaná s tím, že koncepční novela občanského zákoníku 
v otázkách úpravy imobilizovaných cenných papírů bude řešena v rámci 
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ve výše uvedených ustanoveních ztotožnit nikoli evidence, ale cenné papíry, a 
tedy stanovit, že ustanovení tohoto zákona o zaknihovaných cenných papírech 
se použijí přiměřeně na imobilizované akcie (za předpokladu, že budou 
imobilizované akcie definovány – viz následující připomínka), resp. na cenné 
papíry v imobilizaci. Variantě je možné pro nakládání s imobilizovanými 
akciemi explicitně stanovit pravidla přímo ve výše uvedených ustanoveních 
zákona. 
Na okraj uvádíme, že v souvislosti s vedením evidencí a identifikací 
skutečného vlastníka zaknihovaných cenných papírů MF výhledově uvažuje o 
opuštění stávajícího dvoustupňového přístupu, který vychází z právní fikce, že 
osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných 
cenných papírů, vede tuto evidenci pouze na účtech vlastníků (§ 94 odst. 3 
ZPKT), a plánuje zavést tzv. vícestupňovou evidenci, v jejímž rámci se za 
skutečného vlastníka pokládá až konečný vlastník, nikoli automaticky majitel 
účtu na druhém stupni. Uvedené rovněž souvisí s chystanou povinností 
identifikace konečného vlastníka podle novely směrnice o právech akcionářů. 
V kontextu § 245 odst. 2 požadujeme definovat v  ZOK pojem „imobilizovaná 
akcie“, a  to obdobně jako u pojmů „listinná akcie“ nebo „zaknihovaná akcie“ 
např. v rámci § 256 odst. 5. 
Tato připomínka je zásadní. 

transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení 
akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o 
správě a řízení společnosti (novela směrnice o výkonu hlasovacích práv) 
 
 
 
 

 K bodu 320 (§ 263) 
V kontextu § 263 odst. 2 požadujeme doplnit v textu novely ZOK část věty za 
středníkem. DZ k příslušnému ustanovení mj. uvádí, že část věty za 
středníkem má být doplněna v rámci pravidla § 274, k čemuž nedošlo. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Část věty za středníkem nakonec nebyla do § 274 doplněna, a to z toho 
důvodu, že v ní obsažené pravidlo považujeme i bez výslovné úpravy za 
zřejmé. 
Příslušná pasáž důvodové zprávy, která počítala s tímto doplněním, bude 
vypuštěna. 

 Nad rámec návrhu: 
Požadujeme zúžení dosavadního zákazu obchodování s kmenovými listy 
pouze na přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu či na jiném 
veřejném trhu. Právní úprava by tak umožňovala veřejnou nabídku 
kmenových listů, což je nyní výslovně zakázáno (§ 137 odst. 4 zákona o 
obchodních korporacích). 
Účelem této změny je zajistit malým a středním podnikům (SME) snazší 
přístup k nebankovnímu financování. Právě snaha o nalezení a podporu 
alternativních způsobů financování pro malé a střední podniky (např. 
kapitálový trh, crowdfunding) je jedním z hlavních bodů projektů Evropské 
komise "Unie kapitálových trhů". Dalším konceptem vytvářejícím nové 
příležitosti financování pro malé a střední podniky je „SME Growth Market“, 

Neakceptováno 
 
Jak již bylo uvedeno výše, společnost s ručením omezeným je uzavřenou 
formou obchodní korporace, což dokládají i pravila pro převod podílu na 
třetí osobu (§ 208 ZOK) a zvyšování základního kapitálu (§ 222 odst. 1 
ZOK) – bližší odůvodnění srov. výše vypořádání k připomínce týkající se 
možnosti vydávat vyměnitelné dluhopisy. Kromě toho jsme názoru, že by 
neměly být stírány rozdíly mezi jednotlivými formami obchodních 
společností; zatímco akciová společnost je společnost ryze investorské 
povahy, pro kterou je vlastní získávání finančních prostředků od třetích osob 
formou nabízení účasti ve společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, 
zvláště pak v pojetí kontinentálního práva, se akcentuje uvařenější povaha 
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zvláštní druh trhu (zpravidla mnohostranného obchodního systému) pro malé 
a střední podniky, zavedený směrnicí MiFID II. S úlevami pro malé a střední 
podniky při vytváření prospektu pro účely tohoto trhu počítá i připravované 
nařízení o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování. Navrhovaná změna tak představuje krok 
směřující k naplnění cílů těchto projektů. 
Malé a střední podniky jsou nyní při získávání kapitálu z velké části závislé na 
bankách, pro něž však takové investice představují riziko, a pokud jsou 
ochotny jej vůbec podstoupit, je tomu tak často za nevýhodných a zatěžujících 
podmínek pro žadatele. Neexistuje důvod, proč by nebankovní způsob 
financování měl být malým a středním podnikům zapovězen. Vedle možnosti 
vydávat dluhopisy, představuje zrušení zákazu veřejné nabídky kmenových 
listů pouze další proporcionální krok s ohledem na odlišnost společnosti s 
ručením omezeným a akciovou společností a v žádném případě 
nezrovnoprávňuje tyto dva druhy obchodních korporací. 
Na příkladu rozvíjejícího se fenoménu crowdfundingu je zřejmé, že současný 
zákaz obchodování s kmenovými listy je překážkou rozvoje kapitálového trhu. 
V tzv. podílovém crowdfundingu získávají přispívající podíl na vlastnictví 
společnosti -  velikost těchto společností však neumožňuje získávat podíl na 
společnosti formou akcií. V praxi dochází k obcházení zákazu obchodování 
formou vydávání konvertibilních investičních certifikátů, nahrazujících 
kmenové listy. 
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že po nabytí účinnosti zákona č. 
148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se 
od 1. června 2016 přijetí investičních nástrojů k obchodování v 
mnohostranném obchodním systému nepovažuje za veřejnou nabídku. 
Výše uvedené příklady mohou posloužit k zamyšlení, zda plošný zákaz pro 
obchodování s kmenovými listy je racionální a ospravedlnitelný a zda 
nepředstavuje zbytečnou překážku pro rozvoj kapitálového trhu a ekonomiky 
obecně. Rovněž je třeba zvážit, zda dosavadní právní úprava není v rozporu 
s výše zmíněnými unijními cíli. 
Tato připomínka je zásadní. 

společnosti. 
 
26. 1. 2017 byla připomínka s MF vypořádána s tím, že připomínkové místo 
stále považuje obsah připomínky za relevantní a o dané problematice bude 
v budoucnu vedena diskuze. Připomínka není předmětem rozporu. 

 K části čtvrté - změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu, čl. V 
Požadujeme, aby předložená novela reflektovala změny v tomto ustanovení 
vyplývající z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZPKT“), a další související zákony, který je projednáván v Poslanecké 
sněmovně jako sněmovní tisk 869 (dále jen „ST 869“). 

Akceptováno 
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Ustanovení měněná novelou ZOK v ZPKT mají být dle ST 869 
přeformulována a přesunuta do § 10 ZPKT, a to s navrženou účinností od 3. 
ledna 2018. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K důvodové zprávě, RIA, usnesení vlády 
Výdaje spojené s implementací a technickým zajištěním: 
Požadujeme, aby výdaje vyvolané přijetím návrhu tohoto zákona (ve zprávě 
RIA uvedeno 100 000 EUR, tj. cca 2 700 000 Kč) byly pokryty v rámci 
narozpočtovaných prostředků kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Výše 
uvedené by mělo být v důvodové zprávě a zprávě RIA výslovně uvedeno. 
Nesouhlasíme s personálními dopady uvedenými v Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace, kdy jsou v souvislosti s propojením obchodního 
rejstříku prostřednictvím BRIS požadovány osobní náklady pro 8 lidí ve výši 
2 700 000 Kč (100 000 €) na období listopad 2016 až srpen 2017. K tomu 
uvádíme 
a) Předložený materiál obsahuje řadu nedostatků. Například nejsou 
uvedeny zdroje krytí mzdových nákladů, přesné vyčíslení dopadů do platové 
oblasti, informace o provedeném personálním auditu v MSPR s cílem 
identifikace plně nevyužitých kapacit v rámci stávajícího limitu, chybí 
specifikace druhu pracovněprávního vztahu a případné dalších náležitostí 
vyplývajících z daného typu pracovněprávního vztahu. Z předloženého 
materiálu dle uvedených rozsahů pracovní měsíční doby a odměn za 
vykonanou práci lze pouze dovozovat, že se jedná o dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, konkrétně dohody o pracovní činnosti (v 
roce 2017 by bylo u všech pozic odpracováno více než 300 hodin), v 
materiálu to však není podrobněji specifikováno. 
b) Jakékoliv personální posílení ústředního orgánu Ministerstva 
spravedlnosti je neakceptovatelné. Ústřední orgán Ministerstva spravedlnosti 
vykazuje za období leden – září 2016 neobsazenost ve výši 208 míst, tj. 38,4 
% (bez zahrnutí jednorázově navyšovaných míst na realizaci projektů 
kofinancovaných z fondů EU činila neobsazenost ústředního orgánu v 
uvedeném období 136 míst, tj. 28,9 %). Je nepochybné, že je v silách 
Ministerstva spravedlnosti zajistit tyto priority vnitřní optimalizací procesů a 
činností, tj. v rámci neobsazených míst a úspor, které neobsazenost generuje. 
Materiál v relevantních částech (důvodová zpráva, závěrečná zpráva RIA, 
návrh usnesení vlády) požadujeme doplnit o jednoznačné stanovení, že s 
navrhovanou změnou vyplývající z implementace návrhu zákona nebudou 
spojeny žádné požadavky na navýšení limitu počtu míst a objemu prostředků 
na platy a ostatní platby za provedenou práci. 

Akceptováno 
 
Výdaje vyvolané přijetím návrhu tohoto zákona budou pokryty v rámci 
narozpočtovaných prostředků kapitoly Ministerstva spravedlnosti. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 K části prvé – změna zákona o obchodních korporacích 

K bodu 1 (§3) 
V platném znění s vyznačením navrhovaných změn v  § 3 odst. 1 vyznačen 
přesun čárky za slovo „jen“. Tato změna však neodpovídá bodové novele. 
 

Akceptováno 

 K bodu 2 (§ 3 odst. 4) 
Doporučujeme formulovat takto: 
„(4) Členem voleného orgánu je osoba, která je do funkce zvolena. Pro účely 
tohoto zákona se jí rozumí též osoba, která je do funkce jmenována či jinak 
povolána.“. 
Uvedenou formulaci považujeme z logického hlediska za vhodnější, stejně 
jako použití dokonavého vidu namísto vidu nedokonavého. V důvodové 
zprávě pak doporučujeme uvést příklady toho, co se rozumí „jiným 
povoláním“. 
Současně doporučujeme zvážit, zda je vhodné, aby ve dvou souvisejících 
normách, jakými jsou občanský zákoník a ZOK, byl tentýž pojem používán 
jako legislativní zkratka na straně jedné a jako pojem definovaný pro účely 
zákona na straně druhé. Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné pojem 
„člen voleného orgánu“ zavést jako legální definici (a to vymezením 
v občanském zákoníku). 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme zavést legislativní zkratku v § 46 odst. 1 ZOK.  
 
 

 K bodu 11 (§ 17) 
Doporučujeme zvážit, zda navrhovaná úprava není nadbytečná, protože již 
nyní § 103 odst. 1 a § 574 představují lex specialis k ustanovení § 17 odst. 3. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že zákaz nepeněžitých vkladů v podobě prací 
nebo služeb platí pro menšinu (2 z 5) forem obchodních korporací 
upravených tímto zákonem, domníváme se, že zákaz tak, jak je dnes 
formulovaný působí matoucím a nelogickým dojmem. 

 K bodu 14 (§ 23 odst. 2) 
Pro upřesnění doporučujeme následující znění: „ nepřesáhne-li výše všech 
vkladů v souhrnu 20.000 Kč“. 
Dále doporučujeme vložit za slovo "jiným" slovo "přiměřeným" z důvodu, 
aby byla dodržena idea zákona ohledně peněžitých vkladů, aby nedocházelo k 
velkému odchýlení od běžných způsobů vkládání peněžitého vkladu. Toto se 
navrhuje doplnit i do důvodové zprávy. 

Částečně akceptováno 
 
Slova „v souhrnu“ budou doplněna. 
 
Slovo „přiměřeným“ nebude doplněno. Souhlasíme však s doplněním do 
důvodové zprávy. 

 K bodu 15 (§ 26 odst. 2) 
Současně s navrhovanou úpravou doporučujeme v § 26 odst. 2 zrušit slovo 
„(společník)“. Výraz „vkladatel“ je v § 15 odst. 2 zaveden jako legislativní 
zkratka pro slova „společník nebo budoucí společník“ a není zřejmé, jaký je 
účel doplnění „(společník)“ za slovem „vkladatel“. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Přestože lze souhlasit, že § 15 odst. 2 ZOK zavádí legislativní zkrutku 
„vkladatel“, terminologie v § 26 je úmyslná. Aplikace pravidel obou 
odstavců přichází v úvahu až po vzniku společnosti, a teoreticky by se mělo 
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hovořit již o „společníkovi“. Nicméně uvedením pojmu vkladatel se chtělo 
zdůraznit, že půjde o tu konkrétní osobu a nikoli jinou osobu, na kterou 
mohl být podíl ve společnosti v mezidobí převeden. Vložením termínu 
„společník“ do závorky se pouze zdůrazňuje, že k předvídané situaci může 
dojít až po vzniku společnosti. 

 K bodu 16 (§ 28) 
Doporučujeme změnu uvést v tomto znění: „V § 28 se číslo „1“ nahrazuje 
číslem „2“.“ (viz čl. 57 odst. 4 písm. n) LPV). 

Akceptováno 

 K bodu 18 (§ 32) 
Není zřejmé, z jakého důvodu by § 32 zákona o obchodních korporacích mohl 
být vykládán jako lex specialis k § 709 odst. 3 občanského zákoníku. 
Doporučuje se navrhovanou změnu blíže vysvětlit v důvodové zprávě. 

Vysvětleno 
 
Návrh zákona pracuje se zněním § 709 odst. 3 občanského zákoníku ve 
znění novely, t. č. projednávané v Senátu ČR (Sen. tisk č. 2). Tato novela na 
konci § 709 odst. 3 doplňuje větu: „Nabytí podílu nezakládá účast druhého 
manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.“. 
 
Bude doplněno do důvodové zprávy. 

 K bodu 22 (§ 34 odst. 3) 
V § 34 odst. 3 doporučujeme vložit čárku za slovo „významným“; jedná se o 
odporovací způsob. 

Akceptováno 

 K bodu 26 (§ 36 odst. 1) 
Z dikce § 36 odst. 1 není dle našeho názoru zřejmé, komu vzniká právo na 
vypořádání. 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že je nepochybné, kdo má právo na vypořádání. Právo na 
vypořádání je bezpochyby jedním z tzv. majetkových práv, které je spojeno 
s podílem, tj. náleží osobě, která vlastní, resp. vlastnila podíl ve společnosti, 
typicky společníkovi. Nicméně ne ve všech případech vznikne právo na 
vypořádání bývalému společníkovi. Vypořádací podíl může být předmětem 
dědictví, tj. vypořádací podíl může připadnout i právnímu nástupci.   

 K bodu 29 (§ 36 odst. 3) 
Ustanovení § 36 odst. 3 věty druhé podle navrhovaného znění lze vykládat 
tak, že v případě, kdy se reálná hodnota majetku společnosti liší od jeho 
ocenění v účetnictví, neplatí nejen to, že se se vypořádací podíl stanoví z 
vlastního kapitálu zjištěného na základě účetní závěrky, ale ani to, že se 
stanoví ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci. Doporučuje se 
druhou větu v 36 odst. 3 přeformulovat například takto: „Liší-li se podstatně 
reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se 
při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši 
dluhů vykázaných v účetní závěrce podle věty první.“. 
V bodové novele není obsaženo zrušení slova „výše“, které je v platném znění 
vyškrtnuto; doporučuje se sjednotit. 

Částečně akceptováno 
 
Bodové znění novely bude sjednoceno s platným zněním s vyznačením 
změn. 
Pokud jde o reformulaci věty druhé a třetí, domníváme se, že je znění jasné. 
Předně již z povahy vypořádacího podílu plyne, že odráží hodnotu podílu 
k okamžiku zániku účasti (právo na vypořádací podíl se aktivuje při zániku 
účasti – srov. § 36 odst. 1), navíc třetí věta odkazuje na větu první, tj. na výši 
dluhů určených ke dni zániku účasti společníka. Bylo by nelogické, aby byla 
reálná hodnota majetku určena k jinému dni než výše dluhů.  
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 K bodu 30 
Není jasné, proč se zrušuje skupinový nadpis nad § 40, když § 41 zůstává a na 
§ 40 odst. 1 dále odkazuje. 

Neakceptováno 
 
Pravidlo § 41 ZOK nezakotvuje pravidlo, které omezuje rozdělení zisku 
nebo výplatu podílu na zisk (omezuje dispozici s pasivy), pouze stanoví, že 
společnost nemůže poskytnout finanční asistenci (která se bude poskytovat 
z aktiv), pokud by si tím přivodila úpadek. Stávající stav, kdy skupinový 
nadpis nad § 40 dopadá i na pravidlo § 41 je tak nesprávný. 

 K bodu 40 (§ 46 odst. 3) 
Doporučujeme slovo „zmocní“ přesunout před slova“ bez zbytečného 
odkladu“. 

Akceptováno 

 K § 48 
Podle našeho názoru by mělo být postaveno najisto, kdo je oprávněnou 
osobou k dovolání se neplatnosti právního jednání, k němuž nedal nejvyšší 
orgán souhlas v případech vyžadovaných zákonem. Dle našeho názoru, by 
bylo vhodné, aby onou oprávněnou osobou byla nejenom společnost, jak je 
v některých případech výraz „oprávněná osoba“ úzce vykládán (viz. 
Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck. 2013, str. 131: „Dovozujeme 
nicméně, že toto pravidlo chrání jen korporaci jako takovou.”), ale explicitně i 
její společníci  (viz J. Lasák in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a 
kol.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl, Wolter Kluwer, 
Praha, 2014, str. 397: „soudím, že požadavek na souhlas valné hromady 
(členské schůze) je dán především na ochranu společníků (členů) a i oni by 
tak měli mít právo dovolat se relativní neplatnosti smlouvy, která bude 
uzavřena bez splnění požadavku zakotveného do § 48 (např. prostřednictvím 
žaloby na určení)“). Doporučujeme zvážit úpravu v tomto směru. 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že tato otázka je již uspokojivě vyřešena. Úprava navazuje 
na občanský zákoník, který v případě relativní neplatnosti obecně stanoví, že 
námitku neplatnosti může vznést osoba, na ochranu jejíhož zájmu je 
neplatnost stanovena (srov. § 586 odst. 1 o. z.). Konečně se jedná o 
analogický případ k dovolání se neplatnosti usnesení valné hromady; okruh 
oprávněných osob by měl být stejný. V této souvislosti upozorňujeme 
například na publikovaný názor P. Čecha a J. Flídra – „Ustanovení § 48 
ZOK, dle našeho názoru“ záměrně nezmiňuje společnost, nýbrž obecně 
‚oprávněnou osobu‘. Navazuje tím na novou koncepci relativní neplatnosti, 
jež se podává z § 586 odst. 1 obč. zák. Ta přiznává právo dovolat se 
relativní neplatnosti nikoli jen ‚účastníkovi‘ dotčeného právního jednání, jak 
stanovil dřívější § 267 odst. 1 obch. zák., nýbrž každé osobě, na ochranu 
jejíhož zájmu je neplatnost stanovena. V případě zákonem předepsaného 
souhlasu valné hromady jsou těmito osobami hlavně společníci (akcionáři).“ 
[P. Čech, J. Flídr. Nové nejasnosti u dispozic s částí závodu, jež musí 
schválit valná hromada s. r. o. a a. s. (na pozadí aktuální německé a rakouské 
judikatury). Rekodifikace & Praxe, 2015, 5] a K. Eichlerové – „Absence 
schválení právních jednání valnou hromadou, je-li schválení vyžadováno 
zákonem o obchodních korporacích, způsobuje, že předmětné právní jednání 
je relativně neplatné a společnost nebo její společníci se mohou relativní 
neplatnosti dovolat za podmínek stanovených v § 48 ZOK ve spojení s § 586 
ObčZ.“ (K. Eichlerová. Transakce s podstatnou částí obchodního závodu. 
Obchodněprávní revue, 2015, č. 9). 

 K bodu 47 (§ 53 odst. 3) 
Doporučuje se zrušit slova „(novace nebo narovnání)“, neboť vysvětlení v 
závorkách by se podle čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády mělo 
používat jen výjimečně v případě, kdy není jasné, v jakém významu se 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Z občanského zákoníku plyne, že kromě novace (§ 1902 o. z.) a narovnání 
(§ 1903 o. z.) může existovat ještě jiná změna obsahu závazku, a to podle 
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navržený pojem používá. V tomto případě však vysvětlení není nutné, protože 
změnou obsahu závazku může být jen novace nebo narovnání, jak je zřejmé z 
občanského zákoníku (§ 1901 až § 1907), a text v závorce je tedy nadbytečný. 

ustanovení § 1901 o. z. I ustanovení § 1901 o. z. podléhá skupinovému 
nadpisu oddílu 2 „změna obsahu závazků“ a představuje tak změnu obsahu 
závazku, která není ani novací, ani narovnáním. S ohledem na uvedené není 
text v závorkách nadbytečný. 
 

 K bodu 48 (§ 53 odst. 4) 
Doporučuje se za slovo „změně“ vložit slova „obsahu závazku“, neboť 
ustanovení se týká pouze změn obsahu závazku, nikoli všech změn závazku, 
jako je např. změna v osobě dlužníka. Ke zvážení se však zároveň dává 
zrušení slov „o změně nebo zániku závazku“ v § 54 odst. 4 zákona o 
obchodních korporacích, neboť odkazem na odstavec 3 je zřejmé, o jaký typ 
dohody se jedná. 

Akceptováno 
 
Slova „o změně nebo zániku závazku“ budou vypuštěna. 

 K bodům 49 a 53 (§ 54 a 55) 
Doporučuje se slova „orgán, jehož je členem“ nahradit slovy „kontrolní 
orgán“ z důvodu lepší stavby věty a srozumitelnosti. 

Akceptováno 
 
Současně bude v části věty za středníkem vloženo za slovo „je-li“ slovo 
„jeho“ 

 K bodu 52 (§ 54 odst. 4) 
Souhlasíme se záměrem, že možnost pozastavit funkci členu voleného orgánu 
nemá být omezena pouze na člena, který splnil svou informační povinnost. 
Doporučujeme však ještě zvážit, zda odkaz na odstavec 1 použitý v daném 
ustanovení nebude i nadále způsobovat chybnou interpretaci, neboť se zde 
hovoří i o informační povinnosti, a zda by nebylo vhodnější spojení „podle 
odstavce 1“ bez náhrady vypustit. Doporučujeme zvážit úpravu textu takto: 
„… pozastavit členu voleného orgánu, který je ve střetu zájmů, výkon jeho 
funkce.“, kdy tato formulace je rovněž použita v důvodové zprávě. 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že je znění jasné. Navíc odkaz zužuje význam daného 
pravidla, jelikož stanoví, že musí jít o střet zájmu při výkonu funkce a že má 
jít o střet jeho zájmu se zájmem obchodní korporace. Skutečnost, že 
odstavec 1 současně stanoví informační povinnost, je bez významu, rozsah 
odkazu je zúžen na vymezení „střetu zájmů“. 

 K bodu 55 (§ 55 odst. 2) 
V § 55 odst. 2 doporučujeme vypustit čárku za slovem „ovládající“;  neboť se 
podle našeho názoru nejedná o vylučující poměr. 

Akceptováno 

K bodu 59 (§ 59 odst. 2) 
Do vkládaného textu doporučujeme pro větší zřetelnost za slovo „nenabude“ 
vložit slovo „smlouva“. 

Akceptováno 

K bodu 60 (§ 59 odst. 2) 
V § 59 odst. 2 doporučujeme vložit čárku za slovo „uzavření“; neboť se jedná 
se o vylučovací poměr. 

Akceptováno 

K bodu 62 (59 odst. 4) 
Doporučujeme slova „z týchž důvodů“ nahradit slovy „z uvedených důvodů“. 
Doporučujeme též za slovy „nebyla-li smlouva uzavřena,“ vložit slova „jako 
odměna“. Obecně doporučujeme zvážit rozdělení do více vět, je to velmi 
komplikované souvětí. 

Akceptováno 
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K bodu 71 (§ 64 odst. 1) 
V navrhovaném znění ustanovení § 64 odst. 1, které je obsahově totožné se 
současným § 66 odst. 1, není nijak vymezena lhůta pro splnění informační 
povinnosti soudu, který rozhodl o vyloučení člena statutárního orgánu 
obchodní korporace z výkonu funkce, vůči příslušnému rejstříkovému soudu. 
S ohledem k výše uvedenému se proto navrhuje v § 64 odst. 1 vymezit lhůtu 
pro splnění informační povinnosti vůči rejstříkovému soudu jako lhůtu bez 
zbytečného odkladu, čím by bylo vyjádřeno, že je informační povinnost vůči 
rejstříkovému soudu nutné splnit vzhledem k okolnostem případu ve lhůtě co 
možná nejkratší a bez zbytečných průtahů, což z navrhovaného znění § 64 
odst. 1 nevyplývá. Je totiž nutné, aby rejstříkový soud mohl v souladu s § 81 
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob odstranit v 
obchodním rejstříku neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem o 
členech statutárního orgánu příslušné obchodní korporace co možná nejdříve 
po nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu 
obchodní korporace z výkonu funkce. Navrhujeme následující znění odstavce 
1: 
„(1) Právní mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být osoba, které se 
rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve všech obchodních 
korporacích. Zánik funkce oznámí soud, který o vyloučení rozhodl, bez 
zbytečného odkladu soudu, který podle jiného právního předpisu vede 
obchodní rejstřík (dále jen „rejstříkový soud“).“ 
Obdobně je vymezena lhůta pro splnění informační povinnosti vůči 
rejstříkovému soudu např. v ustanovení § 93 zákona o zvláštních řízeních 
soudních. 

Akceptováno 

 K bodu 71 (§ 66) 
V § 66 odst. 1 písm. a) je třeba doplnit čárku za slovo „člena“; neboť navazuje 
vedlejší věta podmínková. 

Akceptováno 
 
 

 K bodu 73 (§ 69) 
Ustanovení § 69 odst. 1 a 2 ZOK (stejně tak jako § 25b odst. 3 zákona č. 
93/2009 Sb., o auditorech) dle našeho názoru zakazuje fyzické osobě jakožto 
zástupci právnické osoby, je-li statutárním orgánem obchodní korporace, dále 
bývalému členovi statutárního orgánu, osobě v obdobném postavení člena 
statutárního orgánu a každé další osobě, která se na základě dohody, účasti na 
obchodní korporaci či jiné skutečnosti v takovém postavení nachází, přestože 
není členem orgánu, a bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti má, pouze 
účast ve statutárním orgánu obchodní korporace. Předkladatel by tedy měl 
objasnit alespoň v důvodové zprávě, zda např. osoba, jež byla jako zástupce 
právnické osoby stižena tímto „trestem“ resp. opatřením v souladu s 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva bude v požadovaném směru doplněna. 
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ustanovením § 69 odst. 1, nesmí rovněž být zástupcem i jiné právnické osoby, 
která je členem voleného resp. statutárního orgánu podle navrhovaného 
ustanovení § 46 odst. 4 ZOK, tedy nejenže je jí podle § 69 ZOK zakázán 
výkon funkce člena statutárního orgánu, ale např. i možnost být zástupcem 
takovéto své „nové“ obchodní korporace? 

 K bodu 74 (§ 69 odst. 2) 
Doporučujeme pro větší srozumitelnost nahradit novým textem celý odstavec 
2. 

Neakceptováno 
 
Snažíme se novelizační body formulovat tak, aby co nejvíce reflektovaly 
provedené změny. 

K bodu 87 (§ 82 odst. 2) 
Je třeba opravit překlep ve slově „vztahů“. 

Akceptováno 

K bodům 97 a 98 (§ 86 odst. 3 a 4) 
Doporučujeme nahradit slova „jmenování znalce“ slovy „ustanovení znalce“. 
To platí i pro další text zákona. 

Neakceptováno 
 
Nevidíme mezi těmito termíny rozdíl. 

K bodu 134 (§ 114 odst. 2) 
Doporučujeme pro větší srozumitelnost a jasnost textu za slova „obnoví se 
účast“ vložit slova „společníka ve společnosti“ a slova „kdy jí bude nahrazen“ 
nahradit slovy „kdy bude společnosti vypořádací podíl nahrazen“. 

Neakceptováno  
 
Ustanovení považujeme za jasné. 

K bodu 150 (§ 127 odst. 1) 
Text „písmeno c)“ je třeba nahradit textem „písm. c)“. 

Akceptováno 

K bodu 154 (§ 128 odst. 2) 
Pro větší srozumitelnost doporučujeme slova „kdy jí bude nahrazen“ nahradit 
slovy „kdy bude společnosti vypořádací podíl nahrazen“. 

Neakceptováno 
 
Ustanovení považujeme za dostatečně srozumitelné. 

K § 167 odst. 2 
Doporučujeme do návrhu doplnit další bod, který by bylo zpřesněno znění § 
167 odst. 2 nahrazení slov „valnou hromadu“  slovy „zasedání valné 
hromady“. Máme za to, že nadále se jedná o rozhodování valné hromady, 
pouze mimo její zasedání. Viz také § 158 odst. 2 OZ. 

Akceptováno 

K bodu 199 (§ 175 odst. 1) 
Navrhujeme následující úpravu: „Nevyloučí-li společenská smlouva 
rozhodování mimo zasedání valné hromady (…)“. Máme za to, že nadále se 
jedná o rozhodování valné hromady, pouze mimo její zasedání. 

Akceptováno 

K bodu 207 (§ 190) 
V důvodové zprávě je k uvedenému návrhu ustanovení deklarováno, že 
disponibilní zisk zahrnuje i nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené 
ze (zdaněného) zisku. Pro posílení právní jistoty obchodních korporací 
doporučujeme uvést tuto definici i v textu návrhu zákona. Navíc - podle 
našeho názoru – disponibilní zisk ve smyslu uvedených ustanovení zahrnuje i 

Neakceptováno 
 
Pojem "disponibilní zisk" se zavádí do § 190 odst. 2 písm. g), § 421 odst. 2 
písm. h) a § 656 písm. i), zatímco "zisk k rozdělení" je vymezen v § 34 odst. 
2 ZOK. 
Při určování zisku k rozdělení je v souladu se směrnicí Rady 2012/30/EU 
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neuhrazenou ztrátu minulých let. zohledňován mimo jiné nerozdělený zisk minulých let, neuhrazená ztráta 
minulých let (obojí nově v § 34 odst. 2 zahrnuto do širšího pojmu výsledek 
hospodaření minulých let) i fondy tvořené ze zisku, které může obchodní 
korporace použít podle svého uvážení. Všechny tyto položky jsou již v 
zákoně vypočteny (a není třeba je znovu výslovně uvádět u disponibilního 
zisku). Zisk k rozdělení podle § 34 zahrnuje veškerý zisk, jenž může 
společnost  rozdělit "ven" ze společnosti. Pojem disponibilní zisk je užší než 
výše uvedený zisk k rozdělení. Zdůrazňuje skutečnost, že s částí zisku k 
rozdělení může být naloženo nezávisle na rozhodnutí valné hromady, např. 
proto, že je společnost vázána (společenskou) smlouvou (tichá společnost, 
pevný podíl na zisku). O rozdělení této části zisku již valná hromada 
nerozhoduje. 
Souhlasíme, že disponibilní zisk ve smyslu uvedených ustanovení je 
prostřednictvím § 34 odst. 2 ZOK ovlivněn i neuhrazenou ztrátou minulých 
let. 

 K bodu 215 (§ 192 odst. 2) 
Doporučujeme explicitní vyjádření skutečnosti, že všichni společníci mohou 
využít protestu podaného jiným společníkem. Zároveň navrhujeme výslovně 
upřesnit, že závažným důvodem jsou pouze důvody objektivní, nikoliv např. 
vlastní neúčast na valné hromadě. Navrhujeme proto následující znění daného 
ustanovení: „, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný 
protest, ledaže protest nebyl podán ze závažného objektivního důvodu.“, popř. 
„, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže 
protest nebyl podán ze závažného důvodu. Za závažný důvod se nepovažuje 
neúčast na zasedání valné hromady“. 

Neakceptováno 
 
Skutečnost, že společníci mohou využít protestu podaného jiným 
společníkem, podle našeho názoru z dikce ustanovení jasně vyplývá 
(„nebyl-li proti usnesení“ oproti „nepodal-li proti usnesení“). 
Doplnění, že se musí jednat o objektivní důvody, pro které nebyl protest 
podán, nepovažujeme za vhodné. Může se jednat i o subjektivní důvody, tj. 
týkající se osoby společníka, je-li pro to závažný důvod (např. nemoc 
společníka). Také případy, kdy není společník přítomen na zasedání valné 
hromady, nepovažujeme za vhodné vylučovat, právě také z toho důvodu, že 
jeho neúčast může být způsobena závažnými důvody (např. sněhová 
kalamita). Srov. podrobnou důvodovou zprávu. 

K bodu 232 až 235 (§ 206) 
Doporučujeme vyjádřit odstavce 2 a 3 tohoto paragrafu jediným novelizačním 
bodem v úplném znění. 

Neakceptováno 
 
Snažíme se ustanovení uvádět tak, aby co nejvíce reflektovala provedené 
změny. 

K bodu 272 (§ 229 odst. 3) 
Doporučujeme v poslední větě za slova „Toto vzdání se“ vložit slovo „práva“. 

Akceptováno 

K bodu 311 (§ 257 odst. 1) 
Navrhované zrušení části stávajícího znění daného ustanovení není promítnuto 
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. 

Akceptováno 

 K bodu 313 (§ 257 odst. 4) 
Doporučujeme v prvé větě text „Kde se v tomto zákoně stanoví o jmenovité 
hodnotě“ nahradit textem „Kde se v tomto zákoně pojednává o jmenovité 

Neakceptováno 
 
Ke změně neshledáváme důvod. 
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hodnotě akcie“. 
K bodu 323 (§ 275) 
V § 275 odst. 1 doporučujeme patřičně odůvodnit zrušení ustanovení; stávající 
vysvětlení v DZ nekoresponduje s provedenou změnou. 

Akceptováno 
 
Bude doplněno do důvodové zprávy. 

K bodu 338 (§ 287) 
V § 287 písm. d) doporučujeme vypustit čárku za slovem „hodnotu“; jedná se 
o kumulativní výčet. 
V § 290 odst. 2 písm. b) doporučujeme vypustit čárku za slovem „hodnotu“; 
jedná se o kumulativní výčet. 

Akceptováno 
 

K bodu 375 (§ 342) 
Doporučujeme zvážit úpravu textu poslední věty takto: „Lhůta…může začít 
běžet až dnem následujícím po dni nabytí účinnosti takové změny stanov“. 

Akceptováno 
 

K bodu 397 (§ 362) 
Doporučujeme pro zpřesnění část druhé věty za středníkem v tomto znění: „; 
stanovy mohou lhůtu 5 dnů přiměřeně zkrátit.“ 

Akceptováno  
 

K bodu 449 (§ 416 odst. 1) 
Upozorňujeme, že v bodové novele není uvedena změna spočívající v 
doplnění čárky mezi první dva případy, k nimž je vyžadován souhlas 
kvalifikované většiny akcionářů. Přitom tato vyznačena v platném znění s 
vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno  
 

K bodu 439 (§ 403) 
V § 403 odst. 2 doporučujeme nahradit slovo „svolají“ slovem „svolá“; shoda 
přísudku s podmětem by měla odpovídat skutečnosti, že jde o alternativy. 

Neakceptováno 
 
Oba tvary jsou přípustné. 
 

K bodu 464 (§ 421 odst. 2 písm. m) 
Navrhujeme k odstranění pochybností výslovné uvedení, že v případě 
schvalování převodu nebo zastavení závodu se povinnost schválení vztahuje 
na obě strany smlouvy, tedy nejen prodávajícího, ale i kupujícího – viz 
J. Lasák v Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. I. díl, Wolter Kluwer, Praha, 2014, k 
§ 421 odst. 2 písm. m): „Zákon nestanoví, na kterou ze stran smlouvy se 
požadavek souhlasu vztahuje. Dosavadní praxe přitom dovozovala nutnost 
schválení transakce na obou stranách smlouvy, jsou-li na obou stranách 
naplněny zákonem stanovené znaky. Vzhledem k tomu, že se dispozice 
zákona v tomto směru formulačně nijak nezměnila a nerozlišuje se mezi 
stranou převádějící a nabývající, je nutno dovozovat, že souhlas valné 
hromady je povinný pro kteroukoli ze smluvních stran. Souhlas bude muset 
získat kupující i prodávající, darující i obdarovaný, vkladatel i příjemce 
vkladu, zástavce a i příjemce zástavy.“ 

Neakceptováno 
 
Uvedený závěr podle našeho názoru ze stávající dikce zákona vyplývá, 
právě proto, že nerozlišuje, u které smluvní strany má ke schválení docházet. 
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 K bodu 468 (§ 424 odst. 1) 
Doporučujeme explicitní vyjádření skutečnosti, že všichni akcionáři mohou 
využít protestu podaného jiným akcionářem. Zároveň navrhujeme výslovně 
upřesnit, že závažným důvodem jsou pouze důvody objektivní, nikoliv např. 
vlastní neúčast na valné hromadě. Navrhujeme proto následující znění daného 
ustanovení: „nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný 
protest, ledaže protest nebyl podán ze závažného objektivního důvodu.“, popř. 
„nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže 
protest nebyl podán ze závažného důvodu. Za závažný důvod se nepovažuje 
neúčast na zasedání valné hromady.“. 

Neakceptováno 
 
Viz výše. 

K bodu 481(§ 436) 
V odstavci 1 doporučujeme slova „a do doby 30 dní po schválení…“ nahradit 
slovy „a po dobu 30 dnů od schválení…“. V odstavci 2 doporučujeme vždy za 
slovo „uveřejní“ vložit slovo „představenstvo“. 

Akceptováno 

K bodu 487 (§ 443 odst. 2) 
Doporučujeme k upřesnění toto znění odstavce 2: „Funkce člena 
představenstva rovněž zaniká, je-li na místo dosavadního člena představenstva 
zvolen nový člen“. 

Neakceptováno 
 
Stávající znění považujeme za dostatečně jasné. 

K bodu 492 (448b odst. 3) 
Doporučujeme zvážit, zda by se neměl vzít v úvahu rozsah pracovního úvazku 
zaměstnance. 

Vysvětleno 
 
Právní úprava koderminace bude z tohoto návrhu zákona vypuštěna, neboť 
zákonem č. 458/2016 Sb., byla do zákona o obchodních korporací zavedena 
povinná kodeterminace. 

K bodu 497 (§ 456 odst. 7 a 8) 
Doporučujeme k upřesnění toto znění odstavce 7: 
„(7) Společně s účetní uzávěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu 
podle jiného právního předpisu, jestliže se zpracovává. Nezpracovává-li se 
výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní uzávěrkou zprávu o 
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.“ 
V odstavci 8 doporučujeme slova „nebude omezovat“ slovy „neomezuje“. 

Neakceptováno 
 
Stávající znění považujeme za dostatečně přesné. 

K bodu 499 (§ 457 odst. 2) 
Doporučujeme slova „byla pro každého jednotlivého člena správní rady 
sjednána na“ nahradit slovem „činí“. 

Akceptováno 
 
Obdobně bude upraven § 439 odst. 3 ZOK. 

 K bodu 499 (§ 460 odst. 1 a 2) 
V odstavci 1 doporučujeme v druhé větě slova „z důvodů uvedených ve větě 
první“ nahradit slovy „z uvedených důvodů“. V odstavci 2 doporučujeme 
znění: 
„(2) Funkce člena správní rady zaniká i tehdy, je-li na jeho místo zvolen nový 
člen správní rady“. 

Částečně akceptováno 
 
Úpravy v odstavci 1 budou provedeny. 
 
Ve zbytku považujeme stávající znění za dostatečně jasné. 
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K bodu 540 (§ 484 odst. 2) 
Přikláníme se k variantě II. Máme za to, že všichni akcionáři, bez ohledu na 
druh akcií, by měli mít možnost i bez výslovného zakotvení ve stanovách 
nabývat nově upisované akcie, a to i akcie jiného druhu než doposud vlastní. 
Obáváme se, že znění varianty I se plně neshoduje s čl. 33 odst. 2 písm. b) 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 a s 
tím, co je uvedeno v důvodové zprávě. Máme za to, že druhá věta 
navrhovaného odstavce 2 nevyjadřuje jednoznačně, kdy (až po uplatnění 
předkupního práva akcionáři – vlastníky toho druhu akcií, které jsou 
upisovány podle věty první) mohou akcionáři – vlastníci jiného druhu akcií 
než těch, které jsou upisovány podle věty první, uplatnit své předkupní právo. 

Neakceptováno 
 
Bude zvolena varianta I s tím, že možnost připustit při zvyšování základního 
kapitálu upisováním určitého druhu akcií realizaci přednostní úpisu jen pro 
akcionáře vlastnící stejný druh akcie bude rozšířena; nově tak budou moci 
určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 
Pravidlo může být užitečné například v situaci, kdy akciová společnost vydá 
jeden druh akcií s hlasovacím právem a druhý bez hlasovacího práva. Pokud 
by se základní kapitál zvyšoval úpisem akcií s hlasovacím právem a nebyla 
by zavedena možnost předvídaná směrnicí, díky přednostnímu úpisu by se 
k akciím s hlasovacím právem dostali i akcionáři, kteří doposud vlastnili 
akcie bez hlasovacího práva, cože nemusí být žádoucí.  
Akcionáři vlastnící jiný akcie jiného druhu, než které jsou upisovány, 
mohou uplatnit své předkupní právo v okamžiku, kdy je zřejmé, že nedošlo 
k upsání všech akcií vydávaného druhu. Lhůta pro vykonání přednostní 
práva je povinnou náležitostí usnesení valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu podle § 475 [srov. § 475 písm. c) ve spojení s § 485 odst. 1 písm. 
a)] i oznámení představenstva nebo správní rady podle § 485. 

K bodu 598 (§ 532 odst. 6) 
Ve větě za středníkem doporučujeme slova „prohlášení o vzdání se práva na 
valné hromadě“ nahradit slovy „toto prohlášení“. 

Akceptováno 

K bodu 636 (§ 571a odst. 2) 
Doporučujeme v předvětí za slovo „pouze“ vložit slovo „tehdy“. 

Akceptováno 

K bodu 652 (§ 627 odst. 1) 
V první větě doporučujeme slova „projeví-li člen vůli účast obnovit“ nahradit 
slovy „projeví-li člen zájem obnovit své členství v družstvu“. 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme uvést ve znění: „projeví-li člen vůli členství obnovit“. 

K bodu 652 (§ 627 odst. 2) 
Doporučujeme slova „projevu vůle“ nahradit slovy „projevu zájmu“ a slova 
„obnoví se jeho účast ke dni, kdy bude družstvu nahrazen“ nahradit slovy 
„obnoví se členství člena v družstvu ke dni, kdy bude vypořádací podíl 
družstvu nahrazen“. 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme uvést ve znění: „obnoví se jeho členství“. 

 K bodu 685 (§ 748 a § 749) 
Nadpisy je třeba umístit pod označení paragrafu – jedná se vždy o nadpis 
jednotlivého paragrafu, nikoliv o skupinový nadpis. 

Akceptováno 

K přechodným ustanovením: 
K bodu 1. – doporučujeme rozdělit bod 1 a druhou část za středníkem 
počínající slovy „obchodní korporace přizpůsobí do 18 měsíců…“ přesunout 
do samostatného nového bodu 2. Ostatní body 2. až 19. je třeba očíslovat jako 

Akceptováno 
 
Přechodná ustanovení budou upravena navrhovaným způsobem upravena. 
Co se týče bodu 3 (a ostatních obdobně formulovaných bodů), bude 
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body 3. až 20. 
K dosavadnímu bodu 3. – nutno uvést, o které dosavadní předpisy se jedná. 
Tato připomínka platí i pro ostatní obdobně formulované body (dosavadní 
body 11, 14, 17 a 18). 
K dosavadnímu bodu 5. – pro upřesnění doporučujeme za slova „použijí se“ 
vložit slova „pro toto řízení“. 
K dosavadnímu bodu 8. – slova „před účinností“ nahradit slovy „před dnem 
nabytí účinnosti“ a slova „podle dosavadní právní úpravy“ nahradit slovy 
„podle zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona“. 
K dosavadnímu bodu 9. – slova „dosavadní ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., 
upravující…“ nahradit slovy „ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující…“. 

přechodné ustanovení upraveno. Napříště stanoví namísto „podle 
dosavadních právních předpisů“ bude používána přesnější textace „podle 
zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona“. 
 

K části třetí – změna notářského řádu 
K bodu 15 (§ 80ga a 80gb) 
Nadpisy je třeba umístit pod označení paragrafu – jedná se vždy o nadpis 
jednotlivého paragrafu, nikoliv o skupinový nadpis. 

Akceptováno 

K části deváté – změna občanského zákoníku 
K bodu 1 (§ 158a odst. 3) 
Doporučujeme zvážit oddělení poslední věty § 158a odst. 3 do samostatného 
odstavce 4. 

Neakceptováno 
 
 

K části jedenácté – změna zákona o veřejných rejstřících 
K bodu 1 (§ 3a) 
Doporučujeme vypustit nadbytečná slova „Poznámka pod čarou č. 16 zní:“ a 
přímo poznámku zapracovat do bodu pod čarou. 

Akceptováno 

K RIA: 
Na straně 71 přijetí sub variant doporučujeme podrobněji uvést náklady a 
administrativní zátěž vyplývající z preferované varianty. Podporujeme funkční 
úpravu monistického systému vnitřní správy akciové společnosti ve variantě 
IIba, protože současná úprava monistického systému je v mezinárodní praxi 
investičních pobídek pro adresáty těžko uchopitelná a matoucí. Zvláště pro 
zahraniční investory představuje v současném znění zákona tato monistická 
(fakticky však modifikovaná dualistická) struktura akciové společnosti 
poměrně výrazné odrazující hledisko a vlivem na atraktivitu ČR pro 
zahraniční investory. V případě varianty IIba dojde také k efektivnímu 
odstranění kompetenčních sporů mezi správní radou a statutárním ředitelem. 

Akceptováno 

 K obecné části DZ 
Lze doporučit revizi textu a odstranění překlepů a nepřesností, např. 
v části a) obecné části DZ na str. 80 je ve druhém odstavci třetí větě místo 

Akceptováno 
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správného „S ohledem“ uvedeno „S ohledem“, v pátém odstavci v první větě 
je místo správného „o obchodních korporacích“ uvedeno „ o obchodních 
korporací“,  ve druhé větě by mělo být za datem „12. února“ uveden také 
letopočet 2014, v poslední větě části a) na str. 81 by mezi slovy „žen“ a 
„nevykazuje“ měla být interpunkce – čárka vypuštěna; 
v části b) obecné části DZ na str. 81 v poslední větě prvního odstavce by měla 
být za slovem „obtížemi“ doplněna interpunkce – čárka (ukončení vedlejší 
věty); 
v části c) obecné části DZ na str. 82 ve třetím odstavci je místo správného 
„Dalším odůvodněním“ uvedeno „Dalším odůvodnění“; 
v části d) obecné části DZ na str. 82 v první větě třetího odstavce je místo 
správného „nabytých práv“ uvedeno „nabytých práva“; 
v části e) obecné části DZ na str. 83 ve druhé větě druhého odstavce  je místo 
správného „následujících směrnic“ uvedeno „následujících směrnice“; 
část g) obecné části DZ na str. 84 je formulována poněkud nejasně, když první 
věta hovoří o (ne)dopadu stávající právní úpravy a ve druhé větě se hovoří o 
tom, že navrhovaný zákon „nemá obdobný dopad“. Jednodušší formulace by 
zřejmě byla výstižnější, např. takto: „Obecně nebude mít navrhovaná právní 
úprava ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů dopady.“; 
v části h) obecné části DZ na str. 84 by v první větě zřejmě mělo být za slovo 
„nesvěřuje“ doplněno slovo „nové,“ (text by pak zněl: „…nesvěřuje nové, ani 
nerozšiřuje stávající kompetence…“). 

Česká národní 
banka 
 
Ing. Mgr. 
Daniel Tyraj 
daniel.tyraj@cn
b.cz 
tel: 224 413 899 

Obecná připomínka: 
K nutnosti sladit navrhované změny s dalšími legislativními návrhy 
Navrhujeme, aby ve spolupráci s MF a ČNB došlo ke sladění navrhovaných 
změn právních předpisů, zejména zákona o bankách a zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu, upozorňujeme v té souvislosti na souběžně navrhovanou 
novelu zákon o bankách (vloženo do eKLEP 3. 11. 2016) a na sněmovní tisk 
869 (novela zákona podnikání na kapitálovém trhu). 
Odůvodnění: Je potřeba sladit navrhované novely sektorových právních 
předpisů s novelou zákona o obchodních korporacích. Například MF 
předložená novela zákona o bankách mění § 8 odst. 3 zákona o bankách, který 
se mění také předloženou novelou zákona o obchodních korporacích, která 
přečíslovává odstavce v § 8. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním  
 

Obecná připomínka: 
Nové uspořádání monistického modelu 
Navrhujeme přepracovat úpravu monistického modelu. V navrhované podobě 
nejde o posun žádoucím směrem, přestože plně chápeme důvody pro 

Neakceptováno 
ČNB: Akceptujeme vysvětlení, není dán rozpor  
 
Ačkoli obecně souhlasíme, že imanentním atributem monistického systému 
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navrhované změny. Souhlasíme s tím, aby statutární ředitel nebyl v postavení 
statutárního orgánu, nicméně nesouhlasíme s jeho zrušením. Základní 
směřování obchodního vedení by mělo být nadále v rukou správní rady, která 
by měla právo si vyhradit do své působnosti také další náležitosti obchodního 
vedení, běžné obchodní vedení by však mělo zůstat statutárnímu řediteli. 
V případě, že bude statutární ředitel zrušen, v monistických společnostech 
stejně bude zaváděna funkce stanovami, ovšem s různorodým pojmenováním, 
což bude komplikovat aplikaci sektorové legislativy na jeho osobu. 
Odůvodnění: Navrhované změny vycházejí ze vzorů, které nepředstavují čistý 
monistický model srov. důvodovou zprávu, která odkazuje na tradiční 
koncepci monistického systému a odkazuje v té souvislosti na úpravu 
francouzskou, belgickou či švýcarskou. V kontinentálních právních řádech ale 
nacházíme spíše tzv. hybridní úpravy. V tradičním monistickém systému hraje 
Chief Executive Officer (CEO) mimořádně významnou funkci, ta se potom liší 
i v rámci anglosaských zemí. V anglosaských právních řádech došlo v reakci 
na finanční krizi k přijetí nebo diskutování řady změn, mezi nimi se 
diskutovalo fungování správní rady, její efektivita, postavení výkonných a 
nevýkonných členů a postavení a vztah statutárního ředitele ke správní radě. 
V sektorové legislativě v oblasti finančního trhu došlo k přijetí zákazu 
souběhu funkce předsedy správní rady a CEO (a to také na úrovni EU práva). 
Vztah správní rady a CEO, tedy přesněji vyvážené nastavení vztahů, je 
klíčové. 
Problém s českou transpozicí monistické struktury představuje specifická 
úprava statutárního orgánu (jednání navenek, obchodní vedení), a také to, jak 
se traduje obchodní vedení (často se mechanicky ztotožňuje 
s představenstvem v a.s.). Podle našeho názoru jakákoli česká právní úprava 
monistické struktury bude představovat hybrid, přesto by se mělo usilovat o 
přiblížení k  anglosaskému vzoru. Souhlasíme proto, že by statutární ředitel 
neměl být nadále statutárním orgánem, neměl by však být zrušen. Statutárním 
orgánem by měla být správní rada, která by měla tak jako dosud určovat 
základní směřování obchodního vedení a měla by mít právo vyhradit si 
rozhodování o určitých otázkách obchodního vedení. K diskuzi je změna 
terminologie, např. výkonný ředitel, ředitel právnické osoby apod. Výkonný 
ředitel by měl být odpovědný za běžné obchodní vedení. Námi navrhovaný 
koncept jde tedy v zásadě stejným směrem jako navrhovaná novela se 
základním rozdílem, že požadujeme zachovat statutárního ředitele, srov. v té 
souvislosti například navrhovaný § 456 odst. 4 ZOK, který také předpokládá 
delegaci (běžného) obchodního vedení na osoby odlišné od členů správní rad. 
Tato připomínka je zásadní. 

řízení akciové společnosti vedle obligatorně zřizovaného orgánu (správní 
rady) je funkce výkonného ředitele (angl. CEO), rozhodli jsme se po 
důkladném uvážení a diskuzi s předními českými komercialisty, že 
připomínku neakceptujeme a funkci výkonného ředitele do zákona o 
obchodních korporacích nezakotvíme. 
Především je třeba upozornit, že zákon o obchodních korporacích vychází 
z určité systematiky a koncepce. Upravuje jednotlivé obchodní korporace a 
jejich orgány, které jsou pro řízení a řádné fungování obchodní korporace 
nezbytné. V dalších otázkách vnitřní správy a řízení obchodních korporací si 
vystačí s možností delegace určitých pravomocí na třetí osoby, resp. 
výslovným zákazem určité pravomoci delegovat. V případě, že by byla 
funkce výkonného ředitele zakotvena pouze v rámci úpravy monistického 
systému vnitřní správy akciové společnosti, vystavovali bychom se riziku 
výkladu a contrario v rámci dualistické akciové společnosti, společnosti 
s ručením omezeným apod. Přitom i v těchto případech je funkce výkonného 
ředitele často zřizována. 
Jediným možným řešením by bylo zakotvení funkce výkonného ředitele 
v rámci obecné úpravy zákona o obchodních korporacích, tedy s platností 
pro všechny obchodní korporace. V  této souvislosti vyvstává otázka, jak by 
měla být funkce výkonného ředitele definována (aby úprava nebyla 
obcházena tím, že společnost zřídí jinou funkci s odlišným označením, jež 
však bude obsahově odpovídat funkci výkonného ředitele), jaká pravidla 
chování (práva a povinnosti) by měla být pro obecně upravenou funkci 
výkonného ředitele stanovena, zda by se mělo jednat o povinně či 
dobrovolně zřizovanou funkci apod.  
Za příhodný nepovažujeme ani argument budoucí transpozicí novely 
směrnice o výkonu akcionářských práv. S ohledem na skutečnost, že 
předmětná novela směrnice bude závazná pouze pro akciové společnosti, 
jejichž účastnické cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, není v současné době zřejmé ani to, zda by např. pravidla o 
odměňování měla dopadat na výkonné ředitele všech obchodních korporací 
(potenciálně upravené v zákoně o obchodních korporacích), či pouze tzv. 
kótovaných akciových společností. Pakliže by úprava odměňování neměla 
dopadat na všechny výkonné ředitele (minimálně v rámci kapitálových 
společností) je pak otázkou, jakým způsobem lze legislativně zavést určitou 
funkci, aniž bychom s ní spojili jakékoli pravidlo chování.  
Ponecháváme tedy úpravu funkce výkonného ředitele v monisticky řízených 
akciových společnostech na stanovy společnosti. Domníváme se, že ačkoli 
možná hrozí riziko nejednotného označování těchto funkcí, dokáže si s tím 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 48 

poradit jak praxe, která se časem usadí na jednotném označování, tak i 
sektorová legislativa, která ostatně již dnes pracuje s označením „osoba ve 
vrcholném vedení“. 
 

 Obecná připomínka: 
Přizpůsobení sektorových zákonů na finančním trhu nové právní úpravě 
Požadujeme, ať už bude přijata MSp. navrhovaná koncepce monistického 
uspořádání, návrh České národní banky nebo jiné řešení, důkladně vyřešit 
provazby do sektorových zákonů na finančním trhu, tedy dopady změny  
zákona o obchodních korporacích na zákon o bankách, zákon o podnikání na 
kapitálovém trhu, zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
atd. Požadujeme také, aby u každé změny koncepční povahy byly důsledně 
zváženy náklady a přínosy, tak aby nebylo nutné opětovně přizpůsobovat 
zakladatelské dokumenty, nebo ze strany České národní banky přistupovat 
k novému schvalování osob ve vedení, nejlépe v diskuzi s ČNB a MF. 
Odůvodnění: Považujeme za nepřijatelné, že se v českém právu objevují 
zásadní změny, u kterých není řádně zvážen dopad na adresáty právní normy a 
potřebnost těchto změn (to platí jak pro rekodifikaci, tak pro následné 
novelizace). Z tohoto pohledu je příznačné, že navrhované změny 
v monistické struktuře nebyly diskutovány po odborné úrovni s Českou 
národní bankou před zasláním do meziresortního připomínkového řízení, stěží 
by totiž mohly být potom navrhovány i takové změny, které jsou v rozporu 
s evropským právem platným v oblasti finančního trhu (CRD IV., MiFID II.). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním  
 
Souhlasíme, že je potřeba důsledně vyřešit vazby mezi obecnou úpravou 
obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a speciální 
úpravou v sektorových zákonech, především pak na úseku finančního trhu. 
Navrhované změny budou dále diskutovány s MF a ČNB. 

 Připomínky k monistickému modelu (§ 456 až § 459 ZOK, ZISIF a ZoB) - 
SICAV 
Ve vztahu k monistické struktuře SICAV navrhujeme doplnit do zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) její výslovné 
zakotvení a vyřešit situaci, kdy dnes je investiční společnost u 
nesamosprávných fondů s právní osobností povinně v pozici statutárního 
ředitele – nově by měla být povinně v pozici správní rady. V návaznosti na 
výslednou podobu monistického systému bude potřeba diskutovat změny 
v ZISIF s MF a ČNB. 
Odůvodnění: Rozumíme tomu, že odstranění ustanovení v zákoně 
o investičních společnostech a investičních fondech, která upravují působnost 
statutárního ředitele, navazují na změny, které se navrhují v monistickém 
systému řízení akciové společnosti v rámci novely zákona o obchodních 
korporací.1 Nicméně navrhovanými úpravami (zrušením některých 
ustanovení) by došlo k prolomení principu, že SICAV musí mít povinně 

Akceptováno 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním, návrh úpravy (novelizační body) 
k zapracování posíláme v příloze I. Návrh byl odsouhlasen MF.  
Cílem novely není věcná změna úpravy § 154 ZISIF, která by zrušila 
povinnost monistické struktury správy akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem. 
Konkrétní znění § 154 odstavců 3 až 5 bude formulováno ve spolupráci 
s MF a ČNB.  
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zavedenou monistickou strukturu. Cílem novely by neměla být věcná změna, 
pokud jde o SICAV, která by umožnila SICAV volbu mezi monistickou 
a dualistickou strukturou. To by znamenalo výrazný zásah do uspořádání 
vnitřní struktury (a fungování) SICAV. 
___________________ 
Novelou má dojít ke změně stávajícího ustanovení § 154 ZISIF, které 
upravuje základní uspořádání SICAV, a to tak, že budou bez náhrady 
vypuštěny odstavce 3 až 5, přičemž odstavce 1 a 2 zůstávají beze změny; 
z textu odstavců 3 až 5 lze dovodit obecný princip výslovně uvedený 
v komentáři k ZISIF – povinnou monistickou strukturu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Právnická osoba jako předseda správní rady a SICAV 
Požadujeme diskutovat, zda předsedou správní rady SICAV musí být skutečně 
jen fyzická osoba, mimo jiné v návaznosti na další navrhované úpravy 
v zákoně o obchodních korporacích, které předpokládají, že právnická osob 
v pozici člena orgánu vždy určí konkrétní fyzickou osobu, která ji bude 
zastupovat. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava ve vztahu k předsedovi správní rady SICAV 
stanoví, že jím může být jen fyzická osoba. Důvodová zpráva však neuvádí, z 
jakého důvodu může být předsedou správní rady pouze fyzická osoba; 
a contrario stávající praxi, kdy statutárním ředitelem bývá resp. v případě 
nesamosprávných fondů s právní osobností, musí být právnická osoba. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním, pokud jde o SICAV. Rozšíření 
okruhu korporací, kde se pravidlo uplatní, bereme na vědomí s tím, že 
jde o rozhodnutí MSp. Ustanovení § 461 odst. 2 ZOK bude bez náhrady 
zrušeno. S ohledem na povinnost právnické osoby-člena voleného orgánu 
určit konkrétní fyzickou osobu, která ji bude zastupovat, není legitimní 
důvod, proč by předsedou správní rady nemohla být i právnická osoba.  
  
 
 

 Souběh výkonu funkce předsedy správní rady a CEO 
Požadujeme revizi zákona o bankách. Navrhovaná změna § 8 odst. 2 zákona o 
bankách je transpoziční, viz čl. 88 (1) písm. e) CRD IV. Je proto potřeba 
nadále upravit zákaz souběhu statutárního ředitele (rozuměno CEO) a 
předsedy správní rady a případný souběh nadále podmínit souhlasem České 
národní banky, jako je upraveno ve stávající právní úpravě. 
Odůvodnění: V zákoně jde o transpozici čl. 88(1) písm. e) CRD IV., prostým 
zrušením právní úpravy je založen rozpor s evropským právem. Důvodem pro 
zákaz souběhu je to, že správní rada je jak vedoucím orgánem v řídicí funkci, 
tak vedoucím orgánem v kontrolní funkci a přílišná koncentrace moci v rukou 
statutárního ředitele v postavení předsedy správní rady je na újmu výkonu 
kontrolních pravomocí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním, návrh úpravy k zapracování 
posíláme v příloze II. (v úplném znění s vyznačením změn). Návrh byl 
odsouhlasen MF. 
Konkrétní znění ustanovení § 8 odst. 2 zákona o bankách bude formulováno 
ve spolupráci s MF a ČNB tak, aby nezakládalo rozpor s evropským 
právem.  

 K § 456 ZOK [pověření členů správní rady, výkonní a nevýkonní členové] 
(a)  Požadujeme upravit tak, aby byla zachována/zavedena možnost rozdělit 
působnost mezi členy správní rady podle oborů, nerozumíme důvodu, proč to 

Akceptováno jinak 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním 
Ad a) – Ustanovení § 456 odst. 4 zakazuje tzv. delimitaci (nebo také 
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vylučovat. 
(b) Požadujeme, aby obecná právní úprava výslovně upravila možnost 
zavedení výkonných a nevýkonných členů správní rady (aniž by to stanovila 
jako povinnost). 
(c) Požadujeme výslovnou úpravu v tom smyslu, že je přípustné odlišení 
„vnitřní struktury a funkcí“ správní rady s ohledem na požadavky kladené na 
řídicí a kontrolní systém podle předpisů regulujících činnost finanční instituce 
(banky, obchodníci s cennými papíry, investiční fondy s právní osobností aj.), 
např. pověřením toho kterého člena správní rady k „běžnému“ obchodnímu 
vedení, přičemž takové pověření by v rámci nastavení kontrolního systému 
vylučovalo kontrolu výkonu vlastního „běžného“ obchodního vedení tím 
samým členem. 
Odůvodnění: Doporučujeme umožnit rozdělení působnosti mezi členy správní 
rady podle oborů tak, jako je to možné u představenstva (viz § 156 o. z.). 
Souhlasíme s tím, aby v obecném právu nebyla zaváděna povinnost mít 
výkonné a nevýkonné členy správní rady (byť je to otázka hodná diskuze), 
nicméně obecná právní úprava by neměla vzbuzovat pochybnosti, zda je 
možné zřídit výkonné a nevýkonné členy správní rady (což požaduje 
sektorová legislativa, vycházejíce z předpokladu, že obecná právní úprava 
tomu nebrání a z pravidla lex specialis). Uvedené členění na výkonné a 
nevýkonné členy by obecná úprava měla výslovně připustit. 
U správní rady finančních institucí by i po účinnosti novely zákona 
o obchodních korporacích  mělo být i nadále možné rozlišení na členy, kteří 
budou společně pověřeni obchodním vedením společnosti, a členy, kteří 
budou i ve smyslu doporučení Evropské komise nezávislí a „pouze“ ti budou 
moci plnit vrcholnou kontrolní funkci správní rady, jinak nebude zajištěn 
efektivní a účinný řídicí a kontrolní systém. Přiměřené oddělení vrcholné 
řídicí a vrcholné kontrolní funkce, za účelem zamezení střetům zájmů při 
výkonu těchto dvou funkcí, je nepochybně jeho imanentní podmínkou i 
v případě monistického uspořádání, a tento požadavek právní předpisy pro 
finanční trh již zohledňují – viz např. § 13 odst. 5 vyhlášky č. 163/2014 Sb. 
Nakolik je toto rozdělení dnes možné, je v současnosti předmětem 
pochybností odborné veřejnosti2. 
___________________ 
2 Srov. např. J. Lasák in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. 
Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. 
s., 2014, s. 2179. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

horizontální delegaci) pouze v otázkách základního zaměření obchodního 
vedení a základního zaměření dohledu nad činností společnosti. Jinak řečeno 
není možné, aby si členové správní rady mezi sebe rozdělili základní 
zaměření obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tato 
působnost musí zůstat správní radě jakožto kolektivnímu orgánu, která je za 
její výkon také odpovědná. Tímto však není dotčena možnost horizontální 
(či vertikální) delegace (běžného) obchodního vedení společnosti a 
(běžného) dohledu nad činností společnosti.  
S ohledem na možnou zavádějící textaci § 456 odst. 4 jej navrhujeme 
upravit: 
„(4) Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení 
a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby 
odlišné od členů správní rady;. Tuto tuto působnost nelze ani rozdělit mezi 
členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.“ 
 
Ad b) - Nesouhlasíme s výslovným zakotvením možnosti rozdělování členů 
správní rady na výkonné a nevýkonné členy, čímž však nezpochybňujeme, 
že taková praxe je dovolena, plyne již z obecné úpravy v občanském 
zákoníku – srov. § 156 odst. 2 o. z.; totéž je ostatně uvedeno i v důvodové 
zprávě k § 456. Výslovné zakotvení dělby členů správní rady na exekutivní 
a neexekutivní členy v zákoně upravujícím obchodní společnosti je rovněž 
v mezinárodním srovnání poměrně netypické (v zemích s tradiční 
monistickou strukturou je tomu tak jen v Belgii a Nizozemí). Tato 
problematika je především předmětem kodexů Corporate Governance. Nic 
však nebrání tomu, aby s pojmy „exekutivní“ a „neexekutivní“ člen 
pracovala sektorová legislativa. 
 
Ad c) – K možnosti delegovat (běžné) obchodní vedení viz výše. Nevidíme 
však žádný důvod, proč by v obecné rovině měla být zakázána kumulace 
funkce člena správní rady a osoby pověřené (běžným) obchodním vedením. 
Zákon o obchodních korporacích je obecnou úpravou, která kromě velkých 
společností reguluje i malé akciové společnosti, ve kterých nelze tento zákaz 
kumulace funkcí považovat za vhodný (vždy bude záviset na povaze 
konkrétních činností, v žádném případě by však nemělo docházet k výkonu 
téže činnosti v rámci dvou právních vztahů – tzv. problematika souběhů 
funkcí – srov. dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu i 
s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 
190/15). Nic však nebrání tomu, aby zákaz kumulace funkce člena správní 
rady a osoby pověřené (běžným) obchodním vedením byla zakotvena 
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v sektorové legislativě. 
 Schvalování výkonných a nevýkonných členů správní rady 

V případě právních předpisů na finančním trhu se souhlas České národní 
banky vyžaduje jen u statutárního ředitele, resp. výkonné řídící osoby 
v nejvyšším vedení. Požadujeme proto zachovat přezkum jen pro výkonné 
členy správní rady, nikoliv pro ostatní (nezávislé, nevýkonné) členy. To 
vyžaduje hlubší zásah do sektorových zákonů (viz odkaz na potřebu diskuze 
navrhovaných změn s MF a ČNB) 
Odůvodnění: Předchozí připomínka se týká zachování možnosti, aby správní 
rada mohla, resp. na finančním trhu musela, zahrnovat také nevýkonné členy 
s primárně kontrolní funkcí. V rámci zachování současného stavu by neměli 
tito členové podléhat schvalování ze strany České národní banky, bez 
jakéhokoliv věcného odůvodnění a posouzení nákladů pro dotčené korporace i 
Českou národní banku samotnou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
ČNB: Bereme vypořádání na vědomí, na připomínce netrváme, není 
dán rozpor.  
Jak již bylo uvedeno výše, zákon nezakazuje členům správní rady dělení na 
exekutivní a neexekutivní členy. Sektorová legislativa v oblasti finančního 
trhu tedy může stanovit, aby Česká národní banka schvalovala jen 
nevýkonné členy správní rady. Tuto hlubší změnu sektorových zákonů 
ponecháváme na gestorovi v oblasti finančního trhu, tedy na Ministerstvu 
financí. 

 K přechodným ustanovením 
Pro případ přijetí změny v podobě monistické struktury, navrhujeme doplnit 
v rámci čl. II navrhovaného zákona (přechodná ustanovení) nové přechodné 
ustanovení, které by výslovně stanovilo, že instituce podléhající dohledu 
České národní banky nemusí v návaznosti na změnu zákona o obchodních 
korporacích Českou národní banku žádat o (nové) souhlas(y) dle novelizované 
úpravy, a to v případě, že souhlas byl udělován s výkonem funkce statutárního 
ředitele a stejná osoba bude nadále působit v pozici člena správní rady. 
Odůvodnění: Navrhovaná právní úprava zrušením současného § 463 ZOK ruší 
bez náhrady statutárního ředitel jako statutární orgán a zavádí napříště jako 
jediný obligatorně zřízený orgán, vedle valné hromady, správní radu. Tato 
skutečnost může způsobit problém u některých institucí na finančním trhu, 
které budou nuceny změnit svůj dosavadní model, s dopadem na nutnost 
nového posuzování ze strany České národní banky a s tím spojené neúčelné 
administrativní zátěže. Na uvedené by měla novela reagovat v přechodných 
ustanoveních, tak aby se minimalizovaly neodůvodněné administrativní 
náklady (není důvod znovu schvalovat již schválenou osobu jen proto, že 
statutární ředitel nově není statutárním orgánem). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
ČNB: Text přechodného ustanovení k ZISIF zasíláme, viz příloha I. 
V případě jiných zákonů na finančním trhu se nejedná o problém, který 
by musel být výslovně řešen. S vypořádáním připomínky souhlasíme.  
Nedomníváme se, že je vhodné v obecné právní úpravě, kterou je zákon o 
obchodních korporacích, zakotvit přechodné ustanovení, které se váže 
výlučně k institucím podléhajícím dohledu České národní banky. Proto 
nepovažujeme za vhodné do čl. II vložit navrhované přechodné ustanovení. 
 
Dáváme však ke zvážení, zda by nebylo vhodnějším řešením vložit 
přechodné ustanovení do části čtvrté (změna zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu), části desáté (změna zákona o investičních společnostech 
a investičních fondech), popř. části druhé (změna zákona o bankách).  
Pokud povinnost udělování souhlasu ČNB s výkonem funkce statutárního 
ředitele vyplývá i z jiných zákonů, než výše uvedených (kde však zřejmě 
nedochází k vypuštění funkce statutárního ředitele), je na místě zvážit 
přechodné ustanovení i pro tyto společnosti. Vyplývá-li povinnost udělovat 
souhlas ČNB s výkonem funkce statutárního ředitele z podzákonných 
právních předpisů, měl by být zvolen jiný vhodný způsob řešení. 

 K § 440 ZOK 
Požadujeme po vzoru navrhované úpravy zápisu správní rady (nově 
navrhovaný § 462 odst. 4 ZOK) doplnit nový odstavec 4, který doporučujeme 
dále upravit, tak aby bylo jasné, že menšinové stanovisko může uplatnit i jen 
jeden člen, který hlasoval jinak než většina: 

Akceptováno jinak  
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním 
Souhlasíme, že doplňuje-li se povinnost uvést menšinové stanovisko 
v zápise z jednání správní rady (po vzoru úpravy dozorčí rady), je vhodné 
uvedené pravidlo doplnit i do úpravy představenstva. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 52 

„(4) V zápise se uvede také stanovisko člena představenstva, který hlasoval 
jinak než většina, jestliže o to požádá.“. 
Odůvodnění: Není jasné, proč by minoritní vótum mělo být uplatněno jen 
v zápise z jednání správní rady a ne v zápise představenstva. Doplnění § 462 
odst. 4 u správní rady je správně, podobně navrhujeme doplnit také v § 440.  
Terminologické úpravy v návaznosti na Leg. pravidla vlády, tj. v j.č., 
menšinové stanovisko může mít i jeden člen. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nesouhlasíme však s navrhovanou dikcí. Legislativní pravidla vlády sice 
požadují uvádění slov především v jednotném čísle, avšak nelze na tomto 
požadavku trvat i za cenu složitější větné konstrukce a tím i složitější 
čitelnosti textu. Navíc máme za to, že dikce „uvedou se stanoviska menšiny 
členů“ je dostatečná pro závěr, že „menšinou členů“ může být i jediná 
osoba, a použití množného čísla „stanoviska“ odůvodňuje závěr, že 
odchylné stanovisko může uplatnit každý jednotlivý člen orgánu, který 
nesouhlasí s přijatým většinovým závěrem. Textace § 462 odst. 4 je navíc 
převzata ze stávajícího znění § 450 odst. 3 ZOK Komentářová literatura 
potvrzuje, že může jít i o odlišné stanovisko jediného člena – srov. např. V. 
Filip, J. Lasák – „za menšinové stanovisko lze z logiky věci považovat každé 
stanovisko, které bude odlišné od postoje ostatních členů dozorčí rady. 
V důsledku toho mohou být v zápise uvedena stanoviska od každého ze členů 
dozorčí rady, budou-li se vzájemně lišit.“ (V. Filip, J. Lasák in Lasák, J., 
Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. II. Díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 2127.). 
 
Do § 440 tak bude vložen nový odstavec 4: 
„(4) V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to 
požádají.“  

 Obecná připomínka: 
K transpozici projednávané novely směrnice o výkonu akcionářských 
práv 

V současné době je v závěrečných jednáních trialogu projednáván návrh 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a 
směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení 
společnosti (novela směrnice o výkonu hlasovacích práv). Vzhledem 
k rozsahu předkládané novely a nákladů spojených s přizpůsobením nejdříve 
novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích, nyní 
předkládané novele, máme za to, že by s předkládanou novelou měla být 
spojena transpozice této směrnice (ne, že bude nutné se přizpůsobovat nové 
právní úpravě za několik málo let znova). 

Odůvodnění: Novela směrnice o výkonu hlasovacích práv bude znamenat 
nepochybně nutnost dalšího zásahu do zákona o obchodních korporacích, a to 
do pasáží dotčených navrhovanou změnou zákona (bude nutné upravit 
odměňování, zřejmě také zprávu o vztazích). V případě novel, a to i 
nezbytných, by mělo dojít k minimalizaci dopadů na adresáty právní normy. 
Měnit každé 2-3 roky například právní úpravu zprávy o vztazích, je něco, co 

Neakceptováno  
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním 
Není možné odkládat přijetí novely zákona o obchodních korporacích na 
dobu, kdy bude předmětná směrnice závazná. Jsme si vědomi skutečnosti, že 
text směrnice je již finální, nicméně směrnice ještě nebyla oficiálně 
přeložena do českého jazyka a implementace směrnice nebude vyžadovat 
pouze zásahy do zákona o obchodních korporacích, ale rovněž do zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu. Bude potřeba důkladně zvažovat, která 
pravidla směrnice mají dopadat pouze na akciové společnosti, jejichž 
účastnické cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a 
která mají dopadat na akciové společnosti obecně, popřípadě obecně na 
kapitálové společnosti. 
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může vyvolávat pro obchodní společnosti další náklady. 
Obecná připomínka: 
Příplatky akcionářů nad základní kapitál 
Doporučujeme diskutovat a zvážit úpravu dobrovolných příplatků akcionářů 
(analogicky k úpravě povinných příplatků v s.r.o. podle § 162 až 166 ZOK) a 
reflektovat tak stávající praxi. 
Odůvodnění: Podle převažujícího názoru by příplatková povinnost byla 
v rozporu s povahou akciové společnosti3, proto nenavrhujeme stanovení 
příplatkové povinnosti, možnost by však upravena být měla. 
______________ 
3 Srov. [v]e prospěch závěru, že u akciové společnosti je možný pouze 
dobrovolný příplatek a že nelze akcionáře zavázat k příplatku ani stanovami, 
ani rozhodnutím valné hromady, svědčí i zásady, na nichž je postavena právní 
úprava plnění ve prospěch vlastního kapitálu. Ke vkladu, emisnímu ážiu či 
příplatku na tvorbu rezervního fondu za trvání společnosti se vždy akcionář 
musí zavázat smlouvou. Tyto povinnosti mu nemohou být nikým vnuceny. 
Stejný závěr je proto třeba učinit i ve vztahu k příplatku akcionáře. (ČECH, 
Petr. Díl 2 [Povinnost splatit příplatek na vytvoření vlastního kapitálu mimo 
základní kapitál]. In: DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KŘÍŽ, Radim, 
ČECH, Petr. Akciové společnosti. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2012, s. 351. ISBN 978-80-7400-404-9.) 

Neakceptováno 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním 
Nedomníváme se, že je nutné výslovně upravovat možnost dobrovolných 
příplatků akcionářů. Jak plyne z citovaného odborného textu, byla možnost 
poskytování dobrovolných příplatků akcionáři (na rozdíl od příplatkové 
povinnosti akcionářů) dovozována již za účinnosti obchodního zákoníku a 
zákon o obchodních korporacích na této možnosti nic nemění. 
Není možné, aby soukromoprávní předpis upravoval každý možný způsob 
chování adresátů práva. Ostatně s tímto počítá i čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 
2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, které výslovně stanoví, že každý 
může činit, co není zákonem zakázáno (pokud se nejedná o obcházení 
zákona).  
 

 Obecná připomínka: 
Odkazy na použití jiných ustanovení 
Doporučujeme provést kontrolu odkazu na použití jiných ustanovení a 
používat jednotnou terminologii (např. „ustanovení … se použije“, na místo 
„ustanovení …. se vztahuje“). Podobně vyloučení postupu, užití (např. něco se 
„uplatní“/„neuplatní“, jinde „platí“/neplatí“). 
Odůvodnění: Zpravidla návrh zákona používá terminologii správně, na 
několika místech se však od zavedené terminologie odchyluje, aniž by to bylo 
odůvodněno, srov. § 525, § 476 odst. 2, ale § 173 odst. 2, § 677 odst. 5. 

Akceptováno 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním 
Bude revidována používaná terminologie.  

K § 34 odst. 4 ZOK 
Doporučujeme následující úpravu: 
„(4) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení 
zisku v rozporu se tímto zákonem, hledí se na takové rozhodnutí, jako by 
nebylo přijato, a podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové 
statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s tímto se 
zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.“. 
Dále doporučujeme vyjasnit, na jaké „takové rozhodnutí“ se odkazuje ve větě 
druhé, protože logická návaznost na větu první zde nefunguje. 

ČNB: K jednotlivým doporučujícím připomínkám:  
-      zapracování je na zvážení předkladatele, nevyhovění nezakládá 

rozpor ve smyslu Legislativních pravidel vlády,  
- konkrétně vyjadřujeme souhlas se způsobem vypořádání  u § 83 

odst. 4 a § 85 odst. 5 ZOK, kde došlo ke zohlednění připomínek 
ČNB, stejně tak souhlasíme se způsobem zohlednění připomínky 
k § 636 odst. 1 ZOK,  

- podrobněji se vyjadřujeme ke způsobu zapracování § 40 ZOK. 
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Odůvodnění: Považujeme za správné vztažení zákazu rozdělení zisku a 
domněnky jednání v rozporu s povinností péče řádného hospodáře pro rozpor 
se zákon, resp. rozšíření vedle ZOK i na jiné právní předpisy, kdy např. zákon 
o bankách také upravuje podmínky rozdělení zisku (§ 12m odst. 4). Pokud jde 
o formulační nejasnost, zřejmě se rozhodnutím v odst. 4 rozumí rozhodnutí 
valné hromady o rozdělení zisku, ale to je upraveno v odstavci 1 a struktura 
ustanovení § 34 není logická – část odst. 4 by se zřejmě měla přesunout do 
odstavce 1. 

Akceptováno 
Ustanovení § 34 odst. 4 bude upraveno navrhovaným způsobem. Pro úplnost 
uvádíme, že v návaznosti na vypořádání připomínek se nově jedná o § 34 
odst. 3, neboť pravidlo původního § 34 odst. 3 se přesouvá do § 40 odst. 3.  
Pokud jde o formulační nejasnost ohledně rozhodnutí, na které se hledí, jako 
by nebylo přijato, bude vyjasněna. Napříště tak bude následek, že se na 
rozhodnutí hledí, jako by nebylo přijato, obsahem věty druhé v § 34 odst. 2 a 
§ 40 odst. 1.  

 K § 40 ZOK 
Doporučujeme následující úpravu: 
„(1) Obchodní korporace nesmí rozdělit zisk, pokud se ke dni skončení 
posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo 
mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží by tím 
došlo ke snížení vlastního kapitálu pod výši upsaného základního kapitálu 
zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy 
rozdělit mezi společníky.“. 
Odůvodnění: Ustanovení odstavce 1 je žádoucí formulačně zjednodušit a 
zároveň posílit (zbytkovou) ochrannou funkci základního kapitálu a zachovat 
sledovaný účel, kterým je ochrana před vyplácením vlastních zdrojů, které by 
poškozovalo obchodní korporaci, ale v konečném důsledku i osoby třetí. 

Neakceptováno 
V obecné rovině lze se zjednodušením souhlasit, nicméně s ohledem na 
skutečnost, že pravidlo § 40 odst. 1 je minimálně ve vztahu k úpravě akciové 
společnosti transpoziční, je pozice MSp zdrženlivá. Článek 17 odst. 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU stanoví následující: „s 
výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu nesmí dojít 
k rozdělení akcionářům, pokud se ke dni skončení posledního účetního 
období čisté obchodní jmění vyplývající z roční účetní závěrky společnosti 
nebo čisté obchodní jmění po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného 
základního kapitálu zvýšenou o rezervy, které nelze podle právních předpisů 
nebo stav rozdělit“; výslovně tedy stanoví, co je uvedeno v § 40 odst. 1. 
Z uvedeného důvodu navrhované zjednodušení neakceptujeme.  
Zároveň se domníváme, že by doporučovaná úprava mohla být příliš 
zužující např. v případě, že vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo 
mimořádné účetní závěrky bude nižší než základní kapitál, avšak v průběhu 
následujícího účetního období se zvýší. Domníváme se, že následné zvýšení 
není možné při rozdělení zisku zohlednit a zisk nelze podle pravidla 
směrnice rozdělit. 
 
ČNB: Jsme si vědomi, že návrh MSp je založen na čl.   17/1 české verze 
směrnice. Bereme na vědomí, že MSp dává přednost převzetí dikce čl. 17/1 
v maximálně možné míře. 

S výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu nesmí 
dojít k rozdělení akcionářům, pokud se ke dni skončení posledního 
účetního období čisté obchodní jmění vyplývající z roční účetní 
závěrky společnosti nebo čisté obchodní jmění po tomto rozdělení 
sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšenou o rezervy, 
které nelze podle právních předpisů nebo stanov rozdělit. 
 
Except for cases of reductions of subscribed capital, no distribution 
to shareholders may be made when on the date of the last 
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financial year the net closing assets as set out in the company's 
annual accounts are, or following such a distribution would 
become, lower than the amount of the subscribed capital plus those 
reserves which may not be distributed under the law or the statutes. 
 

Ustanovením rozumíme tak, že jde o 2 situace, kdy nelze provést rozdělení: 
1. vlastní kapitál uvedený v poslední řádné nebo mimořádné účetní 

závěrce je menší než  součet základního kapitálu a povinných 
fondů, nebo 

2. vlastní kapitál uvedený v poslední účetní závěrce  je větší nebo 
roven součtu ZK a fondů, avšak rozdělením v dalším účetním 
období by poklesl pod součet ZK a fondů. 

 
Navrhujeme upřesnit ve smyslu angl. verze (namísto „sníží“ uvést „je nižší, 
nebo by byl nižší“, např. takto: 
 
(1) Obchodní korporace nesmí rozdělit zisk, pokud vlastní kapitál 
vyplývající z poslední řádné nebo mimořádné účetní závěrky je nižší, nebo 
rozdělením zisku by byl nižší, než upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, 
které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit mezi 
společníky.“. 

 
MSp: Na základě diskuze uzavíráme, že požadavku ČNB na aktualizaci 
údajů poslední řádné nebo mimořádné účetní závěrky lépe vyhoví stávající 
znění. 

 K § 46 odst. 2 ZOK 
Ke konci věty odstavce 2 doporučujeme doplnit „nebo došlo k selhání 
obchodní korporace podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu“. 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„(2) Kdo se má stát členem voleného orgánu obchodní korporace kapitálové 
společnosti nebo družstva, předem zakladatele nebo obchodní korporaci 
kapitálovou společnost nebo družstvo informuje, zda ohledně jeho majetku 
nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 
letech jako člen voleného orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného 
právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona nebo došlo 
k selhání obchodní korporace podle zákona o ozdravných postupech a 
řešení krize na finančním trhu anebo zda u něho není dána jiná překážka 
výkonu funkce.“. 

Neakceptováno 
Ačkoli věcně s navrhovanou připomínkou souhlasíme, nelze se ztotožnit 
s navrhovaným způsobem legislativního řešení. 
Je pravdou, že způsobil-li člen voleného orgánu obchodní korporace 
(povinné osoby) její selhání podle zákona o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu, neměl by být zvýhodňován oproti členovi voleného 
orgánu obchodní korporace, který zapříčinili její úpadek podle 
insolvenčního zákona. Zákon o obchodních korporacích je však obecným 
právním předpisem, který stanoví obecné podmínky pro výkon funkce člena 
voleného orgánu.  
Z důvodu eliminace popsaných rizik je v zákoně zakotvena poslední část 
věty: „anebo zda u něho není dána překážka výkonu funkce“. Citovaná 
úprava míří na zvláštní zákony, které výslovně určité skutečnosti nebo 
vlastnosti osob označí za překážku výkonu funkce. Tímto způsobem může 
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Odůvodnění: Stávající právní úpravou není reflektován nový specifický 
způsob řešení selhání povinné osoby (finanční instituce) - postup dle zákona 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu coby odvracení 
úpadku finanční instituce dle práva insolvenčního, resp. zabránění ohrožení 
finanční stability, zajištění pokračování zásadních činností finanční instituce, 
snaha o minimalizaci veřejné podpory a o ochranu vkladatelů, klientů a 
zákazníků. Bez doplnění by členové statutárního orgánu povinné osoby – 
finanční instituce byli neodůvodněně zvýhodněni oproti členům statutárního 
orgánu „běžné“ obchodní korporace [nepožívající beneficium řešení 
(před)úpadkové situace mimo režim běžného insolvenčního řízení], kteří jsou 
však pro tzv. úpadkové delikty (dle ZOK) běžně postihováni, ač na rozdíl od 
člena statutárního orgánu finanční instituce (primárně) neohrozili mj. finanční 
stabilitu, ale „jen“ samotnou korporaci, její členy a věřitele. Namísto spojení 
„selhání obchodní korporace podle zákona o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu“ lze použít i jiné, pokud by mělo stejný obsah, 
případně lze pojem selhání pro účely zákona definovat. Upozorňujeme, že 
samotný pojem selhání nelze použít, protože v obecném jazyce má podstatně 
širší obsah a mj. je definováno v čl. 178 nařízení (EU) 575/2013 (CRR), a to 
jinak než pro účely řešení krize na finančním trhu. Selhání podle CRR nastane 
mnohem dříve, kdy ještě nelze hovořit o úpadkové situaci. 

být zákonný text stále snadno čitelný a není třeba se obávat, že budou 
některé zvláštní předpisy opomenuty. 
Z tohoto důvodu doporučujeme, aby byla v zákoně č. 374/2015 Sb., o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, upravena překážka 
výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace, způsobí-li člen orgánu 
selhání povinné osoby.  

 K § 54 ZOK 
Doporučujeme doplnit nový odstavec 5 tohoto znění: 
„(5) Povinnosti podle odst. 1 až 4 se uplatní i na fyzickou osobu zmocněnou 
v souladu s § 46 odst. 3, aby ve voleném orgánu zastupovala osobu 
právnickou.“. 
Odůvodnění: Domníváme se, že je nutno postavit na jisto, že povinnosti 
vyplývající z § 54 se uplatní i ve vztahu ke konkrétní fyzické osobě, která 
zastupuje určitou právnickou osobu v roli člena vedoucího orgánu obchodní 
korporace, bude-li daná fyzická osoba v obdobném (možném) střetu zájmů. 

Neakceptováno 
 
Doplnění navrhovaného pátého odstavce do § 54 není potřeba, neboť 
uvedené pravidlo je zakotveno již v § 46 odstavci 5, které stanoví, že na 
zástupce právnické osoby zmocněné podle § 46 odst. 3 se použijí ustanovení 
tohoto zákona o střetu zájmů (tedy i ustanovení § 54). 

K § 66 ZOK 
Doporučujeme doplnit ustanovení podřazující zavinění selhání obchodní 
korporace podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 
trhu mezi tzv. úpadkové delikty včetně jejich postihu (v rámci ZOK). 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„(5) Dojde-li k selhání obchodní korporace podle zákona o ozdravných 
postupech a řešení krize na finančním trhu, použije se obdobně odstavec 1 a 
2;  návrh na vydání rozhodnutí může podat každý, kdo na něm má důležitý 
právní zájem.“. 
Odůvodnění: Stávající právní úpravou není reflektován nový specifický 

Neakceptováno 
 
Ačkoli věcně s navrhovanou připomínkou souhlasíme, nelze se ztotožnit 
s navrhovaným způsobem legislativního řešení. 
Je pravdou, že způsobil-li člen voleného orgánu obchodní korporace 
(povinné osoby) její selhání podle zákona o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu, neměl by být zvýhodňován oproti členovi voleného 
orgánu obchodní korporace, který zapříčinil její úpadek podle insolvenčního 
zákona. Zákon o obchodních korporacích je však obecným právním 
předpisem, který stanoví obecné podmínky pro diskvalifikaci člena voleného 
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způsob řešení selhání povinné osoby (finanční instituce) - postup dle zákona 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu coby odvracení 
úpadku finanční instituce dle práva insolvenčního, resp. zabránění ohrožení 
finanční stability, zajištění pokračování zásadních činností finanční instituce, 
snaha o minimalizaci veřejné podpory a o ochranu vkladatelů, klientů a 
zákazníků. Bez doplnění by členové statutárního orgánu povinné osoby – 
finanční instituce byli neodůvodněně zvýhodněni oproti členům statutárního 
orgánu „běžné“ obchodní korporace [nepožívající beneficium řešení 
(před)úpadkové situace mimo režim běžného insolvenčního řízení], kteří však 
jsou pro tzv. úpadkové delikty (dle ZOK) běžně postihováni, ač na rozdíl od 
člena statutárního orgánu finanční instituce (primárně) neohrozili mj. finanční 
stabilitu, ale „jen“ samotnou korporaci, její členy a věřitele. Analogicky 
k naplnění a postihování „skutkové podstaty zavinění úpadku“ [dle nově 
navrhovaného odst. 1 až 4] by se v rámci naplnění a postihování „skutkové 
podstaty zavinění selhání“ porušením povinností mělo rozumět především 
porušení povinnosti spravovat záležitosti společnosti, případně povinnosti 
k obchodnímu vedení závodu. Navrhovaná dikce by tedy měla postihovat 
případy jak aktivního přivození selhání, tak případy jeho neodvracení. 

orgánu nebo doplnění majetkové podstaty upadnuvší obchodní korporace.  
Pokud by mělo být nějakým způsobem zasahováno do hypotézy těchto 
ustanovení (přidáváním speciálních prvků), je potřeba přizpůsobit také 
dispozici ustanovení, má-li být výsledek funkční. Po prvotní analýze (tato 
problematika byla předmětem jednání s naší odbornou komisí) se 
domníváme, že danou problematiku nelze řešit navrhovaným způsobem, 
neboť mezi oběma postupy (insolvenční řízení a selhání na finančním trhu) 
existují podstatné rozdíly, na které by bylo třeba reagovat další zvláštní 
úpravou (např. kompetentní orgán, fáze rozhodování apod.), jíž však podle 
našeho názoru nelze zatěžovat obecnou úpravu práva obchodních korporací. 
Z tohoto důvodu doporučujeme, aby tato problematika byla předmětem 
zvláštní úpravy v zákoně č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu, s tím, že tam, kde je to možné, by bylo odkázáno na 
zákon o obchodních korporacích.. 

 K § 83 odst. 4 ZOK 
V odstavci 4 doporučujeme nahradit slova „ověřit zprávu o vztazích“ slovem 
„postupovat“. 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„(4) Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je 
auditor povinen ověřit zprávu o vztazích postupovat podle pravidel 
stanovených zákonem o auditorech jiným právním předpisem pro ověřování 
výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy   obchodní společnosti. 
Nad rámec toho je auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených  údaje 
uvedené ve zprávě o vztazích a posoudit, zda na základě jednání nebo smluv 
uvedených ve zprávě o vtazích vznikla ovládané osobě újma a případně zda 
byla nebo bude podle § 71 nebo 72 nahrazena nebo vyrovnána. Statutární 
orgán předloží Zpráva auditora se  zprávu auditora kontrolnímu orgánu bez 
zbytečného odkladu.“. 
Odůvodnění: Doporučujeme přímý normativní odkaz na zákon č. 93/2009 Sb., 
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (ZOA). Platné znění zákona o 
auditorech nezahrnuje pod „ověřování výroční zprávy“  ověřování zprávy o 
vztazích, neboť tato zpráva není předmětem zobrazení v účetní závěrce. Podle 
§ 2 písm. b) ZOA „ověřením výroční zprávy nebo konsolidované výroční 
zprávy (se rozumí) ověření, zda údaje obsažené ve výroční zprávě nebo 
konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též 

Akceptováno jinak 
 
Předně nepovažujeme za vhodné nahradit slova „ověřit zprávu o vztazích“ 
slovem „postupovat“. V takovém případě by věta ztratila svůj význam, 
neboť by z ní nevyplývalo, že auditor takto postupuje právě při posuzování 
zprávy o vztazích. Stanovila by pouze povinnost auditora postupovat podle 
zákonných pravidel, pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření 
auditorem. 
S nahrazením slov „jiným právním předpisem“ za slova „zákonem o 
auditorech“ souhlasíme. Z legislativně-technického hlediska je vhodnější 
odkazovat přímo na konkrétní právní předpis, pokud je to možné, a nikoli 
genericky na jiný právní předpis.  
Věta druhá a třetí bude v návaznosti na probíhající vypořádání připomínek 
bez náhrady vypuštěna. Auditor tedy nebude povinen posuzovat správnost 
údajů uvedených ve zprávě o vztazích ani ověřovat, zda ovládané osobě 
vznikla újma. V návaznosti na tuto změnu bude rovněž vypuštěna druhá část 
věty v § 88 dost. 3. 
ČNB: Souhlasíme s vypořádáním 
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předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce, 
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou 
nebo konsolidovanou účetní závěrkou; ověření výroční zprávy nebo 
konsolidované výroční zprávy nezahrnuje ověření účetní závěrky nebo 
konsolidované účetní závěrky a zpráv auditora o jejich ověření,“. Obdobně to 
platí pro další činnost, spočívající v „ověření zprávy o vztazích“. Ověřování 
podle zákona o auditorech nezahrnuje ověřování správnosti všech údajů, jde 
tady o výběr vzorků pro ověřování, proto zavádět ověřování správnosti všech 
údajů je chybné. Doporučujeme dále diskutovat s MF a Komorou auditorů 
České republiky (KAČR). Doporučujeme upravit, kdo předloží zprávu 
auditora kontrolnímu orgánu, zda přímo auditor nebo statutární orgán a 
okamžik předložení. 

 K § 82 odst. 5 ZOK 
Doporučujeme odstavec 5 formulovat takto: 
„(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, pokud jde o vnitřní informaci 
podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo utajovanou 
informaci podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací jiného 
právního předpisu. Zpráva však musí obsahovat sdělení, proč se tyto 
informace neuvádí. 
Odůvodnění: Doporučujeme upravit normativní odkaz na zvláštní právní 
předpisy, případně s uvedením takového předpisu do poznámky pod čarou. 
Tím se usnadní orientace adresáta právní normy, zejména v případě vnitřních 
informací je potřeba odkázat na právní předpis, který vnitřní informaci 
definuje. Poslední větu navrhujeme zrušit, neboť v případě jejího ponechání 
hrozí formální plnění povinnosti, ve kterém bude uvedeno, že informace se 
neuvádí, protože jde o vnitřní (utajovanou) informaci, nebo bude hrozit 
odkrytí vnitřní (utajované) informace. Není jasné, co by mělo být ve sdělení 
uváděno, tak aby mělo smysl a přitom informace nebyla zveřejněna 
(prozrazena). 

Neakceptováno 
 
S ohledem na probíhající vypořádání připomínek dojde ke změně textace § 
82 odst. 5. Na příště nebude ustanovení výslovně vypočítávat, které 
informace se ve zprávě o vztazích neuvádějí, namísto toho stanoví obecně, 
že „se ve zprávě o vztazích neuvádí informace, které podléhají ochraně nebo 
utajení podle zvláštních právních předpisů“. V důvodové zprávě bude 
demonstrativní výčet informací, jež se ve zprávě o vztazích neuvádějí, např. 
vnitřní informace, utajované informace nebo informace tvořící předmět 
bankovního tajemství. Důvodem pro tuto změnu je především obava 
z možného výkladu a contrario, pokud by zákon taxativně nevyjmenoval 
veškeré informace podle zvláštních právních předpisů, jejichž uveřejňování 
ve zprávě o vztazích není žádoucí.  
S vypuštěním druhé věty, tedy s vypuštěním povinnosti uvádět ve zprávě o 
vztazích sdělení, proč se informace neuvádí, nesouhlasíme. Navrhovaná věta 
má zabránit praxi, kdy zpráva o vztazích neobsahuje žádné informace ani 
sdělení, že se tyto informace z určitého důvodu neuvádějí; zpráva o vztazích 
potom neobsahuje téměř žádné údaje a její informační hodnota je nízká. 
Ostatně stejnou povinnost, aby zpráva obsahovala sdělení, proč se určité 
informace neuvádí, je obsažena i v § 26 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev.   

 K § 90 odst. 3 ZOK 
Do odstavce 3 doporučujeme za slova „do úpadku“ doplnit slova „nebo 
selhání podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 
trhu“. 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„(3) Dostane-li se ovládaná osoba v důsledku vlivu podle § 89 do úpadku 

Neakceptováno 
 
Ačkoli věcně s navrhovanou připomínkou souhlasíme, nelze se ztotožnit 
s navrhovaným způsobem legislativního řešení. 
Je pravdou, že způsobil-li člen voleného orgánu obchodní korporace 
(povinné osoby) její selhání podle zákona o ozdravných postupech a řešení 
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nebo selhání podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu, postavení jejích společníků se vždy podstatně zhoršilo.“. 
Odůvodnění: Stávající právní úpravou není reflektován nový specifický 
způsob řešení selhání povinné osoby (finanční instituce) - postup dle zákona 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu coby odvracení 
úpadku finanční instituce dle práva insolvenčního, resp. zabránění ohrožení 
finanční stability, zajištění pokračování zásadních činností finanční instituce, 
snaha o minimalizaci veřejné podpory a o ochranu vkladatelů, klientů a 
zákazníků. Bez doplnění by bylo selhání – (před)úpadková situace povinné 
osoby – finanční instituce neodůvodněně zvýhodněna oproti úpadkové situaci 
„běžné“ obchodní korporace nepožívající výhody řešení (před)úpadkové 
situace mimo režim běžného insolvenčního řízení, a to navzdory tomu, že 
selháním finanční instituce je či může být mj. ohrožena finanční stabilita, 
nikoliv „pouze“ postavení společníků ovládané osoby. 

krize na finančním trhu, neměl by být zvýhodňován oproti členovi voleného 
orgánu obchodní korporace, který zapříčinili její úpadek podle 
insolvenčního zákona. Zákon o obchodních korporacích je však obecným 
právním předpisem, který stanoví obecné podmínky pro případ, dostane-li se 
ovládaná osoba v důsledku ovládání do úpadkové situace.  
Z tohoto důvodu doporučujeme, aby bylo do zákona č. 374/2015 Sb., o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, vloženo ustanovení, 
které stanoví, že postavení společníků ve smyslu § 90 ZOK se podstatně 
zhoršilo i tehdy, selhává-li ovládaná povinná osoby v důsledku vlivu 
ovládající osoby.  

K § 137 odst. 1 ZOK 
Doporučujeme větu druhou formulovat takto: 
„Společnost vydá kmenový list pro každý podíl společníka, kmenové listy může 
společnost nahradit hromadným kmenovým listem.“. 
Odůvodnění: Nedoporučujeme formulovat povinnost vydat hromadný 
kmenový list, uvedené by mělo být na uvážení společnosti (může vydat více 
kmenových listů). Je potřeba stanovit, že možnost vydat hromadný kmenový 
list je dána, je-li takovou hromadnou listinou nahrazováno více kmenových 
listů. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Navrhovaná textace ustanovení § 137 odst. 1 nestanoví povinnost 
společnosti s ručením omezeným vydat hromadný kmenový list. Uvedené 
ustanovení pouze ukládá společnosti vydat kmenový list ke každému podílu 
společníka, pokud společenská smlouva určí, že může být podíl společníka 
představován kmenovým listem. Namísto povinnosti vydat kmenový list ke 
každému podílu společníka zákon umožňuje společnosti vydat jeden 
hromadný kmenový list, který jednotlivé kmenové listy nahradí. V konkrétní 
situaci, kdy společenská smlouva bude předvídat vydání kmenových listů a 
společník bude vlastnit více podílů, je ponecháno na společnosti, zda ke 
každému z nich vydá samostatný kmenový list, tedy společník bude vlastnit 
více kmenových listů, nebo zda vydá jeden hromadný list, který nahradí 
jednotlivé kmenové listy.  

 K § 175 odst. 1 ZOK 
Doporučujeme následující úpravu: 
„(1) Nevyloučí-li společenská smlouva rozhodování mimo zasedání valné 
hromady valnou hromadu (dále také jen „rozhodování per rollam“)…“. 
Odůvodnění: Doporučujeme doplnit ustanovení tak, aby z něj výslovně 
vyplývalo, že rozhodování per rollam je stále rozhodováním valné hromady 
jako orgánu společnosti s tím rozdílem, že dané rozhodnutí bylo přijato mimo 
zasedání tohoto orgánu. Není logické, aby se toto rozhodování, které 
materiálně je rozhodováním valné hromady, považovalo za rozhodování sui 
generis. 

Akceptováno 

K § 201 odst. 2 písm. b) ZOK Částečně akceptováno 
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1. Doporučujeme formulovat písmeno b) takto: 
„b) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a 
kontroluje, zda je vedeno řádně účetnictví společnosti zda jsou účetní zápisy 
vedeny řádně a v souladu se  skutečností a zda společnost vyvíjí svou činnost 
se podnikatelská a jiná činnost společnosti děje  v souladu s právními 
předpisy a společenskou smlouvou.“. 

2. Podle změny navrhované výše doporučujeme upravit § 447 odst. 1 
ZOK. 

Odůvodnění: Doporučujeme formulovat povinnost kontrolovat, zda je vedeno 
řádně účetnictví společnosti, což je širší povinnost než povinnost kontrolovat 
pouze účetní zápisy (např. nepostižení určité relevantní skutečnosti 
v účetnictví, tedy neuvedení účetní operace v účetnictví je nepochybně 
nežádoucí a protiprávní, otázkou, zda jde o porušení povinnosti řádně vést 
účetní zápisy, a zda je jako takové postiženo uvedenou normou). Odkaz na 
soulad se skutečností je chybný, neboť by se nemělo vyžadovat po kontrolním 
orgánu, aby materiálně přezkoumával, zda transakce skutečně proběhla, zda 
došlo k výdeji ze skladu apod. Současně doporučujeme formulovat povinnost 
kontroly toho, zda společnost vyvíjí svoji činnost v souladu s právními 
předpisy, neboť není jasné, co se rozumí jinou než podnikatelskou činností 
(zda takovou činnost může společnost vůbec vykonávat, je-li tím myšlena 
např. charitativní činnost nebo se postihuje oblast černé ekonomiky apod.). 
V případě akceptování připomínky, doporučujeme upravit § 447 odst. 1 ZOK. 

 
Souhlasíme, že je vhodné rozšířit kontrolní činnost dozorčí rady tak, aby 
kontrolovala nejen řádné vedení účetních zápisů, ale obecně řádné vedení 
účetnictví. Odpovídajícím způsobem bude upraven i § 447 odst. 1.  
S druhou částí připomínky nesouhlasíme. Oprávnění kapitálové společnosti 
vykonávat jinou než podnikatelskou činnost stanoví § 2 odst. 1 a contrario a 
upravuje ji i § 2 odst. 2. Takovou činností tedy může být například 
charitativní činnost. Naopak se touto činností rozhodně nemyslí oblast černé 
ekonomiky; opačný závěr by vedl k nesmyslnému závěru, že dozorčí rada 
kontroluje, zda společnost vykonává činnost z oblasti černé ekonomiky 
v souladu se zákonem.  

K § 245 odst. 1 ZOK 
Na konci věty odstavce 1 doporučujeme doplnit slova „a zaknihované cenné 
papíry“. 
Doporučená úprava by zněla následovně: 
„(1) Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry a zaknihované cenné 
papíry vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry a 
zaknihované cenné papíry vydané společností, se kterými je spojeno právo 
takové cenné papíry a zaknihované cenné papíry získat.“. 
Odůvodnění: Bez doplnění by mohlo být sporné, zda odkaz na „takové cenné 
papíry“ směřuje v první části věty jen na kategorii „cenných papírů“ nebo i na 
kategorii „účastnických cenných papírů“ (alternativně lze zmínku o 
„zaknihovaných cenných papírech“ zcela vypustit s tím, že toto pravidlo se na 
ně použije na základě § 525 OZ, nicméně v teorii není shoda do jaké míry je 
pravidlo podle § 525 OZ obecné nebo jen použitelné v rámci o. z.). 

Akceptováno  
 
S doplněním § 245 odst. 1 souhlasíme. 

 K § 253 odst. 2 ZOK 
Doporučujeme v odstavci 2 předmětného ustanovení nahradit neaktuální 

Akceptováno 
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odkaz na § 23 odst. 2  aktuálním odkazem na § 23 odst. 3. 
Odůvodnění: Nesprávný odkaz nereflektuje navrženou úpravu § 23 (vložení 
nového odstavce 2). 
K § 257 odst. 1 ZOK 
Doporučujeme odstranit násl. znění: „..., které nemají jmenovitou hodnotu a 
představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti (dále jen „kusové 
akcie“).“ 
Odůvodnění: Jedná se o duplicitu definice i legislativní zkratky s navrženým § 
247 odst. 2. 

Akceptováno  
 
Bude opraveno v platném znění s vyznačením navrhovaných změn.  

K § 378 odst. 4 a 5 ZOK 
Doporučujeme zrušit současný odstavec 4, který nyní není dotčen novelou, ale 
je již nadbytečný. 
Odůvodnění: Pokud jde o rozsah majetkové podstaty, prostředky převedené 
na pověřenou osobu nemohou náležet do majetkové pověřené osoby z titulu 
§ 205 odst. 4 insolvenčního zákona („Majetek jiných osob než dlužníka náleží 
do majetkové podstaty, stanoví-li to zákon, zejména jde-li o plnění z 
neúčinných právních úkonů.“), stávající odst. 4 je proto v kontextu citovaného 
ustanovení insolvenčního zákona nadbytečný a může být zrušen. 

Neakceptováno 
 
Souhlasíme, že stejná úprava je již upravena v insolvenčním zákoně. 
Nicméně nepovažujeme za vhodné, mimo jiné s ohledem na snazší orientaci 
adresátů v právních předpisech, stávající úpravu § 378 odst. 4 zrušit. Navíc 
insolvenční zákon podléhá častým novelizacím, proto preferujeme 
ponechání stávající úpravy.  

K § 401 odst. 2 ZOK 
Doporučujeme formulovat takto: 
„(2) Pouze Pokud akcionář, který jedná ohledně určitých akcií na účet jiné 
osoby, je oprávněn vykonávat hlasovací práva náležející k akciím odlišně.“. 
Odůvodnění: Není jasné, zda akcionář může s akciemi stejného druhu 
hlasovat odlišně. Je možný výklad a contrario, tedy akcionáři, kteří jednají na 
účet jiné osoby, mohou vykonávat hlasovací práva odlišně, ostatní akcionáři 
nikoli. Je možné argumentovat jednotou vůle (ta se nemůže projevovat 
zmatečně tak, že by u akcií stejného druhu hlasoval akcionář odlišně). Proti 
tomu je možné argumentovat principem soukromého práva, že co není 
zakázáno, je dovoleno. Otázka by měla být novelou vyjasněna. 

Neakceptováno  
 
Navrhovanou změnu § 401 odst. 2 nepovažujeme za nutnou. Ačkoli se 
mohou objevovat menšinové názory, podle nichž akcionář smí vykonávat 
hlasovací právo odlišně s každou z akcií v jeho vlastnictví, nedomníváme se, 
že je na tyto názory potřeba legislativně reagovat. V opačném případě by 
zákon musel reagovat na každý (po)chybný výklad právní normy a postavit 
na jisto, jakým způsobem má být právní norma správně interpretována. 
Domníváme se, že výkladem  právní normy i směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu 
některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi lze dospět 
k závěru, že akcionář může vykonávat hlasovací práva odlišně jen v případě, 
jestliže jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby.  

 K § 408 odst. 2 ZOK 
Novelizované ustanovení stanoví potřebné informace pro akcionáře před 
konáním valné hromady. Nově vloženou poslední větu v odstavci 2 
(dostupnost v sídle společnosti) doporučujeme rozvinout o možnost 
společnosti zpřístupnit úplné znění navrhovaných stanov na webu společnosti 
(popřípadě interním webu společnosti určeném pouze pro akcionáře) 
akcionářům, a to v pozvánce vedle základní charakteristiky změn stanov sdělit 
navíc údaj, který akcionářům umožní potřebné informace vyhledat. 

Neakceptováno 
 
Nepovažujeme za vhodné výslovně stanovit možnost společnosti uveřejnit 
úplné znění stanov na internetových stránkách. Tuto možnost mají 
společnosti nepochybně již za stávající úpravy a budou ji mít i po nabytí 
účinnosti předkládané novely. Srov. např. publikovaný názor P. Čecha a P. 
Šuka – „jinými slovy, účelu právní úpravy svolání valné hromady vyhoví 
podle našeho názoru i taková pozvánka, kdy – s ohledem na její rozsah – 
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Odůvodnění: Jedná se o možné doplnění dalšího nezávislého a především 
flexibilního informačního kanálu. 

akcionář nalezne kompletní znění celé pozvánky včetně všech příloh a 
doprovodných dokumentů na internetových stránkách společnosti a zbylé 
formy pozvánky na něj v rozumném rozsahu odkážou.“ (P. Čech, P. Šuk. 
Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Bova 
Polygon, Praha, 2016, s. 343.). 
Není možné ani efektivní v zákoně výslovně stanovit, co vše mohou 
společnosti činit; zákon má za cíl stanovit pouze mantinely pro vlastní 
chování společností. Právo činit to, co zákon nezakazuje, plyne mimo jiné i 
z ústavních předpisů či občanského zákoníku.  

K § 462 ZOK 
Doporučujeme upravit takto: 
„Pro rozhodování správní rady, pro zaznamenání průběhu jednání a pro zápis 
z jednání správní rady se použije obdobně § 440.“. 
Odůvodnění: Podle našeho názoru navrhovaný § 462 ZOK kopíruje § 440 
ZOK s výjimkou odstavce 4. V připomínce výše odstavec 4 do § 440 ZOK 
doporučujeme doplnit. V takovém případě postačí na pravidla rozhodování a 
pro zápis použít stejnou úpravu jako pro představenstvo formou legislativního 
odkazu. 

Neakceptováno 
 
Z pohledu legislativně-technického je vhodné minimalizovat počet odkazů 
na jiná ustanovení v rámci téhož zákona. Pokud je to možné a efektivní, 
měla by být předmětná ustanovení opětovně výslovně uvedena.  

K § 447 odst. 3 ZOK 
Doporučujeme v nově navrhovanou variantu nebo slova „nebo jiných 
vlastních zdrojů“  zrušit. 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„(3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, 
popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 
jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné 
hromadě.“. 
Odůvodnění: Doplnění postrádá význam s ohledem na navrhovaný § 34 odst. 
7, podle něhož ustanovení o zisku platí přiměřeně také pro jiné vlastní zdroje, 
není-li stanoveno jinak. Návrh doplnění jde rovněž proti změnám navrženým 
např. v § 190, 278 nebo novém § 456 odst. 5. 

Akceptováno 

 K § 484 ZOK 
Doporučujeme přijmout variantu první. 
Odůvodnění: Měla být dostat přednost taková úprava, která umožní při 
zvyšování základního kapitálu realizovat přednostní upisování akcionáři se 
stejným druhem akcie, tak aby byla dána možnost zachování stávajícího 
rozložení vlastnické struktury, resp. hlasovacích práv. 

Akceptováno jinak 
 
Bude zvolena varianta I s tím, že možnost připustit při zvyšování základního 
kapitálu upisováním určitého druhu akcií realizaci přednostní úpisu jen pro 
akcionáře vlastnící stejný druh akcie bude rozšířena; nově tak budou moci 
určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 

K § 538 odst. 2 ZOK 
Doporučujeme zmiňované náklady spojené s výměnou cenných papírů, které 

Neakceptováno 
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nesou společníci v prodlení, specifikovat jako „nutné“ nebo „nezbytné“. 
Odůvodnění: Zpřesnění nákladů jako „nutných“/ „nezbytných“ zabrání 
účtování si libovolných nákladů společnostmi, které nemusí mít v důsledku se 
samotným procesem výměny a prodlením společníka příliš společného. 

Navrhované doplnění zákonného textu nepovažujeme za nutné ani za 
vhodné. Doplnění adjektiva „nutné“ nebo „nezbytné“ nepovede k vyjasnění 
textu. Naopak to přinese výkladové otázky, které náklady vznikající 
prohlášením akcií za neplatné a vydáním nových akcií jsou „nutné“ a které 
jsou „nenutné“, „fakultativní“. Považujeme za dostatečné kritérium příčinné 
souvislosti s výměnou a vydáním nových akcií; případné spory o povaze 
nákladů budou vyřešeny judikatorně. Tomu by ostatně nepředešlo ani 
navrhované doplnění zákonného textu. Navíc ve vztahu k prohlášení 
kmenových listů za neplatné obsahuje totožnou úpravu již stávající znění 
zákona (srov. § 153 odst. 3 ZOK). 

K § 553 odst. 2 písm. b) ZOK 
Doporučujeme odkázat na § 573, který stanoví, že ocenit nepeněžitý vklad je 
oprávněn pouze znalec ze seznamu znalců vedeného dle zvláštního právního 
předpisu, případně odpovídajícím způsobem doplnit odůvodnění. 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„b) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se 
započítává na členský vklad, a určení osoby znalce podle § 573 odst. 1, který 
provedl ocenění nepeněžitého vkladu.“. 
Odůvodnění: Toto zpřesnění zamezí případným dohadům, jaký znalecký 
posudek má být vyhotoven a především dojde ke sjednocení v rámci celého 
předpisu. Obdobná specifikace je nyní v § 573 odst. 1. 

Neakceptováno  
 
Navrhované doplnění odkazu na § 573 odst. 1, který určuje pravidla pro 
oceňování nepeněžitého vkladu znalcem, považujeme za nadbytečné. Je 
nesporné, že ocenění nepeněžitého vkladu, který je určen ve stanovách, 
probíhá za podmínek § 573 odst. 1. Ostatně § 573 odst. 1 na to výslovně 
pamatuje, když stanoví, že pokud družstvo dosud nevzniklo, určuje se osoba 
znalce dohodou zakladatelů.  
Výslovný odkaz na ustanovení upravující určení znalce a pravidla pro 
oceňování nepeněžitého vkladu není uveden ani ve společnosti s ručením 
omezeným [srov. § 146 odst. 2 písm. d)], ani v akciové společnosti [srov. § 
250 odst. 3 písm. c)]. Na závěr lze upozornit, že z hlediska legislativně-
technického je vhodné minimalizovat počet odkazů na jiná ustanovení téhož 
zákona. 

 K § 554a ZOK 
Doporučujeme ustanovení ponechat ve stávajícím § 562, který lze upravit 
podle návrhu. 
Odůvodnění: Podle našeho názoru by technická novela měla opravovat to, co 
činí potíže. Není žádný důvod, aby obsah stávajícího § 562 byl přenesen do 
nového § 554a, který je doplněn o jeden nový odstavec. Takové úpravy jsou 
zbytečné. 

Akceptováno  
 
S ohledem na skutečnost, že v návaznosti na probíhající vypořádání 
připomínek dojde k vypuštění novelizačního bodu 627, tedy nebude 
zrušován oddíl 2 v hlavě šesté dílu prvním (založení družstva), nebude se 
přesouvat ani úprava informační desky z § 562 do § 554a. 

K § 566 odst. 3 písm. c) ZOK 
Za slova „popis nepeněžitého vkladu, je-li vnášen“ doporučujeme vložit slova 
„.jeho ocenění“. 
Doporučená úprava by potom zněla následovně: 
„c) popis nepeněžitého vkladu, je-li vnášen, jeho ocenění, částku, která se 
započítává na členský vklad, a určení osoby znalce, který provedl ocenění 
nepeněžitého vkladu.“. 
Odůvodnění: Ustanovení bude tak uvedeno v soulad s ostatními obdobnými 

Akceptováno 
 
Do § 566 odst. 3 písm. c) bude doplněno „jeho ocenění“. 
 
Stejná úprava bude zrcadlově promítnuta i do společnosti s ručením 
omezeným. Ustanovení § 223 písm. d) bude nově znít: „popis nepeněžitého 
vkladu, jeho ocenění určené na základě znaleckého posudku nebo postupem 
podle § 468 nebo 469 a částku, která se započítává na emisní kurs 
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ustanoveními v zákoně a navíc bude navazovat na skutečnost, že se požaduje 
ve stejném bodě určení znalce, který ocenění učinil – výsledek ocenění 
představuje započítávanou částku, ale je žádoucí, aby bylo o ocenění 
k dispozici více informací, než jen výsledná částka. 

společníka, a“. 
Obdobně ustanovení § 224 odst. 1 písm. b) bude nově znít: „popis 
nepeněžitého vkladu, jeho ocenění určené na základě znaleckého posudku 
nebo postupem podle § 468 nebo 469 a částku, která se započítává na 
emisní kurs společníka,“.  

K § 573 odst. 3 ZOK 
Za slova „nepeněžitý vklad“ doporučujeme vložit slova „, jeho ocenění,“ … 
Doporučená úprava by zněla následovně: 
„(3) Nepeněžitý vklad, jeho ocenění, a částku, která se započítává na členský 
vklad, schválí po založení družstva před jeho vložením členská schůze.“. 
Odůvodnění: Ustanovení bude uvedeno v soulad s ostatními obdobnými 
ustanoveními v zákoně, viz předchozí připomínka. 

Akceptováno 

K § 636 odst. 1 ZOK 
Nesouhlasíme se zrušením věty druhé a požadujeme ji ponechat. Jako možné 
alternativní řešení k diskuzi navrhujeme toto znění věty druhé: 
„Uveřejněním pozvánky na informační desce družstva a prostřednictvím 
internetových stránek družstva, pokud tak určily stanovy, se pozvánka 
považuje za doručenou; člen družstva však může družstvo písemně požádat, 
aby mu pozvánky na členské schůze byly doručovány písemně, v takovém 
případě se fikce doručení uveřejněním vůči tomuto členovi nepoužije.“ 
Odůvodnění: Nesouhlasíme se zrušením fikce doručení. Jde o praktickou 
úpravu, která má v družstvech značný smysl, brání napadání členských schůzí 
účelově pro případ nedoručení pozvánky (kdy se adresát doručení vyhýbá) a 
může představovat značnou úsporu nákladů (na svolávání členské schůze 
písemnou pozvánkou). Podle důvodové zprávy se zrušením právní fikce 
doručení posiluje ochrana členů družstva. Je podle našeho názoru otázkou 
jaké náklady takové opatření vyvolá. Doporučujeme proto ponechat stávající 
právní úpravu. Jsme si však vědomi záměru posílit ochranu členů družstva a 
vycházíme tomu vstříc kompromisním návrhem na to, aby se fikce uplatnila 
jen vůči členům družstva, kteří písemně nepožádali o doručování písemné 
pozvánky. Taková úprava lépe balancuje mezi zájmem na ochranu členů 
družstva a zajištěním efektivity svolávání schůze. 

Neakceptováno 
 
Nesouhlasíme s tvrzeným názorem, že zrušením fikce doručení pozvánky na 
členskou schůzi dojde k účelovému napadání členských schůzí pro 
nedoručení pozvánky členům družstva. Na doručování pozvánky existuje 
bohatá judikatura Nejvyššího soudu. Například v rozhodnutí ze dne 28. 
ledna 2008, sp. zn. 29 Odo 1429/2006, Nejvyšší soud v případě společnosti 
s ručením omezeným dovodil, že: „[o]deslala-li společnost pozvánku na 
valnou hromadu doporučeným dopisem společníkům na jejich poslední 
známou adresu, byl termín a program valné hromady účastníkům oznámen 
ve smyslu § 129 odst. 1 obch. zák. i tehdy, nebyla-li zásilka doručena 
adresátu z příčin, jež nespočívají na straně společnosti.“ Dále srov. 
například i rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2009, sp. zn. 29 
Odo 634/2005, či ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3469/2008. Závěry 
těchto rozhodnutí jsou použitelné i na doručování pozvánky na členskou 
schůzi družstva. Fikce doručení pozvánky na členskou schůzi ostatně nebyla 
stanovena ani v obchodním zákoníku (srov. a contrario § 239 ObchZ). 
V případě jejího ponechání v zákonném textu hrozí, že bude ze strany 
družstva využívána na úkor členů družstva, jímž nebude pozvánka na 
členskou schůzi řádně doručována. Členové družstva tak mohou být 
poškozováni na svém právu účastnit se členské schůze a podílet se na 
fungování družstva, a to bez možnosti efektivní ochrany. 
Na druhou stranu vnímáme, že zasílání pozvánky poštou může být pro 
družstvo nákladné a pro některé členy družstva i nepohodlné. Navrhujeme 
proto převzít pravidlo § 78 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev, které umožňuje, aby se člen družstva s družstvem 
dohodl, že mu nebudou příslušné dokumenty související s přeměnou (fúzí) 
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zasílány poštou, ale elektronickými prostředky. Napříště by se tedy 
nemusela zasílat pozvánka na členskou schůzi všem členům poštou, ale těm, 
kteří s tím vysloví souhlas, pouze e-mailem. 

 K čl. II části první (přechodné ustanovení) 
Doporučujeme v bodu 1 a 2 nahradit slova „18 měsíců“ slovy „24“ měsíců“. 
Odůvodnění: Soukromá sféra by neměla nést náklady sporů akademiků o 
terminologické změny zákona. Pokud se nově například rozlišuje označení 
podílu a název podílu (do teď základní a zvláštní podíl), měly by s.r.o. mít 
dostatek času, aby své společenské smlouvy přizpůsobily nové právní úpravě. 
Stejně lze pochybovat s ohledem na stávající stav, že by rejstříkové soudy 
vyzývaly společnosti k nápravě a aplikovaly postup podle bodu 1 
přechodných ustanovení pro případ nepřizpůsobení. 

Neakceptováno 
 
S ohledem na skutečnost, že se navrhuje stanovit poměrně dlouhou 
legisvakanční lhůtu, jež poskytne adresátům dostatečný časový prostor pro 
přizpůsobení se nové úpravě, nebude lhůta v přechodném ustanovení č. 1 a 2 
prodloužena; naopak je zvažováno její zkrácení.  

K čl. II části první (přechodné ustanovení) 
Doporučujeme reformulovat bod 5. 
Odůvodnění: Je nesprávně gramaticky formulováno. Není jasné, jak se bude 
posuzovat, kdy zpracování zprávy o vztazích bylo započato. Bylo by 
vhodnější lépe promyslet, např. stanovit, že podle nové právní úpravy se 
zpracovávají zprávy o vztazích až v roce následujícím po roce přijetí zákona. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Nedomníváme se, že by bylo přechodné ustanovení chybně gramaticky 
formulováno, vůbec totiž nehovoří o započetí zpracovávání zprávy o 
vztazích. Povinnost zpracovávat zprávu o vztazích podle staré či nové 
úpravy je vázána na počátek účetního období, což je konkrétně určený a 
jednoduše zjistitelný okamžik. Začalo-li účetní období přede dnem účinnosti 
předkládané novely, bude zpráva o vztazích zpracovávána za toto účetní 
období podle stávajícího znění zákona o obchodních korporacích. Pokud 
účetní období započne až po účinnosti předkládané novely, bude zpráva o 
vztazích za toto účetní období zpracovávaná podle zákona o obchodních 
společnostech ve znění předkládané novely. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
(část) 
 
Mgr. Martin 
Archalous, tel. 
296 153 310, 
archalous.martin
@vlada.cz 
(zásadní 
připomínka č. 1, 
k institutu 

1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, Bod 71 (§ 63 - § 65 zákona o obchodních 
společnostech) 
Návrh přináší výrazné zlepšení a zdokonalení institutu „vyloučení“ jako 
obchodněprávní sankce pro členy orgánů, kteří ve funkci porušují své 
povinnosti. Návrh velmi vítám a současně se domnívám, že je třeba provést 
několik dalších úprav. 
V původní úpravě byla délka diskvalifikace stanovena jako pevná na 3 roky. 
Nově je délka diskvalifikace na úvaze soudu, avšak také maximálně 3 roky. 
Domnívám se, že soud by měl mít širší prostor pro úvahu. Ve Velké Británii, 
jejíž úpravou se návrh inspiruje, je maximální délka 15 let. V ČR není třeba 
zacházet takto daleko, ale jistě mohou nastat případy, kdy bude adekvátní 
diskvalifikace delší. Vzhledem k tomu, že délka není stanovena pevně, ale je 
na úvaze soudu, soudy budou zvažovat okolnosti každého případu a užití 
maximální délky bude patrně výjimečné. Tím spíše, že úvaha soudu bude 
přezkoumatelná pomocí opravných prostředků nebo dokonce ústavní stížnosti. 

Neakceptováno 
 
Obecně zastáváme spíše zdrženlivější postoj stran maximální délky 
diskvalifikace, neboť zákaz výkonu funkce může představovat poměrně 
citelný zásah do života jednotlivce. Právní úprava ve Velké Británii je 
odlišná, komplexní a rozlišuje různé délky diskvalifikace pro různá deliktní 
jednání. Je tedy otázkou, do jaké míry ještě stávající úpravu svému 
původnímu vzoru přizpůsobovat. Podle námi navrhovaného řešení bude 
možné osobu vyloučit z výkonu funkce až na 3 roky; až na dalších 10 let 
bude moci být vyloučena, pokud původní zákaz poruší. S ohledem na 
dosavadní možnost uplatnění této sankce (účinnost od 1/2014 a jen pro 
delikty spáchané po tomto datu), nejsou k dispozici dostatečná data, která by 
odůvodňovala prodloužení tříleté doby, jak ji zavedl zákon o obchodních 
korporacích. Také vnímáme současné evropské trendy, které směřují 
k mírnějšímu postihu osob, které selhaly v souvislosti s podnikatelskou 
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vyloučení) Postupem času lze předpokládat, že se ustálí judikatura pro adekvátní délku 
vyloučení vzhledem k jednotlivým skutkovým podstatám. Aby se však 
judikatura mohla vyvinout, musí k tomu získat adekvátní prostor. 
Požaduji tedy zvýšení maximální délky vyloučení na 10 let. 
Tato připomínka je zásadní. 

činností (srov. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro 
preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti 
postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 
2013/30/EU – COM(2016) 723 final). 
 
Nicméně si uvědomujeme využitelnost této civilněprávní sankce a její 
používání budeme monitorovat tak, aby v následujících letech mohla být 
zákonná úprava případně ještě zpřísněna.   
 
ÚVČR-KML: s vypořádáním souhlasí. 

 Zákon stanoví, že vyloučit lze člena orgánu, který „opakovaně nebo závažně 
porušil své povinnosti při výkonu funkce“. Domnívám se, že tako vymezená 
skutková podstata je příliš neurčitá. Formálně vzato, diskvalifikace je 
obchodněprávní, nikoliv trestní institut. Obsahově však nepochybně jde o 
formu trestu. Měla by tedy být ukládána na základě dostatečně jasného a 
konkrétního zákona (nulla crimen sine lege certa). 
Například není jasné, jestli se jedná toliko o povinnosti stanovené tímto 
zákonem (zejména § 51), nebo povinnosti plynoucí z celého soukromého 
práva (např. i § 159 občanského zákoníku), nebo i povinnosti veřejnoprávní 
(např. pokud člen orgánu schválí jednání proti hospodářské soutěži), případně 
zda by mohlo jít i o povinnosti smluvně převzaté. 
Také není jisté, nakolik je možné členu orgánu „přičítat“ protiprávní jednání 
právnické osoby jako samostatné právní entity. Tedy zda je i v tomto případě 
přípustné jakési „protržení firemního závoje“. 
Konečně, diskvalifikace (jakožto sankce s jistým veřejnoprávním prvkem) 
neměla dopadat na vnitřní spory uvnitř podniku. V zákoně by tak mělo být 
výslovně uvedeno, že se vztahuje pouze na jednání s dopadem na třetí osoby. 
Požaduji přesněji vymezit skutkovou podstatu jednání, za které hrozí 
vyloučení, a to nejméně v rozsahu bodů, které jsou popsány výše. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná úprava vychází z dikce skutkové podstaty francouzské žaloby 
na doplnění pasiv (L 651-1 a násl. Code de commerce). 
 
Domníváme se, že navrhované znění je dostatečně určité. Nejedná se o 
věcný posun, pouze se opravuje stávající chybná formulace „porušení péče 
řádného hospodáře“. Péče řádného hospodáře je standard jednání, 
vystupování při výkonu funkce. Nelze jej porušit, neboť se nejedná o 
povinnost v právním smyslu.  
 
Současně zdůrazňujeme, že nezbytný je kauzální nexus mezi porušením 
povinnosti a úpadkem obchodní korporace. 
 
ÚVČR-KML: s vypořádáním souhlasí. 
 

 Dalším problematickým bodem je příliš úzký okruh osob, které mohou řízení 
iniciovat. Podle § 63 odstavce 2, návrh na vyloučení může podat každý, kdo 
na něm má důležitý právní zájem. Novela tak fakticky zpřísňuje dosavadní 
úpravu, kdy stačí „důležitý zájem“ (který nemusí být právní). 
Nicméně, prokazování tohoto „důležitého právního zájmu“ může být náročné, 
až nemožné. V první řadě není jasné, v čem by měl spočívat právní zájem na 
diskvalifikaci. Patrně nepůjde o zájem majetkový, protože diskvalifikace sama 
nijak nezlepší pozici věřitelů, ani společnosti samotné. Právní zájem nebude 
mít ani poškozený, protože jak plyne z judikatury Ústavního soudu, 

Akceptováno částečně 
 
Nedopatřením se v návrhu objevuje podmínka „důležitého právního zájmu“. 
Návrh bude upraven v tom směru, že oprávněnou osobou bude osoba s 
„důležitým zájmem“; věcně tak nedojde k posunu oproti stávajícímu znění. 
 
Co se týče požadavku na výslovné vypočtení osob, které budou 
legitimovány k podání návrhu bez prokazování důležitého zájmu, 
neshledáváme k tomu v současné době důvod. Obdobně široké vymezení 
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poškozený má sice právo na náhradu škody či újmy, nemá však subjektivní 
právo na potrestání pachatele (jsem si vědom, že v obchodním právu může být 
tato otázka vykládána jinak než v trestním právu, ale na to nelze spoléhat). 
Nejde o trestní řízení, tudíž zde poškození patrně nebudou disponovat 
procesními právy. Rovněž tak zřejmě nelze za „důležitý právní zájem“ 
považovat jakési morální zadostiučinění. 
Teoreticky by tak mohl být legitimován například menšinový akcionář, který 
by prokázal právní zájem na tom, aby daná osoba nebyla členem orgánu 
společnosti. V každém případě však nepůjde o velmi široký okruh osob. Tím 
spíše, že zákon požaduje „důležitý“ právní zájem, tedy nikoliv právní zájem 
jakýkoliv, ale kvalifikovaný, s určitou zvýšenou intenzitou. Jeho prokázání tak 
bude velmi náročné. Vhodným řešením by bylo proto snížení míry zájmu, 
kterou musí navrhovatel prokázat, tj. vypuštění slova „důležitý“. 
Příliš úzký okruh legitimovaných navrhovatelů může vést až k nepoužitelnosti 
tohoto institutu. Na druhou stranu, rozhodnutí může vydat soud i bez návrhu. 
Kdokoliv tedy může podat soudu podnět, kterým se soud tak jako tak musí 
zabývat. Restrikce okruhu oprávněných navrhovatelů tedy může v konečném 
důsledku omezit procesní práva navrhovatelů, nepovede ale k odbřemenění 
soudů, protože ty se tak jako tak budou muset podněty zabývat. Ve Velké 
Británii může návrh vždy podat insolvenční správce, likvidátor, a rovněž tak 
členové a věřitelé společností, které daný člen orgánu svým jednáním 
poškodil. Rovněž tak mohou návrh podat některé orgány veřejné moci a 
regulátoři. 
Požaduji výslovně doplnit osoby, které budou legitimovány k podání 
návrhu bez prokazování právního zájmu, a to alespoň orgány veřejné 
moci, které se o porušování povinností dozvědí při své úřední činnosti, 
případně též další osoby, u kterých lze zájem presumovat (věřitelé, 
členové společnosti apod.). Také požaduji vypustit slovo důležitý a 
požadovat prokázání pouze právního zájmu jako takového. 
Tato připomínka je zásadní. 

oprávněných osob ostatně zákon o obchodních korporacích používá i 
v jiných případech (srov. § 93 a 198 ZOK). V dostupné komentářové 
literatuře je přitom tento pojem vykládán dostatečně široce. Navíc 
v případech nejzávažnějších, kterými jsou tzv. úpadkové delikty, bude 
stanovena povinnost insolvenčního soudu zaslat své rozhodnutí obecnému 
soudu právnické osoby, aby ten mohl rozhodnout o diskvalifikaci.  
 
Problematika efektivního působení této sankce bude však nadále předmětem 
našeho zájmu a okruh navrhovatelů bude případně specifikován. 
 
ÚVČR-KML: s vypořádáním souhlasí. 

 Podle § 65 odst. 2 může soud rozhodnout, že diskvalifikovaná osoba může 
zůstat členem orgánu. Dávám na zvážení, zda by bylo vhodné 
v odůvodněných případech umožnit dané osobě, aby na základě rozhodnutí 
soudu mohla nejen zůstat členem orgánu, ale se i nově stát členem orgánu 
obchodní korporace. Zejména pokud bude vyhověno návrhu na prodloužení 
maximální délky diskvalifikace, mohla by nemožnost udělení výjimky přinést 
určitá omezení v osobním životě, se kterými nebylo možno předem počítat. 
Lze si například představit, že bývalý ředitel společnosti, který je 
diskvalifikován například za kartel, by se 10 let nemohl stát členem orgánu 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že taková úprava by byla proti smyslu institutu 
diskvalifikace i proti logice výjimky upravené v § 65 odst. 2 návrhu. Je 
formulována právě pro případy, kdy by skončení funkce mohlo mít na 
obchodní korporaci negativní dopad, avšak právě s ohledem na předchozí 
působení dané osoby v této obchodní korporaci. 
 
ÚVČR-KML: s vypořádáním souhlasí. 
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bytového či sociálního družstva, což s přihlédnutím k okolnostem může být 
nepřiměřeně tvrdé. 
Požaduji doplnit § 65 o ustanovení, které umožní soudu ad hoc a za 
stanovených podmínek umožnit osobě vyloučené, aby se mohla stát 
členem orgánu obchodní korporace. 
Tato připomínka je zásadní. 

 2. Ke zhodnocení korupčních rizik 
Předkladatel v důvodové zprávě stručně uvádí, že navrhovaná úprava 
nevytváří nová korupční rizika, naopak má potenciál korupční rizika snižovat. 
S ohledem na rozsáhlost novelizace a důležitost novelizované materie se proto 
doporučuje provést zhodnocení korupčních rizik s využitím Metodiky 
hodnocení korupčních rizik zevrubněji 
(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-
korupcnich-rizik-_CIA_.pdf). Zvláště by bylo vhodné zmínit v důvodové 
zprávě v příslušné pasáži konkrétněji, jak navrhovaná úprava omezí prostor 
pro korupci a rovněž by předkladatel měl uvést, díky kterým opatřením a jak 
bude dosaženo větší transparentnosti v organizačních strukturách kapitálových 
společností a družstev. 

Akceptováno 
 
Příslušná pasáž důvodové zprávy byla doplněna podle Vašich připomínek. 
 
ÚVČR-KML: s doplněním souhlasí.  

 3. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme doplnit kvantifikaci přínosů a nákladů jednotlivých variant, a to 
v rozsahu, v jakém je – alespoň formou odhadu – kvantifikovat lze. V případě 
zvolených variant ve všech dílčích segmentech navrhované právní úpravy je pak 
třeba tuto kvantifikaci promítnout i do popisu dopadů v relevantních oblastech 
obsaženého ve shrnutí ZZ RIA. Předložená verze ZZ RIA se omezuje pouze na 
kvantifikaci nákladů na výměnu informací vedených v obchodních rejstřících 
prostřednictvím BRIS (navíc nezohledněnou ve shrnutí), ačkoli se kvantifikace 
jeví efektivní – z hlediska možnosti jejího provedení a její informační hodnoty - 
i u mnoha dalších segmentů navrhované úpravy, resp. variant jejich řešení. Jako 
ilustrativní příklady lze uvést možnost odhadu nákladů obchodních korporací na 
zvýšení obligatorního počtu členů správní rady (ve vztahu ke konkrétnímu 
řešení: na základě počtu jiných než jednočlenných obchodních korporací se 
správní radou o menším počtu členů než 3, resp. na základě celkového počtu 
takto „chybějících“ členů správní rady a průměrné roční odměny člena správní 
rady) nebo odhadu potenciálních přínosů pro státní rozpočet v důsledku 
zavedení možnosti zrušení „neaktivní“ obchodní korporace bez majetku bez 
likvidace (na základě předpokládaného počtu těchto korporací, který může 
vycházet z počtu korporací dlouhodobě nezveřejňujících účetní závěrku ve 
sbírce listin a poměru takovýchto korporací, na nichž se – není-li dosud reálně 
využíván stávající institut zrušení takovéto korporace s likvidací - nepodařilo 

Částečně akceptováno 
 
Do ZZ RIA bude doplněna kvantifikace přínosů a nákladů těch variant, kde 
jsou v dispozici nějaká výchozí data, aby takové hodnocení mohlo mít 
určitou vypovídací hodnotu. 
 
ÚVČR-KML: s vypořádáním souhlasí. 
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vymoci uloženou pořádkovou pokutu, a průměrných nákladech na likvidaci 
korporace bez majetku) ap. 

 4. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme konkretizovat kritéria použitá k vyhodnocení posuzovaných 
variant formou multikriteriální analýzy. Stávající kritéria typu dále 
nespecifikovaných přínosů nebo nákladů (a to i vedle konkrétnějších kritérií, 
tj. administrativní zátěže) jsou příliš obecná, než aby umožňovala faktické 
porovnání různých pozitivních i negativních aspektů variant, a jejich 
vyhodnocení působí tudíž arbitrárně. V rámci konkretizace by měla být 
kritéria zaměřena vždy na specifické faktory relevantní u jednotlivých dílčích 
segmentů navrhované právní úpravy, tj. pro hodnocení variant řešení 
v různých segmentech by měla být použita kritéria alespoň zčásti odlišná 
(např. u některých segmentů – nadměrná regulatorní zátěž, transparentnost 
organizačních struktur obchodních korporací, úprava monistického systému 
aj. – může být relevantním kritériem rozsah autonomie vůle, který je pro 
zhodnocení variant v jiných segmentech – např. propojení obchodních 
rejstříků – zcela nevyužitelný). 

Částečně akceptováno 
 
Příslušná pasáž ZZ RIA byla upravena podle Vašich připomínek. 
 
ÚVČR-KML: s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
Obecně 
1. Jakkoli je cílem předloženého návrhu novely zákona o obchodních 

korporacích podle tvrzení předkladatele uvedeného v důvodové zprávě 
úprava nepřesností či nejednoznačností v textu zákona nebo úprava 
některých ustanovení, která nevystihují svůj smysl a účel, jedná se 
rozsahem o značně rozsáhlou novelu, přičemž se ve vztahu k poměrně 
krátké době účinnosti této zcela nové kodexové úpravy nezdá být 
v mnoha případech navržených změn novelizace nezbytná, resp. se zdá 
být v mnoha případech pouze účelová, přičemž je zjevné, že stejné 
výkladové závěry, k nimž předkladatel dochází v důvodové zprávě, by 
bylo možno učinit i bez ohledu na to, zda k novelizaci dojde či nikoliv. 
S ohledem na výše uvedené i s ohledem na končící volební období se 
zřetelem na předpokládatelnou délku legislativního procesu u takto 
rozsáhlých změn zákona o obchodních korporacích a jejich 
prosaditelnost v takto omezeném časovém prostoru by se předkladatel 
podle našeho názoru měl soustředit na provedení několika skutečně 
nezbytných věcných změn úpravy tohoto zákona, které již byly i 
v poměrně omezené době jeho dosavadní aplikace identifikovány i 
odbornou veřejností. Dalším důvodem pro střídmost u novelizace této 
zcela nové kodexové úpravy jsou i obavy, že by takto rozsáhlé textové 
změny úpravy zákona v poměrně krátké době po nabytí jeho účinnosti 

Ad 1. Neakceptováno 
 
Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 
spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých komercialistů 
z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro práci komise byly 
mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie podnikových právníků, 
Komory auditorů, družstevní asociace apod., jakož i podněty vzešlé z dotazů 
veřejnosti směřované našemu úřadu. 
Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl dbát o 
jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet náklady 
z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na překlenutí 
problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. Byť je v několika 
případech možno souhlasit, že se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst 
zákonný text s odborným komentářem by neměla být pravidlem. Přitom 
náklady, které si takové změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně 
ke změně nedochází. 
S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě nutnosti 
adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své jednání. To 
ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z dopadů hodnocení 
regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě volíme taková řešení, která 
budou mít ve svém výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní 
úpravou byly existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 
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mohly být pro uživatele značně matoucí a jeho aplikaci významně 
znesnadňující. 
Navrhujeme podrobit předloženou novelu kritické reflexi skutečné 
potřebnosti navrhovaných věcných i formálně textových změn a 
revidovat její obsah a rozsah na skutečně nezbytně nutné změny a 
doplnění úpravy zákona o obchodních korporacích, a to včetně širšího 
zapojení odborné veřejnosti do diskusí o přehodnocení rozsahu 
navrhované předlohy. 

2. Předkladatel by měl zohlednit skutečnost, že Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky schválila poslanecký návrh novely zákona 
o  obchodních korporacích - sněmovní tisk 592 (návrh byl doručen 
Senátu dne 18. 11. 2016). 

3. V návrhu právní úpravy nelze aplikovat ustanovení čl. 56 odst. 1 věty 
druhé, čl. 57 odst. 3 věty druhé, čl. 58 odst. 5 písm. b) části věty za 
středníkem a čl. 58 odst. 7 části věty za středníkem Legislativních 
pravidel vlády a použít formulaci „text“, pokud nahrazovaný, vkládaný 
nebo doplňovaný text obsahuje slovo nebo slova (např. „nebo 2“, „§ 152 
až 154“, „§ 80b, 80ga nebo 80gb až 80gd anebo“); poznámka se týká 
dosavadních bodů 55, 56, 131, 177, 267, 286, 368, 376, 395, 450, 525, 
538, 621,  668 části první a bodu 16 části třetí. 

4. V případě rozsáhlých změn jednotlivých paragrafů či jednotlivých 
ustanovení se doporučuje uvést úplné znění dotčeného paragrafu nebo 
dotčeného ustanovení; v  níže uvedených připomínkách jsou doporučené 
změny pouze naznačeny (z důvodu rozsahu tohoto materiálu nejsou 
uváděna úplná znění jednotlivých paragrafů či ustanovení příslušných 
bodů). 

5. Úvodní věty článků III až XII návrhu zákona je nezbytné před jeho 
předložením vládě zrevidovat a aktualizovat. 

6. V návrhu zákona je třeba odstranit i drobné legislativně technické 
nedostatky (např. doplnit na konci bodu tečku, popř. horní uvozovky a 
tečku); poznámka se týká např. dosavadních bodů 14, 19, 513, 639 a 669 
části první. 

přizpůsobení se nové úpravě byly minimální, formulujeme řadu 
přechodných ustanovení. 
 
Ad 2. Akceptováno 
 
Ad 3. Akceptováno 
Bere na vědomí a v návrhu bude upraveno. 
 
Ad 4. Částečně akceptováno 
Obecně preferujeme, aby novelizované znění co nejvíce odpovídalo 
skutečnosti, které prvky ustanovení jsou právě měněny. Souhlasíme však, že 
v některých případech je možné přistoupit k nahrazení celého ustanovení, a 
v tomto ohledu podrobíme návrh revizi. 
 
Ad 5. Akceptováno 
Revize a aktualizace bude provedena. 
 
Ad 6. Akceptováno 
Drobné legislativně technické nedostatky budou odstraněny. 
 
 
 
 

 K části první 
K čl. I 
K bodu 6 
Bod uvést v tomto znění: 
„6. V § 8 odst. 1 větě druhé se za slova „kapitálová společnost“ vkládají slova 
„a družstvo“ a věta poslední se zrušuje.“. 
 

Akceptováno 
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K bodu 20 
Bod uvést v tomto znění: 
„20. Nadpis nad § 34 se zrušuje.“. 
 
K  bodu 21 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„21. § 34 včetně nadpisu zní: 
„§ 34 
Podíl na zisku 
(uvést úplné znění § 34).“.“. 
 
K  bodům  22 a 23 
Body navrhujeme vypustit a v  návaznosti na to je třeba následující body části 
první čl. I návrhu zákona přečíslovat. 
 
K dosavadnímu bodu 25 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. Pod označení  § 36  se vkládá nadpis, který zní: „Vypořádací podíl“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 27 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 36 odstavec 2 zní: 
„(2) … (uvést úplné znění odstavce 2).“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 34 
1. V úvodní části textu bodu slovo „Ustanovení“ vypustit. 
2. U nově navrhovaného ustanovení § 40 odst. 3 doporučujeme zvážit jeho 

vypuštění. Navržená úprava zákazu darování nebo jiného bezúplatného 
plnění společníkům, resp. osobám jim blízkým jako zásah do 
rozhodovací autonomie společnosti přesahuje podle našeho názoru 
rozumnou míru normativní regulace v předmětné oblasti a mohla by být 
ponechána k rozhodování příslušným nejvyšším orgánům společnosti 

 
K dosavadnímu bodu 37 
Doporučujeme zvážit, aby zákonná úprava neomezovala možnost zhojení 
vady formy rozhodnutí orgánu obchodní korporace striktní třicetidenní lhůtou. 
 
K dosavadnímu bodu 38 
Navrhovaná změna § 46 odst. 1 nedává zcela smysl a je třeba ji upravit; 
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pravděpodobně měla být nahrazena slova „Členem orgánu obchodní 
korporace“ a nikoli jen slova „Členem orgánu“. 
 
K dosavadnímu bodu 42 
Slovo „a“ za slovem „ „voleného“ “ je třeba nahradit čárkou a slovo 
„nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 
 
K dosavadnímu bodu 49 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 54 odst. 1 větě první se za slova „se člen“ vkládá slovo „voleného“, 
slova „ostatní členy orgánu“ se nahrazují slovem „orgán“, za větu první se 
vkládá věta „Člen kontrolního orgánu informuje orgán, jehož je členem; je-li 
jediným členem, informuje nejvyšší orgán.“ a ve větě třetí se za slova „osob 
členovi“ vkládá slovo „voleného“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 52 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 54 odst. 4 se za slovo „členu“ vkládá slovo „voleného“,  slova „, který 
oznámí střet zájmů“ se nahrazují slovy „při střetu zájmů“ a čárka za slovy 
„odstavce 1“ se zrušuje.“. 
 
K dosavadnímu bodu 61 
Slova „doplňuje se“ je nutno nahradit slovy „na konci odstavce 3 se 
doplňuje“. 
 
K dosavadnímu bodu 72 
Za slovo „se“ je třeba vložit slova „včetně nadpisu“. 
 
K dosavadnímu bodu 74 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 69 odstavec 2 zní: 
„(2) … (uvést úplné znění odstavce 2).“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 79 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. § 76 zní: 
„§ 76 
(uvést úplné znění § 76).“.“. 
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K dosavadnímu bodu 80 
Bod navrhujeme v návaznosti na výše uvedenou připomínku vypustit. 
V návaznosti na to je třeba následující body části první čl. I návrhu zákona 
přečíslovat. 
 
 
K dosavadnímu bodu 87 
Text „písm.“ za slovem „podle“ nahradit slovem „písmene“. 
 
K dosavadnímu bodu 89 
Slova „se na konci textu písmene e) slovo „a“ “ nahradit slovy „písm. e) se 
slovo „a“ za slovem „ovládanými“. 
 
K dosavadnímu bodu 99 
Bod uvést v tomto znění: 
„X. V § 86 odst. 4 větě první se slova „jednoho měsíce“ nahrazují slovy „3 
měsíců“, ve větě třetí se slova „doručí znalec soudu, který ho jmenoval, a 
osobě, která přezkoumávanou zprávu vyhotovila“ nahrazují slovy „uloží 
znalec do sbírky listin a doručí ostatním účastníkům řízení“  a věta poslední se 
zrušuje.“. 
 
K dosavadnímu bodu 113 
Podle našeho názoru není vzhledem k neomezenému ručení společníků v.o.s. 
vhodné vypustit v § 95 odst. 3 dosud uvedené omezení, aby osoba, která je či 
ve stanovené době byla insolventní, mohla být společníkem v.o.s., neboť na 
rozdíl od kapitálových obchodních korporací je základním znakem těchto 
společností neomezené ručení společníků a vypuštění podmínky dosud 
obsažené v odstavci 3 povede k oslabení tohoto znaku a umožní podnikat i 
osobám, na které by se jinak vztahovala překážka k výkonu podnikání podle 
živnostenského zákona. 
 
K dosavadnímu bodu 117 
Bod je třeba uvést v tomto znění: 
„X. Pod označení § 108 se vkládá nadpis, který zní: „Společnická žaloba“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 125 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 113 odst. 1 písmeno f) zní: 
„ f) … (uvést úplné znění písmene f)),“.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 74 

 
K dosavadnímu bodu 146 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 125 odstavec 1 zní: 
„(1) … (uvést úplné znění odstavce 1) .“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 147 
Bod je třeba v návaznosti na výše uvedenou připomínku vypustit a 
v návaznosti na to následující body části první čl. I návrhu zákona přečíslovat. 
 
K dosavadnímu bodu 148 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 127 odst. 1 písmena a) a b) znějí: 
„ a) … (uvést úplné znění písmene a)), 
b) … (uvést úplné znění písmene b)),“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 149 
Bod je třeba v návaznosti na výše uvedenou připomínku vypustit a 
v návaznosti na to následující body části první čl. I návrhu zákona přečíslovat. 
 
K dosavadnímu bodu 152 
Slovo „písmenech“ je nutno nahradit slovy „odstavci 1 písm.“. 
 
K dosavadnímu bodu 156 
Za slovo „poslední“ požadujeme vložit slovo „se“. 
 
K dosavadnímu bodu 163 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 139 odst. 2 větě první se slova „jeho podíl, označení podílu“ 
nahrazují slovy „výše jeho podílu“, ve větě druhé se za slova „uvede se jejich“ 
vkládá slovo „označení,“ a ve větě třetí se slova „Vydala-li společnost“ 
nahrazují slovy „Upravuje-li společenská smlouva“ a slovo „označení“ se 
nahrazuje slovem „název“.“. 
 
K dosavadním bodům 164 a 165 
Body je třeba v návaznosti na výše uvedenou připomínku vypustit a 
v návaznosti na to následující body části první čl. I návrhu zákona přečíslovat. 
 
K dosavadnímu bodu 169 
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Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 146 odst. 1 písmeno e) zní: 
„ e) … (uvést úplné znění písmene e)),“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 175 
Doporučujeme v § 149 odst. 5 navrhované zavedení zákonného předkupního 
práva k podílu společníka v společnosti s ručením omezeným vypustit. 
Navržená úprava jde proti koncepci kapitálových obchodních korporací, jíž 
společnost s ručením omezeným je, a narušuje možnost společníka se svým 
podílem volně nakládat. 
 
K dosavadnímu bodu 191 
Slova „před slovem „a“ “ je třeba nahradit slovy „za slovem „povinnosti“ “. 
 
K dosavadnímu bodu 228 
Paragrafovou značku za textem „§ 448a,“ je nutno vypustit. 
 
K dosavadnímu bodu 230 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 206 odst. 1 větě první se slova „zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
nedostatek jeho majetku nebo“ zrušují a slovo „nedostačující“ se nahrazuje 
slovem „nepostačující“, ve větě druhé se za slova „zaniká také“ vkládají slova 
„doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu 
rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li podíl převoditelný,“, slovo 
„obchodního“ se zrušuje a slova „o tomto návrhu, není-li obchodní podíl 
převoditelný“ se nahrazují slovy „, kterým je tento návrh odmítnut nebo 
zamítnut“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 231 
Bod třeba v návaznosti na výše uvedenou připomínku vypustit a v návaznosti 
na to následující body části první čl. I návrhu zákona přečíslovat. 
 
K dosavadnímu bodu 242 
Za slovo „zní“ vložit dvojtečku. 
 
K dosavadnímu bodu 257 
Návrh úpravy je třeba zpřesnit (slovo „nebo“ by mělo být zřejmě nahrazeno 
jen za slovem „neplatné“, a slova „nebo určí-li, že je zdánlivé“ mají být 
doplněna na konci textu paragrafu, což je třeba v návrhu uvést). 
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K dosavadnímu bodu 259 
Slova „věty první“ je třeba nahradit slovy „odstavce 3“. 
 
K dosavadnímu bodu 274 
Návrh úpravy je třeba zpřesnit [podle návrhu mají být v § 232 písm. d) 
nahrazena slova „určení druhu podílů“, ale ve stávajícím § 232 písm. d) jsou 
pouze slova „určení podílů“],  současně se doporučuje spojit návrh úpravy 
dosavadních bodů 274 a 275. 
 
K dosavadnímu bodu 282 
Slovo „konec“ navrhujeme nahradit slovem „konci“. 
 
K dosavadnímu bodu 283 
Návrh úpravy je nutno zpřesnit [jednak musí být uvedeno, že se jedná o 
úpravy v § 240 odst. 2 úvodní části ustanovení (slovo „vrátí“ je totiž obsaženo 
i v ustanovení § 240 odst. 2 písm. a)) a současně je třeba se slovem „vrátí“ 
nahradit i čárku za slovem „neplatné“ ]. 
 
K dosavadnímu bodu 292 
Návrh úpravy je třeba rozdělit do dvou bodů, v jednom bodu by měla být 
úprava týkající se § 248 odst. 1 a ve druhém úprava § 248 odst. 2 (slova „nebo 
účetních“ jsou obsažena jen v § 248 odst. 2). 
 
K dosavadnímu bodu 296 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 250 odst. 2 písm. f) se slova „pravidla určení počtu členů 
představenstva nebo dozorčí rady,“ zrušují.“. 
 
K dosavadnímu bodu 297 
Za slova „zaknihované cenné papíry“ před horními uvozovkami je třeba vložit 
čárku. 
 
K dosavadnímu bodu 311 
Navrhovaná legislativní zkratka „kusové akcie“ se zavádí již v bodě 291 (§ 
247 odst. 2), takže v ustanovení § 257 odst. 1 ji již nelze zavádět a naopak již 
musí být použita. 
 
K dosavadnímu bodu 313 
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Navrhovaná úprava § 257 odst. 4 se zdá být nesrozumitelná (odporují si první 
a druhá doplňovaná věta) a doporučujeme ji upravit. 
 
K dosavadnímu bodu 353 
Za text „§ 307“ je nutno vložit slova „písm. b) a c)“. 
 
K dosavadnímu bodu 356 
Za text „§ 311“ je třeba vložit slova „písm. b) a d)“. 
 
K dosavadnímu bodu 373 
Za slovo „akcií“ před horními uvozovkami navrhujeme vložit čárku. 
 
K dosavadnímu bodu 381 
Za slovo „Nad“ požadujeme vložit slovo „označení“, slovo „nový“ vypustit a 
za slovo „zní“ vložit dvojtečku. 
 
K dosavadnímu bodu 399 
Za text „§ 365“ je třeba vložit slova „odst. 1 až 3“. 
 
K dosavadnímu bodu 429 
Za text „odst. 6“ doporučujeme vložit slova „větě první“. 
 
K dosavadnímu bodu 440 
Za slova „ „v seznamu akcionářů“ “ doporučujeme vložit slovo „se“. 
 
K dosavadnímu bodu 443 
Za slovo „písmene“ navrhujeme vložit text „g)“. 
 
K dosavadnímu bodu 453 
Slovo „„akcie““ za slovy „se za slova“ by mělo být nahrazeno slovem 
„„akcií“ “. 
 
K dosavadnímu bodu 466 
Slovo „odstavec“ je třeba nahradit textem „odst.“. 
 
K dosavadnímu bodu 471 
Slova „čárkou a slovem „nebo““ navrhujeme nahradit slovy „slovem „, 
nebo““. 
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K dosavadnímu bodu 475 
Slova „konec odstavce“ je třeba nahradit slovy „konci textu odstavce 2“. 
 
K dosavadnímu bodu 484 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. Nadpis nad § 441 se zrušuje.“. 
 
Za dosavadní bod 484 navrhujeme vložit nový bod a uvést jej v tomto znění: 
„X. Pod označení  § 441 se vkládá nadpis, který zní: „Zákaz konkurence“.“. 
V návaznosti na to následující body části první čl. I návrhu zákona 
přečíslovat. 
 
K dosavadním bodům 490 a 491 
Viz obecná připomínka uvedená pod bodem 2. 
 
K dosavadnímu bodu 493 
Slovo „slova“ za slovy „se za“ je třeba nahradit slovem „slovo“. 
 
K dosavadnímu bodu 497 
V § 456 odst. 8 slovo „odstavce“ je nutno nahradit slovem „odstavců“. 
 
K dosavadnímu bodu 508 
Za slova „na konci“ požadujeme vložit slovo „textu“. 
 
K dosavadním u bodu 511 
Slova „konec odstavce“ navrhujeme nahradit slovy „konci textu odstavce 3“. 
 
K dosavadnímu bodu 512 
Návrh úpravy je třeba zpřesnit. Jednak musí být uvedeno, že se jedná o úpravy 
v § 467 odst. 5 úvodní části ustanovení (slovo „vrátí“ je totiž obsaženo i 
v ustanovení § 467 odst. 5 písm. a)) a současně je třeba se slovem „vrátí“ 
nahradit i čárku za slovem „neplatné“. 
 
K dosavadnímu bodu 553 
Čárku za textem „§ 465 odst. 2“ doporučujeme vypustit a text „§ 483 odst. 1“ 
nahradit textem „, § 483 odst. 1“. 
 
K dosavadnímu bodu 565 
Za text „§ 510“ navrhujeme vložit text „odst. 1“. 
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K dosavadnímu bodu 579 
Za text „§ 519“ navrhujeme vložit text „odst. 1“. 
 
K dosavadnímu bodu 596 
Slovo „uvozovací“ je třeba nahradit slovem „úvodní“. 
 
K dosavadnímu bodu 613 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. Pod označení § 542  se vkládá nadpis, který zní: „Výměna akcie nebo 
změna údajů na akcii“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 614 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. Pod označení § 543  se vkládá nadpis, který zní: „Výměna akcie na 
žádost akcionáře“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 637 
Slovo „doplňují“ je třeba nahradit slovem „vkládají“. 
 
K dosavadnímu bodu 639 
Slova „odst. 3 se na konec odstavce“ je nutno nahradit slovy „se na konci 
odstavce 3“. 
 
K dosavadnímu bodu 649 
Bod navrhujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 618 odst. 2 se slova „§ 620 až 622“ nahrazují slovy „§ 620 odst. 1 
písm. b), § 620 odst. 2, § 621 a 622“.“. 
 
K dosavadnímu bodu 667 
Slova „čárkou a slovem „nebo“ “ navrhujeme nahradit slovy „slovem „, nebo“ 
“. 
 
K dosavadnímu bodu 674 
Bod doporučujeme uvést v tomto znění: 
„X. V § 710 odstavec 4 zní: 
„(4) … (uvést úplné znění odstavce 4).“.“. 
 
Za dosavadní bod 684 navrhujeme vložit nové body a uvést je v tomto znění: 
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„X. Nadpis nad označením  § 748  zní: „Uvolněný podíl člena bytového 
družstva“. 
X. § 748 zní: 
„§ 748 
(uvést znění § 748).“. 
X. Nad označení § 749  se vkládá nadpis, který zní: „Vypořádací podíl člena 
bytového družstva“. 
X. § 749 zní: 
„§ 749 
(uvést znění § 749).“.“. 
V návaznosti na tyto úpravy je třeba následující body části první čl. I návrhu 
zákona přečíslovat. 
 
K dosavadnímu bodu 685 
Bod navrhujeme vypustit a v návaznosti na to následující body části první čl. I 
návrhu zákona přečíslovat. 
 
K čl. II 
K bodu 6 
Za slova „započaté přede dnem“ požadujeme vložit slovo „nabytí“. 
 
K bodům 8 a 9 
Slova „před účinností“ je třeba nahradit slovy  „přede dnem nabytí účinnosti“. 
 
K bodu 10 
Za slova „6 měsíců ode dne“ vložit slovo „nabytí“. 
 
K bodu 12 
Za slova „který do“ vložit slovo „dne“. 
 
K bodu 14 
Za slovo „dosavadních“ je třeba vložit slovo „právních“. 
 
K bodům 17 a 18 
Slovo „od“ za slovy „3 měsíců“ navrhujeme nahradit slovy „ode dne nabytí“. 
 
K bodu 19 
Slova „před účinností“ je třeba nahradit slovy „přede dnem nabytí účinnosti“. 
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K části druhé 
K čl. III 
K úvodní větě 
Slovo „a“ za textem „219/2015 Sb.“ a za textem „220/2015 Sb.“ navrhujeme 
nahradit čárkou a za text „375/2015 Sb.,“ vložit slova „zákona č. 258/2016 
Sb., zákona č. 301/2016 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb.,“. 
 
K části třetí 
K čl. IV 
K úvodní větě 
Za slovo „soudu“ doporučujeme vložit čárku, slovo „a“ za textem „396/2012 
Sb.,“ vypustit a za text „303/2013 Sb.,“ vložit slova „zákona č. 243/2016 Sb. a 
zákona č. 298/2016 Sb.,“. 
 
K bodu 7 
Text „písm.“ za textem „§ 80c odst. 1 písm. e) a“ je třeba vypustit. 
 
K bodu 11 
Slovo „rejstříku“ vypustit. 
 
K bodu 15 
1. V § 80ga odst. 2 písm. g) text „písm.“ je nutno nahradit slovem 

„písmene“. 
2. V § 80gc odst. 2 písmena f) až k) a o) je třeba označit jako písmena e) až 

k). 
3. Návrh úpravy v § 80gc odst. 2 nově označeném písmeni g) je třeba 

zpřesnit; slova „odst. 3 a 4“ za slovy „písm. a) a b) a“ je třeba zpřesnit 
podle záměru předkladatele (slova „odst. 3 a 4“  nahradit např. slovy „§ 
70a odst. 3 a 4“). 

4. V § 80gd odst. 2 písm. i) slova „písm. g) a h), j)“ je třeba nahradit slovy 
„písmen g), h) a j),“. 

 
K bodu 16 
Návrh úpravy je třeba zpřesnit (v § 80h  odst. 1 slova „splněny nebo“ nejsou 
obsažena - nový text má být zřejmě vložen za slovo „splněny“; při porovnání 
platného znění s vyznačením navrhovaných změn je nepřesný i návrh 
vkládaných slov). 
 
K části čtvrté 
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K čl. V 
Čárku za textem „230/2009 Sb.“ doporučujeme nahradit slovem „a“. 
 
K části páté 
K čl. VI 
Článek je nutné přepracovat a uvést jej  do souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády (je třeba uvést výčet pouze těch novel, které se 
promítají do platného znění měněného pododstavce - § 25 odst. 1 písm. d)). 
 
K části šesté 
K čl. VII 
K úvodní větě 
Slovo „a“ za textem „227/2009 Sb.“ nahradit čárkou. 
 
K části sedmé 
K nadpisu části 
Za slovo „přeměnách“ je třeba doplnit slova „obchodních společností a 
družstev“. 
 
K čl. VIII 
K úvodní větě 
Slovo „a“ za textem „167/2012 Sb.“ navrhujeme nahradit čárkou a za text 
„303/2013 Sb.“ vložit slova „a zákona č. 298/2016 Sb.“. 
 
K bodu 5 
Slova „doplňují slova“ je třeba nahradit slovy „doplňuje věta“. 
 
K části osmé 
K čl. IX 
Za text „§ 44b“ navrhujeme vložit text „odst. 1“. 
 
K části desáté 
K čl. XI 
Slova  „, zákona č. 377/2015 Sb.“ doporučujeme vypustit. 
 
K části jedenácté 
K nadpisu části 
Za slovo „rejstřících“ je třeba doplnit slova „právnických a fyzických 
osob“. 
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K čl. XII 
K úvodní větě 
Slovo „a“ za textem „87/2015 Sb.“ navrhujeme nahradit čárkou a za text 
„192/2016 Sb.“ vložit slova „a zákona č. 298/2016 Sb.“. 
 
K bodu 1 
Bod doporučujeme uvést v tomto znění: 
„1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 16  zní: 
„§ 3a 
Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo závody 
a odštěpné závody zahraničních kapitálových společností16) zapsané podle § 
50, údaje zapsané v obchodním rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin 
uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud 
také prostřednictvím systému propojení rejstříků. 
____________ 
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 
2009 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.“. 
CELEX 32012L0017“. 
 
K bodu 7 
Slova „na konci části věty před středníkem doplňují“ navrhujeme nahradit 
slovy „za slova „nebo nesplacenou akcií“ vkládají“. 
 
K bodu 26 
V § 95a text „d),“ je možno nahradit slovem „až“. 
 
K bodu 31 
Slova  „nahrazuje slovo „nebo““ navrhujeme nahradit slovy „slovo „nebo“ 
nahrazuje“. 
 
K čl. XIII 
K bodu 1 
Text „g),“ lze nahradit slovem „až“. 
 
K části  dvanácté 
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K nadpisu části 
Nadpis je třeba napsat velkými písmeny. 

 5. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme do části definice problému, resp. popis existujícího stavu 
doplnit další údaje potřebné pro posouzení závažnosti problémů vyvolaných 
stávající právní úpravou a tudíž i pro posouzení nezbytnosti jeho změny 
obecně a vhodnosti jeho konkrétní změny prováděné navrhovanou úpravou, a 
to v rozsahu všech segmentů této úpravy. Např. u segmentu nadměrná 
regulatorní zátěž je žádoucí doplnit údaje o četnosti výskytu problému (např. 
roční počet záměn osoby společníka u veřejné obchodní společnosti 
prostřednictvím změny společenské smlouvy, roční počet zakládaných 
kapitálových společností, s rozlišením akciových společností a společností 
s ručením omezeným, aktuální počet akciových společností povinných 
zpracovávat výroční zprávu), u segmentu postih neaktivních obchodních 
korporací doplnit údaje o využívání stávajících institutů a podrobněji vysvětlit 
příčiny jeho zřejmého nedostatečného rozsahu, včetně odlišného přístupu 
jednotlivých soudů (pravděpodobně i v důsledku skutečnosti, že stávající 
úprava jim postih příslušných korporací neukládá, ale pouze umožňuje). 
 

Neakceptováno 
 
Data, která máme k dispozici, budou doplněna (zejm. neaktivní obchodní 
korporace). Některá další data jsou sice zjistitelná z obchodního rejstříku 
(např. roční počet zakládaných kapitálových společností, roční počet záměn 
osoby společníka ve v.o.s.), nicméně jejich získání je nepoměrně nákladné 
(např. aktuální počet a.s. povinných zpracovávat výroční zprávu by bylo 
možné zjistit jen ručením vyhledáním u všech a.s., zda splňují podmínky pro 
povinný audit podle zákona o účetnictví). Některá data nejsou k dispozici 
vůbec, neboť se týkají soukromých osob a nejsou veřejnou správou 
sledována (např. protest na valné hromadě).   
 
 

 6. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme podrobněji vysvětlit, v jakém rozsahu a na základě jakých 
předpokladů očekává předkladatel v důsledku snížení počtu neaktivních 
korporací na základě navrhované úpravy i snížení počtu daňových podvodů. 
Takovýto dopad lze považovat ta reálný pouze za podmínky, že určité daňové 
podvody lze páchat pouze prostřednictvím neaktivních korporací, jejichž 
počet je navrhovaná úprava způsobilá snížit (tj. nezveřejňujících za dvě 
bezprostředně následující obdobu účetní uzávěrku ve sbírce listin a 
nepřebírajících výzvy rejstříkových soudů), neboť jejich páchání jinou formou 
by bylo prohibitivně nákladné. 
 

Částečně akceptováno 
 
Navrhovaná úprava cílí především na omezení počtu neaktivních 
obchodních korporací obecně. Takové „prázdné“ obchodní korporace jsou 
často využívány zejm. k páchání daňových podvodů. Eliminace neaktivních 
obchodních korporací by tak měla jejich páchání omezit či alespoň ztížit. 
V tomto směru bude upravena ZZ RIA. 
 
 

 7. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme u vyhodnocení variant v rámci „sběrných“ segmentů 
navrhované právní úpravy (zahrnujících opatření v různých oblastech vedená 
společným cílem), a to v rozsahu, v jakém představují věcnou změnu oproti 
stávajícímu stavu (zejména jde o segment snížení regulatorní zátěže, zčásti i 
další, např. úprava protestu akcionáře proti usnesení valné hromady v rámci 
segmentu ustanovení neodrážející svůj smysl či účel), popsat a vyhodnotit i 
přínosy a náklady v nich zahrnutých konkrétních opatření. Pouhé obecné 
vyhodnocení přínosů a nákladů dosažení daného cíle oproti nulové variantě, 

Neakceptováno 
 
Ačkoliv chápeme, že zhodnocení dopadů regulace ke každé navrhované 
změně by bylo přínosné, považujeme za dostačující obecné zhodnocení 
„sběrného“ segmentu spolu s úpravou ve zvláštní části důvodové zprávy. 
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bez specifikace dílčích opatření, jež jsou jeho součástí, neposkytuje 
dostatečnou představu o konkrétních přínosech a nákladech zvolené varianty 
(a to ani v kombinaci s obsahem zvláštní části důvodové zprávy, na niž ZZ 
RIA v daných souvislostech odkazuje, neboť ta – z povahy věci – neobsahuje 
hodnocení přínosů a nákladů v podobě požadované  
pro ZZ RIA). 
 

 8. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme doplnit do popisu přezkumu účinnosti regulace konkrétní 
termín jeho provedení a indikátory, na jejichž základě bude hodnocena 
účinnost navrhované úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené 
důsledky. 

Akceptováno 
 
Příslušná pasáž ZZ RIA byla upravena podle Vašich připomínek. 
 
 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 
Mgr. Jiří Gaňo 
 
jiri.gano@msmt
.cz 
 
Mgr. Olga 
Slavíčková 
 
olga.slavickova
@msmt.cz 

1. Obecně: Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu zákona o obchodních 
korporacích, jejímž cílem je podle tvrzení v důvodové zprávě na mnoha 
místech upravit nepřesnosti či nejednoznačnosti v textu, či upravit některá 
ustanovení, která nevystihují svůj smysl a účel. Nelze se však ubránit 
dojmu, že prováděná novela je na mnoha místech účelová a je zjevné, že 
ke stejným výkladovým závěrům činěným v důvodové zprávě by bylo 
možné dojít bez ohledu na to, zda k novelizaci dojde či nikoliv. 
Domníváme se, že Ministerstvo spravedlnosti by se mělo zaměřit pouze 
na nezbytně nutné změny textu tak, aby od poměrně krátké doby 
účinnosti nedošlo k takovým změnám, které by mohly být pro aplikující 
veřejnost matoucí. Domníváme se tedy, že ke změně zákona by mělo 
dojít pouze tam, kde je smyslem skutečně provést věcnou změnu. Dále 
je třeba vyslovit nesouhlas s některými věcnými změnami, které podle 
našeho názoru nemají opodstatnění. Požadujeme tedy, aby novela byla 
redukována a příslušné věcné změny byly před předložením návrhu 
zákona do připomínkového řízení podrobeny detailnějšímu rozboru 
s angažovanou odbornou veřejností. 
Za změny, které považujeme za nadbytečné, kdy k výkladům učiněným v 
důvodové zprávě je možné dojít i na základě stávající právní úpravy,  jsou 
podle našeho názoru změny například v ustanovení § 43 odst. 2, § 53, § 
54 odst. 3, § 95 odst. 1, § 104 odst. 2, § 135 odst. 1, § 139, § 142, § 146 
odst. 1, § 154 odst. 1, § 190 odst. 2 písm. c), j), § 191, § 207 odst. 3, § 
209 odst. 2, § 256 odst. 5, § 351, § 352, § 358, § 360 odst. 3, § 453 odst. 
2, § 490 § 765. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
Výtka ohledně nadbytečnosti některých ustanovení není podle našeho 
názoru namístě. Zákonodárce by měl dbát o jasnou a přehlednou právní 
úpravu. Zvláště potom v oblasti, jež se silně dotýká podnikání, kde je 
tradičně kladen větší důraz na rychlost a plynulost právního styku. 
Zákonodárce by neměl přenášet náklady z nedokonalé právní úpravy na její 
adresáty a spoléhat na překlenutí problematické regulace prostřednictvím 
soudní judikatury. Adresát normy by také neměl být nucen číst zákon spolu 
s odborným komentářem. Přitom náklady, které si příslušné změny zákona 
vyžádají, jsou nepatrné, neboť jak uvádíte, věcně ke změně nedochází. S 
výčtem novelizovaných ustanovení, která označujete za nadbytečná, se 
neztotožňujeme; důvody změn jsou poměrně podrobně vysvětleny 
v důvodové zprávě.   
Také zdůrazňujeme, že předkládaný návrh zákona vznikal za spolupráce 
s odbornou komisí složenou s předních českých komercialistů. 
Neshledáváme důvod, proč by se tato fáze měla opakovat. 
 
 

2. K části první, novelizační bod 2 (§ 3 odst. 4): Není nám zřejmý smysl 
právní úpravy, neboť občanský zákoník se použije na právní úpravu 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
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zákona o obchodních korporacích subsidiárně. Podle našeho názoru při 
použití slov „člen voleného orgánu“ je zcela jistě nutné vycházet z 
občanského zákoníku. Úprava je tudíž nadbytečná. 
Tato připomínka je zásadní. 

V občanském zákoníku je slovní spojení „člen voleného orgánu“ použito 
poprvé v § 152 odst. 1: „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické 
osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen 
„člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce 
právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické 
osoby.“ Předkladatel podotýká, že jde o legislativní zkratku, která podle čl. 
44 odst. 1 legislativních pravidel vlády není použitelná v jiném zákoně, než 
v jakém je zavedena (použitelná je pouze ve vztahu k prováděcím 
předpisům). Je proto třeba toto slovní spojení zavést zvlášť pro účely zákona 
o obchodních korporacích. 
Na druhou stranu přiznáváme, že je problematické, aby člen voleného 
orgánu byl v občanském zákoníku zaveden formou zkratky a zákoně o 
obchodních korporacích formou definice pro účely zákona. Navrhujeme 
proto zavést legislativní zkratku člen voleného orgánu v § 46 odst. 1 ZOK. 

3. K části první, novelizační bod 34 (§ 40 odst. 3): Navržené omezení se 
nejeví jako nezbytné. O rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán 
společnosti. Takový zásah je podle našeho názoru přílišným zásahem do 
volní autonomie společníků a není jej nezbytně nutné činit pro všechny 
druhy korporací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
S připomínkou nesouhlasíme. Předně upozorňujeme, že majetek obchodní 
korporace je odlišný od majetku jednotlivých společníků (tzv. majetková 
samostatnost právnických osob). Přestože na počátku společníci 
(zakladatelé) zpravidla vkládají do společnosti určitou investici, tento vklad 
představuje pouze podíl na společnosti. Společníci jsou z ekonomického 
hlediska pouhými reziduálními vlastníky, kteří za splnění zákonem 
stanovených podmínek mohou mít právo na podíl na zisku (jiných vlastních 
zdrojích), nicméně s majetkem obchodní korporace disponovat nemohou; 
ten naopak náleží k obchodnímu závodu (rozhodování náleží statutárnímu 
orgánu). Navrhované omezení je namístě a je vyváženo zájmem na ochranu 
společnosti, potažmo věřitelů a také společníků. Je třeba zdůraznit, že 
navrhované ustanovení omezuje obchodní korporaci pouze ve vztahu 
k bezúplatnému plnění, které by poskytovala společníkům a osobám jim 
blízkým (nebrání však poskytnout bezúplatné plnění jiné třetí osobě). Plnění 
společnosti společníkům se má dít, jak ostatně předvídá zákon o obchodních 
korporacích, prostřednictvím rozdělování zisku, resp. jiných vlastních zdrojů 
(srov. zejména pravidla § 34 a násl.). Pro tento postup jsou z pochopitelných 
důvodů stanoveny přísné podmínky (které alespoň pokud je o úpravu 
akciové společnosti do značné míry vychází ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/30/EU), které mají chránit mimo jiné věřitele 
společnosti. Cílem navrhovaného ustanovení je především zabránit 
obcházení těchto pravidel. 
Bez výslovného zakotvení uvedeného pravidla by totéž ostatně zřejmě 
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musela dovodit rozhodovací praxe Nejvyššího soudu; poskytováním 
bezúplatného plnění společníkům je obcházeno dodržování přísných 
pravidel pro výplatu podílu na zisku, resp. jiných vlastních zdrojů. K témuž 
závěru dochází i německá právní doktrína. S ohledem na právní jistotu je 
žádoucí pravidlo zakotvit výslovně.  
Případy, které jsou odůvodněné a mohly by vyvolávat dojem přílišného 
omezení společnosti, jsou formulovány jako výjimky z uvedeného zákazu 
(obvyklé příležitostní dary, dary na veřejně prospěšný účel a dary 
podmíněné ohledy mravnosti a slušnosti).   

4. K části první, novelizační bod 37 (§ 45 odst. 3): Nedomníváme se, že je 
nezbytně nutným požadavkem pro naplnění cílů práva Evropské unie, aby 
byla u takových jednání dovozována zdánlivost. Za problematickou v této 
souvislosti však považujeme především lhůtu stanovenou na 30 dní. Po 
uběhnutí této lhůty nebude možné případnou vadu formy ani dodatečně 
zhojit. Požadujeme tedy, aby zákon upravoval možnost vadu formy 
dodatečně zhojit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Článek 11 směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/101/ES ze dne 16. 
září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společnosti ve 
smyslu čl. 48 druhého pododstavce, za účelem dosažení rovnocennosti 
těchto opatření stanoví, že „ve všech členských státech, jejichž právní 
předpisy nestanoví předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 
společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, jakož i 
jejich změny úředně ověřeny“. Jakkoliv to není z citovaného ustanovení 
směrnice zcela zřejmé, domníváme se, že její smysl a účel vyžaduje, aby 
rozhodnutí, která nebudou „úředně ověřena“ (tj. nebudou osvědčena 
notářským zápisem) jakoby nebyla přijata.  
Zákon o obchodních korporacích navíc ve vztahu k rozhodnutí orgánu 
obchodní korporace nezná absolutní neplatnost, ale pouze zdánlivost (srov. § 
45 odst. 1 a 2) a relativní neplatnost (§ 48, 181 a 428 z.o.k). 
Pokud jde o 30 denní lhůtu, tato lhůta byla stanovena na základě konzultace 
a se souhlasem Notářské komory ČR; z tohoto důvodu ji považujeme za 
adekvátní. Navíc by se stanovením další lhůty prodlužovalo období 
nejistoty, ve kterém je již rozhodnutí přijato, ovšem v závislosti na jeho 
(ne)osvědčení notářským zápisem není jisté, zda nastanou jeho účinky.  
Možnost dodatečného zhojení považujeme za vyloučenou, neboť by se tím 
zcela popíralo uvedené pravidlo, navíc je dána i dostatečně dlouhá lhůta 
k vyhotovení veřejné listiny.  

5. K části první, novelizační bod 38 (§ 46 odst. 1): Nesouhlasíme s věcnou 
změnou provedenou v této úpravě. Současná koncepce výkonu podnikání 
je postavena na skutečnosti, že podnikatel musí být osobou bezúhonnou 
ve smyslu živnostenského zákona. Tato změna povede k tomu, že výkon 
podnikatelské činnosti se umožní i osobám, které nejsou bezúhonné. S 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Navrhovaná úprava vychází z německé právní úpravy, která nestanoví žádné 
podmínky vzniku účasti ve veřejné obchodní společnosti. V osobních 
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takovou změnou nelze souhlasit, aniž by byla  reflektována v 
živnostenském zákoně. 
Tato připomínka je zásadní. 

společnostech je se samotnou účastí ve společnosti (s podílem) spojeno 
právo být členem statutárního orgánu a podílet se na řízení společnosti. 
Podmínky vzniku členství ve statutárním orgánu osobní společnosti by měly 
splývat s podmínkami vzniku účasti ve společnosti.  
V opačném případě by se osoba, která se stala společníkem veřejné 
obchodní společnosti (a měla by se tak podílet na řízení a zastupování 
společnosti), kvůli nesplnění požadavků § 46 nestala členem statutárního 
orgánu a byla by ex lege vyloučena z bezprostředního řízení společnosti a 
jejího zastupování (přestože s podílem je takové právo a konečně i povinnost 
spojena). Přesto ale bude neomezeně ručit za závazky společnosti. 
Navíc podotýkáme, že zákon o obchodních korporacích nestanoví žádné 
předpoklady vzniku účasti ani v kapitálových společnost. Přestože jsme si 
vědomi skutečnosti, že společník kapitálové společnosti nemusí být členem 
statutárního orgánu společnosti (a v akciové společnosti zpravidla není), 
ovlivňuje směřování společnosti prostřednictvím rozhodování valné 
hromady, například schvaluje zásady a pokyny pro statutární orgán (srov. § 
195 odst. 2, § 435 odst. 3), ale především rozhoduje o tom, kdo se členem 
statutárního orgánu stane, resp. kdo ve funkci skončí [srov. § 190 odst. 2 
písm. c) a § 421 odst. 2 písm. e)]. Většinový společník je zpravidla i 
ovládající osobou a de iure člen statutární orgánu může být pouze tzv. bílým 
koněm.  
Navrhovaná úprava sleduje současné evropské trendy, které směřují 
k mírnějšímu postihu osob, které selhaly v souvislosti s podnikatelskou 
činností (srov. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro 
preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti 
postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 
2013/30/EU – COM (2016) 723 final). 

6. K části první, novelizační bod 71 (§ 66): Právní úprava se podle našeho 
názoru komplikuje. Není nám zřejmé, proč se pro případ úpravy 
vyloučení člena a vrácení prospěchu považuje za rozhodný okamžik až 
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Primárním rozhodnutím, které by 
mělo zakládat tyto nároky je rozhodnutí o úpadku, nikoliv rozhodnutí o 
způsobu řešení úpadku. V případě právní úpravy claw backu se navíc 
stanoví, že o vrácení prospěchu bude vždy rozhodovat soud. Tato 
skutečnost tak může vést ke komplikacím v souvislosti s vymáháním 
majetkového prospěchu a oslabí pozici věřitelů v případě, že v majetkové 
podstatě nebude dostatek finančních prostředků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Cílem navrhované úpravy je učinit skutečnost, zda člen statutárního orgánu 
obchodní korporace přispěl výkonem své funkce k úpadku obchodní 
korporace, pouze jedinkrát předmětem soudního zjišťování. Podle stávající 
právní úpravy se totiž soud bude muset tímto zabývat hned několikrát (§ 62, 
63 a 68). To vyžaduje stanovení jediného okamžiku, kdy se takové 
zjišťování bude provádět. S ohledem na to, že doplnění majetkové podstaty 
připadá v úvahu pouze v případě konkurzu, navrhujeme tento okamžik 
stanovit právě na dobu rozhodování o způsobu řešení úpadku. V případě, že 
by hrozilo nebezpečí z prodlení, je možné využít předběžného opatření nebo 
mezitímního rozhodnutí, jak je ostatně zvykem i ve Francii, jejíž úprava nám 
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posloužila jako vzor. 
S ohledem na poměrně zásadní finanční dopad, který může claw back mít na 
členy orgánu, se navrhuje stanovit, aby o něm rozhodoval soud. Ostatně i 
podle stávající právní úpravy tomu tak bude, nebude-li plnění vydáno na 
základě dohody s členem orgánu. Pokud by chtěl člen orgánu společnost 
odškodnit dobrovolně, může tak samozřejmě učinit i podle nové úpravy. 
Nevidíme proto důvod, jak by navrhovaná úprava mohla vést ke 
komplikacím v souvislosti s vymáháním majetkového prospěchu a oslabit 
pozici věřitelů v případě, že v majetkové podstatě nebude dostatek 
finančních prostředků. Jde-li o náklady řízení, které vedením incidenčního 
sporu vzniknou, k žádné věcné změně nedochází. I podle stávající právní 
úpravy by se v případě nedobrovolného plnění vedlo o nároku soudní řízení 
s tím, že by se jednalo o incidenční spor podle § 159 odst. 1 písm. b) [popř. 
a) kdyby byla sporná výše pohledávky] insolvenčního zákona.  Podle § 163 
insolvenčního zákona potom o nákladech incidenčního sporu a jejich 
náhradě rozhodne soud podle ustanovení občanského soudního řádu; 
zpravidla tedy podle úspěchu ve věci. Bude-li insolvenční správce se svou 
žalobou úspěšný, v obou případech budou náklady tohoto řízení do 
majetkové podstaty nahrazeny. V případě, kdy bude insolvenční správce se 
svým návrhem neúspěšný (anebo podle stávající úpravy nesprávně zahrne 
nárok do majetkové podstaty), bude třeba náhradu nákladů řízení hradit 
z majetkové podstaty stejně podle současné i navrhované právní úpravy. 
Výjimkou je pouze případ podle § 159 odst. 1 písm. a), ve kterých nelze 
žádnému z účastníků přiznat náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu 
správci (srov. § 202 insolvenčního zákona). 

7. K části první, novelizační bod 113 (§ 95 odst. 3): Vzhledem 
k neomezenému ručení společníků v.o.s. nepovažujeme za vhodné 
vypustit podmínku, aby osoba, která je insolventní mohla být 
společníkem v.o.s. Neomezené ručení společníků v osobních 
společnostech je základním prvkem těchto společností. Vypuštění 
podmínky uvedené v odstavci 3 povede k podlomení tohoto prvku 
a umožní výkon podnikatelské činnosti i osobám, u nichž by byla jinak 
dána překážka k výkonu podnikání podle živnostenského zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Navrhovaná úprava vychází z německé právní úpravy, která nestanoví žádné 
podmínky vzniku účasti ve veřejné obchodní společnosti týkající se 
insolventnosti budoucího společníka. Stávající překážky ostatně také úplně 
nesplňují svůj účel – ochranu věřitelů. V případě konkursního řešení úpadku 
nemají osoby zpravidla téměř žádný majetek, a proto je funkce 
neomezeného ručení společníků značně potlačena. Překážka se však uplatní 
pouze v případě, kdy byl konkurs na majetek osoby prohlášen v posledních 
3 letech před vznikem účasti. Na druhou stranu, pokud byl konkurs na 
majetek osoby prohlášen více než tři roky před vznikem účasti, stane se 
taková osoba společníkem, přestože insolvenční řízení ještě nemuselo 
skončit. Statistiky dokládají, že insolvenční řízení trvá po prohlášení 
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úpadku, který je řešen formou konkursu, často i déle než 3 roky. Nutno 
podotknout, že i po skončení konkursu (a to nejen bezprostředně poté, ale 
často i po delší době) je ve většině případů osoba nemajetná a funkce ručení 
je potlačena. Je velmi problematické určit délku časového období, po kterou 
by měla překážka vzniku účasti ve společnosti trvat; to ostatně platí i ve 
vztahu ke zbylým překážkám, které jsou v ustanovení vypočteny. 
Vedle toho již insolvenční zákon nepočítá s možností zamítnout návrh na 
zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku; uvedené bylo zrušeno 
zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014. Tato změna 
insolvenčního zákona se promítá i do zákona o obchodních korporacích. 
Navíc poměrně nemajetnou je i osoba, která prošla oddlužením, a to tím 
spíše, je-li oddlužení realizováno zpeněžením majetkové podstaty, což 
stávající odstavec 3 zcela pomíjí. 
Kromě toho je stávající konstrukce nelogická v tom smyslu, že zatímco 
osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs v posledních třech letech, 
může podnikat ve smyslu živnostenské zákona (překážky provozování 
živnosti podle § 8 živnostenského zákona se vztahují pouze na podnikatele – 
srov. souvislost s provozováním podniku, tj. fyzická osoba nepodnikatel, 
byť by v posledních třech letech prošla konkursem, může začít podnikat), tj. 
může přímo odpovídat celým svým majetkem (který nemusí být žádný), tato 
osoba nemůže být společníkem, tj. pouhým ručitelem. Uvedené řešení proto 
nelze považovat za správné. 
V obecné rovině je tedy spíše problematická konstrukce překážek 
provozování živnosti dle živnostenského zákona; je otázkou, zda by neměla 
být úprava živnostenského zákona změněna. 
Navrhovaná úprava sleduje současné evropské trendy, které směřují 
k mírnějšímu postihu osob, které selhaly v souvislosti s podnikatelskou 
činností (srov. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro 
preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti 
postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 
2013/30/EU – COM(2016) 723 final). 

8. K části první, novelizační bod 155 (zrušení § 129 až 131): Podstatou 
právní úpravy komanditní sumy, která byla převzata ze švýcarského 
práva, je, že se jedná o konkrétní částku zapsanou v obchodním rejstříku, 
která je zjevná třetím osobám a která má vypovídající charakter o výši 
ručení komanditisty. Argumenty uvedené v důvodové zprávě vedoucí k 
vypuštění tohoto institutu se neopírají o žádnou relevantní analýzu a 
konstatuje se pouze, že došlo k nepochopení instrumentu praxí. 
Požadujeme právní úpravu zachovat. 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Předně podotýkáme, že zdrojem inspirace současné úpravy komanditní 
sumy nebyla úprava švýcarská, jako spíše Osnova obchodního zákona 
z roku 1937, která však nebyla nikdy v praxi aplikována. Podle švýcarské 
právní úpravy má každý komanditista komanditní sumu a její výše je 
zapsána v obchodním rejstříku (švýcarská úprava rozlišuje mezi vkladem, 
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Tato připomínka je zásadní. který je rozhodující ve vnitřním vztahu mezi společníky, a komanditní 
sumou – která je projevem ručení navenek; komanditní suma však není 
něčím speciálním, jak ji pojímá úprava v zákoně o obchodních korporacích, 
nevyžaduje speciální úpravu ve společenské smlouvě a je vlastní všem 
komanditním společnostem). Důležité je, že její výše se snižuje plněním 
vkladů, dále však i plněním dluhů společnosti (srov. Basilejský komentář k 
čl. 610 Obligationsrecht, m. č. 7). Švýcarská úprava motivuje k jejímu 
plnému splacení, jelikož v případě pouze částečného splacení se úměrně 
krátí i podíl na zisku (čl. 601 odst. 3 Obligationsrecht). Konečně za trvání 
společnosti nemají věřitelé společnosti žalobní právo vůči komanditistovi, 
takové právo se odkládá až na dobu likvidace společnosti (srov. čl. 610 
Obligationsrecht). To potvrzuje i komentářová literatura (srov. Basilejský 
komentář k čl. 610 Obligationsrecht, m. č. 1, 3).  
Současná úprava v zákoně o obchodních korporacích ovšem vychází ze 
zcela jiných principů. Plněním komanditisty z titulu jeho ručení za dluhy 
společnosti nedochází ke snížení jeho komanditní sumy. Komanditista 
s komanditní sumou je tak nyní de facto neomezeně ručícím společníkem, 
neboť k zániku komanditistova ručení může dojít pouze změnou 
společenské smlouvy. Rovněž není přítomna motivační funkce splacení 
vkladu jako ve švýcarském právu, neboť podle § 129 odst. 2 písm. a) ZOK 
se komanditistovi naopak vyplatí „otálet“ se splacením vkladu, když se díky 
tomu bude moci podílet na zisku společnosti ve větší míře (neuplynula-li mu 
již lhůta ke splacení vkladu). 
Poukazujeme rovněž na faktický stav, kdy žádná komanditní společnost, 
která se tohoto nového institutu rozhodla využít, s ním nepracuje správně a 
v souladu s původně zamýšleným smyslem a účelem institutu komanditní 
sumy, tedy dle provedené analýzy nenašla úprava komanditní sumy v praxi 
uplatnění. Jak uvádíme ve zvláštní části důvodové zprávy, ve všech 
případech se hodnota komanditní sumy shoduje s hodnotou vkladu, navíc 
byl vklad ve všech případech splacen. Tato data byla získána z obchodního 
rejstříku (rovněž viz zvláštní část důvodové zprávy). Za této situace je 
předkladatel přesvědčen o vhodnosti zrušení institutu komanditní sumy. 

9. K části první, novelizační bod 175 (§ 149 odst. 5): Nesouhlasíme se 
zavedením zákonného předkupního práva k podílu společníka v s.r.o. 
Společnost s ručením omezeným je společnost kapitálová a předmětná 
právní úprava charakter této společnosti jako společnosti kapitálové 
narušuje. Nesouhlasíme s právní úpravou, která značně narušuje 
autonomii vůle společníka se svým podílem svobodně naložit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Upozorňujeme, že se jedná pouze o podíly, které jsou ve vlastnictví 
společnosti, nikoliv o podíly ve vlastnictví jiných společníků. Omezována je 
tedy pouze smluvní svoboda společnosti. Účelem tohoto omezení je potom 
ochrana práv společníků, v daném případě zajištění určitého minimálního 
dohledu nad rozložením sil ve společnosti. To má u společnosti s ručením 
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omezeným své opodstatnění, neboť se jedná o společnost uzavřenou (srov. § 
207 a 208 ZOK). Všem společníkům je tak dáno právo odkoupit podíl ve 
vlastnictví společnosti, a pokud tohoto svého práva všichni využijí, 
rozložení sil ve společnosti bude zachováno. 
Ostatně obdobu navrhované úpravy lze nalézt již ve stávajícím znění zákona 
v podobě předkupního práva při prodeji uvolněného podílu (§ 213) či v 
podobě přednostního práva k účasti na zvyšování základního kapitálu 
převzetím vkladové povinnosti (§ 220). 

10. K části první, novelizační bod 186 (§ 161 odst. 1): Právní úpravu 
nepovažujeme za šťastnou. Podle našeho názoru vypuštění možnosti 
rozhodnout o vyplacení nepeněžitých podílů na zisku valnou hromadou 
bez zmocnění ve společenské smlouvě fakticky k větší ochraně 
menšinových společníků nepovede, pouze povede k administrativním 
komplikacím, pokud společnost bude chtít o výplatě nepeněžitých podílů 
na zisku rozhodnout. Valná hromada totiž bude muset navíc schválit 
změnu společenské smlouvy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Nesouhlasíme s připomínkou, že navrhovaná změna nezajistí větší ochranu 
menšinových společníků, neboť valná hromada bude moci svou vůli prosadit 
i tak proti vůli menšinových společníků. Poukazujeme přitom na § 171 
zákona a přečíslovaný odstavec 3 (v dosavadním znění odstavec 2), podle 
kterého „K přijetí rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) nebo b), kterým se 
zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje 
jejich souhlas. Zasahuje-li se takto do práv nebo povinností všech 
společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.“ Právo na podíl na zisku 
je jedním z nejvýznamnějších práv plynoucích společníkovi z účasti ve 
společnosti s ručením omezeným. Podle výše citovaného ustanovení přitom 
v této otázce (tj. v otázce práv nebo povinností společníka) nemůže být 
menšinový společník majorizován, a společenská smlouva tak nemůže být 
změněna proti jeho vůli. Sledovaného účelu (ochrany menšinového 
společníka) bude navrhovanou změnou dosaženo. 
Právě naopak, stávající právní úpravu lze považovat za velmi nebezpečnou, 
která může vést až k šikaně minoritních společníků. Většina společníků 
může rozhodnout, že podíl na zisku bude vyplacen například ve šroubcích, 
bramborách, atd. Lze pochybovat, že minoritní společník vstoupil do 
společnosti s tímto záměrem, tím spíše, když mohl hlasovat proti 
uvedenému rozhodnutí valné hromady. Pokud by měl být vyplácen podíl na 
zisku jinak než v penězích, měl by s tím souhlasit každý jednotlivý 
společník. 

11. K části první, novelizační bod 198 (§ 174): Není nám zřejmý důvod, 
proč se hlasování mimo valnou hromadu umožňuje pouze v případech, 
kdy dochází ke změně společenské smlouvy takovým způsobem, že 
dochází k zásahu pouze do práv některých společníků (to plyne z odkazu 
na § 171 odst. 3). V případě, že toto omezení nebylo úmyslem 
navrhovatele, je třeba z ustanovení odstranit odstavec 3, který vyžaduje, 
aby přijetí rozhodnutí bylo osvědčeno valnou hromadou. V případě, že 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Jak je zdůvodněno v důvodové zprávě, úmyslem bylo omezit dodatečné 
hlasování pouze na případy dodatečného souhlasu podle § 171 odst. 3 z.o.k, 
tj. na případy, kdy se vyžaduje souhlas každého dotčeného společníka. 
V jiných situacích není pravidla třeba, jelikož právní úprava umožňuje, aby 
se společník nechal na zasedání valné hromady zastoupit (§ 168), připouští 
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toto omezení bylo úmyslem navrhovatele, domníváme se, že ustanovení 
odstavce 3 je nadbytečné. 
Tato připomínka je zásadní. 

korespondenční hlasování (§ 167 odst. 4) i přijímání rozhodování mimo 
zasedání (§ 167 a 175 a násl.). Srov. obdobně rakouskou úpravu (§ 99 odst. 
6 rakouského zákona o společnosti s ručením omezeným). 
Ustanovení odstavce 3 není nadbytečné. Poté, co bude usnesení přijato 
v důsledku dodatečného souhlasu, je potřeba, aby toto přijetí bylo osvědčeno 
notářským zápisem, jak vyžaduje evropská regulace.  

12. K části první, novelizační bod 199 (§ 175 odst. 1): Není zjevné, co se 
zamýšlí doplněním slova „společníkům“. Každý společník by měl být 
odpovědný za adresu uvedenou v seznamu společníkům. Ustanovení se 
tak jeví, že jeho cílem je, aby byl společník vždy zastižen na adrese 
uvedenou v seznamu společníků, jinak mu není možné rozhodnutí 
doručit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

13. K části první, novelizační bod (§ 192 odst. 2): Nesouhlasíme 
s formulací, která stanoví, že protest musí být odůvodněný. Skutečnost, 
že protest se musí opírat o relevantní důvody, je z povahy věci zřejmá. V 
opačném případě by společník nebyl úspěšný v řízení o neplatnosti 
usnesení valné hromady. Doplnění slov „odůvodněný“ je tedy z našeho 
pohledu irelevantní a v daném kontextu matoucí. Budí totiž dojem, že 
skutečnost, zda byl protest odůvodněný či nikoliv,  by soud posuzoval 
jako předběžnou otázku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Nesdílíme názor, že by požadavek odůvodněnosti protestu byl „z povahy 
věci zřejmý“. Srov. např. komentář k § 192 (s.r.o.) a § 424 (a.s.), kde je 
nejprve dovozována povinnost odůvodnění, následně se však uvádí, že 
povinnost odůvodnění ze zákona nevyplývá a argumentováno je i německou 
úpravou, jež ji nevyžaduje (in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., 
DOLEŽIL, T., Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Praha: 
Wolters Kluwer, 2014). Názorově jednotní nejsou ani P. Šuk a P. Čech 
v rámci společného díla: Právo obchodních společností v praxi a pro praxi 
(nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016, s. 354 a 355 („Stanovisko 
zpochybňující potřebu protestace konkrétních důvodů zastává zvláště P. 
Čech, V podrobnostech jeho příspěvek Neplatnost usnesení valné hromady, 
publikovaný v časopisu Právní rádce, číslo 7, ročník 2014, s. 22-25.“). Je 
třeba říci, že tento požadavek není v zákoně výslovně obsažen. Sám o sobě 
přitom představuje významné omezení práva napadat platnost usnesení 
valné hromady. Z tohoto důvodu máme za to, že prosazení tohoto výkladu 
v praxi není zcela nezpochybnitelné. 
Co se týče valných hromad, které se budou konat do dne nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona, upozorňujeme na přechodné ustanovení v bodu 15, 
které stanoví, že na řízení o neplatnosti těchto valných hromad se použijí 
dosavadní právní předpisy. 
Neobáváme se, že by navržené znění svádělo k výkladu, že protest musí být 
odůvodněný ve smyslu materiálním (tedy spíše „důvodný“). Otázka 
důvodnosti protestu, tj. zda určitá osoba oprávněně vznáší námitky vůči 
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usnesení valné hromady, je přece předmětem samým tohoto soudního řízení.  
14. K části první, novelizační bod 220 (§ 199 odst. 1): Trvat na nutnosti 

zakotvit odlišnou úpravu zákazu konkurence přímo do společenské 
smlouvy považujeme za příliš formalistické. Taková úprava podle našeho 
názoru může vést k nadbytečným transakčním nákladům. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Navrhovaná změna je v souladu s koncepcí rekodifikace soukromého práva, 
která staví na autonomii vůle. Stávající koncepce, zvláště u akciové 
společnosti je nefunkční a problematická (srov. níže). Navíc, pro stávající 
společnosti k žádné změně nedojde. Srov. přechodné ustanovení v bodu 9.  

15. K části první, novelizační bod 221 (§ 199 odst. 2): Nesouhlasíme s 
vypuštěním druhého odstavce. Zákaz konkurence je pravidlo chránící 
společnost. Pokud společníci byli informováni, není důvod na tvrdé 
aplikaci tohoto pravidla trvat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno  
 
Úprava zákazu konkurence se sjednocuje napříč kapitálovými společnostmi 
a družstvy; není dán důvod, aby byl dán odlišný dispozitivní režim. 
V případě společnosti s ručením omezeným je stávající konstrukce 
pochybná, zcela neorganicky se k prolomení zákazu konkurence vyžaduje 
souhlas všech společníků.  Není přitom dán důvod pro to, aby o 
záležitostech dotýkající se jednatele rozhodovali všichni společníci. 
Stanovení jednomyslného souhlasu je výjimkou. Jednomyslné rozhodnutí 
všech společníků se požaduje pouze u rozhodnutí, která mění společenskou 
smlouvu nebo jejichž důsledkem je změna společenské smlouvy (srov. 
navrhovaný § 171 odst. 3, resp. stávající odst. 2), a to pouze za předpokladu, 
že se zasahuje do práv všech společníků; příkladem takového rozhodnutí je 
schválení změny společenské smlouvy, na základě kterého by se společníci 
rozhodli, že se nebude vyplácet podíl na zisku. Nejenže se de lege lata zákaz 
konkurence nemusí objevit ve společenské smlouvě, nadto nejde o zásah do 
práv společníků ve smyslu § 171 odst. 3 (stávající odst. 2), není proto třeba 
trvat na souhlasu všech společníků. Na podporu uvedeného lze rovněž uvést, 
že o podstatných věcech stran osoby jednatele rozhoduje valná hromada, 
aniž by byl vyžadován souhlas všech společníků. Především volba a 
odvolání jednatele je v působnosti valné hromady, která toto rozhodnutí činí 
prostou většinou přítomných; také k určení, zda jednatelé tvoří kolektivní 
orgán. V obou případech se přitom nepochybně jedná o závažnější 
rozhodnutí, než je zákaz či povolení konkurenčního jednání. 
Úprava prolomení zákazu konkurence v akciové společnosti je nefunkční 
(srov. níže), proto je navrhováno i její zrušení.  

16. K části první, novelizační bod 226 (§ 201 odst. 2 písm. d): Není nám 
jasné, z jakého důvodu se navrhuje vypustit povinnost předkládat zprávu 
o činnosti valné hromadě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Působnost dozorčí rady u s.r.o. byla upravena tak, aby byla sjednocena 
s úpravou akciového práva. Domníváme se, že se jedná o plnohodnotnou 
náhradu. Dozorčí rada by tak měla přezkoumávat účetní závěrku a návrh na 
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rozdělení zisku a na úhradu ztráty a předkládat valné hromadě svá vyjádření. 
Díky odkazu na § 449 budou členové dozorčí rady informovat o své činnosti 
valnou hromadu (srov. komentář Lasáka a Filipa k § 449 ZOK in LASÁK, 
J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T., Komentář k zákonu o 
obchodních korporacích, Praha: Wolters Kluwer, 2014). 
Povinnost vytvářet jakousi souhrnnou zprávu o své činnosti mohou 
společníci zakotvit ve společenské smlouvě. Není-li její zpracování 
vyžadováno v případě akciové společnosti, kde se navíc jedná o obligatorně 
zřizovaný orgán, není zřejmé, proč by měla být vyžadována u s.r.o. 

17. K části první, novelizační bod 352 (§ 307): Domníváme se, že jde o 
nepřímou novelu zákona o účetnictví. Změny je třeba promítnout 
především do § 21 zákona o účetnictví. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Oproti stávajícímu stavu nedochází ke změně. Nyní jsou tyto údaje součástí 
zprávy o podnikatelské činnosti, která je ovšem součástí výroční zprávy (§ 
436 odst. 2 ZOK). 

18. K části první, novelizační bod 409 (§ 372 odst. 1): Vypuštění tohoto 
ustanovení nepovažujeme za šťastné. Domníváme se, že by mělo být 
zachováno minimálně pravidlo, aby společnost nemohla uzavírat smlouvy 
podle § 53 odst. 3 s jediným společníkem nebo ovládající osobou. 
Domníváme se, že tato výjimka má svůj věcný význam. Obecná pravidla 
o absolutní neplatnosti mohou být nedostatečná a odstranění výjimky 
může vést k uzavírání značně nevýhodných smluv pro společnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Předně upozorňujeme, že připomínce zcela nerozumíme. Ani za stávající 
právní úpravy není formulován žádný zákaz uzavření dohody podle § 53 
odst. 3 s jediným společníkem nebo ovládací osobou. Odstavec 1 konstruuje 
pouze pochybnou výjimku pro případ, způsobili-li škodu jediný akcionář 
nebo osoba, která akciovou společnost ovládá. V takových případech jako 
by bylo možné platně uzavřenou dohodu ignorovat a práva z původního 
závazku nadále uplatňovat. Uplatnění práva není žádným způsobem 
podmíněno (například že dohoda je hrubě nespravedlivá), použije se tedy ve 
všech případech, byla-li škoda způsobena jediným akcionářem nebo 
ovládající osobou. Taková úprava je z hlediska právní jistoty nežádoucí. 
Dostatečné ochrany společnosti (potažmo akcionářů) lze dosáhnout i 
použitím „běžných“ mechanismů – zejména neplatností dohody podle § 53 
odst. 3 a neplatností schvalujícího usnesení valné hromady, jež činí dohodu 
rovněž neplatnou (srov. § 53 odst. 4). Lze poukázat také na skutečnost, že u 
družstva tato výjimka upravena není – srov. § 584. 

19. K části první, novelizační bod 418 (§ 378 odst. 5): Nedomníváme se, že 
je nutné chránit takovýmto způsobem menšinové akcionáře. Akcie je 
investiční cenný papír, který je spojen s určitým rizikem. Pokud dojde k 
úpadku akciové společnosti, neměly by věřitelé nést riziko drobného 
akcionáře spjaté s jeho vadnou investicí, a to navíc zcela neodůvodněně 
pouze v případě, že došlo k vytěsnění drobného akcionáře. Požadujeme 
tuto úpravu vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Pravidlo nemíří na situace, kdy se do úpadku dostane akciová společnost, ale 
její hlavní akcionář. Pravidlo reaguje na situace, kdy se hlavní akcionář 
dostane do úpadku po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným 
papírům, avšak předtím, než dojde k vyplacení přiměřeného protiplnění 
minoritním akcionářům. Tj. snaží se zabránit situaci, kdy by byli naopak 
věřitelé upadnuvšího akcionáře uspokojeni na úkor vytěsněných minoritních 
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akcionářů; zatímco věřitelé by se mohli uspokojit jak z nabytých 
účastnických cenných papírů, tak i z protiplnění za tyto účastnické cenné 
papíry (které dosud nebylo vyplaceno), minoritní akcionáři by neměli ani 
účastnické cenné papíry ani příslušné protiplnění. S ohledem na uvedené je 
nezbytné vyjmout peněžní prostředky z majetkové podstaty hlavního 
akcionáře; tyto prostředky musí připadnout vytěsněným akcionářům. Na 
problém stávající úpravy ostatně upozorňuje i komentářová literatura (srov. 
P. Šuk in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 
575). 
V žádném případě tedy nelze hovořit o vadné investici akcionáře. Minoritní 
akcionář se naopak stává obětí squeeze-outu a současného úpadku hlavního 
akcionáře; ani jedno přitom není s to ovlivnit. 

20. K části první, novelizační bod 440 (§ 406): S úpravou nesouhlasíme. 
Povede ke zbytečným transakčním nákladům, protože prodraží svolávání 
valné hromady. Požadujeme zachovat stávající koncepci, kdy akcionářům 
vlastnícím akcie na majitele není třeba doručovat samostatně pozvánku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Již za stávající právní úpravy se pozvánka na valnou hromadu zasílá i 
akcionářům vlastnícím akcie na majitele – srov. stávající znění „zašle 
akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu 
uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných 
papírů  anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie“; 
v případě zaknihovaných akcií není specifikována forma, tj. pozvánka se 
zasílá i v případě zaknihovaných akcií na majitele. 
Navrhovaná úprava vyjasňuje, zda má v případě akcionářů vlastnících 
zaknihované akcie na jméno přednost adresa uvedená v seznamu akcionářů 
nebo adresa uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Právě 
s ohledem na náklady má přednost adresa uvedená v seznamu akcionářů 
(samozřejmě za podmínky, že seznam akcionářů není nahrazen evidencí 
zaknihovaných cenných papírů podle § 264 odst. 1 ZOK). 
Navíc úprava zasílání pozvánky na valnou hromadu je již dle stávající 
úpravy dispozitivní a stanovy ji mohou vyloučit – srov. § 406 odst. 1 
poslední věta ZOK; na této skutečnosti se nic nemění.  

21. K části první, novelizační body 486 - 95 (§ 442 a 452): Viz připomínka 
k novelizačnímu bodu 221 (§ 199 odst. 2). 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Stávající úprava prolomení zákazu konkurence je v praxi nefunkční a 
problematická. Orgánem oprávněným k volbě členů představenstva je 
zpravidla valná hromada, přičemž lhůta potřebná pro svolání valné hromady 
je ze zákona nejméně 30 dnů (srov. § 406 odst. 1). Valná hromada tak za 
stávající úpravy nemá reálnou možnost v jednoměsíční lhůtě projevit svou 
vůli a zakázat členovi představenstva výkon konkurenční činnosti, na kterou 
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ji písemně upozornil. Navíc názory na charakter jednoměsíční lhůty se 
v odborné literatuře značně liší. Zatímco část odborné veřejnosti zastává 
názor, že valná hromada může projevit nesouhlas i po uplynutí jednoměsíční 
lhůty (srov. Filip, V; Lasák, J. in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a 
kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters 
Kluwer, a. s., 2014, s. 2068), objevují se i názory, že lhůta jednoho měsíce je 
lhůtou propadnou (srov. Štenglová, I. in Štenglová, I.; Havel, B.; Cileček, 
F.; Kuhn, P.; Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 703).  
Pro stávající společnosti k žádné změně nedojde. Srov. přechodné 
ustanovení v bodu 9. 

22. K části deváté, novelizační body 1 a 2 (§ 158a a 205 OZ): Podle  
našeho názoru jde o nepřímou novelu zákona o archivnictví. Tyto 
záležitosti by neměly být upravovány ani občanským zákoníkem ani 
zákonem o obchodních korporacích. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínkové místo změnilo povahu připomínky na 
doporučující 
 
Podle zákona o archivnictví mají soukromoprávní původci povinnost 
dokumenty uchovávat po dobu, po kterou je potřebují pro svou činnost, a 
poté je musí předložit archivní službě k výběru archiválií, ledaže zvláštní 
právní předpis jinak. Tímto předpisem je právě např. zákon o obchodních 
korporacích v platném znění, který stanoví povinnost uchovávat dokumenty 
po celou dobu existence akciové společnosti (srov. § 425 odst. 2), nebo 
občanský zákoník ve znění navrhované novely. 
Navržené ustanovení § 158a o. z. pouze akcentuje jeden z dokumentů, které 
musí obchodní společnosti uchovávat, a to zápisy z jednání nejvyššího 
orgánu i s přílohami (a aplikační dosah rozšiřuje i na případy, kdy jsou 
rozhodnutí přijímána mimo zasedání) s tím, že jasně stanoví lhůtu, po kterou 
tyto dokumenty musí právnická osoba uchovávat z doby „do předložení 
dokumentů k výběru archiválií“ na dobu „po celou dobu své existence“.  

23. K části jedenácté, novelizační bod 29 (§ 105a): V ustanovení nevidíme 
příliš přidanou hodnotu oproti stávajícímu stavu. Za stávající právní 
úpravy se za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky 
pro třetí osoby považuje i nepředložení aktualizovaných účetních závěrek. 
Taková skutečnost může vést v souladu s § 105 k řízení o zrušení 
právnické osoby s likvidací. Doporučujeme jednak udělat revizi toho, v 
jakém rozsahu je podle pravidel práva Evropské unie nutné příslušné 
dokumenty zveřejňovat a jednak tuto povinnost vynucovat i v případě 
daňového řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Stávající systém sankcí zakotvený v rejstříkovém zákoně a zákoně o 
účetnictví, kterými je postihováno neplnění povinnosti zakládat účetní 
závěrky do sbírky listin, nelze považovat za dostatečný pro dosažení 
zamýšleného cíle – úplnou eliminaci, nebo alespoň výrazné snížení počtu 
neaktivních obchodních korporací. Podle našich údajů ukládání 
pořádkových pokut neaktivním obchodním korporacím není efektivní. Tyto 
obchodní korporace jsou zpravidla nekontaktní (nedaří se jim doručovat 
písemnosti, tedy ani soudní výzvu k zaplacení pořádkové pokuty), navíc 
nemají žádný postižitelný majetek, z něhož by mohla být pořádková pokuta 
uhrazena. Druhá sankce předvídaná rejstříkovým zákonem, zrušení 
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obchodní korporace s likvidací, se také v praxi příliš neosvědčila; neaktivní 
obchodní korporace zpravidla nemají majetek, který by postačoval na 
úhradu nákladů likvidace. Rejstříkové soudy proto tuto sankci příliš 
neukládají, neboť náklady likvidace neuhradí zrušovaná obchodní 
korporace, nýbrž stát z veřejných prostředků. 
Byla zvažována i možnost změny režimu uveřejňování (např. německý 
model). Nakonec však převážil zájem na veřejnosti těchto údajů s ohledem 
na plynulost obchodního styku. 
Co se týče provázání s daňovým řízením, nebyla nakonec mezi 
zainteresovanými resorty nalezena shoda na správném řešení. 
 
Po osobním projednání a následné úpravě návrhu se stal návrh pro MŠMT 
přijatelný; není dán rozpor (potvrzeno e-mailem ze dne 6. 2. 2017). 

1. K části první, novelizační bod 71 – 74 (§ 63 až 69): Systematická 
změna právní úpravy se nám jeví jako nadbytečná. Nedomníváme 
se, že existuje rozumný důvod ke změně systematiky úpravy. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Systematika předmětného oddílu je chybná a zbytečně složitá, což činí 
předmětnou úpravu dosti nepřehlednou. Pokud se do textu zákona zasahuje 
tak výrazným způsobem jeví se vhodné napravit i vadnou systematiku. 

2. K části první, novelizační bod 311 (§ 257 odst. 1): Legislativní zkratku 
„kusové akcie“ je třeba odstranit, protože se navrhuje ji zavést již v 
ustanovení § 247. 

Akceptováno 

3. K části první, novelizační bod 313 (§ 257 odst. 4): Druhá věta je podle 
našeho názoru v rozporu s větou první. První věta stanoví, že se 
ustanovení o jmenovité hodnotě nepoužije a druhá věta stanoví, že 
namísto jmenovité hodnoty se použije účetní hodnota. 

Akceptováno 
 
Jedná se o chybu v psaní. První věta má být vypuštěna. 

4. K části první, novelizační bod 445 (§ 408 odst. 2): Úprava podle našeho 
názoru povede ke zbytečným transakčním nákladům. Spíše doporučujeme 
stanovit na jisto, že pozvánka nemusí obsahovat úplný návrh změn 
stanov. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Nevidíme důvod, proč by navrhovaná úprava měla vyvolat transakční 
náklady. Podle našeho názoru z navrženého znění vyplývá jasně, že úplný 
návrh změn stanov pozvánka obsahovat nemusí. 

5. K části první, novelizační bod 483 (§ 439): Pro změnu podle našeho 
názoru není věcný důvod. Funkční období lze nastavit odlišně ve 
stanovách. Funkční období je nastaveno v návaznosti na skutečnost, že 
valná hromada musí být svolána minimálně jednou za rok. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Současná dispozitivně stanovená délka funkčního období člena 
představenstva je na poměry obchodní korporací nepřiměřeně a nedůvodně 
krátká. Např. v obchodním zákoníku byla tato doba stanovena na 5 let (srov. 
§ 194 odst. 1 obchodního zákoníku). S ohledem na to, že tříleté funkční 
období je dispozitivně stanoveno i pro funkční období člena dozorčí rady 
(srov. § 448 odst. 4 ZOK), navrhujeme totéž v případě představenstva. 

6. K části první, novelizační bod 685 (§ 748): Dáváme ke zvážení, zda má Neakceptováno, vysvětleno 
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konstrukce uvolněného podílu člena bytového družstva smysl. Družstvo 
není kapitálovou společností. 

 
Důvody, které k tomuto návrhu vedly, jsou uvedeny v důvodové zprávě. 
Nedomníváme se, že by uvolněný podíl byl něco, co by bylo vyhrazeno jen 
pro kapitálové společnosti.  

ÚVČR - RVV 
 
Mgr. Jakub 
Joklík 
joklik.jakub@vl
ada.cz 
 

1. K Čl. I, novelizačnímu bodu 24 (§ 35) – Požadujeme tento bod upravit. 
Odůvodnění: 
Chápeme důvody novelizace předmětného ustanovení, nicméně navrhovaná 
formulace dle našeho názoru nepředchází riziku vyplácení nepřiměřeně 
vysokých záloh na podíl na zisku. Ekonomická situace obchodní korporace se 
může v průběhu účetního období výrazně zhoršit. Omezení výše zálohy na 
podíl na zisku by mělo být proto výraznější. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno 
 
Z původního znění návrhu nebylo zřejmé, zda se při výpočtu maximální 
výše záloh zohledňují ztráty minulých let nulovou hodnotou nebo hodnotou 
zápornou. V tomto ohledu se staví najisto, že se ztráty budou zohledňovat 
zápornou hodnotou, tj. volí se přísnější varianta (v poslední větě je namísto 
„průměru zisků“ nově stanoveno „průměru výsledků hospodaření“).  
Pravidlo tak napříště bude znít následovně: 
„Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní 
závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na 
rozdělení zisku. Výše zálohy na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik 
činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku 
hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může 
obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do 
rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. 
Součet vyplacených záloh na podíl na zisku současně nemůže být vyšší než 
polovina průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech 
účetních obdobích.“  
Navrhované pravidlo se snaží předcházet nadměrným výplatám záloh. 
Vyplácené zálohy by měly reflektovat ekonomickou výkonnost obchodní 
korporace za určité delší období (snaží se předcházet sezonní výkonnosti 
obchodní korporace). Navrhovaná úprava se volně inspiruje právem 
rakouským. 
Vyhotovení mezitímní účetní závěrky navíc zajišťuje, že údaje o 
hospodářské situaci obchodní korporace budou aktuální. Při výplatě zálohy 
na podíl na zisku je navíc člen statutárního orgánu vázán pravidlem § 40 
odst. 1 ZOK (nově odst. 2). 
Podotýkáme, že některá jiná připomínková místa požadovala nezpřísňovat 
poskytování záloh, zatímco jiné připomínkové místo usilovalo ještě o další 
zpřísnění. S ohledem na dosažení kompromisu se budou při výpočtu výše 
záloh zohledňovat ztráty z minulých let zápornou hodnotou, ale korporace se 
již dále omezovat nebudou. 
Například: 
v účetním období I. byl zisk 100, v období II. ztráta -10, v období III. zisk 
50 
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průměr zisků = 100 – 10 + 50 = 140 : 3 = 47 polovina 23,5. 
 

2. K Čl. I, novelizačnímu bodu 34 (§ 40) – Požadujeme vypustit odstavec 3. 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení dle našeho názoru příliš zasahuje do autonomie vůle 
společníků v disponování s prostředky obchodní korporace. Úprava vedle toho 
není praktická pro všechny typy obchodních korporací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
S připomínkou nesouhlasíme. Předně upozorňujeme, že majetek obchodní 
korporace je odlišný od majetku jednotlivých společníků (tzv. majetková 
samostatnost právnických osob). Přestože na počátku společníci 
(zakladatelé) zpravidla vkládají do společnosti určitou investici, tento vklad 
představuje pouze podíl na společnosti. Společníci jsou z ekonomického 
hlediska pouhými reziduálními vlastníky, kteří za splnění zákonem 
stanovených podmínek mohou mít právo na podíl na zisku (jiných vlastních 
zdrojích), nicméně s majetkem obchodní korporace disponovat nemohou; 
ten naopak náleží k obchodnímu závodu (rozhodování náleží statutárnímu 
orgánu). Navrhované omezení je namístě a je vyváženo zájmem na ochranu 
společnosti, potažmo věřitelů a také společníků. Je třeba zdůraznit, že 
navrhované ustanovení omezuje obchodní korporaci pouze ve vztahu 
k bezúplatnému plnění, které by poskytovala společníkům a osobám jim 
blízkým (nebrání však poskytnout bezúplatné plnění jiné třetí osobě). Plnění 
společnosti společníkům se má dít, jak ostatně předvídá zákon o obchodních 
korporacích, prostřednictvím rozdělování zisku, resp. jiných vlastních zdrojů 
(srov. zejména pravidla § 34 a násl.). Pro tento postup jsou z pochopitelných 
důvodů stanoveny přísné podmínky (které alespoň pokud je o úpravu 
akciové společnosti do značné míry vychází ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/30/EU), které mají chránit mimo jiné věřitele 
společnosti. Cílem navrhovaného ustanovení je především zabránit 
obcházení těchto pravidel. Bez výslovného zakotvení uvedeného pravidla by 
totéž ostatně zřejmě musela dovodit rozhodovací praxe Nejvyššího soudu; 
poskytováním bezúplatného plnění společníkům je obcházeno dodržování 
přísných pravidel pro výplatu podílu na zisku, resp. jiných vlastních 
zdrojích. K témuž závěru dochází i německá právní doktrína. S ohledem na 
právní jistotu je žádoucí pravidlo zakotvit výslovně. Případy, které jsou 
odůvodněné a mohly by vyvolávat dojem přílišného omezení společnosti, 
jsou formulovány jako výjimky z uvedeného zákazu (obvyklé příležitostní 
dary, dary na veřejně prospěšný účel a dary podmíněné ohledy mravnosti a 
slušnosti).   

 3. K Čl. I, novelizačnímu bodu 37 (§ 45) – Požadujeme dobu 30 dnů pro 
osvědčení rozhodnutí obchodní korporace veřejnou listinou prodloužit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Třicetidenní lhůta pro notářské ověření byla stanovena na základě 
konzultace a se souhlasem Notářské komory ČR; z tohoto důvodu ji 
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považujeme za dostatečnou. 
Notářská komora považuje stanovenou lhůtu za vyhovující, nelze očekávat, 
že by notáři měli problém s vyhotovením notářského zápisu v této lhůtě. 
Navíc notáři jsou povinni být na zasedání valné hromady přítomni, aby 
následně osvědčili, co se za jejich přítomnosti stalo; i v tomto ohledu není 
nutné (a ani žádoucí) stanovovat lhůtu delší. 
V praxi je ostatně běžné, že obchodní korporace návrh usnesení valné 
hromady dopředu s příslušným notářem, který by měl notářský zápis sepsat, 
konzultují, aby předešly stavu, kdy by návrh usnesení odporoval právním 
předpisům či společenské smlouvě (tedy sepsání notářského zápisu 
s výhradou). 
Konečně je nutné chránit třetí strany; prodlužováním lhůty pro vyhotovení 
notářského zápisu se prodlužuje stav nejistoty, zda rozhodnutí nakonec bude 
stiženo zdánlivostí. 

 4. K Čl. I, novelizačnímu bodu 71 (§ 66) – Požadujeme omezení uvedená v § 
66 vázat již na rozhodnutí o úpadku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Cílem navrhované úpravy je učinit skutečnost, zda člen statutárního orgánu 
obchodní korporace přispěl výkonem své funkce k úpadku obchodní 
korporace, pouze jedinkrát předmětem soudního zjišťování (a šetřit tak 
náklady všem zúčastněným). Podle stávající právní úpravy se totiž soud 
bude muset tímto zabývat hned několikrát (§ 62, 63 a 68). To vyžaduje 
stanovení jediného okamžiku, kdy se takové zjišťování bude provádět. 
S ohledem na to, že doplnění majetkové podstaty připadá v úvahu pouze 
v případě konkurzu, navrhujeme tento okamžik stanovit právě na dobu 
rozhodování o způsobu řešení úpadku. V případě, že by hrozilo nebezpečí 
z prodlení, je možné využít předběžného opatření nebo mezitímního 
rozhodnutí, jak je ostatně zvykem i ve Francii, jejíž úprava nám posloužila 
jako vzor. 
Vázat rozhodnutí podle § 66 na rozhodnutí o úpadku navíc nepovažujeme za 
vhodné a bylo by na újmu fungování tohoto institutu. Rozhodnutí podle § 66 
předpokládá jednak podrobnou znalost složení majetku a dluhů, především 
však dostatečné odůvodnění závěru, že člen statutárního orgánu porušil své 
povinnosti a tím přispěl k úpadku obchodní korporace. Takové rozhodnutí 
podle našeho názoru není možné učinit v  krátkých lhůtách pro rozhodnutí 
od podání insolvenčního návrhu (srov. § 134 insolvenčního zákona). 
Domníváme se, že až v době rozhodování o způsobu řešení úpadku bude mít 
insolvenční správce potřebné informace. 

 5. K Čl. I, novelizačnímu bodu 113 (§ 95) – Požadujeme zachovat stávající 
znění odstavce 3. 

Vysvětleno 
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Odůvodnění: 
Vypuštění omezení vztahující se na společníka, na jehož majetek byl v 
posledních 3 letech prohlášen konkurs, u něhož byl návrh na zahájení 
insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, anebo byl konkurs 
zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující, nepokládáme za správný 
krok vzhledem k neomezenému ručení společníků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Navrhovaná úprava vychází z německé právní úpravy, která nestanoví žádné 
podmínky vzniku účasti ve veřejné obchodní společnosti týkající se 
insolventnosti budoucího společníka. Stávající překážky ostatně také úplně 
nesplňují svůj účel – ochranu věřitelů. V případě konkursního řešení úpadku 
nemají osoby zpravidla téměř žádný majetek, a proto je funkce 
neomezeného ručení společníků značně potlačena. Překážka se však uplatní 
pouze v případě, kdy byl konkurs na majetek osoby prohlášen v posledních 
3 letech před vznikem účasti. Na druhou stranu, pokud byl konkurs na 
majetek osoby prohlášen více než 3 roky před vznikem účasti, stane se 
taková osoba společníkem, přestože insolvenční řízení ještě nemuselo 
skončit. Statistiky dokládají, že insolvenční řízení trvá po prohlášení 
úpadku, který je řešen formou konkursu, často i déle než 3 roky. Nutno 
podotknout, že i po skončení konkursu (a to nejen bezprostředně poté, ale 
často i po delší době) je ve většině případů osoba nemajetná a funkce ručení 
je potlačena. Je velmi problematické určit délku časového období, po kterou 
by měla překážka vzniku účasti ve společnosti trvat; to ostatně platí i ve 
vztahu ke zbylým překážkám, které jsou v ustanovení vypočteny.  
Vedle toho již insolvenční zákon nepočítá s možností zamítnout návrh na 
zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku; uvedené bylo zrušeno 
zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014. Tato změna 
insolvenčního zákona se promítá i do zákona o obchodních korporacích. 
Navíc poměrně nemajetnou je i osoba, která prošla oddlužením, a to tím 
spíše, je-li oddlužení realizováno zpeněžením majetkové podstaty, což 
stávající odstavec 3 zcela pomíjí. 
Kromě toho je stávající konstrukce nelogická v tom smyslu, že zatímco 
osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs v posledních třech letech, 
může podnikat ve smyslu živnostenské zákona (překážky provozování 
živnosti podle § 8 živnostenského zákona se vztahují pouze na podnikatele – 
srov. souvislost s provozováním podniku, tj. fyzická osoba nepodnikatel, 
byť by v posledních třech letech prošla konkursem, může začít podnikat), tj. 
může přímo odpovídat celým svým majetkem (který nemusí být žádný), tato 
osoba nemůže být společníkem, tj. pouhým ručitelem. Uvedené řešení proto 
nelze považovat za správné. 
V obecné rovině je tedy spíše problematická konstrukce překážek 
provozování živnosti dle živnostenského zákona; je otázkou, zda by neměla 
být úprava živnostenského zákona změněna. 
Navrhovaná úprava sleduje současné evropské trendy, které směřují 
k mírnějšímu postihu osob, které selhaly v souvislosti s podnikatelskou 
činností (srov. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro 
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preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti 
postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 
2013/30/EU – COM (2016) 723 final). 

 6. K Čl. I, novelizačnímu bodu 175 (§ 149) – Požadujeme tento bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že zavedení předkupního práva společníků k vlastnímu podílu 
společnosti není v souladu s kapitálovým charakterem společnosti a zasahuje 
tak do autonomie vůle v oblasti nakládání s podílem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Upozorňuje, že se jedná pouze o podíly, které jsou ve vlastnictví 
společnosti, nikoliv o podíly ve vlastnictví jiných společníků. Omezována je 
tedy pouze smluvní svoboda společnosti. Účelem tohoto omezení je potom 
ochrana práv společníků, v daném případě zajištění určitého minimálního 
dohledu nad rozložením sil ve společnosti. To má u společnosti s ručením 
omezeným své opodstatnění, neboť se jedná o společnost uzavřenou (srov. § 
207 a 208 ZOK). Všem společníkům je tak dáno právo odkoupit podíl ve 
vlastnictví společnosti, a pokud tohoto svého práva všichni využití, 
rozložení sil ve společnosti bude zachováno.  
Ostatně obdobu navrhované úpravy lze nalézt již ve stávajícím znění zákona 
v podobě předkupního práva při prodeji uvolněného podílu (§ 213) či 
v podobě přednostního práva k účasti na zvyšování základního kapitálu 
převzetím vkladové povinnosti (§ 220). 

 7. K Čl. I, novelizačnímu bodu 199 (§ 175) – Požadujeme tento bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že slovo „společníkům“ je doplněno nadbytečně a může 
působit matoucím dojmem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

8. K Čl. I, novelizačnímu bodu 215 (§ 192) – Požadujeme tento bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Doplnění požadavku na odůvodněnost protestu je dle našeho názoru 
nadbytečné. Požadavek na odůvodněnost protestu byl potvrzen praxí a 
vyplývá z kontextu zákona. Navrhovaná změna může přinést komplikace s 
posuzováním odůvodněnosti jako předběžné otázky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Nesdílíme názor, že požadavek odůvodněnosti protestu byl potvrzen praxí. 
Srov. např. komentář k § 192 (s.r.o.) a § 424 (a.s.), kde je nejprve 
dovozována povinnost odůvodnění, následně se však uvádí, že povinnost 
odůvodnění ze zákona nevyplývá a argumentováno je i německou úpravou, 
jež ji nevyžaduje (in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T., 
Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Praha: Wolters Kluwer, 
2014). Názorově jednotní nejsou ani P. Šuk a P. Čech v rámci společného 
díla: Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: 
Bova Polygon, 2016, s. 354 a 355 („Stanovisko zpochybňující potřebu 
protestace konkrétních důvodů zastává zvláště P. Čech, V podrobnostech 
jeho příspěvek Neplatnost usnesení valné hromady, publikovaný v časopisu 
Právní rádce, číslo 7, ročník 2014, s. 22-25.“). Je třeba říci, že tento 
požadavek není v zákoně výslovně obsažen. Sám o sobě přitom představuje 
významné omezení práva napadat platnost usnesení valné hromady. 
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Z tohoto důvodu máme za to, že prosazení tohoto výkladu v praxi není zcela 
nezpochybnitelné. 
Co se týče valných hromad, které se budou konat do dne nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona, upozorňuje na přechodné ustanovení v bodu 15, které 
stanoví, že na řízení o neplatnosti těchto valných hromad se použijí 
dosavadní právní předpisy. 

 9. K Čl. I, novelizačním bodům 220 a 221 (§ 199) – Požadujeme tyto body 
vypustit. 
Odůvodnění: 
Činnost jednatele významným způsobem ovlivňuje chod společnosti a dotýká 
se všech společníků, z toho důvodu je nutné ponechat požadavek souhlasu 
všech společníků. Účel ustanovení spočívá v ochraně společnosti a v případě 
vyhovění požadavkům uvedeným v § 199 odst. 2 bude tento účel naplněn. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Je nepochybné, že činnost jednatele je pro společnost s ručením omezeným 
významná. Domníváme se však, že to není důvod pro to, aby o záležitostech 
dotýkající se jednatele rozhodovali všichni společníci. Jsme toho názoru, že 
zákonem vyžadovaná tří čtvrtinová většina pro změnu stanov je dostatečnou 
zárukou ochrany společníků, potažmo společnosti. Stanovení 
jednomyslného souhlasu je výjimkou, neboť může v praxi působit značné 
komplikace. Jednomyslné rozhodnutí všech společníků se požaduje pouze u 
rozhodnutí, která mění společenskou smlouvu nebo jejichž důsledkem je 
změna společenské smlouvy (srov. navrhovaný § 171 odst. 3, resp. stávající 
odst. 2), a to pouze za předpokladu, že se zasahuje do práv všech 
společníků; příkladem takového rozhodnutí je schválení změny společenské 
smlouvy, na základě kterého by se společníci rozhodli, že se nebude 
vyplácet podíl na zisku. Nejenže se de lege lata zákaz konkurence nemusí 
objevit ve společenské smlouvě, nadto nejde o zásah do práv společníků ve 
smyslu § 171 odst. 3 (stávající odst. 2). 
Dlužno podotknout, že stávající úprava v zákoně o obchodních korporacích 
byla inspirována úpravou švýcarského Obligationsrecht (§ 812 odst. 3). 
Podle švýcarské úpravy nemohou jednatelé vykonávat žádnou konkurenční 
činnost, ledaže společenská smlouva stanoví jinak, nebo pokud s takovou 
konkurenční činností vyjádří písemný souhlas všichni společníci. 
Společenská smlouva může určit, že postačí souhlas valné hromady. To 
znamená, že primární normou je úprava ve stanovách. Ta může být 
v konkrétním případě prolomena jednomyslným souhlasem všech 
společníků (společenská smlouva společnosti). Taková konstrukce je však 
stávajícímu znění v § 199 ZOK značně vzdálena. 
Na podporu námi navrhovaného řešení lze rovněž poukázat na příklady ze 
stávající právní úpravy, ve kterých o podstatných věcech stran osoby 
jednatele rozhoduje valná hromada, aniž by byl vyžadován souhlas všech 
společníků. Především volba a odvolání jednatele je v působnosti valné 
hromady, která toto rozhodnutí činí prostou většinou přítomných; také 
k určení, zda jednatelé tvoří kolektivní orgán. V obou případech se přitom 
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nepochybně jedná o závažnější rozhodnutí, než je zákaz či povolení 
konkurenčního jednání.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
JUDr. Jitka 
Rybová 
rybova@mpo.cz 
 
Mgr. Milan 
Votava 
votava@mpo.cz 

K čl. I – Změna zákona o obchodních korporacích 
 
K novelizačnímu bodu 62 – v odstavci § 59 odst. 4) požadujeme vložit mezi 
slova „bez zbytečného odkladu“ a „z týchž důvodů“ slova „po vzniku funkce 
člena voleného orgánu kapitálové společnosti“. Znění tohoto ustanovení bude 
pak následující: 
„(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší orgán 
neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 
kapitálové společnosti z týchž důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se 
určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li 
smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobnou 
činnosti, kterou člen voleného orgánu vykonával.“. 
Podle novelizovaného textu není zcela zřejmé, zda účelem bylo, aby nejvyšší 
orgán společnosti schvaloval smlouvu o výkonu funkce až po jejím uzavření. 
Takovýto výklad by nepřiměřeně zasahoval do stávající praxe kapitálových 
společností, které schvalují na valné hromadě vzory smluv o výkonu funkce 
včetně odměn a zvolení členové dozorčí rady nebo výboru pro audit již 
uzavírají smlouvu o výkonu funkce ve znění schváleného vzoru. Valná 
hromada tedy již neschvaluje jednotlivé individuální smlouvy. 
Pozměňovací návrh chce postavit najisto, že se novelizovaným zněním 
nebude zasahovat do výše zmíněné stávající praxe kapitálových společností. 
Pozměňovací návrh nahrazuje slova „po jejím uzavření“ slovy „po vzniku 
funkce člena voleného orgánu kapitálové společnosti“, tj. zachovává stávající 
znění tohoto ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  
 
Cílem navrhované změny v § 59 odst. 4 není zabránit stávající praxi, kdy 
smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada jako vzor a následně je 
se členy voleného orgánu kapitálové společnosti uzavřena smlouva o 
výkonu funkce ve znění již schváleného vzoru. Naopak je reflektována 
praxe a umožňuje se, aby vzorová smlouva o výkonu funkce byla schválena 
valnou hromadou takřka kdykoli – před vznikem funkce člena voleného 
orgánu kapitálové společnosti, po vzniku jeho funkce (před uzavřením 
smlouvy o výkonu funkce), stejně jako po uzavření smlouvy o výkonu 
funkce. 
Zákonná úprava pouze stanoví nejzazší okamžik, do kdy musí být smlouva o 
výkonu funkce schválena valnou hromadou, aby se zabránilo záměrným 
prodlevám se schválením smlouvy o výkonu funkce ze strany kapitálové 
společnosti, v důsledku čehož by člen voleného orgánu po nepřiměřeně 
dlouhou dobu vykonával funkci bezplatně; od tohoto nejzazšího okamžiku 
náleží v případě neschválení smlouvy o výkonu funkce členovi voleného 
orgánu odměna obvyklá.  
Předkládaná novela mění pouze onen nejzazší okamžik, neboť nahrazuje 
„bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 
kapitálové společnosti“ slovy „bez zbytečného odkladu po jejím uzavření“. 
Není totiž vhodné, aby byla lhůta bez zbytečného odkladu vázána na 
okamžik vzniku funkce, protože smlouva o výkonu funkce (která nevychází 
z již schváleného vzoru a musí tudíž být teprve schválena valnou hromadou) 
může být uzavřena i několik let po vzniku funkce; v takovém případě by 
měla lhůta bez zbytečného odkladu začít běžet až od okamžiku uzavření 
smlouvy o výkonu funkce.  
Z důvodu odstranění výkladových nejasností proto navrhujeme, aby 
ustanovení § 59 odst. 4 znělo: 
„(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší 
orgán neschválí bez zbytečného odkladu nejpozději po jejím uzavření z týchž 
důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v 
době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době 
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vzniku funkce za činnost obdobnou činnosti, kterou člen voleného orgánu 
vykonával.“. 
Bude rovněž doplněna důvodová zpráva ve výše uvedeném smyslu. 

K novelizačnímu bodu 63 – upozorňujeme, že chybí přechodné ustanovení v § 
59 odst. 6), které by se vypořádalo s již uzavřenými smlouvami o výkonu 
funkce, které mají odlišnou délku funkčního období sjednanou ve smlouvě o 
výkonu funkce, než je uvedena ve stanovách. A to s ohledem například 
na novelizační bod 483. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno  
 
Nedomníváme se, že je potřeba doplnit přechodné ustanovení, které by 
dopadalo na případný rozpor v délce funkčního období člena voleného 
orgánu určeného ve společenské smlouvě a ve smlouvě o výkonu funkce. 
V případě, že zákon nestanoví přechodné ustanovení, bude třeba využít 
obecná výkladová pravidla, v tomto případě princip tzv. nepravé 
retroaktivity nové zákonné úpravy – vznik právního vztahu se posoudí podle 
dosavadní úpravy, práva a povinnosti z daného vztahu plynoucí se řídí podle 
nové úpravy. Tedy vznikne-li funkce člena voleného orgánu za účinnosti 
zákona o obchodních korporacích ve znění do přijetí předmětné novely, 
bude pro určení délky funkčního období tohoto člena rozhodující úprava ke 
dni vzniku jeho funkce; v případě odchylné úpravy délky funkčního období 
v zákoně, ve společenské smlouvě a ve smlouvě o výkonu funkce bude 
rozhodující ujednání ve smlouvě o výkonu funkce (na základě § 439 odst. 3 
ve stávajícím znění). Nová právní úprava se bude aplikovat na členy 
voleného orgánu, jimž funkce vznikne až po nabytí účinnosti předkládané 
novely zákona o obchodních korporacích.  

K novelizačnímu bodu 83 – do závěru § 79 odst. 3) požadujeme vložit větu: 
„K návrhu zápisu do obchodního rejstříku je třeba doložit vyjádření řídící 
osoby.“. Znění tohoto ustanovení bude pak následující: 
„(3) Řízená osoba zapíše do obchodního rejstříku skutečnost, že je členem 
koncernu a kdo je řídící osobou, jinak nelze postupovat podle § 72. K návrhu 
zápisu do obchodního rejstříku je třeba doložit vyjádření řídící osoby.“. 
V praxi docházelo k jevu, že se ke koncernu přihlásily na svých stránkách 
společnosti, které členem koncernu nebyly.                  S ohledem na 
materiální publicitu obchodního rejstříku a jistoty třetích osob má 
pozměňovací návrh tomuto jevu zabránit tak, že řídící osoba ve vyjádření 
stvrdí, že řízená osoba, která podává návrh do obchodního rejstříku, je členem 
koncernu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
  
Souhlasíme s připomínkovým místem, že je potřeba zabránit praxi, kdy 
obchodní korporace deklaruje příslušnost k určitému koncernu, ačkoli 
členem koncernu není. Z tohoto důvodu také navrhujeme novelizovat § 79 
odst. 3, aby se nově koncernová příslušnost prokazovala zápisem 
v obchodním rejstříku, nikoli pouze uveřejněním na internetových 
stránkách. Zároveň připouštíme, že je potřeba, aby řídící osoba vyjádřila 
souhlas s tvrzením řízené osoby, že je součástí koncernu; v opačném případě 
by mohly existovat nepravdivé zápisy o koncernové příslušnosti 
v obchodním rejstříku.  
S připomínkovým místem se neshodujeme pouze ve způsobu legislativního 
řešení. Považujeme doplnění věty druhé za nadbytečné, neboť skutečnosti, 
které je potřeba doložit při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, 
plynou (a také by ze systematického hlediska měly plynout) z procesního 
předpisu (nikoli z hmotněprávní úpravy, kterou je zákon o obchodních 
korporacích). Tímto procesním předpisem je zákon č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který v § 12 stanoví: 
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„[n]avrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas 
osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci zápisu 
osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných 
listin;…“.  
Z citovaného ustanovení vyplývá, že není možné v rámci zápisu řízené 
osoby uvést skutečnost, že je členem koncernu konkrétní řídící osoby, aniž 
by řídící osoba souhlasila s tím, že bude jako řídící osoba zapsána v rámci 
zápisu řízené osoby. Jinak řečeno, řízená osoba bude povinna při podání 
návrhu na zápis koncernové příslušnosti do obchodního rejstříku doložit i 
souhlas řídící osoby; v opačném případě nebude možné u řízené osoby 
zapsat údaj, kdo je řídící osobou.  

K novelizačnímu bodu 77 - upozorňujeme, že chybí přechodné ustanovení, 
které by stanovilo, že lze postupovat dle § 72 v případě koncernové 
příslušnosti, zveřejněné na internetových stránkách, až do splnění nové 
povinnosti ve lhůtě stanovené tímto zákonem, to je zápisu informace o 
členství v koncernu a řídící osobě do obchodního rejstříku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Bude doplněno přechodné ustanovení. 
 

K novelizačnímu bodu 90 – do ustanovení § 82 odst. 5) požadujeme vložit 
mezi slova „vnitřní informaci,“ a „nebo utajovanou informaci“ slova 
„informace, která tvoří předmět obchodního tajemství“. Ustanovení § 82 odst. 
6 pak navrhujeme zrušit. Znění § 82 odst. 5) bude pak následující: 
„(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, pokud jde o vnitřní 
informaci, informace, které tvoří předmět obchodního tajemství nebo 
utajovanou informaci podle jiného právního předpisu. Zpráva však musí 
obsahovat sdělení, proč se tyto informace neuvádí.“. 
Změnu navržené úpravy formulujeme s ohledem na uvedenou formulaci, ve 
znění „přiměřená míra zobecnění informace, která tvoří předmět obchodního 
tajemství“, která bude častým předmětem soudních sporů a přinese mnoho 
nejistot pro zúčastněné osoby. Příklad zobecněné, zjednodušené podoby 
takové informace, uvedené v důvodové zprávě nemá žádnou vypovídací 
hodnotu pro čtenáře zprávy o vztazích a bude těžko ověřovaná auditorem dle 
novelizovaných ustanovení tohoto zákona. 
Obdobně nejsou informace, které tvoří předmět obchodního tajemství 
uvedeny ve zprávě o přeměně dle § 26 zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Předně je třeba upozornit, že v návaznosti na probíhající vypořádání 
připomínek dojde ke změnám v úpravě zprávy o vztazích. Především dojde 
k vypuštění požadavku, aby auditor v rámci přezkoumávání zprávy o 
vztazích ověřoval i správnost údajů v ní uvedených a posuzoval, zda na 
základě jednání nebo smluv uvedených ve zprávě vznikla ovládané osobě 
újma (z navrhovaného znění § 83 odst. 4 bude vypuštěna druhá a třetí věta). 
V návaznosti na tuto změnu bude upraveno i znění § 88 odst. 3. Odpadá tedy 
argument, že auditor nebude schopen přezkoumávat přiměřeně zobecněné 
informace tvořící obchodní tajemství (ve smyslu odst. 6).  
Zároveň se změní i znění § 82 odst. 5. Namísto výslovného výčtu informací, 
jež se ve zprávě o vztazích neuvádějí, bude úprava zobecněna, aby pokryla 
všechny zvláštní právní předpisy, jež zakazují uveřejnění určitých informací 
(např. informace tvořící součást bankovního tajemství). Informace tvořící 
součást obchodního tajemství však nadále zůstanou v režimu odst. 6.  
Nedomníváme se, že je vhodné, aby se ve zprávě o vztazích v žádné podobě 
neuváděly informace, které tvoří předmět obchodního tajemství. Zajisté není 
žádoucí jejich kompletní uveřejňování, neboť tím by mohla obchodním 
korporacím vzniknout závažná újma. Na druhou stranu úplným 
znepřístupněním informací, které tvoří předmět obchodního tajemství, bude 
informační hodnota zprávy o vztazích velmi omezená. Často je totiž za 
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předmět obchodního tajemství považováno široké pensum informací, a 
pokud by tyto informace nebyly ve zprávě o vztazích uváděny, ztratila by 
zpráva svou vypovídající hodnotu. V konečném důsledku by zpráva o 
vztazích nemusela obsahovat téměř žádné informace s odůvodněním, že 
neuvedené informace jsou předmětem obchodního tajemství.  
Zároveň lze pochybovat, jestli zpráva o vztazích skutečně může obsahovat 
větší množství informací, které tvoří předmět obchodního tajemství. Z § 504 
o. z. plyne, že definičním znakem obchodního tajemství je konkurenční 
využitelnost (významnost). S ohledem na skutečnost, že ve zprávě o 
vztazích se uvádějí smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a ovládající, 
nebo mezi osobami ovládanými, jež si poskytují plnění za transferové ceny, 
nebude převážná většina těchto informací pro konkurenci zajímavá a nebude 
se tedy jednat o obchodní tajemství. 
Lze však připustit, že v některých případech by určité informace o 
uzavřených smlouvách, nebo o jednáních učiněných na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob mohly být konkurenčně 
zneužitelné. V takovém případě pro naplnění účelu zprávy o vztazích 
postačí, budou-li tyto informace uvedeny v přiměřeně zobecněné podobě. 
Požadavek uvádění informací tvořících předmět obchodního tajemství, 
alespoň v zobecněné podobě (tedy například formou určitého rozmezí dvou 
hodnot nebo procentním vyjádřením), tak je určitým kompromisním řešením 
mezi jejich úplným uveřejňováním a úplným utajením.  
Nesouhlasíme s argumentem, že zobecněné informace nemají žádnou 
vypovídající hodnotu. Je pravdou, že pro konkurenci nebudou tyto 
informace zajímavé, neboť takto obecné informace jsou v drtivé většině 
případů mezi konkurenty známy; na druhou stranu tím, že nebudou uvedeny 
přesné cifry, nehrozí jejich zneužití v konkurenčním boji. Zpráva o vztazích 
však neslouží konkurenci, primárně slouží společníkům a věřitelům 
ovládaných osob (zejména v otázce případného ručení ovládající osoby). Pro 
tyto osoby budou informace v zobecněné podobě dostatečné pro vytvoření 
hrubé představy o fungování ovládané osoby a případného závěru, zda 
ovládané osobě pravděpodobně vznikla újma. Na základě této hrubé 
představy lze potom požadovat jmenování znalce pro účely přezkumu 
zprávy o vztazích, jenž dokáže ověřit, zda přiměřeně zobecněné informace 
odpovídají skutečnosti.  
Připouštíme, že dočasně může dojít k nárůstu počtu případů, kdy bude 
soudem jmenován znalec pro účely přezkumu zprávy o vztazích. Nicméně 
časem se usadí judikatura soudů (především Nejvyššího soudu) a bude 
zřejmé, v jaké podobě musí být informace uveřejněny, aby byl naplněn 
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požadavek zákona na přiměřené zobecnění.  
Závěrem lze poukázat na skutečnost, že tento způsob nakládání 
s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství používá ve svých 
rozhodnutích např. Evropská komise ve sporech z nekalé soutěže, stejně 
jako rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; nejedná se tedy o 
novou konstrukci, jež by byla českému právnímu řádu neznámá. 

K novelizačnímu bodu 397 – do ustanovení § 362 odst. 1) požadujeme vložit 
mezi slova „doručené společnosti“ a „uveřejní představenstvo“ slova 
„nejpozději 3 dny před konáním valné hromady“. Za první větu v tomto 
odstavci požadujeme vložit větu: „S později doručenými návrhy a protinávrhy 
seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě.“. Ve větě následující, 
tedy třetí, § 362 odst. 1) navrhujeme stanovit lhůtu nikoli sedmi denní, ale 
v trvání pěti pracovních dnů. Ustanovení § 362 odst. 2) navrhujeme zrušit 
a nahradit jej textem ve znění: 
„(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní 
představenstvo svoji povinnost uveřejnit jej nebo seznámit s ním na valné 
hromadě akcionáře dle předchozího odstavce tím, že uveřejní podstatu 
protinávrhu nebo seznámí akcionáře na valné hromadě s podstatou 
protinávrhu.“. 
„Ustanovení § 362 odst. 2 a 3) navrhujeme tedy přeformulovat následovně: 
„(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 
konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada na 
internetových stránkách společnosti.         S později doručenými návrhy a 
protinávrhy seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě. Jsou-li 
návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů (VARIANTA: 5 pracovních 
dnů) před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada 
bez zbytečného odkladu i své stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu zkrátit. 
(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní 
představenstvo svoji povinnost uveřejnit jej nebo seznámit s ním na valné 
hromadě akcionáře dle předchozího odstavce tím, že uveřejní podstatu 
protinávrhu nebo seznámí akcionáře na valné hromadě s podstatou 
protinávrhu.“. 
Doporučujeme určit lhůtu pro doručení návrhů a protinávrhu, při jejímž 
dodržení je představenstvo povinno zajistit jejich uveřejnění alespoň na 3 dny 
před valnou hromadou. Při později doručených návrzích je už administrativně, 
personálně a technicky složité zajistit uveřejnění na internetových stránkách 
(uveřejnění obvykle zajišťuje stejný tým pracovníků, který organizačně 
zajišťuje konání valné hromady). U později doručených protinávrhů bude 
dána povinnost seznámit s nimi akcionáře na valné hromadě. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
V části týkající se prodloužení lhůty pro uveřejnění návrhů a protinávrhů na 
internetových stránkách společnosti připomínku akceptujeme. Souhlasíme, 
že nemusí být vždy v možnostech společnosti, aby uveřejnila návrhy či 
protinávrhy, které jsou společnosti doručeny den před konáním valné 
hromady, zvláště stane-li se tak v pozdějších hodinách.  
Dále nesouhlasíme s doplněním navrhované věty druhé. Máme za to, že 
navrhovaná úprava by jednak nepřiměřeně zatěžovala představenstvo nebo 
správní radu, které by muselo návrh či protinávrh nastudovat i tehdy, byl-li 
by společnosti doručen jen pár hodin před konáním valné hromady, jednak 
navrhovaná úprava odporuje smyslu včasně podaného návrhu či protinávrhu. 
Jestliže akcionář nezvládne doručit společnosti svůj návrh či protinávrh 
včas, nemělo by být povinností představenstva či správní rady seznámit 
s ním ostatní akcionáře. Tato povinnost by měla náležet akcionáři, jenž 
návrh či protinávrh uplatňuje.  
V otázce prodloužení lhůty pro povinnost představenstva nebo správní rady 
uveřejnit k doručenému návrhu nebo protinávrhu i své stanovisko 
připomínku neakceptujeme. Máme za to, že lhůta 5 dnů je pro vypracování 
stanoviska dostatečná. Ostatně i v případě návrhů, které jsou doručeny 
společnosti před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu (srov. 
navrhované znění § 363), se navrhuje zkrátit lhůtu pro uveřejnění návrhu 
spolu se stanoviskem představenstva nebo správní rady na 5 dnů, neboť 
lhůta 7 dnů je nadbytečně dlouhá. 
Pokud jde o návrh přesahující 100 slov, úprava nebyla převzata s ohledem 
na skutečnost, že návrh se uveřejní na internetových stránkách společnosti 
(nemusí se zasílat způsobem předvídaným pro svolání valné hromady, tj. 
nemusí se zasílat poštou); v případě uveřejnění prostřednictvím 
internetových stránek není rozsah návrhu či protinávrhu podstatný. 
Z hlediska nákladů není rozdíl, jestli má návrh či protinávrh 20 slov, nebo 
2 000 slov. Návrh či protinávrh bude přesahovat 100 slov zpravidla pouze 
v případech, kdy se budou měnit stanovy společnosti; v ostatních případech 
nelze předpokládat, že návrh bude takto dlouhý. Mají-li akcionáři hlasovat o 
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V případě ustanovení § 362 odst. 2) nedoporučujeme zrušit možnost seznámit 
akcionáře jen s podstatou protinávrhu, obsahuje-li protinávrh více než 100 
slov. V některých případech jsou právě slovně rozvleklé návrhy a protinávrhy 
obsahově problematické - např. jsou obtížně srozumitelné nebo obsahují 
nesouvisející komentáře a podobně. 
Tato připomínka je zásadní. 

novém textu stanov, je naprosto nezbytné, aby měli k dispozici celý text 
návrhu a nikoli pouze jeho shrnutí. Ostatně uveřejňování pouze podstaty 
návrhu nebo protinávrhu může být ze strany představenstva nebo správní 
rady zneužito na úkor práv a zájmů akcionářů, neboť podstata návrhu či 
protinávrhu nemusí věrně odrážet jeho obsah. Zároveň není žádoucí, aby 
představenstvo nebo správní rada mohla uveřejnit pouze podstatu bez toho, 
aby se autor návrhu nebo protinávrhu mohl vyjádřit, zda shrnutí opravdu 
odpovídá jeho návrhu či protinávrhu. Úprava tak může vést k navýšení 
počtu sporů mezi akcionářem a představenstvem, resp. správní radou, zda 
uveřejněné shrnutí skutečně odpovídalo návrhu či protinávrhu. To může vést 
k nárůstu soudních řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, 
což nepovažujeme za žádoucí. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s doplněním 
navrhovaného odstavce 2.   
Současně považujeme za vhodné postavit najisto, zda mají být návrhy či 
protinávrhy zdůvodněné – uvedené řeší námi navrhovaný odstavec 2. 

K novelizačním bodům 490 až 492 – požadujeme upravit dle znění 
sněmovního tisku 592, schváleného usnesením PSP č. 1409. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

K bodům 57 a 492 – novelizované ustanovení § 58 odst. 2) stanovuje, že 
neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, 
oznámí odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, své 
odstoupení obchodní korporaci a jeho funkce končí uplynutím 2 měsíců od 
doručení tohoto oznámení, ledaže dohoda s obchodní korporací určí jiný 
okamžik zániku funkce. Podle ustanovení nového § 448 odst. 3 nejmenuje-li 
akcionář člena dozorčí rady do 1 měsíce ode dne, kdy mohl právo podle 
odstavce 1 vykonat, může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod 
polovinu, jmenovat náhradního člena do doby, než akcionář toto právo 
vykoná. Ustanovení § 448b pak žádné lhůty pro volbu člena voleného 
zaměstnanci nestanovuje a neobsahuje ani ustanovení o tom, že nevolí-li 
zaměstnanci ve stanovené lhůtě svého zástupce, může dozorčí rada, jejíž počet 
členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do doby, než 
zaměstnanci své právo vykonají. Doporučujeme proto tyto lhůty dát ve všech 
třech případech do souladu (není uveden důvod pro stanovení kratší lhůty), 
zároveň v § 448b doplnit kompetenci dozorčí rady. Upozorňujeme rovněž, že 
podíl členů dozorčí rady volených akcionářem a zaměstnanci může teoreticky 
dosáhnout 5/6. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Nevidíme důvod pro sjednocení lhůt. Lhůta jednoho měsíce podle § 448a 
odst. 3 začne běžet až po uplynutí dvouměsíční doby podle § 58 odst. 2. 
Lhůta 1 měsíce pro jmenování zástupce podle § 448a odst. 3 je dostatečně 
dlouhá; nevidíme důvod, proč by lhůta měla být dvouměsíční. 
Pokud jde o úpravu kodeterminace, návrh vychází z autonomie vůle a je na 
společnících, aby si stanovili pravidla pro volbu zaměstnanců do dozorčí 
rady. Nutno však podotknout, že s ohledem na poslanecký návrh, který 
zavádí povinnou kodeterminaci, bude návrh pozměněn. 

V případě bodů 540 se přikláníme k variantě I, navazující na čl. 33 odst. 2 
písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/30/EU ze dne 25. 10. 
2012. 

Akceptováno jinak 
 
Bude zvolena varianta I s tím, že možnost připustit při zvyšování základního 
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kapitálu upisováním určitého druhu akcií realizaci přednostní úpisu jen pro 
akcionáře vlastnící stejný druh akcie bude rozšířena; nově tak budou moci 
určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 

K nadpisu zákona – vzhledem k délce legislativního procesu při přípravě 
zákona, doporučujeme v nadpisu slova „ze dne …… 2016“ nahradit slovy „ze 
dne …… 2017“. 

Akceptováno 

K novelizačním bodům 20 až 24 – vzhledem k rozsahu navrhovaných změn 
doporučujeme tyto body spojit do jednoho, např. takto: „20. § 34 a 35 včetně 
nadpisů znějí:“. Následující novelizační body je nutné přečíslovat. 

Akceptováno 

K dosavadním novelizačním bodům 25 až 31 – vzhledem k tomu, že se 
všechny uvedené novelizační body týkají změn ustanovení § 36, 
doporučujeme tyto body spojit do jednoho, např. takto: „xx. § 36 včetně 
nadpisu zní:“. Následující novelizační body doporučujeme přečíslovat. 

Akceptováno 

K dosavadním novelizačním bodům 38 až 43 - vzhledem              k rozsahu 
navrhovaných změn doporučujeme tyto body spojit do jednoho, např. takto: 
„xx. § 46 včetně nadpisu zní:“. Následující novelizační body doporučujeme 
přečíslovat. 

Akceptováno 

Obdobnou úpravu, která se týká spojení více novelizačních bodů v jeden, 
doporučujeme provést, a to především z důvodu přehlednosti navržené právní 
úpravy, u dosavadních novelizačních bodů č.: 58 až 63, 73 a 74, 79 a 80, 117 
až 119, 132 až 136, 156 až 158, 163 až 165, 173 a 174, 230 až 236, 252 až 
255, 259 a 260, 420 a 421, 654 a 655. 

Akceptováno 

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 107 – doporučujeme v zájmu 
přehlednosti uvést tento bod v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 
„xx. V § 90 odst. 2 se slova „v osobě ovládající“ nahrazují slovy „v osobě 
ovládané“ a slova „zda k tomu“ se nahrazují slovy „že k tomu“.“. 

Akceptováno jinak 

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 116 – doporučujeme návětí tohoto bodu 
uvést v tomto znění „§ 106 zní:“. 

Akceptováno 

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 148 - doporučujeme            v zájmu 
přehlednosti uvést tento bod v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. d) LPV takto: 
„xxx. V § 127 odst. 1 písmeno a) zní: 
„a) nastoupení účinků prohlášení konkursu na majetek komanditisty,“.“. 

Neakceptováno 
 
Nepovažujeme tuto úpravu za nutnou, nevkládá se nové písmeno. 

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 154 – doporučujeme před označení 
odstavce 1 doplnit na samostatný řádek označení paragrafu 128 („§ 128“). 

Akceptováno 

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 366 – pojem „doba závaznosti“ se 
nahrazuje pojmem „lhůta závaznosti“, doporučujeme zavedenou změnu 
promítnout také do ustanovení § 340 (respektive také v ustanoveních § 323 

Částečné akceptováno  
 
Nepovažujeme za nutné upravit bodové znění novely navrhovaným 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 112 

a § 393). způsobem. 
Na druhou stranu bude ustanovení § 340 a 393 upraveno tak, aby slova 
„doba závaznosti“ byla nahrazena slovy „lhůta závaznosti. 

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 685 – v kontextu s čl. 30 odst. 6 LPV 
(Je-li nadpis umístěn nad označením paragrafu nebo článku, jde o společný 
nadpis, skupinový nadpis, pro skupinu nejméně 2 po sobě jdoucích paragrafů) 
doporučujeme umístit nadpisy pod označení § 748 a § 749. 

Akceptováno 

K čl. IV – změna notářského řádu 
K novelizačnímu bodu 1 – upozorňujeme, že pojem „zakladatelské 
dokumenty“ je nahrazován pojmem „zakladatelské právní jednání“, a dále v 
novelizačním bodu 10 je pojem „zakladatelské právní jednání“ zaveden jako 
legislativní zkratka pro pojem „zakladatelské právní jednání v úplném znění“. 
Doporučujeme tato ustanovení prověřit a případně upravit novelizační bod 1 a 
zavést legislativní zkratku zde. 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu 15 – tímto bodem jsou za stávající § 80g vkládány 
nové § 80ga až 80gd, upozorňujeme, že v kontextu s čl. 26 odst. 2 LPV je 
navržené označení paragrafů neobvyklé (notářský řád doposud neobsahuje 
zdvojení písmen za označením paragrafu), doporučujeme tedy zvážit variantu, 
kdy by se výše uvedené paragrafy vložily standardně za ustanovení § 80h jako 
nové „§ 80i až 80l“. Dále je třeba upozornit, že u § 80ga a 80gb jsou uvedeny 
skupinové nadpisy nad označením paragrafu (viz čl. 30 odst. 6 LPV), ačkoliv 
tyto nadpisy slouží vždy jen pro jeden paragraf, doporučujeme tedy nadpisy u 
těchto paragrafů umístit pod jejich označení. 

Částečně akceptováno  
 
Z důvodu logické výstavby zákonného textu a systematického uspořádání 
jednotlivých ustanovení nebudou nově vkládané paragrafy vloženy jako „§ 
80i až 80l“. 
Přesun nadpisů akceptujeme.  

K čl. XII – změna zákona o veřejných rejstřících 
K novelizačnímu bodu 1 – doporučujeme prověřit označení poznámky pod 
čarou č. 16, má-li být společně s novým § 3a vložena také nová poznámka pod 
čarou, a případně ji označit tak, aby navazovala číslem na bezprostředně 
poslední poznámku pod čarou (viz čl. 47 odst. 3 LPV), a to vzhledem k nabytí 
účinnosti této novely a nabytí účinnosti již platného zákona č. 368/2016 Sb. 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu 30 – doporučujeme tento bod uvést v souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. e) a odst. 9 LPV (obrat „na konci textu“, uvedený v odstavci 8 
písm. c) až g), vyjadřuje, že určitá slova se doplňují před znaménko tečku, 
čárku, středník, kterým je ukončen paragraf, odstavec, popřípadě pododstavec 
nebo bod; znamená to, že uvedeným obratem se znaménko fakticky 
posunuje…) takto: 
„30. V § 108 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, anebo zapisované 
skutečnosti byly přezkoumány notářem v rámci splnění předpokladů pro 
sepsání podkladového notářského zápisu“.“. 

Akceptováno 

MPSV K důvodové zprávě Akceptováno jinak 
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V kapitole e) obecné části důvodové zprávy se uvádí, že „Návrh zákona je 
v souladu s požadavky vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká 
republika vázána“, a to bez dalšího zdůvodnění. 
Uvedené konstatování doporučujeme doplnit ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. f) 
v návaznosti na čl. 4 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, tzn. uvést okruh 
mezinárodních smluv, které se na upravovanou problematiku vztahují, jejich 
obsah, účel a způsob, jakým se předložený návrh zákona dotýká plnění závazků 
z těchto smluv. 

 
Předmětná část důvodové zprávy bude přeformulována v tom smyslu, že 
návrh neupravuje oblast regulovanou mezinárodními smlouvami. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 
 
Vít Zvánovec 
legislativa@uoo
u.cz, 
tel. 
234 665 323, 
234 665 456 a 
605 446 175 
 

1. V části f) obecné části důvodové zprávy se za slova „zahraniční investory“ 
vkládá věta: „Na druhou stranu bude zvýšena regulatorní zátěž rozšířením 
povinnosti akciové společnosti uchovávat dokumentů na všechny 
právnické osoby.“ 

 
Odůvodnění: 

 Důvodová zpráva by měla více vystihovat realitu. 

Neakceptováno 
 
Obecnou povinnost uchovávat vybrané dokumenty ukládá téměř všem 
právnickým osobám již dnes zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, v tomto se tedy nejedná o povinnost, kterou by právnické osoby 
neznaly. Politické strany, politická hnutí, spolky, ústavy, odborové 
organizace či organizace zaměstnavatelů mají podle přílohy č. 2 tohoto 
zákona povinnost uchovávat např. zakládací listiny, statuty, organizační řády 
a další dokumenty o organizační struktuře. Obchodní společnosti a družstva 
(s výjimkou bytových družstev) mají navíc povinnost uchovávat i např. 
protokoly a zápisy z jednání statutárního či dozorčího orgánu nebo zápisy 
z valných hromad – seznam dokumentů, které musí obchodní společnosti a 
družstva uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií, je uveden v příloze č. 
1 citovaného zákona.  
Tito tzv. soukromoprávní původci mají povinnost dokumenty uchovávat po 
dobu, po kterou je potřebují pro svou činnost, a poté je musí předložit 
archivní službě k výběru archiválií, ledaže zvláštní právní předpis jinak. 
Tímto předpisem je právě např. zákon o obchodních korporacích v platném 
znění, který stanoví povinnost uchovávat dokumenty po celou dobu 
existence akciové společnosti (srov. § 425 odst. 2), nebo občanský zákoník 
ve znění navrhované novely.  
Navržené ustanovení § 158a o. z. pouze akcentuje jeden z dokumentů, které 
musí obchodní společnosti uchovávat, a to zápisy z jednání nejvyššího 
orgánu i s přílohami (a aplikační dosah rozšiřuje i na případy, kdy jsou 
rozhodnutí přijímána mimo zasedání) s tím, že jasně stanoví lhůtu, po kterou 
tyto dokumenty musí právnická osoba uchovávat z doby „do předložení 
dokumentů k výběru archiválií“ na dobu „po celou dobu své existence“. 
Sjednocuje tak pravidlo povinnosti akciových společností (srov. § 425 odst. 
2 ZOK) s povinnostmi ostatních právnických osob; není dán důvod, aby 
podléhaly odlišnému režimu. 
Lze tak uzavřít, že obecná povinnost uchovávat určité typy dokumentů plyne 
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již ze zákona o archivnictví (z přílohy č. 1 a 2); novelizované znění 
občanského zákoníku pouze stanoví lhůtu, po kterou mají tzv. 
soukromoprávní původci povinnost vyjmenované dokumenty uchovávat.  
Nejedná se tedy o uložení nové povinnosti, nýbrž o konkretizaci a upřesnění 
stávající povinnosti. 

2. Část g) obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
 Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 

osobních údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních 
údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí 
nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. Např. změny § 7 ZOK, § 64 odst. 1 ZOK, § 82 odst. 
5 ZOK, § 156 ZOK, § 158 ZOK, § 264 ZOK, § 360 ZOK, systematický 
přesun § 562 do § 554a NOZ; článek X bod 1 má dopad do ochrany soukromí, 
neboť podstatné zvýšení doby uchovávání dokumentů je riskantní z hlediska 
ochrany osobních údajů, je nejistý účel (smysluplnost) a zvyšuje se risiko 
neaktuálnosti zpracovávaných osobních údajů. 

 Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních 
údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny 
(rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka 
lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých 
údajů/údajových položek). 

 Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, 
pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních 
kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 
navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 
zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, 
ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 

Akceptováno 
 
Příslušná pasáž důvodové zprávy bude upravena podle Vašich připomínek. 
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údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být 
dosahováno synergického efektu. 

 Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 
Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na 
kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost 
zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž 
formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované 
zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují 
ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o 
ochraně osobních údajů. 

 Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování 
osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již 
právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních 
údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a 
v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a 
v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně 
osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 
 

3. Zvláštní část důvodové zprávy je žádoucí rozdělit na jednotlivé body. 
Odůvodnění: 

 Členění důvodové zprávy je nepřehledné, pokud je strukturována podle 
paragrafů, ačkoliv jsou měněny odstavce, které spolu nesouvisejí. 

 Neakceptováno 
  
Obě techniky jsou možné. V případě, že by byla zvláštní část členěna na 
body, budou nepřehledné zase pasáže, kde je jedním bodem měněno více 
odstavců či paragrafů.  

4. V článku I se body 112 a 113 zrušují a všechny obdobné právní 
normy. 

Odůvodnění: 
 Paušální zákaz všem lidem částečně nesprávným být společníkem VOS se jeví 

jako neodůvodněně přísný. Částečná nesvéprávnost může být tak lehká, že 
fakticky takové činnosti bránit nebude. 

Neakceptováno 
 
Zákonné řešení je důsledkem pojetí, že členství ve statutárním orgánu 
osobní společnosti (na které je navázáno i obchodní vedení společnosti) je ze 
zákona spojeno s podílem, tj. každý společník je ze zákona oprávněn, ale i o 
povinen veřejnou obchodní společnost obchodně vést a zastupovat ji (k 
tomu bude v zásadě třeba plná svéprávnost). Komplementárním projevem 
této koncepce je i neomezené ručení každého společníka. S ohledem na 
osobní vazby ve společnosti a na riziko značného ručení se jeví 
problematickým, aby zástupce osoby omezeně svéprávné (který by nutně 
musel vystupovat namísto společníka) mohl vystavovat nejen zastoupeného 
společníka ale i další společníky aktivaci neomezeného ručení. Smyslem 
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pravidla je především ochrana osoby nikoli plně svéprávné, společnosti a 
dále zbylých společníků.    

5. V článku I bod 136 se slova „Projev vůle“ nahrazují slovy „Právní 
jednání“. Obdobně upravit i jiná místa, např. bod 154. 

Odůvodnění: 
 Důvodová zpráva nevysvětluje, proč se zde nepoužívají standardní právní 

pojmy: Projev vůle se soukromoprávními důsledky je právní jednání. 

Neakceptováno 
 
Znění odstavce 4 navazuje na předchozí úpravu v odstavcích 1 a 2, které 
také hovoří o „projevu vůle“ společníka. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností se stejná terminologie použila i v odstavci 4. V obecné rovině 
souhlasíme, půjde o právní jednání. 
V uvedeném smyslu bude doplněna i zvláštní část důvodové zprávy, v níž 
bude vysvětleno, že projev vůle je obecně právním jednáním, přičemž 
terminologická diskrepance zde vzniká pouze jako důsledek provazby na 
předchozí odstavce, které pracují se slovním spojením „projeví-li vůli“. 

6. V článku I je bod 168 nezbytné přepracovat. 
 
Tato připomínka je zásadní. To provést na všech dotčených místech. 

Odůvodnění: 
 Podle standardní terminologie informatiky (nauky o zpracování údajů) je 

„název“ označení právnické osoby, zatímco „označení“ je pojmenování entity, 
která není osobou a ani se jí nepodobá, např. úřadu. Je proto nevhodné a 
nesrozumitelné pojmem „název podílu“ vymezovat druh a pojmem „označení 
podílu“ vymezovat konkrétní podíl stejného druhu. Místo „název podílu“ by 
tedy předloha měla hovořit o „druhu podílu“ a místo „označení podílu“ 
hovořit o „identifikaci podílu“. 

Neakceptováno 
 
V obecné rovině lze souhlasit, že pojem „název“ se používá pro označení 
právnické osoby, nicméně „označení“ se používá i pro věci – například 
označení odštěpného závodu, jak předpokládá § 49 zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Tato skutečnost však podle našeho názoru nevylučuje, že by tytéž termíny 
nemohly být použity v rámci relativně svébytné oblasti práva, a to práva 
obchodních korporací, navíc pouze v jeho úzké oblasti týkající se podílů 
v kapitálových společnostech. Ostatně oba tyto termíny již dnes zákon o 
obchodních korporacích používá (nejde tedy v zásadě o změnu) – srov. 
například § 138 odst. 1 e) ZOK (pokud jde o „označení“) a § 250 odst. 2 
písm. d) ZOK (pokud jde o „název“). Oba pojmy však používá promiscue. 
Napříště se proto chce určit jasnou terminologii.  

7. Nadpis části sedmé zní: „Změna zákona o přeměnách obchodních 
společností“. 

Odůvodnění: 
 Nadpis: „Změna zákona o přeměnách“ je příliš vágní, neboť nestanoví, jaké 

přeměny se mají na mysli. 

Akceptováno jinak 
 
Nadpis části sedmé bude nově označen: „Změna zákona o přeměnách 
obchodních společností a družstev“ 
 
Kromě přeměn obchodních společností dopadá zákon i na přeměny 
družstev. 

8. V článku X se bod 1 (§ 158a NOZ) zrušuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
 Jedná se o neúčelné zpracování osobních údajů. Je nevhodné, aby povinnost 

Neakceptováno 
 
Srov. vysvětlení k připomínce č. 1. 
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uchovávat všechny dokumenty byla rozšířena z akciové společnosti nejen na 
ostatní kapitálové společnosti či všechny obchodní společnosti, ale dokonce 
na všechny právnické osoby. 

9. V článku X se bod 2 (§ 205 odst. 4 NOZ) zrušuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
 Stejně jako v připomínce č. 3 se jedná o neúčelné zpracování osobních údajů. 

Navíc se jedná o nesystémovou právní normu. Proč by povinnost uchovávat 
dokumenty po dobu 10 let měl stanovit soukromoprávní předpis (NOZ) a ne 
veřejnoprávní (zákon o archivnictví a spisové službě)? Důvodová zpráva zcela 
mlčí, proč byla zvolena doba právě 10 let, když obecně se tato lhůta odvíjí od 
možnosti napadnout právní jednání žalobou, tedy 3 roky. 

Neakceptováno 
 
Zákon o archivnictví obecně stanoví povinnost původců (soukromoprávních 
nebo veřejnoprávních), resp. jejich právních nástupců, aby uchovávali 
v zákoně vymezené dokumenty. Účelem je zabránit ztrátě hodnotných 
dokumentů, které je vhodné ve veřejném zájmu trvale uchovat. Vzhledem 
k tomu, že dokumenty o proběhnuvší likvidaci nesplňují definici archiválie 
podle zákona o archivnictví a není ani dán veřejný zájem na jejich 
potenciálním trvalém uchování, není likvidátor zařazen mezi 
soukromoprávní původce a ani není vhodné o takové změně uvažovat. 
Zároveň nelze likvidátora považovat za právního nástupce 
soukromoprávního nástupce, aby na něj povinnost uchovávat vymezené 
dokumenty přešla. Z uvedených důvodů je vhodné upravit povinnost 
likvidátora uchovávat dokumenty o proběhnuvší likvidaci v zákoně, který 
upravuje postup při likvidaci a povinnosti likvidátora, tedy v občanském 
zákoníku. 
Doba 10 let byla převzata z práva obchodních korporací. Již dnes je třeba, 
aby likvidátor uchovával po dobu 10 let po skončení likvidace dokumenty o 
průběhu likvidace obchodní korporace (srov. § 94 z.o.k). Tuto délku 
považujeme za vhodnou zejména s ohledem na možnost obnovení likvidace, 
jak předvídá § 209 o. z. (z důvodu, že se po zániku právnické osoby zjistí 
nový majetek); nově ustavený likvidátor by měl vycházet právě z původních 
dokumentů o průběhu likvidace. Možnost obnovení likvidace není vázána 
žádnou lhůtou, a to ani obecnou promlčecí lhůtou 3 let (jde navíc o lhůtu se 
subjektivně stanoveným počátkem). Je proto žádoucí stanovit délku delší; i 
po uplynutí 3 let může dojít k obnovení likvidace. Na druhou stranu doba 10 
let koresponduje s délkou obecné promlčecí lhůty s objektivně stanoveným 
počátkem (srov. § 629 odst. 2 o. z.), i z tohoto důvodu se proto jeví 
vhodnou. S ohledem na skutečnost, že občanský zákoník předvídá možnost 
obnovení likvidace u jakékoli právnické osoby (nikoli pouze obchodní 
korporace), je žádoucí, aby úprava § 94 ZOK platila obecně. 

10. V článku X se bod 3 (§ 524 odst. 1 NOZ) zrušuje. 
Odůvodnění: 

 Jedná se o neúčelnou právní normu. Již z jazykového výkladu je zřejmé, že 
zájmeno „jeho“ se vztahuje k „jednotlivému cennému papíru“; „hromadná 
listina“ je ženského rodu, a proto by se na ni muselo odkazovat slovem 

Neakceptováno 
 
Stávající znění je sporné a je vhodné postavit řešení najisto. To dokládá i 
komentářová literatura. Doc. Pauly například uvádí následující: „V jistém 
rozporu s tím ovšem je nezdařilá formulace odst. 1 ‘včetně jeho čísla‘. Tomu 
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„jejího“. Výklad, že hromadná listina (například hromadný kmenový list nebo 
hromadná akcie) musí obsahovat i vlastní číselné označení je prima facie 
nesprávný. 

je třeba jistě rozumět tak, že hromadná listina musí obsahovat své vlastní 
číselné označení, a nemělo by tomu být rozuměno tak, že v ní musí být 
uvedena též číselná označení nahrazovaných cenných papírů. (Kdyby měl 
platit opak, postrádal by např. jakýkoli smysl požadavek § 262 ZOK na to, 
aby hromadná akcie obsahovala údaj o tom, kolik akcií nahrazuje.) S 
ohledem na uvedenou formulaci, navíc podpořenou důvodovou zprávou, lze 
však doporučit, aby hromadná listina obsahovala i tato číselná označení, byť 
třeba jen označením jejich číselné řady.“ (J. Pauly in Švestka, J., Dvořák, J., 
Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1243). Opačně doc. Kotásek – „Mezi náležitosti hromadné listiny je nově 
zařazeno také číslo (resp. čísla) nahrazovaných cenných papírů. O tom byly 
v minulosti rovněž spory zejména u akcií, většinově se však prosadil náhled, 
že hromadná listina musí nést výše uvedené numerické označení.“ (J. 
Kotásek in Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. 
Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 408). Oba názory spojuje dr. 
Vítek, který uvádí: „Vzhledem k pochybnostem vznikajícím v minulosti 
uznal zákonodárce za vhodné vyslovit se, alespoň v důvodové zprávě, ke 
skutečnosti, že zákon výslovně stanoví, že mezi náležitosti hromadné listiny 
patří i čísla jednotlivých cenných papírů nahrazovaných hromadnou listinou; 
tam, kde bude hromadná listina nahrazovat souvislou číselnou řadu 
jednotlivých cenných papírů, přirozeně nebude nutné uvádět všechna jejich 
čísla a postačí jejich číselnou řadu srozumitelně označit (např.: ‘14–396‘). 
K tomu lze dodat, že pokud bude hromadných listin vydáno více, pak bude 
nutno očíslovat i tyto jednotlivé hromadné listiny“ (J. Vítek in Lavický, P. 
a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1874). 

 
Ministerstvo 
vnitra 
 

K čl. I bodu 5 – k § 7 odst. 5: 
Dáváme na zvážení vhodnost navrhované konstrukce, neboť v daném případě 
ve skutečnosti nejde o uveřejnění. Za vhodnější bychom považovali 
konstrukci, která by možnost zpřístupnění některých informací pouze 
zúženému okruhu adresátů (společníkům) jako výjimku z povinnosti 
uveřejnit, nikoli jako specifický způsob uveřejnění. 
V této souvislosti doporučujeme přepracovat i stávající § 7 odst. 2, který 
používá již zastaralý výraz „uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup“ a zavádí velmi nevhodně legislativní zkratku „internetové stránky“, u 
niž není ani jednoznačně patrné, jaká pasáž textu je vlastně zkracována. Dle 
našeho názoru by bylo vhodnější a plně postačující uvést, že informace má 
akciová společnost uveřejňovat na svých internetových stránkách, popřípadě 
se zdůrazněním, že tyto stránky mají být přístupné bezplatně. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
S ohledem na skutečnost, na kterou poukazuje připomínkové místo, návrh 
zákona konstruuje fikci uveřejnění na internetových stránkách.  
Pokud jde o slovní spojení „způsob umožňující dálkový přístup“ používá jej 
i řada jiných právních předpisů, například § 529 odst. 1 o. z., § 50l odst. 3 o. 
s. ř., § 25 odst. 2 správního řádu, § 38v zákona o daních z příjmů atd. 
Dalším prvkem zkratky je také požadavek, aby informace byly „dostupné 
jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy“, tj. aby elektronická 
cesta k nim nebyla příliš složitá. Je třeba, aby zákon na jiných místech 
pracoval s tímto pojmem se všemi zde vymezenými vlastnostmi.  
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K čl. I bodu 21 – k § 34 odst. 1: 
Doporučujeme v zájmu předcházení výkladovým nejasnostem výslovně 
stanovit, že se poslední věta týká i komplementářů, popř. obecně stanovit, že 
zisk se dělí mezi neomezeně ručící společníky. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Nedomníváme se, že je výslovné zdůraznění nezbytné, domníváme se, že je 
dovoditelné, že část zisku připadající na komplementáře nemůže být 
rozdělena mezi nikoho jiného. Uvedené zdůrazňuje důvodová zpráva a tento 
závěr podporují i daňové předpisy; část zisku připadající na komplementáře 
se nedaní na úrovni společnosti, ale až jako příjem konkrétního 
komplementáře.  
Navíc formulace navrhovaná připomínkovým místem není přesná; i 
komanditista může být neomezeně ručící společník (srov. § 118 odst. 2 věta 
druhá ZOK). 

K čl. I bodu 40 – k § 46 odst. 3: 
Doporučujeme vypustit část věty „, která splňuje požadavky a předpoklady 
pro výkon funkce,“ pro nadbytečnost, neboť tato podmínka je uvedena 
v odstavci 4. 
 
 

Akceptováno jinak 
 
K odstranění duplicit bude ustanovení upraveno takto: 
„(3) Je-li členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva 
právnická osoba, bez zbytečného odkladu zmocní jedinou fyzickou osobu, 
která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené 
zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu 
zastupovala; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti 
a ztráty způsobilosti pro výkon funkce se použijí na zástupce obdobně. 
(3) (4)  Zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu 
obchodní korporace kapitálové společnosti nebo družstva, nahradí, musí 
splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro 
samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci 
kapitálové společnosti nebo družstvu nahradí společně a nerozdílně s 
právnickou osobou, kterou zastupuje.“ 

K čl. I bodu 57 – k § 58 odst. 1: 
Doporučujeme nahradit slovo „dokud“, slovem „pokud“. Navrhované znění by 
totiž mohlo vést k výkladu, že dokud neprojeví obchodní korporace jinou vůli, 
má odstupující člen stále vykonávat věci, co nesnesou odkladu, a to po nijak 
neomezenou dobu. Máme za to, že vhodnější bude určit, že má vykonat vše, 
co objektivně nesnese odkladu bez vazby na další jednání obchodní korporace 
s tím, že pokud obchodní korporace projeví jinou vůli, půjde o případy, kdy 
nebude chtít, aby nadále tyto činnosti vykonával. 
 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 62 – k § 59 odst. 4: 
 
Z návrhu není zcela zřejmé, zda bylo účelem, aby nejvyšší orgán společnosti 
schvaloval smlouvu o výkonu funkce až po jejím uzavření. Takový výklad by 
dle našeho názoru nepřiměřeně zasahoval do stávající praxe, kdy 
v kapitálových společnostech se na valné hromadě schvalují vzory smluv o 
výkonu funkce včetně odměn a zvolení členové dozorčí rady nebo výboru pro 
audit již uzavírají smlouvy dle schválených vzorů. Valná hromada tedy již 
jednotlivé smlouvy neschvaluje. Navrhujeme tuto praxi neměnit a ponechat 
stávající úpravu, tedy nahradit slova „po jejím uzavření“ slovy „po vzniku 
funkce člena voleného orgánu kapitálové společnosti“. 

Akceptováno jinak  
Cílem navrhované změny v § 59 odst. 4 není zabránit stávající praxi, kdy 
smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada jako vzor a následně je 
se členy voleného orgánu kapitálové společnosti uzavřena smlouva o 
výkonu funkce ve znění již schváleného vzoru. Naopak je reflektována 
praxe a umožňuje se, aby vzorová smlouva o výkonu funkce byla schválena 
valnou hromadou takřka kdykoli – před vznikem funkce člena voleného 
orgánu kapitálové společnosti, po vzniku jeho funkce (před uzavřením 
smlouvy o výkonu funkce), stejně jako po uzavření smlouvy o výkonu 
funkce. 
Zákonná úprava pouze stanoví nejzazší okamžik, do kdy musí být smlouva o 
výkonu funkce schválena valnou hromadou, aby se zabránilo záměrným 
prodlevám se schválením smlouvy o výkonu funkce ze strany kapitálové 
společnosti, v důsledku čehož by člen voleného orgánu po nepřiměřeně 
dlouhou dobu vykonával funkci bezplatně; od tohoto nejzazšího okamžiku 
náleží v případě neschválení smlouvy o výkonu funkce členovi voleného 
orgánu odměna obvyklá.  
Předkládaná novela mění pouze onen nejzazší okamžik, neboť nahrazuje 
„bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 
kapitálové společnosti“ slovy „bez zbytečného odkladu po jejím uzavření“. 
Není totiž vhodné, aby byla lhůta bez zbytečného odkladu vázána na 
okamžik vzniku funkce, protože smlouva o výkonu funkce (která nevychází 
z již schváleného vzoru a musí tudíž být teprve schválena valnou hromadou) 
může být uzavřena i několik let po vzniku funkce; v takovém případě by 
měla lhůta bez zbytečného odkladu začít běžet až od okamžiku uzavření 
smlouvy o výkonu funkce.  
Z důvodu odstranění výkladových nejasností proto navrhujeme, aby 
ustanovení § 59 odst. 4 znělo: 
„(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší 
orgán neschválí nejpozději bez zbytečného odkladu po jejím uzavření z týchž 
důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v 
době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době 
vzniku funkce za činnost obdobnou činnosti, kterou člen voleného orgánu 
vykonával.“. 
Bude rovněž doplněna důvodová zpráva ve výše uvedeném smyslu. 
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K čl. I bodu 63 – k § 59 odst. 6: 
Navrhujeme pravidlo pro řešení rozporů společenské smlouvy a smlouvy o 
výkonu funkce stanovit i pro rozpor se stanovami, už vzhledem ke zrušení 
pravidla obsaženého ve stávajícím § 439 odst. 3 (novelizační bod 483). 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Souhlasíme se záměrem sledovaným připomínkou. Uvedené však není třeba 
do zákona psát výslovně u daného pravidla, jelikož to ze zákona již vyplývá. 
Podle stávajícího § 3 odst. 3 (nově § 3 odst. 2) ZOK platí, „že společenskou 
smlouvou se podle této hlavy (tj. hlavy I) a hlavy IV rozumí i stanovy a 
zakladatelská listina.“ Hlava I zahrnuje § 1 až 94, tj. i navrhované 
ustanovení § 59 odst. 6 z.o.k, tj. dané pravidlo dopadá i na stanovy. 

 
K čl. I bodu 71 – k § 66 odst. 3: 
Navrhujeme upravit znění poslední věty. Nepovažujeme za ideální hovořit o 
„úspěchu insolvenčního správce“, vhodnější by bylo stanovit, jakým 
rozhodnutím se ukončí řízení, aby to vedlo k možnosti věřitelů uplatnit 
pohledávky. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Textace pravidla byla převzata z § 239 insolvenčního zákona, kde se rovněž 
hovoří o úspěchu insolvenčního správce. V rámci zachování terminologické 
jednotnosti právního řádu považujeme za vhodné použít zavedenou 
terminologii. 

 
K čl. I bodu 74 – k § 69 odst. 2: 
Doporučujeme část věty „přestože není členem orgánu, a bez zřetele k tomu, 
jaký vztah ke společnosti má“ vypustit pro nadbytečnost, uvedené lze odvodit 
z předešlého textu. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Tato formulace byla převzata z § 66 odst. 6 obchodního zákoníku. Lze 
souhlasit, že materiálně se nejedná o žádnou modifikaci oproti textu 
předcházejícímu. Nicméně se domníváme, že definice bude se zdůrazněním 
těchto aspektů srozumitelnější a návodnější.  

K čl. I bodu 83 – k § 79 odst. 3: 
1. S ohledem na materiální publicitu obchodního rejstříku považujeme za 

nutné dostatečným způsobem verifikovat údaj o členství v koncernu, 
který by se dle navrhovaného řešení zakládal na informaci poskytnuté 
pouze jednou stranu předmětného vztahu. Z toho důvodu navrhujeme 
podmínit zápis do obchodního rejstříku vyjádřením řídící osoby. 

2. Rovněž chybí přechodné ustanovení, které by stanovilo, že lze postupovat 
podle § 72 dle stávající úpravy § 79 odst. 3 do uplynutí lhůty pro splnění 
povinnosti zapsat informaci o členství v koncernu a řídící osobě do 
obchodního rejstříku. 

 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
Souhlasíme s připomínkovým místem, že je potřeba zabránit praxi, kdy 
obchodní korporace deklaruje příslušnost k určitému koncernu, ačkoli 
členem koncernu není. Z tohoto důvodu také navrhujeme novelizovat § 79 
odst. 3, aby se nově koncernová příslušnost prokazovala zápisem 
v obchodním rejstříku, nikoli pouze uveřejněním na internetových 
stránkách. Zároveň připouštíme, že je potřeba, aby řídící osoba vyjádřila 
souhlas s tvrzením řízené osoby, že je součástí koncernu; v opačném případě 
by mohly existovat nepravdivé zápisy o koncernové příslušnosti 
v obchodním rejstříku.  
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S připomínkovým místem se neshodujeme pouze ve způsobu legislativního 
řešení. Považujeme doplnění věty druhé za nadbytečné, neboť skutečnosti, 
které je potřeba doložit při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, 
plynou (a také by ze systematického hlediska měly plynout) z procesního 
předpisu (nikoli z hmotněprávní úpravy, kterou je zákon o obchodních 
korporacích). Tímto procesním předpisem je zákon č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který v § 12 stanoví: 
„[n]avrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas 
osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci zápisu 
osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných 
listin;…“.  
Z citovaného ustanovení vyplývá, že není možné v rámci zápisu řízené 
osoby uvést skutečnost, že je členem koncernu konkrétní řídící osoby, aniž 
by řídící osoba souhlasila s tím, že bude jako řídící osoba zapsána v rámci 
zápisu řízené osoby. Jinak řečeno, řízená osoba bude povinna při podání 
návrhu na zápis koncernové příslušnosti do obchodního rejstříku doložit i 
souhlas řídící osoby; v opačném případě nebude možné u řízené osoby 
zapsat údaj, kdo je řídící osobou. 
 
Přechodné ustanovení bude doplněno. 

K čl. I bodu 200 – k § 175 odst. 3: 
Podle návrhu zákona musí mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné 
listiny, jestliže zákon vyžaduje, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo 
osvědčeno veřejnou listinou, oproti nynějšímu požadavku na úředně ověřený 
podpis. Důvodová zpráva ovšem neuvádí, proč má ke zpřísnění požadavku na 
formu dojít, s výjimkou odkazů na cizojazyčná znění implementované 
evropské směrnice. Z doslovného překladu příslušných pasáží se však 
požadavek na formu notářského zápisu výslovně nepodává, nehledě na to, že 
by v některých unijních jurisdikcích, např. ve Velké Británii nebo Irsku, jejíž 
koncepce tzv. notary public neodpovídá postavení notáře v civilněprávních 
jurisdikcích, nebylo možné tento požadavek žádným způsobem splnit. 
Požadavek na osvědčení ve formě veřejné listiny proto považujeme za 
nadbytečný. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Přestože textace směrnice nehovoří výslovně o potřebě notářského zápisu, 
jakýkoli jiný závěr však není v souladu se smyslem pravidla, kterým je 
ověření, že zakladatelské právní jednání (popř. jeho změny) je v souladu se 
zákonem. V zemích, ve kterých se nestanoví předběžná správní nebo soudní 
kontrola, která by soulad se zákonem posoudila, tj. i ČR, musí tuto kontrolu 
provést subjekt odlišný. V českém právním prostředí pak jedinou možnost 
představuje notářské ověření zakladatelského právního jednání; notář při své 
činnosti je povinen zkoumat, zda je zakladatelské právní jednání v souladu 
se zákonem. V případě pouhého ověření podpisu se posouzení souladu se 
zákonem neprovádí. 
K závěru, že směrnice požaduje notářské ověření, dochází i právní teorie. P. 
Šuk, P. Čech: „Jelikož právní řád nestanoví při zakládání společnosti 
předběžnou správní ani soudní kontrolu, musí mít společenská smlouva 
formu notářského zápisu. A její změny taktéž. Můžeme tento požadavek 
fakticky eliminovat pomocí § 175 odst. 3 ZOK? Tváří v tvář povinnosti 
loajality a z ní plynoucímu závazku k eurokonformnímu výkladu? Máme za 
to, že nikoli. Přes znění § 175 odst. 3 ZOK proto dovozujeme, že usnesení 
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valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy lze per rollam přijmout 
pouze tak, že hlasy společníků budou mít formu notářského zápisu.“ [Čech, 
P., Šuk, P. Právo obchodnících společností v praxi a pro praxi (nejen 
soudní). Bova Polygon, Praha, 2016, s. 303, 304)]. I. Štenglová: „Směrnice 
2009/101 (bývalá první) klade na členské státy v článku 11 jasný požadavek, 
aby v těch státech, jejichž právní předpisy nestanoví předběžnou správní 
nebo soudní kontrolu při zakládání společnosti, byl akt, kterým se společnost 
zakládá, jakož i jeho změny, úředně sepsán. U nás nemáme předběžnou 
kontrolu, rejstříkové soudy ji neprovádějí. Jsme tedy povinni zabezpečit, aby 
byl notářský zápis pořízen o každé společenské smlouvě společnosti 
s ručením omezeným i její změně. (…) Na jedné straně nelze pochybovat o 
tom, že z požadavku směrnice – jak shora argumentováno – plyne povinnost 
České republiky zajistit pro rozhodování o změně společenské smlouvy 
formu notářského zápisu a formě notářského zápisu nasvědčuje i výklad 
systematický, logický a teleologický.“ (Štenglová, I. Některé problémy 
změny zakladatelského právního jednání kapitálové obchodní společnosti. 
Bulletin Advokacie, č. 9, 2016, s. 27). Srov. rovněž Čech, P. Není změna 
společenské smlouvy jako změna společenské smlouvy, Právní rádce, č. 4, 
2015, s. 34-37, či Čech P.: Myty a pověry ve výkladu a aplikaci nového 
civilního práva: Dnešní klid před zítřejší bouří, Právní rádce, č. 7-8, 2015, s. 
48-51. 
Již dnes by tedy mělo být pravidlo vykládáno eurokonformně, tj. tím 
způsobem, že je třeba notářský zápis. 

K čl. I bodu 216 – k § 192 odst. 4: 
Návrh ustanovení neodpovídá záměru podle důvodové zprávy, dle které 
je zamýšleno toliko umožnit vyloučit aplikaci odst. 2 vždy spolu s odst. 3, 
znění návrhu ustanovení by však mohlo být vykládáno odlišně. Lze např. 
uvažovat o možnosti vyloučit jen aplikaci odst. 3, což nepochybně není pro 
osoby domáhající se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 192 odst. 4 bude upraveno následovně: 
 
„Určí-li tak společenská smlouva, odstavec 2 se nepoužije.“ 
 
Vyloučí-li společenská smlouva odstavec 2, vyloučí tím automaticky i 
pravidlo odstavce 3. 

Nad rámec návrhu k § 199 písm. c): 
Máme za to, že dle výkladových pravidel, konkrétně a minori ad maius, je 
zřejmé, že nesmí-li se člen jednatel účastnit na podnikání jak ovládající osoba 
jiné osoby s obdobným předmětem činnosti, tím spíše to nebude možné u 
stejného předmětu činnosti. Doporučujeme tudíž slova „se stejným nebo 
obdobným“ nahradit slovy „s obdobným“, ostatně jako tomu je v písm. b). 
Připomínka se shodně týká i § 441 odst. 2 a 3, § 451 odst. 2 a 3, § 459 odst. 3 
a § 710 odst. 3. 

Neakceptováno 
 
Souhlasíme, že slova „se stejným“ se v zákoně vyskytují nadbytečně. 
Nicméně se nedomníváme, že by se jednalo o případ, který by v praxi činil 
potíže. 
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K čl. I bodu 397 – k § 362: 
Doporučujeme určit lhůtu pro doručení návrhů a protinávrhů, při jejímž 
dodržení je představenstvo povinno zajistit jejich uveřejnění, alespoň na 3 dny 
před valnou hromadou oproti navrhovanému 1 dni s tím, že s později 
doručenými návrhy a protinávrhy seznámí představenstvo akcionáře na valné 
hromadě. Dle našeho názoru při později doručených návrzích je již 
administrativně, personálně i technicky složité zajistit uveřejnění na 
internetových stránkách. 
 
 

Částečně akceptováno 
 
Souhlasíme, že nemusí být vždy v možnostech společnosti, aby uveřejnila 
návrhy či protinávrhy, které jsou společnosti doručeny den před konáním 
valné hromady, zvláště stane-li se tak v pozdějších hodinách. Na druhou 
stranu lhůtu 3 dnů před konáním valné hromady považujeme za zbytečně 
dlouhou; uveřejnění dokumentu na internetové stránky není natolik 
zatěžujícím úkonem, který by představenstvu nebo správní radě trval 3 dny. 
Navrhujeme tedy kompromisní lhůtu 2 pracovních dnů před konáním valné 
hromady. 

K čl. I bodu 487 - k § 443 odst. 2: 
Doporučujeme ustanovení upravit tak, aby bylo zjevné, k jakému dni zaniká 
funkce člena, neboť důvodová zpráva uvádí, že má k zániku dojít dnem 
účinnosti tohoto zvolení, avšak ustanovení pojednává pouze o podmínce 
zvolení nového člena, bez bližšího určení rozhodného okamžiku. Připomínka 
se shodně týká § 453 odst. 2, § 460 odst. 2 a 712 odst. 1. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Rozumí se samo sebou, že okamžik zániku funkce člena představenstva 
nemůže předcházet účinnosti zvolení člena nového. Není z povahy věci 
možné, aby zanikla funkce dosavadnímu členu představenstva, pokud 
rozhodnutí o volbě nového člena na jeho místo nenabylo účinnosti. 
Způsob formulace tohoto ustanovení byl ve smyslu vznesené připomínky 
rovněž zvažován v průběhu legislativních prací. Důvodová zpráva 
zdůrazňuje to, co namítá připomínkové místo. 

K čl. I bodu 499 – k § 457 odst. 1: 
Požadavek na minimálně 3 členy správní rady není dostatečně odůvodněn, 
zejména není zřejmé, jak (a zda vůbec) nynější právní úprava působí v praxi 
problémy. Odůvodnění nevhodností kumulace pravomocí v jediné osobě není 
zcela přiléhavé za situace, kdy tuto kumulací zároveň návrh zákona v 
některých případech připouští. Požadavek na tříčlennou správní radu nadto 
představuje nutnost vyšších nákladů v podobě odměn za výkon funkce dvou 
členů správní rady navíc. Návrh sice umožňuje snížit počet v jednočlenné 
společnosti, ale lze si představit, že i v jiných společnostech s nízkým počtem 
společníků může být vyšší počet členů správní rady zatěžující a především 
nadbytečný. Doporučujeme setrvat u stávající úpravy. 
 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Zákon o obchodních korporacích zapovídá kumulaci funkce člena 
představenstva a dozorčí rady, tj. předvídá přítomnost minimálně jednoho 
exekutivního a jednoho neexekutivního člena voleného orgánu.  
Uvedené lze dovodit i v úpravě monistické akciové společnosti. Stávající 
úprava monismu předpokládá přítomnost člena správní rady a statuárního 
ředitele. Připouští sice, že statutární ředitel může být současně předsedou 
správní rady, v takovém případě by však měla mít správní rada ještě alespoň 
jednoho dalšího člena (srov. § 462 odst. 2 druhá věta). Podotýkáme, že si 
jsme vědomi názorů, že správní rada i v těchto případech může být 
jednočlenná. Takovouto kumulaci nepovažujeme za žádoucí, je proto 
nezbytné trvat, aby správní rada měla alespoň 3 členy; výjimka je dána pro 
jednočlenné společnosti. 

K čl. I bodu 635 – k § 568 odst. 3: 
V rámci právní jistoty doporučujeme namísto obecného označení „ustanovení 
o ochraně věřitelů“ na předmětná ustanovení dílu 1 odkázat. Připomínka se 
shodně týká i stávajícího § 544 odst. 1. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Přestože výčet konkrétních ustanovení je zajisté uživatelsky přívětivější, 
v případě jakýchkoli výčtů hrozí, že některé pravidlo bude opomenuto a 
následně je třeba počítat s výkladem a contrario. Navíc výčtová ustanovení 
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je třeba v případě změn dotčených ustanovení rovněž novelizovat. 
Důvodová zpráva vypočítává některá ustanovení, na která pravidlo míří.  

K čl. XII bodu – obecně k novele zákona o veřejných rejstřících: 
Cílem navrhované úpravy je dle důvodové zprávy dosažení propojenosti 
českého obchodního rejstříku s obchodními či obdobnými rejstříky (ústřední, 
podnikové) dalších členských států prostřednictvím rozhraní pro evropskou 
centrální platformu. V ustanoveních § 3a, § 83, § 83a, § 95a a § 100 je buď 
přímo v návrhu zákona, nebo ve zvláštní části důvodové zprávy zmiňován 
„systém propojení rejstříku/rejstříků“, aniž by byl tento systém dostatečně 
definován a popsány příslušné procesy. Vyvstává tudíž otázka, zda má 
navrhovatel jasnou představu o definici tohoto systému, jehož existenci 
předpokládá, a funkcí, které by měl zajišťovat. Tyto představy by bylo vhodné 
blíže upřesnit v důvodové zprávě už jen z důvodu, že těmito změnami zákona 
je reagováno evropskou legislativu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Informace o fungování propojení českého obchodního rejstříku s 
obchodními či obdobnými rejstříky (ústřední, podnikové) dalších členských 
států prostřednictvím rozhraní pro evropskou centrální platformu je 
v legislativních materiálech (zejména RIA a důvodová zpráva) popsána. 
Cílem navrhované úpravy je dosažení propojenosti českého obchodního 
rejstříku s obchodními či obdobnými rejstříky (ústřední, podnikové) dalších 
členských států prostřednictvím rozhraní pro evropskou centrální platformu. 
Vybrané informace o kapitálových společnostech, závodech a odštěpných 
závodech zahraničních kapitálových společností se budou mezi obchodními 
rejstříky jednotlivých členských států předávat napříště automaticky 
prostřednictvím systému propojení rejstříků; nevyžaduje se žádné další 
oznámení. Za tímto účelem se proto stanoví, že vybrané informace 
rejstříkový soud uveřejní nejen v obchodním rejstříku, ale rovněž 
prostřednictvím systému propojení rejstříků. 
Nový čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES vymezuje, z čeho se tento systém 
(věcně) skládá; o definici však nejde. 
Návrh zákona vychází u technických specifikací fungování navrhované 
úpravy mj. z nařízení Komise (EU) 2015/884 ze dne 8. června 2015, kterým 
se stanoví technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení 
rejstříků stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES.  
Obecně lze proces výměny informací prostřednictvím BRIS rozdělit do dvou 
směrů: 
1. Údaje z českého obchodního rejstříku o společnostech s ručením 
omezeným, akciových společnostech a závodech a odštěpných závodech 
zahraničních kapitálových společností budou zasílány do BRIS. 
Zprostředkovány by měly být veškeré údaje vedené v českém obchodním 
rejstříku, jakož i listiny uložené ve sbírce listin. 
2. Údaje, které budou zahraničními obchodními registry zpřístupněny 
prostřednictvím BRIS, zapsány do českého obchodního rejstříku (ve vztahu 
k subjektům v něm zapsaným). 
Tyto požadavky jsou následně promítnuty do návrhu novely zákona o 
veřejných rejstřících. 
 

Nad rámec návrhu: 
 

Vysvětleno 
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Dáváme na zvážení, zda vytvořit speciální úpravu k obecnému ustanovení § 
441 odst. 2 občanského zákoníku, který v poslední větě stanoví „Vyžaduje-li 
se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc“. 
V rámci úpravy obchodních korporací tak mnohdy dochází k situaci, kdy je 
vyžadována plná moc ve formě veřejné listiny, což považujeme v kontextu 
obchodních korporací za nepřiměřeně přísné a komplikující jednání. 
 

Upozorňuje na novelu občanského zákoníku, provedenou zákonem č. 
460/2016 Sb., která mění právě § 441 odst. 2, a to následujícím způsobem: 
 
„(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se 
zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné 
formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže 
formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, 
postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné 
formě s úředně ověřeným podpisem.“ 

K čl. I bodu 94 - k § 84 odst. 2: 
Doporučujeme opravit slovo „vtazích“ na slovo „vztazích. 
 
 

Akceptováno 

K čl. I bodu 291 – k § 247 odst. 2: 
Je navrhováno zavést legislativní zkratku „kusová akcie“, přičemž však není 
navrhováno její současné vypuštění z § 257 odst. 1. Obecně jsme však toho 
názoru, že zde není na místě legislativní zkratku zavádět, když se jedná o 
název akcie, resp. definovaný pojem, čemuž odpovídá i § 257. Doporučujeme 
tudíž nadále pracovat jen s pojmem kusová akcie a nezavádět pro něj 
legislativní zkratku. 
 

Akceptováno částečně 
Duplicitní legislativní zkratka kusové akcie v § 257 ZOK bude odstraněna. 
 
Již dnes zákon o obchodních korporacích formou zavedení legislativní 
zkratky vymezuje základní znaky kusové akcie; v zájmu zachování právní 
jistoty a zabránění vzniku výkladových nejasností upřednostňujeme její 
zachování.  

K čl. IV bodu 15 – k § 80ga odst. 2 písm. i) notářského řádu: 
Doporučujeme upravit ustanovení tak, aby stylisticky odpovídalo § 80gd odst. 
2 písm. k). Navrhujeme tedy slova „sepsání, popřípadě, že schválen nebyl“ 
nahradit slovy „sepsání, nebo že schválen nebyl“. 
 
 

Akceptováno 

K  čl. IV bodu 15 – k § 80gb odst. 1 notářského řádu: 
Je navrhována legislativní zkratka „notářský zápis o návrhu rozhodnutí“. Toto 
označení se nám nezdá vhodné, neboť z něj není patrné, že se jedná o návrh 
rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánu, a ne o návrh 
rozhodnutí podle § 80a odst. 2. Doporučujeme proto zvolit jinou legislativní 
zkratku. 
 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že s ohledem na kontext (skupinový nadpis) je jasné, že se 
jedná o návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánu. 

K čl. IV bodu 15 – k § 80gc odst. 2 notářského řádu: 
V úvodní větě doporučujeme vypustit slovo „obsah“ pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno 

K čl. IV bodu 15 – k § 80gd odst. 2 notářského řádu: 
1. V písm. b) navrhujeme slova „místo, den a rok“ nahradit slovy „místo a 

Akceptováno  
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datum“ po vzoru § 80ga odst. 2 písm. b). 
2. V písm. i) doporučujeme slova „v prohlášení podle písm. g) a h), j) údaj o 

celkovém počtu členů“ nahradit slovy „v prohlášení podle písm. g), h) a 
j), údaj o celkovém počtu členů“. 

 
 
K čl. XIV: 
Doporučujeme opravit slovo „zákona“ na slovo „zákon“. 
 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 
1. V čl. I bodu 61 (§ 59 odst. 3) se stanoví, že se do předmětného ustanovení 

doplňuje věta „Tím není dotčeno ustanovení odstavce 4 a § 61 odst. 1“. 
Navrhovaná změna však není promítnuta v platném znění, které naopak 
odkaz na § 61 odst. 1 obsahuje v odstavci 5. 

2. Platné znění zákona o obchodních korporacích je v § 59 vyznačeno 
ustanovení odstavce 5, které však není obsaženo ve vlastním návrhu 
novely. 

3. V platném znění chybí vyznačení čl. XII bodu 1 – nového § 3a zákona o 
veřejných rejstřících. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 
kultury 
 
Mgr. Eva 
Straková 
tel. 257 085 
261,  
eva.strakova@
mkcr.cz 
 
Mgr. Jiří 
Klusoň, tel. 
220 407 356, 
jiri.kluson@mk
cr.cz 
 

K čl. X bod 1 - § 158a občanského zákoníku 
Zde návrh předpokládá, že každá právnická osoba bude povinna uchovávat po 
celou dobu své existence zápisy z jednání jejího nejvyššího orgánu. Tuto 
konstrukci pokládáme za nepraktickou. Může nastat situace, kdy právnická 
osoba ztratí možnost tyto dokumenty uchovávat a disponovat s nimi. Důvody 
mohou být různé. Může nastat zásah vyšší moci (požár, povodeň), který 
zapříčiní fyzické zničení dokumentů. Může dojít třeba ke krádeži dokumentů 
(v praxi Ministerstva kultury došlo například k situaci, kdy příjemce dotace 
nemohl vyúčtovat dotaci, již obdržel ze státního rozpočtu, protože fyzické 
osobě - statutárnímu orgánu příjemce dotace byl vykraden automobil, v němž 
převážel originály účetních dokladů, a byl odcizen i šanon s účetními 
doklady). Rovněž může nastat situace, kdy právnická osoba sice existuje, ale 
dokumenty podle tohoto ustanovení nemůže uchovávat, neboť byly vybrány 
za archiválii postupem podle zákona č. 499/2004 Sb. a jako takové jsou 
uchovávány v příslušném archivu. Také může nastat situace, že dokumenty 
jsou povinně předloženy orgánům činným v trestním řízení (§ 8 odst. 1 ve 
spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.) nebo správnímu orgánu, který 
vede správní řízení, v němž je třeba jako důkazní prostředek využít konkrétní 
dokument, resp. listinu (§ 53 zákona č. 500/2004 Sb.). 

Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
Obecnou povinnost uchovávat vybrané dokumenty ukládá téměř všem 
právnickým osobám již dnes zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, v tomto se tedy nejedná o povinnost, kterou by právnické osoby 
neznaly. Politické strany, politická hnutí, spolky, ústavy, odborové 
organizace či organizace zaměstnavatelů mají podle přílohy č. 2 tohoto 
zákona povinnost uchovávat např. zakládací listiny, statuty, organizační řády 
a další dokumenty o organizační struktuře. Obchodní společnosti a družstva 
(s výjimkou bytových družstev) mají navíc povinnost uchovávat i např. 
protokoly a zápisy z jednání statutárního či dozorčího orgánu nebo zápisy 
z valných hromad.  
Tito tzv. soukromoprávní původci mají povinnost dokumenty uchovávat po 
dobu, po kterou je potřebují pro svou činnost, a poté je musí předložit 
archivní službě k výběru archiválií, ledaže zvláštní právní předpis jinak. 
Tímto předpisem je právě např. zákon o obchodních korporacích v platném 
znění, který stanoví povinnost uchovávat dokumenty po celou dobu 
existence akciové společnosti (srov. § 425 odst. 2), nebo občanský zákoník 
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Jak výše vysvětleno, právnická osoba nemůže efektivně splnit povinnost, 
kterou návrh obecně zavádí. Navrhujeme proto vypuštění bodu 1 v čl. X. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

ve znění navrhované novely. 
Navržené ustanovení § 158a o. z. pouze akcentuje jeden z dokumentů, které 
musí obchodní společnosti uchovávat, a to zápisy z jednání nejvyššího 
orgánu i s přílohami (a aplikační dosah rozšiřuje i na případy, kdy jsou 
rozhodnutí přijímána mimo zasedání) s tím, že jasně stanoví lhůtu, po kterou 
tyto dokumenty musí právnická osoba uchovávat z doby „do předložení 
dokumentů k výběru archiválií“ na dobu „po celou dobu své existence“. 
Sjednocuje tak pravidlo povinnosti akciových společností (srov. § 425 odst. 
2 ZOK) s povinnostmi ostatních právnických osob; není dán důvod, aby 
podléhaly odlišnému režimu.  
K námitce, že dokumenty mohou být archivovány, je třeba uvést, že zákon 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je zákon speciální 
k občanskému zákoníku, a proto má úprava v něm obsažená přednost před 
obecnou úpravou občanského zákoníku. Budou-li dokumenty archivovány 
v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě, postupuje právnická 
osoba po právu a nelze tak uvažovat o vzniku odpovědnosti za porušení 
zákonné povinnosti (viz níže).  
V případě, že dokumenty budou v souladu s úpravou ve zvláštním zákoně 
předány orgánům činným v trestním řízení, je z povahy věci vyloučeno, aby 
po dobu trestního řízení uchovávala právnická osoba originály těchto 
dokumentů. Po skončení trestního řízení budou předmětné dokumenty 
vráceny právnické osobě zpět. 
Co se týče případného „porušení“ této povinnosti v důsledku zásahu vyšší 
moci, domníváme se, že zde nemůže vznikat odpovědnost dané právnické 
osoby – k tomu srov. § 75 odst. 1 zákona o archivnictví a v případě 
odpovědnosti za škodu § 2910 o. z., které stanoví liberační (resp. 
exkulpační) důvody pro takové případy. Podle tohoto pravidla by se 
postupovalo i v případě krádeže dokumentů atd. 

 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 
 
 
JUDr. Pavla 
Schödelbauerov
á 
 
Pavla.Schodelba

K čl. I – Změna zákona o obchodních korporacích 
 
K bodu 39 [§ 46 odst. 2] 
Doporučujeme výslovně stanovit písemnou formu informace, neboť tato 
informace má pro společnost zásadní význam. Proto doporučujeme za slova 
„nebo kapitálovou společnost nebo družstvo“ vložit slovo „písemně“. 

Neakceptováno 
 
Požadavek písemné formy nepovažujeme v tomto případě za vhodný. 
Předně soukromé právo je postaveno na zásadě neformálnosti právního 
jednání, písemnou formu zákon vyžaduje především tehdy, má-li být 
zajištěna ochrana osob nebo veřejného pořádku a nelze-li tohoto cíle 
dosáhnout jinak, což však předmětné ustanovení nenaplňuje.   
Zároveň je třeba upozornit, že zákon o obchodních korporacích na více 
místech předvídá povinnost informovat obchodní korporaci, resp. její orgán 
o skutečnostech, které by potenciálně mohly obchodní korporaci poškodit 
(např. úprava střetu zájmů), avšak nestanoví povinnou písemnou formu. 
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uerova@mmr.cz Současně lze poukázat i na § 153 občanského zákoníku, který je obdobou 
předmětného ustanovení; ani v tomto případě však není vyžadována písemná 
forma informace. Zavedení požadavku písemné formy pouze v předmětném 
ustanovení by tak bylo nesystémové. 

K bodu 40 [§ 46 odst. 3] 
Doporučujeme z důvodu právní jistoty výslovně uvést, od kdy začíná běžet 
lhůta bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k výkladovým pochybnostem. 

Neakceptováno  
 
S ohledem na dikci navrhovaného § 46 odst. 6 až 8 a přechodného 
ustanovení (viz čl. II bod. 4) považujeme doplnění okamžiku, od něhož 
počíná běžet lhůta bez zbytečného odkladu, za nadbytečné.  
Je-li právnická osoba nově zvolena členem voleného orgánu kapitálové 
společnosti nebo družstva, má povinnost zmocnit fyzickou osobu bez 
zbytečného odkladu od vzniku funkce, nejpozději pak do dvou měsíců od 
vzniku funkce.  
Je-li právnická osoba členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo 
družstva již v době nabytí účinnosti tohoto zákona, má povinnost zmocnit 
fyzickou osobu bez zbytečného odkladu ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nejpozději pak do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

K bodu 47 [§ 53 odst. 3] 
Doporučujeme předkladateli s ohledem na závažnost obsahu takové dohody 
stanovit pro takovou dohodu výslovně písemnou formu, a to tak, že se za 
slova „se obchodní korporace“ vloží slovo „písemně“. 

Neakceptováno  
 
Požadavek písemné formy nepovažujeme v tomto případě za nutný. Předně 
soukromé právo je postaveno na zásadě neformálnosti právního jednání. 
Občanský zákoník obecně nepožaduje písemnou formu smlouvy. Ujednání o 
novaci nebo o narovnání taktéž nevyžaduje písemnou formu, s výjimkou 
případů, kdy byl původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o 
právu již promlčeném. Požadavek písemné formy není stanoven ani 
v případě zániku závazků (tj. včetně prominutí dluhu). 
Není pochyb, že písemná forma dohody bude v praxi pravidlem nejen 
z důvodu právní jistoty, ale i pro účely schvalování dohody nejvyšším 
orgánem společnosti či budoucího usnadnění dokazování. Ovšem právě i 
s ohledem na skutečnost, že dohoda musí být schválena nejvyšším orgánem 
společnosti, jehož rozhodnutí bude v písemné formě existovat, lze považovat 
výslovné stanovení písemné formy dohody za nadbytečné. 

K bodu 57 [§ 58 odst. 1] 
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, zda by nebylo vhodnější namísto 
žádosti o změnu okamžiku zániku funkce a jejího schválení příslušným 
orgánem obchodní korporace stanovit, že změna okamžiku zániku funkce 
může být založena dohodou mezi obchodní korporací a odstupujícím členem. 
S dohodou přitom v obdobném případě počítá přímo zákon kupříkladu v § 58 

Neakceptováno 
 
Cílem úpravy odstoupení člena voleného orgánu z funkce je zajistit, aby 
odstupující člen nezpůsobil ochromení společnosti, zvláště jedná-li se o 
jediného člena statutárního orgánu. Z tohoto důvodu končí funkce 
odstupujícího člena uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení z funkce 
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odst. 1 třetí věta nebo v § 58 odst. 2. 
Doporučujeme proto předkladateli, aby slova „neschválí-li příslušný orgán 
obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce“ byla 
nahrazena slovy „ledaže písemná dohoda mezi odstupujícím členem 
a obchodní korporací určí jiný okamžik zániku funkce“. 

orgánu, který ho zvolil; tento orgán by měl být oprávněn rozhodnout o jiném 
okamžiku zániku funkce. 
Z tohoto důvodu nepovažujeme za vhodné, aby byl jiný okamžik zániku 
funkce odstupujícího člena určen na základě dohody s obchodní korporací. 
V takovém případě by o jiném okamžiku zániku funkce rozhodoval člen 
statutárního orgánu zastupující společnost a nikoli orgán, kterému jinak 
náleží právo jmenovat a odvolat odstupujícího člena voleného orgánu. 
Ostatně stejná formulace je obsažena ve stávajícím znění § 59 odst. 5. 
Nelze argumentovat ani obdobným zněním navrhovaného § 58 odst. 1 třetí 
věta a § 58 odst. 2. V prvním případě se totiž nejedná o dohodu s obchodní 
korporací, nýbrž o dohodu s jediným společníkem, jenž vykonává působnost 
orgánu, který odstupujícího člena zvolil; opět tedy rozhoduje orgán, který 
odstupujícího člena zvolil, nikoli obchodní korporace. V druhém 
z uvedených důvodů se skutečně uzavírá dohoda s obchodní korporací, 
protože neexistuje orgán, který odstupujícího člena orgánu zvolil (vysílací 
práva, kodeterminace).  

K bodu 71 [§ 63 odst. 2] 
Doporučujeme z důvodu zavedení legislativní zkratky v § 63 odst. 1 slova 
„podle odstavce 1“ nahradit slovy „o vyloučení“. 

Akceptováno  
 
 

K bodu 71 [§ 64 odst. 2] 
Jestliže přímo ex lege právní mocí rozhodnutí o vyloučení funkce zanikne a 
zároveň po dobu stanovenou v rozhodnutí nebude moci určený subjekt funkci 
vykonávat, považujeme formulaci „ač se jím nestal anebo jím být přestal“ 
spíše za nadbytečnou. Proto doporučujeme předkladateli slova „,ač se jím 
nestal anebo jím být přestal“ vypustit. 

Akceptováno 
 
Slova „ač se jím nestal nebo jím být přestal“ budou z předmětného 
ustanovení vypuštěna.  

K bodu 71 [§ 66 odst. 1 písm. a)] 
Z důvodu výkladové jistoty doporučujeme předkladateli, aby zvážil, zda by na 
tomto místě nebylo vhodné upřesnit, že se jedná o vyloučení právě ve smyslu 
§63 a násl. respektive, zda by nebylo vhodné odkázat na důsledky s takovým 
vyloučením spojené. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) bude přesunuto k obecné úpravě 
diskvalifikace. 

K bodu 116 [§106 odst. 3] 
Aby bylo najisto postaveno, že jde pouze o povinnosti, které souvisejí s účastí 
ve společnosti, doporučujeme do věty druhé vložit za slova „svou povinnost“ 
slova „související s jeho účastí ve společnosti“ a za slova „závažným 
způsobem“ vložit slovo „tyto“. 

Neakceptováno  
 
Domníváme se, že specifikace povinností, jejichž porušování může vést 
k rozhodnutí soudu, že společník přestává být statutárním orgánem 
společnosti, je nadbytečná. Z povahy i dikce předmětného odstavce plyne, 
že se jedná o povinnosti související pouze s výkonem funkce statutárního 
orgánu společnosti; právě v případě jejich porušování se jeví adekvátní 
sankcí rozhodnutí soudu, podle něhož přestává být společník statutárním 
orgánem společnosti.  
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Nejedná se tedy o porušení jakékoli povinnosti společníka, tedy povinnosti 
související s účastí ve společnosti, nýbrž o povinnosti související s výkonem 
funkce statutárního orgánu. Za porušení povinností souvisejících s účastí ve 
společnosti hrozí společníkovi vyloučení postupem podle § 115 odst. 2 
ZOK.  

K bodu 492 [§ 448b odst. 3] 
Doporučujeme zvážit, zda je skutečně záměrem předkladatele, aby ustanovení 
dopadalo jen na zaměstnance v pracovním poměru. V ustanovení odstavce 1 
jsou sice uvedeni zaměstnanci obecně, ale v odstavcích 2 a 3 se hovoří o 
zaměstnancích v pracovním poměru. Doporučujeme proto, aby předkladatel 
zvážil, zda pokud jde kupříkladu o právo volit člena dozorčí rady, má 
ustanovení dopadat skutečně jen na zaměstnance v pracovním poměru, nebo 
souhrnně na všechny osoby pracující ve společnosti v základních pracovně 
právních vztazích. 

Neakceptováno  
 
Rozšíření aktivního i pasivního práva volit členy dozorčí rady na všechny 
zaměstnance společnosti, tedy na všechny osoby pracující ve společnosti 
v základních pracovně právních vztazích, není vhodné. Právo volit členy 
dozorčí rady umožňuje zaměstnancům podílet se na správě společnosti, v níž 
pracují, neboť se předpokládá, že pracovní poměr zakládá určitý užší vztah 
mezi nimi a společností, proto mají zájem na jejím řádném fungování. 
V případě osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr nelze vždy dovodit tento užší vztah, proto jim není přiznáno 
právo podílet se na správě společnosti. Navrhované řešení, podle něhož 
volební právo náleží pouze zaměstnancům v hlavním pracovním poměru, 
ostatně vychází z úpravy obchodního zákoníku.  
Na závěr je třeba upozornit, že i zákon č. 458/2016 Sb., který s účinností od 
14. 1. 2017 novelizuje zákon o obchodních korporacích a který znovu zavádí 
povinnou kodeterminaci (šlo o poslanecký návrh), počítá s aktivním 
volebním právem pouze zaměstnanců v pracovním poměru.  

K bodu 677 [§ 731 odst. 2] 
Změny úpravy náležitostí stanov uvedených v odstavci 1 písm. a) 
předmětného paragrafu by se neměly vztahovat na členy, jejichž členství 
vzniklo přede dnem schválení změny stanov, pokud nebyly změny schváleny 
všemi členy družstva. 
Takovým řešením by se vyhovělo záměru podle důvodové zprávy v tom 
smyslu, že nelze provádět změny v této zásadní záležitosti bez souhlasu všech 
dosavadních členů, mají-li se změny dotýkat současných členů. Přitom by se 
současně umožnilo, aby se případně upravily podmínky pro potenciálně nové 
členy pouze nadpoloviční většinou hlasů například v případech, kdy v rámci 
existujícího bytového družstva dojde k pořízení nových (dalších) bytů, ať v 
rámci výstavby bytů určených k pronájmu budoucím členům v nově 
vystavěném domě nebo například v rámci přístavby, vestavby či nástavby 
stávajícího domu, a k přijímání nových členů, kteří se stanou nájemci nově 
pořízených družstevních bytů, pokud by bylo potřebné pro tyto účely upravit 
některé podmínky pro uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu s ohledem 
na specifické podmínky pořízení nových nájemních bytů. Dosavadních členů 

Akceptováno jinak 
 
Ke změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a) bude třeba souhlas ¾ všech 
členů družstva, každý člen bude mít 1 hlas, a dále souhlas všech těch členů, 
kteří aktuálně plní podmínky pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy; 
je nepřijatelné, aby se těmto členům změnila „pravidla hry“ bez jejich 
výslovného souhlasu. 
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by se však takové změny nedotkly, pokud by tyto nové podmínky neschválili 
všichni stávající členové. 
S ohledem na shora uvedené požadujeme, aby byl text § 731 odstavce 2 
nahrazen textem: 
„Změny úpravy náležitostí stanov uvedených v odst. 1 písm. a) se nevztahují 
na členy, jejichž členství vzniklo přede dnem schválení změny stanov, pokud 
nebyly změny schváleny všemi členy družstva.“. 
Tato připomínka je zásadní 
K bodu 683 a 684 [§ 741] 
Družstevní nájem je velmi specifickým právním vztahem mezi bytovým 
družstvem a členem bytového družstva, přičemž jde o součást členských práv 
a povinností, jak plyne jednoznačně a výslovně z příslušných ustanovení o 
bytovém družstvu v zákoně o obchodních korporacích. 
Do obsahu členských práv a povinností, v daném případě do práv a povinností 
spojených s nájmem družstevního bytu, by neměla zasahovat obecná 
občanskoprávní ustanovení týkající  
se nájmu bytu, který představuje kvalitativně zásadně odlišný právní vztah 
(jak z hlediska subjektů, tak z hlediska pojetí tohoto právního vztahu), jehož 
obsah si vytváří subjekty projevem své soukromé vůle. Limity pro tvorbu 
právního vztahu mezi členy a bytovým družstvem by měl stanovit jen v 
nezbytné míře zákon o obchodních korporacích v ustanoveních o bytovém 
družstvu. 
Kogentní ustanovení občanského zákoníku o nájmu či nájmu bytu jsou totiž 
upravena pro ochranu nájemce běžného, tedy nájemce jako slabší strany 
tohoto občanskoprávního vztahu, a nikoli pro ochranu nájemce družstevního 
bytu. Není tu důvod, aby tato ochrana platila i pro nájemce družstevního bytu. 
Vztah nájemce družstevního bytu k bytovému družstvu jako pronajímateli 
není vztahem slabší strany. Družstevní nájemce je fakticky společníkem 
bytového družstva, členem této korporace. 
Proto by kogentní ustanovení vztahující se k nájmu podle občanského 
zákoníku neměla dopadat na bytová družstva. Jednalo by se o neodůvodněný 
zásah do autonomie bytových družstev a o oslabení principu družstevní 
demokracie a samosprávy, podle níž si členové družstva svoje záležitosti 
spravují sami na základě oprávnění spolurozhodovat, kontrolovat a podílet se 
na správě. 
Stanovy by měly nastavit vlastní pravidla. Nejde o tržní nájem, jde o nájem 
zvýhodněný, který předpokládá, že členové plní povinnosti a využívají práva, 
které si bytové družstvo, jehož jsou členy, samo stanovami nastaví. 
S ohledem na shora uvedené požadujeme, aby byl dosavadní text § 741 

Částečně akceptováno 
 
Nelze souhlasit, že jde o koncepční změnu právní úpravy. Navrhovaná 
změna reaguje na stávající nejistotu, zda se stanovy bytového družstva 
mohou odchýlit od kogentní úpravy v občanském zákoníku, či nikoli. M. 
Novotný sice dovozuje, že se stanovy mohou odchýlit od kogentní úpravy 
nájmu (M. Novotný in Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. 
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2016. s. 352), opačně však F. Cileček (F. Cileček in Štenglová, I., 
Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 945), Z. Čáp (Z. Čáp in Lasák, J., 
Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 2723, 2724) a M. 
Hulmák s E. Kabelkovou (M. Hulmák, E. Kabelková in Hulmák, M. a kol. 
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 354).  
Je sice pravdou, že právo na uzavření nájemní smlouvy je jedním 
z členských práv spojených s družstevním podílem, to však bez dalšího 
neznamená, že v bytovém družstvu nemůže být slabší strana, kterou je třeba 
chránit. Obecně lze konstatovat, že i obchodním korporacím je vlastní 
přítomnost slabší strany a že i právo obchodních korporací zavádí některé 
instituty, které slabší stranu chrání, např. actio pro socio, právo dovolat se 
neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu, požadavek na rozhodování 
kvalifikovanou většinou či požadavek souhlasu všech. O změně podmínek 
nájmu by napříště měla rozhodovat prostá většina přítomných, tj. řada členů 
může být přehlasována. Ti v konečném důsledku představují slabší stranu, 
která je ve stejném postavení jako nájemce – tj. buď na podmínky přistoupí, 
nebo z nájemního vztahu odejde; členové bytového družstva jsou navíc 
oproti běžným nájemcům k družstvu vázáni svou majetkovou účastí, není 
proto tak jednoduché často ani výhodné se z tohoto vztahu vyvázat -  tím 
spíše je proto nezbytné je chránit. 
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nahrazen textem: 
„Pro nájem družstevního bytu se použijí ustanovení občanského zákoníku 
upravující nájem, nájem bytu nebo nájem prostoru sloužícího podnikání, 
pokud tento zákon nebo stanovy nestanoví jinak.“. 
Tato připomínka je zásadní 

Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá specifika, 
tato specifika jsou však upravena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích a vylučují tak obecnou úpravu v občanském zákoníku. Zákon o 
obchodních korporacích kogentně stanoví způsob ukončení nájemního 
vztahu (§ 734 ZOK), s ohledem na skutečnost, že je právo nájmu spojeno 
s podílem, stanoví, že se společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 
736 a 737 ZOK), dále kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba 
neurčitá [§ 742 písm. a) ZOK], či neziskové nájemné (§ 744 ZOK). 
Pokud jde o vznik družstevního nájmu, právo na uzavření nájemní smlouvy 
je sice po splnění předepsaných podmínek právem spojeným s podílem, i tak 
však nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy. 
Pokud jde o odevzdání bytu, v případě, že dojde k převodu nebo přechodu 
podílu a tím i nájmu družstevního bytu, družstvo v takovém vztahu nebude 
vystupovat, na druhou stranu v případě vystoupení člena z družstva to bude 
právě družstvo, kdo bude přebírat byt a následně jej odevzdávat novému 
nájemci. 
V případě, že bude družstvo předávat byt svému členovi do družstevního 
nájmu, mělo by jej předat ve stavu způsobilém k užívání, jak předvídá 
občanský zákoník; pokud by tomu tak nebylo, měla by členovi poskytnuta 
stejná ochrana jako běžnému nájemci. V situacích převodů a přechodů 
družstevního nájmu družstvo byt nepředává. 
Úprava nájemného je vyloučena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích, jedná se o úpravu speciální k obecné úpravě občanského 
zákoníku, proto má úprava v zákoně o obchodních korporacích přednost a 
ustanovení v občanském zákoníku se tak nepoužije. 
Je třeba přisvědčit, že současné pojetí běžné údržby a běžných oprav je pro 
účely družstevního nájmu nevyhovující. S ohledem na uvedené bude 
v zákoně o obchodních korporacích formulováno speciální pravidlo. 
Skutečnost, že se jistota neužívá, neznamená nic jiného, než že si ji strany 
nesjednaly, což však koresponduje s úpravou v občanském zákoníku. 
Úprava výpovědi je vyloučena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích, jedná se o úpravu speciální k obecné úpravě v občanském 
zákoníku, proto má úprava v zákoně o obchodních korporacích přednost; 
ustanovení v občanském zákoníku se tak nepoužije. 
Úprava následků smrti nájemce je vyloučena speciální úpravou v zákoně o 
obchodních korporacích. 
Pravidlo § 2238 o. z. je nezbytné vykládat ve vztahu k družstevnímu nájmu 
tím způsobem, že pokud bez uzavření nájemní smlouvy užívá byt osoba, 
která splnila podmínky pro nájem bytu, tak po 3 letech se považuje nájemní 
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smlouva za uzavřenou (a jde o družstevní nájem); v případě, že byt užívá 
osoba, která není členem družstva nebo osoba, která nesplnila podmínky pro 
vznik práva na uzavření nájemní smlouvy, tak se fikce také použije, nepůjde 
však o družstevní nájem, ale o nájem běžný. 
S ohledem na skutečnost, že pravidlo pro obnovení nájmu se váže na nájem 
na dobu určitou a družstevní nájem je nájmem na dobu neurčitou, je pravidlo 
občanského zákoníku o obnovení nájmu na družstevní nájmy 
neaplikovatelné. 
Domníváme se, že úprava podnájmu v občanském zákoníku by se měla 
aplikovat na družstevní nájmy. Ustanovení § 2274 o. z. ve spojení s § 2272 
odst. 2 o. z. připouští výklad, že pronajímatel má právo vyhradit si ve 
smlouvě (a stanovy jsou druhem smlouvy) souhlas s přijetím podnájemce, 
nejedná-li se o osobu blízkou nebo případy zvláštního zřetele hodné. Existují 
však i opačné názory, tj. že aplikace § 2272 odst. 2 je v případě situace 
podle § 2274 o. z. vyloučena. 
Pokud jde o úrok z prodlení, ustanovení § 1970 o. z. stanoví možnost si 
ujednat jinou výši úroku z prodlení, než výši zákonnou. Nelze stanovit výši 
úroku z prodlení rozpornou s dobrými mravy, ale vyšší než zákonný úrok 
ano. Kormě toho ustanovení § 2239 o. z. zapovídá pouze ukládání 
povinností, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené, což 
nemusí být případ úroku z prodlení vyššího, než stanoví nařízení vlády. 
Ukládání smluvní pokuty je zapovězeno v běžných nájmech a stejně tak u 
družstevních. Toto platí, ale zůstává zachována možnost sjednání úroku 
z prodlení ve výši přesahující zákonnou výši. 
Pokud jde o uložení povinnosti k úklidu domu, lze usuzovat, že se nemusí 
jednat o povinnost, která je vzhledem k okolnostem nepřiměřená; tuto 
povinnost lze v závislosti na konkrétních okolnostech a podmínkách sjednat. 
Domníváme se, že kogentní úprava o podnikání v bytě není v rozporu 
s požadavky družstevních asociací a MMR. Srov. např.: „Nájemce je 
oprávněn v bytě i pracovat nebo podnikat pouze za předpokladu, že tím 
nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt nebo dům. V opačném případě porušuje 
nájemce své povinnosti a v závislosti na intenzitě tohoto zvýšeného zatížení 
může být jeho jednání posouzeno i jako hrubé porušení nájemcových 
povinností, opravňující pronajímatele k výpovědi podle § 2288 odst. 1 písm. 
a)“ (J. Bajura, J. Salač in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský 
zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1217, 1218). 
Bude závist na konkrétní situaci, do jaké míry podnikání člena družstva 
v bytě působí zvýšené zatížení pro byt nebo dům (tj. ostatních členů 
družstva), a na dokazování. V případě družstevního nájmu je vyloučena 
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výpověď z nájmu, ale za hrubé porušení povinností je možné člena 
z družstva vyloučit - § 734 odst. 1 písm. a) ZOK 
Domníváme se, že kogentní úprava o chovu zvířat v občanském zákoníku 
není v rozporu s požadavky družstevních asociací a MMR. Občanský 
zákoník neumožňuje bezbřehý chov zvířat v bytě. Nájemce je oprávněn 
chovat zvíře pouze za předpokladu, že tím družstvu nebo ostatním 
obyvatelům nepůsobí obtíže nepřiměřené poměrům. Navíc vyvolá-li chov 
zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu, nahradí nájemce tyto náklady 
pronajímateli. 
Pokud jde o stavební úpravy a opravy bytů ze strany bytových družstev, 
poskytuje úprava v občanském zákoníku vyváženou ochranu jak pro 
pronajímatele, tak pro nájemce. Souhlas nájemce s úpravami bytu není třeba 
mimo jiné v situaci, kdy úprava nesnižuje hodnotu nájmu a lze ji současně 
provést bez většího nepohodlí. Lze předpokládat, že pokud bude družstvo 
činit stavební úpravy nebo opravy, budou zvyšovat hodnotu bydlení, bytové 
družstvo je současně povinno zajistit, aby byly úpravy provedeny bez 
většího nepohodlí nájemce. 
 
Lze tedy shrnout, že družstevní nájem nevykazuje odlišnosti neslučitelné 
s kogentní úpravou občanského zákoníku. V zákoně o obchodních 
korporacích však bude formulováno speciální pravidlo dopadající na běžnou 
údržbu a drobné opravy.  
Pokud úprava nájmu v občanském zákoníku nekoresponduje s praxí ve 
společnosti, je zákon obcházen či porušován; tento samotný fakt však 
nemůže být jediným důvodem pro její změnu. Nicméně je otázkou, zda je 
úprava v občanském zákoníku ve všech případech racionální.  
 

K bodu 685 [§ 748 a §749 obecně] 
Podle současné právní úpravy bytové družstvo po vyloučení člena družstva 
s tímto bývalým členem jedná již pouze o vyklizení bytu a vyplácí 
oprávněnému subjektu vypořádací podíl. Podle návrhu novely by vyloučením 
nájemce, člena bytového družstva, pro porušování jeho povinností z bytového 
družstva, pro družstvo započal komplikovaný proces spojený s přípravou bytu 
k prodeji (obtížně realizovatelnou, pokud bývalý člen v bytě bydlí), s inzercí, 
s prohlídkou bytu (rovněž obtížně realizovatelnou, pokud bývalý člen v bytě 
bydlí), s poskytováním informací o bydlící osobě, s dosažením přiměřené 
ceny a jejím vyplacením oprávněné osobě. Veškeré tyto starosti vyloučeného 
člena, který porušoval svoje povinnosti, přičemž mohl svůj podíl převést již 
dříve, budou přeneseny na družstvo, které bude povinno realizovat prodej 

Částečně akceptováno 
 
Navrhovaná úprava bude pozměněna následujícím způsobem: 
Prodej uvolněného družstevního podílu bude navazovat na ustanovení § 620 
ZOK, tj. roční lhůta k prodeji neuplyne dříve, než 1 rok od pravomocného 
skončení soudního řízení o neplatnosti vyloučení, resp. 1 rok od uplynutí 
lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za 
neplatné. 
Družstvo si před vyplacením vypořádacího podílu bude moci srazit 
následující své náklady:  

a) prokazatelné účelně vynaložené náklady na prodej uvolněného 
podílu, 
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ještě za bydlení bývalého člena družstva, což výrazně sníží cenu prodávaného 
bytu. V návrhu není dále vůbec zohledněno právo člena družstva požadovat 
přezkoumání usnesení o vyloučení z družstva, které může celý proces výrazně 
zpomalit. Celkově takto navrženou kogentní úpravu tedy považujeme za 
nežádoucí. 
Požadujeme proto, aby právní úprava této problematiky byla ponechána jako 
dispozitivní, shodně jako je tomu u jiných obchodních korporací. 
Tato připomínka je zásadní 

b) prokazatelné účelně vynaložené náklady, které družstvu vznikly po 
vyloučení člena (náklady na vyklizení, náklady spojené 
s udržováním bytu ode dne vyklizení do prodeje podílu), 

c) prokazatelné splatné pohledávky, které družstvu vznikly po 
vyloučení člena (neuhrazené nájemné po vyloučení), 

d) prokazatelné splatné pohledávky, které družstvu vznikly před 
vyloučením člena (dluhy, pro které byl člen z družstva vyloučen – 
tj. neuhrazené nájemné před vyloučením). 

 
Navrhované řešení představuje spravedlivý způsob určení vypořádacího 
podílu, aniž by bylo dotčeno bytové družstvo či na druhou stranu 
znevýhodněn konkrétní člen. 
Navrhovaná úprava je kogentní pouze v případě vyloučení člena družstva. 
V ostatních případech je úprava dispozitivní, nesmí se však zapomínat na 
skutečnost, že i v tomto případě musí být způsob určení vypořádacího podílu 
vhodný (srov. stávající § 36 odst. 3 poslední věta ZOK či navrhovaný § 36 
odst. 2 ZOK). V případě vyloučení člena družstva je nezbytné trvat na jeho 
ochraně, je nepřípustné, aby byl potrestán dvakrát, tj. vyloučením a ještě 
nespravedlivým určením výše vypořádacího podílu; vypořádací podíl by měl 
odrážet vždy reálnou hodnotu podílu. 
Konstrukce vypořádacího podílu se sice může zdát komplikovaná, ve svém 
důsledku tomu tak však není. Družstvo se může obrátit s prodejem na 
realitního zprostředkovatele. Dle běžné praxe si realitní zprostředkovatel 
účtuje provizi z prodejní ceny a v případě neúspěchu prodeje žádná není. 
Přiměřená cena se může určit s přihlédnutím k cenám obdobných bytů na 
realitním trhu. 
Pokud by se nepodařilo prodat uvolněný družstevní podíl ve stanovené 
lhůtě, může se družstvo obrátit na dražebníka, který zorganizuje tzv. 
holandskou dražbu (tj. dražbu, při které se postupně snižuje podání až do 
doby, než někdo příslušný podíl koupí) a z výtěžku si odečte náklady na 
dražbu. Družstvo jako takové nemusí mít s prodejem žádné starosti.  
 

K bodu 685 [§ 748 odst. 2] 
Doporučujeme z důvodu právní jistoty předmětné ustanovení doplnit o 
uvedení doby, do kdy nelze práva a povinnosti vykonávat. 

Neakceptováno 
Z návrhu vyplývá, že nelze vykonávat práva a povinnosti spojená 
s uvolněným podílem. Od okamžiku, kdy podíl již nebude uvolněný (od 
okamžiku prodeje), bude moci nabyvatel podílu vykonávat všechna práva a 
povinnosti spojená s takovým podílem. 

K bodu 685 [§ 748 odst. 3] 
Doporučujeme doplnit předmětné ustanovení tak, že bude uvedeno, za koho 

Neakceptováno 
V případě uvolněného podílu zůstává členu, jehož účast v družstvu zanikla, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 137 

družstvo jedná jako zástupce. 
Po věcné stránce je třeba vyjasnit postavení bytového družstva jako 
zákonného zástupce, zejména jeho práva a povinnosti. Otázkou kupříkladu je, 
zda lze považovat i pronájem uvolněného bytu za běžnou správu, nebo by 
muselo družstvo získat souhlas soudu ve smyslu ustanovení § 461 občanského 
zákoníku. 
S ohledem na shora uvedené požadujeme, aby bylo předmětné ustanovení 
blíže vyjasněno, a tedy zejména aby byl v ustanovení specifikován rozsah 
práv a povinností bytového družstva jako zákonného zástupce. 
Tato připomínka je zásadní 

pouze holé vlastnictví podílu a právo na vypořádací podíl. Takový člen tedy 
zůstává vlastníkem podílu a družstvo jej při prodeji takového podílu 
zastupuje. Rozsah oprávnění družstva je zákonem výslovně omezen pouze 
na prodej družstevního podílu (srov. „uvolněný podíl prodá bytové družstvo 
jako zástupce“); není oprávněno činit nic dalšího. Tato konstrukce vychází 
ze stávající úpravy společnosti s ručením omezeným – srov. § 212 a 213 
ZOK a příslušnou komentářovou literaturu. 

K bodu 685 [§ 749 odst. 1] 
Požadujeme, aby bylo jasně stanoveno, že bytové družstvo vyplatí výtěžek 
z prodeje teprve po odečtení nákladů na prodej, nákladů, které budou během 
prodeje vznikat, nákladů na vyklizení bytu atd. Podle našeho názoru nepostačí 
pouze institut započtení, jak je uvedeno v důvodové zprávě, neboť pokud 
například běží exekuční řízení, nelze započtení provést. 
S ohledem na shora uvedené požadujeme doplnit na konci odstavce 1 větu: 
„Bytové družstvo si může ze získaného výtěžku z prodeje uvolněného podílu 
odečíst účelně vynaložené náklady spojené s prodejem družstevního podílu, 
náklady na vyklizení bytu, případně náklady spojené s udržováním bytu ode 
dne jeho vyklizení do prodeje uvolněného podílu a započíst splatné 
pohledávky za členem bytového družstva do zániku jeho členství a 
pohledávky bytového družstva za bývalým členem družstva, jehož účast 
v bytovém družstvu zanikla, až do vyklizení bytu.“. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Navrhovaná úprava bude pozměněna následujícím způsobem: 
Družstvo si před vyplacením vypořádacího podílu bude moci srazit 
následující své náklady:  

a) prokazatelné účelně vynaložené náklady na prodej uvolněného 
podílu, 

b) prokazatelné účelně vynaložené náklady, které družstvu vznikly po 
vyloučení člena (náklady na vyklizení, náklady spojené 
s udržováním bytu ode dne vyklizení do prodeje podílu), 

c) prokazatelné splatné pohledávky, které družstvu vznikly po 
vyloučení člena (neuhrazené nájemné po vyloučení), 

d) prokazatelné splatné pohledávky, které družstvu vznikly před 
vyloučením člena (dluhy, pro které byl člen z družstva vyloučen – 
tj. neuhrazené nájemné před vyloučením). 

 
K čl. II – Přechodná ustanovení 
 
Bod 4. 
Doporučujeme z důvodu odstranění výkladových pochybností, aby se 
předmětné ustanovení výslovně zmiňovalo i o povinnosti zapsat uvedenou 
skutečnost do obchodního rejstříku tak, aby mohl být naplněn smysl § 46 odst. 
6 předmětného zákona. 

Akceptováno 
 
Přechodné ustanovení bylo doplněno o povinnost zapsat zástupce právnické 
osoby, která je členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo 
družstva, do veřejného rejstříku do dvou měsíců od účinnosti zákona. 

K čl. X – Změna občanského zákoníku 
 
K bodu 1 [§ 158a odst. 2] 
Navrhujeme doplnit předmětné ustanovení tak, aby i v odstavci druhém byla 
uvedena lhůta, po kterou je společnost povinna předmětné dokumenty 
uchovávat, a to tak, že se za slova „uchovává právnická osoba“ vloží slova 

Akceptováno  
 
Do § 158a odst. 2 bude doplněno „po celou dobu své existence“. 
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„po celou dobu své existence“. 
K bodu 4 [§ 2241] 
Ustanovení § 2241, které platí obecně pro právnické osoby, jejichž členové 
nebo společníci obývají byty ve vlastnictví této právnické osoby z důvodu 
svého členství v ní, by mělo být ponecháno v občanském zákoníku, neboť 
nájem bytu je zásadně upraven v občanském zákoníku. 
S ohledem na tuto skutečnost požadujeme, aby ustanovení bylo ponecháno 
v občanském zákoníku a aby byl dosavadní text § 2241 nahrazen textem: 
„Pro nájem bytu ve vlastnictví právnické osoby, obývaný z důvodu členství 
členem nebo společníkem této právnické osoby, se použijí ustanovení 
občanského zákoníku o nájmu bytu, pokud stanovy nebo společenská smlouva 
nestanoví jinak.“. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno  
 
Pokud by bylo pravidlo zachováno, i nadále by mohly vznikat spory o tom, 
zda se stanovy bytového družstva mohou odchýlit od kogentní úpravy 
nájmu, či nikoliv. Ustanovení § 2241 o. z. je formulováno natolik obecně, že 
by zahrnovalo i bytová družstva. Tato právní nejistota není žádoucí. 
Navíc ani u jiných právnických osob (odlišných od bytových družstev) není 
přípustné, aby se stanovy této právnické osoby odchýlily od kogentní úpravy 
nájmu v občanském zákoníku, i tyto právnické osoby musí v případě jejich 
úpravy ve stanovách respektovat kogentní úpravu nájmu obsaženou 
v občanském zákoníku. Uvedená změna však nevylučuje, aby stanovy této 
právnické osoby obsahovaly úpravu práv a povinností (s přihlédnutím ke 
smluvní autonomii), pokud bude v souladu s úpravou nájmu v občanském 
zákoníku. 

K rozdílové tabulce návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
Na poslední straně rozdílové tabulky je v tabulce s výčtem směrnic 
v posledním řádku uveden neúplný název směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34 EU. Doporučujeme tuto citaci upravit tak, aby název směrnice 
odpovídal názvu, který je uveden v Eurlexu, a to „Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních 
závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS“. 
 

Akceptováno 
 
V rozdílové tabulce bude upraven název směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU.  

SCMVD 
 
JUDr. Rostislav 
Dvořák 
Rostislav.Dvora
k@scmvd.cz 
 

Varianta 1) 
V § 635 doplnit nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem a 
jiný maximální počet zastoupených jedním zmocněncem.“. 
 
Varianta 2) 
V § 635 odst. 2 na konci textu věty první doplnit slova „jiným členem, ledaže 
stanovy určí jinak; zákonné zastoupení a opatrovnictví podle jiného zákona 
tím není dotčeno“ a ve větě třetí slova „jedné třetiny všech členů“ nahradit 
slovy „jednoho člena, ledaže stanovy určí jinak“. 
 
Závažnost celé problematiky spočívá zejména v tom, že výrobní družstva jsou 
vzhledem k jejich specifické formě hospodaření a otevřenému členství 
(nutnost většího objemu finančních prostředků v rezervním fondu družstev, na 

Akceptováno jinak 
 
Bude zapracována varianta 1 s tím, že bude formulována následovně: 
 

(2) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc 
pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, 
zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. 
Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné 
třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské 
schůzi udělenu žádnou plnou moc; stanovy mohou určit nižší počet 
zastoupených jedním zmocněncem.  

(3) Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným 
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jehož poměrnou část nemá bývalý člen v rámci vypořádacího podílu nárok) 
velmi atraktivním cílem pro záměry násilného převzetí a de facto likvidaci s 
následným odkloněním majetku od členů. Příkladů z nedávné minulosti máme 
celou řadu. Současná právní úprava do značné míry specifikuje postavení 
družstev jako odlišné formy podnikání, avšak zároveň družstva vystavuje 
možnosti zmíněného nepřátelského převzetí bez ohledu na důsledky pro 
podnik jako takový, zaměstnanost, vyvedení majetku vyplývajícího z 
členského podílu mimo stávající družstevníky a už vůbec možnosti dosažení 
návratu do předchozího stavu a to i v případě porušení práva. K tomuto 
nepřátelskému převzetí často napomohla i široká úprava udělování plných 
mocí, v jejímž rámci mohl nečlen družstva disponující poměrně velkým 
počtem hlasů cíleně a za úplatu ovlivnit jednání orgánů družstva. 
S ohledem na specifické postavení družstev v ekonomice a nakonec i s 
ohledem na jejich stávající právní zakotvení je vhodné přistoupit k úpravě, 
která zmíněným negativním krokům předejde. Ať už s ohledem na ochranu 
majetku družstevníků, ochrany zaměstnanosti, nebo i zachování know-how 
družstev. Pro realizaci našich návrhů hovoří také fakt, že v řadě zemí EÚ 
včetně historických, je tato věc ošetřena zákonem, který připouští předání plné 
moci ve výrobních družstvech výhradně členu družstva. 
Pro námi navržené změny stávající úpravy hovoří i další skutečnosti: 
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) převzal tradiční vymezení družstva 
jako společenství neuzavřeného počtu osob. Obecná úprava družstva v tomto 
zákoně předpokládá, že stanovy družstva určí podmínky pro členství 
vztahující se k osobě člena s tím, že přestane-li člen některou z podmínek 
splňovat, je to podle tohoto zákona jeden z důvodů pro vyloučení člena z 
družstva. Členství v družstvu má v tomto pojetí vedle majetkové povahy dané 
tím, že je vždy spojeno s vkladem člena do základního kapitálu družstva, také 
zřetelně osobní povahu. Této osobní povaze členství odpovídá požadavek, aby 
práva a povinnosti plynoucí z  členství v družstvu vykonával člen osobně. 
Uvedený požadavek odpovídá také účelu, k němuž se podle úpravy v ZOK 
družstvo zakládá, a kterým je vzájemná podpora jeho členů nebo třetích osob, 
popřípadě podnikání. 
V souladu s tímto pojetím se v důvodové zprávě k definici družstva (§ 552 
ZOK) uvádí, že dosavadní definice byla zpřesněna tak, aby „vyjadřovala více 
podstatu družstva“. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, která 
je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, 
případně za účelem podnikání. 
Definice družstva tak nyní dokonce vychází z opačného principu, než byla 
úprava obsažená     v § 221 obchodního zákoníku, který uváděl na prvním 

členem. 

 
Tato formulace lépe předchází rizikům, na které SCMVD upozorňuje.  
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místě podnikání a na druhém alternativně zajišťování hospodářských, 
sociálních anebo jiných potřeb členů družstva. ZOK dává na první místo 
vzájemnou podporu svých členů (nebo třetích osob), a podnikání uvádí až 
následně, navíc se slovem „případně“. 
Zpřesnění definice je tedy nutné chápat tak, že zákon na družstva nehledí 
primárně jako na ryze podnikatelské subjekty, ale hlavní důraz je kladen 
na vzájemnou podporu svých členů.      S tímto není zcela v souladu 
úprava zastoupení člena družstva na jednání členské schůze. Ačkoli v 
případě hlasování platí princip 1 člen = 1 hlas (s omezenými možnostmi 
odchylek ve stanovách), úprava zastoupení tuto zásadu nerespektuje, 
když nedovoluje omezit jej pouze        v rámci členů družstev. 
Na rozhodnutí by měli mít vliv především ti, jichž se budou dotýkat jeho 
důsledky. Základna členů družstva (a mnohdy zároveň zaměstnanců) 
výrobních družstev je typicky zároveň složena z obyvatelů regionu, kde 
dochází k výrobě. Je málo pravděpodobné, že by členská schůze přijala 
rozhodnutí s potenciálně negativními důsledky, jako jsou např. hromadná 
propouštění či přesunutí výroby do zahraničí. 
Obecná úprava družstva v ZOK umožňuje podmínit členství rovněž 
pracovním poměrem člena k družstvu. S touto podmínkou pro členství zákon 
spojuje zásadu, že členství vzniká dnem vzniku pracovního poměru a dnem 
zániku pracovního poměru končí. Členství je při stanovení uvedené 
podmínky tedy v souběhu s pracovním poměrem člena k družstvu, který 
jeho trvání podmiňuje. Výkon práv a povinností z členství v tomto 
družstvu proto bezprostředně souvisí s plněním povinností i 
uplatňováním práv z pracovního poměru člena k družstvu, ve kterém 
člen může podle pracovněprávních předpisů vykonávat práci jen osobně. 
Tato okolnost je dalším důvodem, aby člen vykonával osobně také práva a 
povinnosti z členství. S pracovním poměrem jako s podmínkou pro členství 
v družstvu je možné se setkat především ve stanovách družstev založených za 
účelem podnikání, k nimž patří i družstva výrobní. 
V současné době je udělení plné moci ve vztahu k družstvu (oproti obecně 
platné právní úpravě) zakotveno ve zvláštním ustanovení ZOK pouze ve 
vztahu k účasti na členské schůzi družstva s tím, že v § 635 odst. 2 ZOK je 
připuštěna obecně možnost zastoupení člena družstva (kýmkoliv) na základě 
písemné plné moci obsahující rozsah jejího udělení (zastoupení na jedné nebo 
na více členských schůzích). Současně ZOK zakazuje, aby zmocněnec 
zastupoval více než 1/3 členů. Možnost odlišné úpravy ve stanovách družstva 
byla předmětem řady diskusí, nicméně z odborné literatury vyplývá, že 
omezení či vyloučení zmocnění je nepřípustné. 
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Nevyhovující je tedy stávající úprava v ZOK v tom, že umožňuje, aby se člen 
účastnil členské schůze v zastoupení zmocněncem, který není členem 
družstva, a aby jeden zmocněnec zastupoval současně až jednu třetinu členů 
družstva. 
Zmocněnec jedná jménem zastoupeného člena a s právními účinky pro tohoto 
člena, avšak jde přitom vždy o vůli projevenou zmocněncem, a nikoliv vůli 
zastoupeného člena. Rozhodování o záležitostech patřících do působnosti 
členské schůze je spojeno s osobním projednáním, při němž členové uplatňují 
své názory na činnost družstva i stanoviska k předloženým návrhům na 
usnesení členské schůze. Pokud není možnost zmocněnce vyžádat si vzhledem 
k vývoji jednání členské schůze v jejím průběhu včas pokyny zastoupeného 
člena vyloučena zcela, je z důvodu potřeby zastoupeného člena se s obsahem 
tohoto jednání nejdříve seznámit přinejmenším omezena. To platí i co do 
možnosti včasné kontroly zastoupeného člena, zda jednání zmocněnce je 
v souladu s jeho zájmy. 
Z uvedených důvodů ZOK umožňuje přenechat projednávání a rozhodování 
na členské schůzi osobám, které jeho členy nejsou, neboť nevyžaduje, aby 
zmocněncem zastupujícím člena na členské schůzi byl jiný člen téhož 
družstva. Tím zákon nabízí možnost, aby řízení a rozhodování v družstvu bylo 
zcela převzato osobami odlišnými od jeho členů. 
Ve vztahu ke srovnání se zahraniční právní úpravou je třeba konstatovat, že na 
Slovensku platí doposud původní právní úprava dle § 240 odst. 2 obch. zák. 
v jeho původním znění. Rovněž např. ve Španělsku a ve Francii je smluvní 
zastoupení omezeno na členy družstva a jejich rodinné příslušníky. 

Notářská 
komora ČR 
 
 
 

1. Novelizační body 6., 7., 8. a 627 navrhujeme zrušit. 
 
Odůvodnění 
Navržená změna ve svém důsledku znamená změnu způsobu založení 
družstva. Družstvo by se nově zakládalo jako jiné korporace přijetím stanov 
v rámci zakladatelského právního jednání, tedy z povahy věci by byl 
vyžadován souhlas všech zakládajících členů družstva. Navržená úprava se 
odchyluje od tradičního způsobu založení družstva, jak byl praktikován 
desítky let. Způsob založení na ustavující schůzi nepovažujeme za raritní, 
neboť takový způsob zná i nový občanský zákoník při založení spolku. 
Družstvo zpravidla zakládá vyšší počet osob, pro něž může být problém se 
dostavit k jednání, případně shodnout se bez dalšího na kompletní úpravě 
stanov, i když nikdo nezpochybní účel založení družstva. Velmi častý případ, 
kdy jsou osoby „nuceny“ založit družstvo, je privatizace bytového fondu, 
která stále probíhá a podmínky měst velmi často vyžadují prodej 

Akceptováno jinak 
 
Stávající koncepce založení družstva na ustavující schůzi bude zachována; 
úprava bude zjednodušena. Kromě toho bude umožněno založit družstvo i 
bez ustavující schůze. Je to jeden z přístupů, který je legitimní a v zahraniční 
používaný. Jde navíc pouze o možnost, které zájemci nemusí využít; 
obdobnou možnost zná již dnes spolkové právo. Založení družstva pouhým 
přijetím stanov může být velmi praktické v situaci, když počet zájemců o 
založení družstva bude nízký a tyto osoby budou ve shodě. 
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prostřednictvím právnické osoby – družstva – jejímiž členy musí být všichni 
nájemníci privatizovaných bytů, kteří splňují předepsané podmínky. Dostanou 
se tak do obdobné situace, která působí nemalé potíže při zakládání 
společenství vlastníků podle § 1200 občanského zákoníku, kde je vyžadován 
rovněž souhlas všech. Stávající úprava založení družstva by však měla být 
formulačně upravena. 

 2. Novelizační bod 14 navrhujeme v tomto znění: V § 23 se za odstavec 1 
vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným lze splatit i jiným 
způsobem, nepřesáhne-li výše všech vkladů částku, jejíž výše nepřesahuje 
limit pro hotovostní platby podle jiného právního předpisu.“ 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění 
Samotná výše původně navrhované částky 20.000,-- Kč není dostatečně 
odůvodněna a je příliš nízká. Praxe ukazuje, že je minimum společností se 
základním kapitálem pod 20 000,-- Kč, jelikož společnost potřebuje 
prostředky na náklady spojené se založením a vznikem společnosti, na kauce 
týkající se nájemného a při velmi nízkém základním kapitálu má v některých 
případech už při svém vzniku záporný vlastní kapitál. Je na místě zjednodušit 
zakládání společnosti tak, aby společnost bylo možno založit při jediné 
návštěvě u notáře a rovněž je třeba i při mezinárodním srovnání zlepšit pozici 
České republiky v počtu dnů potřebných k založení společnosti (Doing 
Business). Zcela se zde nabízí využití hranice pro omezení hotovostních 
plateb dle zákona č. 254/2004 Sb. v platném znění. Správce vkladu podle § 24 
zákona o obchodních korporacích vydává potvrzení o splacení vkladu a ručí 
za to, že vkladová povinnost byla splněna. U částek do navrhované výše (nyní 
270 000,-- Kč) se jedná o dostatečnou záruku. Nelze odhlédnout od toho, že 
splacené vklady jsou velmi často převedeny ze zvláštního účtu během 
několika dnů (při přímém zápisu notářem hodin) na pokladnu společnosti a 
splacení na účet tak nemá pro možné věřitele jak s ohledem na jejich výši, tak 
způsob splacení, podstatný vliv. 

Neakceptováno 
 
Smyslem navrhovaného ustanovení je ulehčit zakladatelům v případech, kdy 
se trvání na povinnosti splatit peněžitý vklad na zvláštní bankovní účet jeví 
z hlediska svého účelu jako neproporční. Na depozitní povinnost je třeba 
nahlížet nejen jako na nástroj ochrany budoucí společnosti, ale také jako na 
nástroj ochrany zakladatelů v případě, že společnost nevznikne. Proto se 
domníváme, že výjimka by měla platit jen v případech, kdy absence této 
pojistky nebude mít nijak zásadní dopad a hranice by měla být stanovena 
v řádech tisíců až desetitisíců. Hranice 20 000 Kč byla stanovena po vzoru 
obchodního zákoníku. 

3. Novelizační bod 35 navrhujeme v tomto znění: § 42 odst. 2 se zrušuje. 
Označení odstavce 1 se zrušuje. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Úpravu obsaženou v § 42 odst. 2 nepovažujeme za nadbytečnou ani 
matoucí. Podle našeho názoru se jedná o zvláštní úpravu. Pokud je zde více 
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Odůvodnění 
Ve smyslu § 1677 a násl. občanského zákoníku je přímo zákonem v každé 
pozůstalostní věci stanoveno, kdo spravuje pozůstalost. V případě potřeby 
ustanoví správce soud – k tomu § 156 a násl. z.ř.s. Stávající znění je tedy 
nadbytečné a matoucí a navržená změna neřeší tento zásadní problém. 

dědiců a žádný správce (ať již protože nebyl povolán či ustanoven správce 
pozůstalosti, nebo protože se více dědiců na správě neshodne), dává § 42 
odst. 2 obchodní korporaci a každému dědici právo podat návrh na 
jmenování správce pozůstalosti. To však z občanského zákoníku nevyplývá. 
Není založeno ani zákonem o zvláštních řízeních soudních.  

 4. V novelizačním bodu 63 (návrh § 59 odst. 5) navrhujeme vypustit slova: 
„ , ledaže byla smlouva o výkonu funkce schválena většinou 
vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy“ 

 
Odůvodnění 
Původně navrhovaná úprava zavádí legislativně nepřijatelnou nepřímou 
novelizaci společenské smlouvy, pro jejíž jednotlivé změny může být 
předepsána různá většina hlasů, a to podle charakteru navrhovaných změn. 
Paradoxně se tak může stát, že k některým ustanovením smlouvy nebude 
možno přihlížet a bude místo nich platit společenská smlouva, některá naopak 
budou mít před společenskou smlouvou přednost. Nepřímá novelizace 
společenské smlouvy při nedodržení formy pro její změny vyžadované 
zákonem nelze stejně považovat za platné. Smlouvu uzavírají různé subjekty a 
mají povinnost respektovat zákon a společenskou smlouvu, nic na tom nemění 
situace, že takovou společenskou smlouvu schvaluje valná hromada. 
Navrhovaná úprava navíc nedůvodně zavádí jiný systém než navržená úprava 
u akciové společnosti – viz novelizační bod 482. 

Neakceptováno 
 
Nedomníváme se, že by se jednalo o nepřímou novelizaci společenské 
smlouvy. Nevytváří se žádná obecná norma a tak se předmětná ustanovení 
společenské smlouvy nemohou stát obsoletními. Jedná se toliko o tzv. 
jednorázový průlom do společenské smlouvy (stanov). Srov. také rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007, ve 
kterém se soud zabýval přípustností takového postupu. V daném rozhodnutí 
Nejvyšší soud jednorázový průlom připustil a zároveň formuloval jeho 
podmínky, kterými jsou: (a) dohoda všech společníků a (b) konkrétní a 
jednorázová povaha tohoto prolomení. Jedná se v podstatě o stejný případ, 
jako kdyby společníci rozhodli o změně společenské smlouvy a následně o 
návratu k původnímu znění společenské smlouvy. Jednorázový průlom do 
společenské smlouvy je připouštěn také německou doktrínou a judikaturou 
(Satzungsdurchbrechung). Máme za to, že taková úprava by měla být 
předpokládána zákonem. Navíc je třeba dodat, že pravidla pro výplatu 
odměn nejsou povinnou náležitostí společenské smlouvy. 
 
Co se týče úpravy navrhované u akciové společnosti, jedná se o specifický 
případ, kdy smlouvu o výkonu funkce schvaluje dozorčí rada a nikoliv valná 
hromada. Proto se nám jeví jako vhodné, aby v daném případě mohl být 
jednorázový průlom možný jen za podmínek předvídaných stanovami (tj. 
připuštěnými valnou hromadou). 

5. Novelizační bod 170 -  navrhujeme zrušit celý novelizační bod. 
Odůvodnění 
Způsob jednání za společnost je v obecné rovině upraven v § 151 a násl. 
občanského zákoníku. Citované ustanovení říká, že zákon stanoví, případně 
zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové 
orgánů právnické osoby za ni rozhodují. Po vypuštění povinné náležitosti 
zakladatelského právního jednání z § 146 zákona o obchodních korporacích, 
vzniká otázka, která má vliv na to, zda i po navržené změně by zápis 
společnosti do veřejného rejstříku byl osvobozen od poplatku za zápis do 
veřejného rejstříku [§ 11 odst. 8, písm. d) zákona č. 459/1992 Sb. o soudních 

Akceptováno 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 144 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – tzv. jednoduché s.r.o.] Mohl by 
nastat výkladový problém v případě, že zakladatelé budou požadovat způsob 
zastupování odlišný od způsobu uvedeného v § 164 odst. 1 občanského 
zákoníku, ten je pevně stanoven a jiný způsob je pouze na vůli zakladatelů. 
Pokud by totiž jiný než zákonem stanovený způsob zastupování nebyl 
považován za povinnou součást zakladatelského právního jednání, pak by ani 
společnost nemohla být osvobozena od poplatku za zápis notářem do 
veřejného rejstříku. Vzniká zde riziko při výběru poplatku za zápis notářem, 
který notář odvádí státu, a považujeme za vhodné odstranit tuto nejistotu 
zákonnou úpravou a nikoli pouze výkladem. 

 6. Novelizační bod 192 navrhujeme v tomto znění:  V § 171 se za odstavec 
1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
„(2) Rozhodnutí podle § 43 odst. 3, § 190 odst. 2 písm. o), § 207 a 208 není 
rozhodnutím, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy. Rozhodnutí 
podle § 43 odst. 3, § 207 a § 208 se osvědčují veřejnou listinou.“. 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Námi navržené znění odpovídá stavu, který zde byl před 1.1.2014, kdy 
obdobné ustanovení bylo obsaženo v § 141 z.č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník. Tato úprava v historii prošla opakovanými změnami a z důvodu 
právní jistoty touto úpravou byla odstraněna nejasnost o tom, jaký charakter 
uvedená rozhodnutí mají, zda se jedná o rozhodnutí, v jejichž důsledku se 
mění společenská smlouva či nikoli a také s ohledem na závažnost takových 
rozhodnutí byla stanovena povinnost sepsat o přijatých rozhodnutích notářský 
zápis. Stávající znění § 146 zákona o obchodních korporacích vyložil 
Nejvyšší soud ve stanovisku zveřejněném pod sp.zn. Cpjn 204/2015. Podle § 
208 zákona o obchodních korporacích, je převod podílu na jiného společníka 
omezen souhlasem valné hromady, neurčí-li společenská smlouva jinak (podle 
obchodního zákoníku byl volně převoditelný na třetí osoby a společenská 
smlouva musela převoditelnost podílu na třetí osobu výslovně podmínit 
souhlasem valné hromady). Změna v osobě společníka v případě společnosti 
s ručením omezeným představuje zásadní zásah do fungování společnosti a je 
na místě preventivní zvýšená ochrana ostatních společníků. Je třeba si 
uvědomit, že zápisy z valných hromad, pokud nejsou osvědčeny notářským 

Neakceptováno 
 
Domníváme se, že právní názor na charakter těchto rozhodnutí je již ustálen 
– srov. Vámi zmiňované sjednocující stanovisko sp. zn. Cpjn 204/2015.  
 
Povinnost sepsat o takových rozhodnutí notářský zápis považujeme za 
nepřiměřeně zatěžující a nákladnou. 
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zápisem, nedávají jistotu o tom, zda a jakým způsobem byl souhlas udělen a 
mohou zbývající společníky stavět do obtížně řešitelné situace, kdy není na 
jisto postaveno, kdo je či není společníkem. Samozřejmě nezpochybňujeme, 
že ke změně společníka dochází na základě smlouvy o převodu podílu. U 
rozdělení podílu je přinejmenším v určitých případech (např. je rozdělován 
podíl se zvláštními právy) zasahováno do společenské smlouvy a je tedy 
nezbytné, aby o takovém rozhodnutí byl sepsán notářský zápis. 

 7. V novelizačním bodu 193 (návrh změn § 171 odst. 3) navrhujeme 
vypustit slova: „nebo b)“. 

 
Tato připomínka je zásadní 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná úprava, kdy by souhlas všech společníků či jen dotčených byl 
vztažen i na rozhodování podle § 171 odst. 1 písm. b) by vedla k tomu, že 
např. při zvýšení a někdy i snížení základního kapitálu (rozhodnutí, v jejichž 
důsledku se mění společenská smlouva), by byl vyžadován souhlas všech 
společníků, neboť prakticky se zejména při zvýšení základního kapitálu 
zasáhne do práv společníků. Tito jsou však chráněni tím, že mají přednostní 
právo a mohou si svůj podíl a tedy i vliv ve společnosti zachovat. Navržená 
úprava příliš posiluje práva některých společníků s ohledem na ochranu, 
kterou jim už nyní přiznává zákon, např. i u nerovnoměrného snížení 
základního kapitálu. 

Neakceptováno 
 
Takové rozšíření je právě záměrem navrhované změny. Zavedl-li zákon o 
obchodních korporacích tuto zvýšenou ochranu zejména minoritních 
společníků, není rozumný důvod, proč by se režim rozhodování podle § 171 
odst. 3 měl vztahovat jen na přímé změny společenské smlouvy a nikoliv na 
ty nepřímé. Stejný závěr je dovozován i za stávající právní úpravy.  

8. V novelizačním bodu 263 (návrh změn § 221) se slova „osvědčující 
usnesení valné hromady“ nahrazují slovy „osvědčující rozhodnutí valné 
hromady“. 

 
Odůvodnění 
Jedná se o legislativně technickou připomínku. 

Neakceptováno 
 
Není nám zřejmé, z jakého důvodu by v daném případě mělo být místo 
„usnesení“ valné hromady hovořeno o „rozhodnutí“ valné hromady. Podle § 
190 odst. 1 ZOK valná hromada rozhoduje usnesením.  

9. Novelizační bod 279 obsahuje odkaz na neexistující § 236 odst. 3 
 
Odůvodnění 
Jedná se o legislativně technickou připomínku. 

Akceptováno  
 
Odkaz bude upraven. 

10. Novelizační body 519 až 522, 534 až 540. Považujeme za nezbytné 
vyřešit otázku, zda se na úpis akcií s využitím přednostního práva použijí 
ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Tato připomínka je zásadní 

K diskusi 
 
V tomto ohledu sdílíme názor České národní banky, a tedy, že budou-li pro 
to splněny podmínky, o veřejnou nabídku ve smyslu zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu se jednat bude. Z připomínky však nevyplývá, jakým 
způsobem je navrhováno její vypořádání. Domníváme se, že výslovná 
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Odůvodnění 
Podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo 
společnosti povinno zaslat akcionářům způsobem stanoveným zákonem a 
stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu; 
současně ji zveřejní v Obchodním věstníku. Tato informace o přednostním 
právu, bude-li adresována širšímu okruhu osob, může představovat veřejnou 
nabídku podle § 34 odst. 1 č. 256/2004 Sb. (dále jen „ZPKT“), viz stanovisko 
České národní banky, která vykonává dohled, publikované na jejích 
webových stránkách. Jedná-li se o veřejnou nabídku, jsou zde pro statutární 
orgán další povinnosti dle ZPKT. Rovněž není postaveno na jisto, zda 
veřejnou nabídkou dle § 475 písm. e) [nově § 475 písm. d)] se rozumí další 
veřejná nabídka (i jiným osobám než jsou akcionáři společnosti) nebo postačí 
veřejná nabídka, která byla uskutečněna pro využití přednostního práva. Jedná 
se zpravidla s ohledem na ZPKT o společnosti s vysokým základním 
kapitálem, s vysokou emisí nových akcií a s velkým počtem akcionářů. Dopad 
této problematiky tedy může být značný. 

zákonná úprava není zapotřebí. 

 11. Nebude-li přijata naše připomínka pod čl. I, bod. 6 (změna § 171 odst. 2 
ZOK), navrhujeme vložit nový novelizační bod, který zní:  V § 80a odst. 
1 za slova „veřejného rejstříku“ vkládají slova „nebo je rozhodováno o 
skutečnostech, které jsou podmínkou pro zápis do veřejného rejstříku,“. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění 
Navrženým zněním se odstraňuje výkladová nejasnost o tom, zda je možno 
sepsat notářský zápis podle § 80a not. ř. o souhlasu s převodem podílu ve 
společnosti s ručením omezeným. Po zveřejnění stanoviska Nejvyššího soudu 
sp.zn. Cpjn 204/2015 vznikla pochybnost, zda s ohledem na skutečnost, že 
rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu není rozhodnutím, v jehož 
důsledku se mění společenská smlouva, lze vůbec sepsat o takovém 
rozhodnutí notářský zápis dle § 80a not. ř. a tedy zda takový zápis může být 
podkladovým zápisem pro provedení zápisu do veřejného rejstříku notářem. 
Je žádoucí postavit na jisto, že takový zápis notář sepsat může a může sloužit 
jako podkladový zápis. 

Akceptováno 
 
 

 12. V novelizačním bodu 15 (návrh § 80ga až § 80gd notářského řádu) 
navrhujeme tyto úpravy: 

 
a) V nadpisu k § 80ga se slovo „udělený“ nahrazuje slovem „uděleném“ 

Akceptováno 
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b) V § 80gb odst. 2 se za slova „obdobně ustanovení upravující“ vkládají 
slova „notářský zápis o“. 

c) V § 80gc odst. 1 se slovo „právnické“ nahrazuje slovem „oprávněné“. 
d) V § 80gc odst. 2 se v úvodní části ustanovení slovo „obsah“ zrušuje. 
e) V § 80gc odst. 2 písm. b) se slova „ , kdy notář notářský zápis sepsal“ 

nahrazují slovy „sepsání notářského zápisu“. 
f) V § 80gc odst. 2 písm. c) a § 80gd odst. 2 písm. c) se slovo „sídlo,“ 

nahrazuje slovy „sídlo a“. 
g) § 80gc odst. 2 písm. h) nově zní „h) vyjádření notáře obsahující údaje 

podle § 70a odst. 1 písm. a) a b), popřípadě prohlášení, že tyto 
předpoklady splněny nejsou, a přesto je na notáři vyžadováno sepsání 
notářského zápisu; nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského 
zápisu, obsahuje vyjádření notáře údaje podle § 70a odst. 3,“ 

h) V § 80gd odst. 2 písm. b) se slova „ , den a rok, kdy notář notářský zápis 
sepsal“ nahrazují slovy „a datum sepsání notářského zápisu“. 

i) V § 80gd odst. 1 se slovo „právnické“ nahrazuje slovem „oprávněné“. 
 
Odůvodnění 
 
Všechny navržené změny jsou legislativně technického charakteru. 

KZPS 
 
JUDr. Zdeněk 
Čáp, 
cap@scmvd.cz 
 
Dr. Jan Zikeš, 
zikes@kzps.cz 

Obecná připomínka 
V návaznosti na předložený návrh je třeba konstatovat, že návrh novelizace 

vykazuje snahu přiblížit právní úpravu družstev úpravě ostatních 
obchodních korporací, zřizovaných především za účelem zisku. Návrh 
dostatečně nevnímá, že družstva jsou otevřeným společenstvím 
(kolektivem) osob spojených k uspokojování jejich potřeb 
prostřednictvím společně vlastněného podniku. V tomto společenství 
nelze upřednostňovat zájmy jednotlivce před zájmy celé skupiny, avšak 
z návrhu novelizace je patrná tendence, která vede právě tímto směrem. 

Konkrétně, z hlediska právní úpravy družstva v ZOK, je předkládaný návrh 
novelizace v zásadním rozporu s celkovým deklarovaným pojetím tohoto 
návrhu novelizace ZOK a také s obecnou částí důvodové zprávy, podle 
níž „jsou k novelizaci vybrána taková ustanovení, s nimiž si praxe bez 
legislativního zásahu nedokáže sama poradit, anebo se s nimi vypořádává 
jen se značnými obtížemi. Rovněž se navrhuje napravit zjevné chyby.“. 

Zásadní rozpor s tímto, vcelku oprávněným záměrem poměrně rozsáhlé 
novelizace ZOK, lze spatřovat v některých návrzích týkajících se změn 
v dosavadní právní úpravě družstva. Především jde o návrhy změn ve 
způsobu založení družstva bez ustavující schůze. 

Neakceptováno 
 
Věcně srov. vypořádání příslušných připomínek níže. 
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Při legislativní činnosti by měla být respektována skutečnost, že v případě 
družstva nejde (v rámci evropského i světového družstevního hnutí) 
především o sdružování kapitálu pro podnikání za účelem dosahování 
zisku, nýbrž především o sdružování osob za účelem uspokojování jejich 
zájmů jako členů družstva, a to těch zájmů, které si členové (zakladatelé) 
určí ve stanovách družstva. Platí to obecně podle mezinárodně 
uznávaných družstevních principů a platí to i v případě družstev v ČR, 
což samozřejmě nevylučuje podnikatelské aktivity zvláště některých typů 
družstev. Tomu by měla odpovídat také činnost příslušných legislativních 
míst při přípravách zákonných norem týkajících se družstev nebo 
týkajících se také družstev. V tomto směru by současně měla legislativa 
týkající se družstev dostatečně brát na vědomí také skutečnost, že 
družstva jsou společenstvími osob s otevřeným a nikoliv uzavřeným 
členstvím, které se do tohoto společenství sdružily k uspokojování svých 
potřeb, a to v řadě případů též prostřednictvím společně vlastněného 
podniku. 

Vzhledem ke zvolenému postupu při přípravách návrhu novelizace ZOK ve 
vztahu k právní úpravě družstva, kdy nebyly takto rozsáhlé a zásadní 
změny projednány se zástupci družstevnictví, jsme nuceni formou zásadní 
připomínky odmítnout návrh novely ZOK v části týkající se družstev, a to 
jako celek. Požadujeme, aby záměry novelizace ZOK, pokud se týkají 
družstev (nebo se týkají také družstev), byly nejdříve projednány se 
zástupci družstevnictví. 

Tato připomínka je zásadní. 
 1. K bodu 19 – V § 32a nelze souhlasit, aby se úprava uvedená v odstavcích 

2 a 3 vztahovala na družstvo (vzhledem k povaze družstva) 
Odůvodnění: Členská základna družstev je otevřená a mění se častěji než u 

jiných obchodních korporací. U mnoha družstev je navíc značně rozsáhlá 
(čítá i několik tisíc členů). I z těchto důvodů se do obchodního rejstříku 
nezapisuje. Zápisy věcných práv k družstevním podílům tak mohou i 
z uvedených důvodů neúměrně zatížit výpisy družstev z obchodního 
rejstříku, nehledě na potřebu častých změn těchto zápisů. Důvodem je i 
nemožnost pořizovat z obchodního rejstříku výpis jen částečný. To se 
týká již dnes zavedené možnosti zatížit družstevní podíl zástavním 
právem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Bude přidána možnost vyloučit zřízení jiného věcného práva stanovami 
 
  

 2. K bodu 22 – V § 34 doporučujeme v odstavci 3 větě druhé vypustit větu 
za středníkem. 

Odůvodnění: Úprava znamená vysokou zátěž pro podnikatelské subjekty se 

Vysvětleno 
 
Předně podotýkáme, že test podle § 34 odst. 3 se posune z okamžiku 
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sestavením další závěrky. rozdělení zisku na okamžik vyplacení podílu na zisku a doplní tak test 
insolvence podle stávajícího § 40 odst. 1 (nově § 40 odst. 2). Pravidlo by 
mělo zajistit větší průkaznost, zda obchodní korporace disponuje 
dostatečnými zdroji k vyplacení podílu na zisku. 
Povinnost sestavit mezitímní účetní závěrku v druhé polovině vychází z 
předpokladu, že účetní závěrka je v druhé polovině spíše neaktuální (k tomu 
srov. rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 
4284/2007). Mezitímní účetní závěrka by měla ověřit, že ve společnosti jsou 
dostatečné zdroje k vyplacení podílu na zisku a že v mezidobí od vyhotovení 
řádné nebo mimořádné účetní závěrky do okamžiku vyplacení podílu na 
zisku nedošlo k významným ztrátám.  Ostatně navrhované pravidlo míří do 
značné míry i na ochranu člena statutárního orgánu, neboť samotní 
společníci se mohou domáhat vysvětlení od člena statutárního orgánu, 
z jakého důvodu je částka určená k vyplacení nižší, než částka zisku určená 
k rozdělení. Na uvedené bude statutární orgán schopen často zareagovat 
pouze s mezitímní účetní závěrkou. 
Na závěr je třeba podotknout, že sestavení mezitímní účetní závěrky 
nepředstavuje pro podnikatele vysokou zátěž, protože při jejím sestavování 
nedochází k uzavření účetních knih ani kompletní inventarizaci; jedná se 
tedy o rychlý a v zásadě bezplatný nástroj pro zjištění aktuální finanční 
situace obchodní korporace. 

 3. K bodu 38 – V § 46 odst. 1 – za slovo „nebo“ vložit slova „členem 
představenstva nebo kontrolní komise“. 

Odůvodnění:  Pouze pro tyto orgány družstva by se měla vztahovat pravidla 
platná pro členy volených orgánů. Případné ostatní volené orgány 
družstva mají pouze místní a organizační působnost – jako jsou např. 
místní členské orgány spotřebních družstev. Členové těchto orgánů se 
samozřejmě ani nezapisují do veřejného rejstříku. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
Není zřejmé, proč by případná výjimka z aplikace § 46 měla dopadat pouze 
na fakultativní orgány družstva; bylo by ji třeba formulovat pro všechny 
obchodní korporace. V tomto ohledu je však nutno zdůraznit, že občanský 
zákoník ani zákon o obchodních korporacích nerozlišuje režim členů 
obligatorně zřizovaných volených orgánů a fakultativně zřizovaných 
volených orgánů. Tj. všechna zákonná pravidla, včetně například standardu 
péče řádného hospodáře, se vztahují i na členy fakultativních orgánů. To 
platí i o § 46 odst. 1, tzn. všichni členové dobrovolně zřizovaných orgánů 
musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce, jako členové povinně 
zřizovaných orgánů. Musí-li členové dobrovolně zřizovaných orgánů 
dodržovat stejná pravidla jako členové povinně zřizovaných orgánů, není 
zřejmé, proč by se na ně měly vztahovat odlišné předpoklady pro vznik 
funkce. Skutečnost, že členové dobrovolně zřizovaných orgánů se nezapisují 
povinně do rejstříku, není relevantní; ani zápis člena povinně zřizovaného 
orgánu do veřejného rejstříku nemá na vznik a trvání funkce vliv, zápis je 
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deklaratorní. V případě nesplnění předpokladů vzniku funkce se uplatní § 
155 o. z. 

 4. K bodu 57 – Ve vztahu k § 58 považujeme lhůtu 1 měsíc za dostatečnou. Vysvětleno 
 
Jak Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 23. září 2003, sp. zn. 29 Odo 
181/2003, dovodil, účelem úpravy odstoupení z funkce „je na jedné straně 
umožnit orgánům či členům orgánů společnosti, aby mohli odstoupit z 
funkce bez toho, že by jim v tom společnost mohla zabránit, ať již aktivním 
jednáním nebo nečinností, na druhé straně pak ochránit společnost před tím, 
že statutární orgán nebo jeho člen ukončí funkci ze dne na den, aniž by dal 
společnosti přiměřený čas k tomu, aby si za něj mohla najít adekvátní 
náhradu; takový postup by totiž v konkrétním případě mohl zcela ochromit 
činnost společnosti. Oba uvedené cíle jsou rovnocenné.“ S ohledem na 
uvedené se jeví lhůta 1 měsíce krátká; příslušný orgán se musí nejen sejít, 
ale rovněž najít jiného vhodného kandidáta. Navrhovaná lhůta 2 měsíců 
navíc koresponduje s úpravou v občanském zákoníku (srov. § 160 o. z.) i 
bývalou úpravou v obchodním zákoníku (srov. 66 odst. 1 ObchZ). 

5. K bodu 58 – Ve vztahu k § 59 a násl. navrhujeme do textu zákona opětně 
zařadit úpravu odpovídající § 66d obchodního zákoníku pro řešení 
souběhu funkcí. 

Odůvodnění: Problematika výkladu tzv. souběhu funkcí zůstává při současné 
právní úpravě i nadále předmětem sporů odborné veřejnosti a současně 
vytváří pro laickou veřejnost i nadále nejistou situaci. Úpravu umožňující 
v duchu liberálního pojetí práva, vznik pracovně právního poměru členů 
orgánů odůvodňuje zejména skutečnost, že současná právní úprava 
sjednotila související právní (zejména daňové) předpisy pro obě skupiny. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
Záměrně se § 66d ObchZ nepřejímá. Jeho konstrukce, že jedna osoba sama 
na sebe deleguje část obchodního vedení je z teoretického i praktického 
hlediska problematická (rovněž problematika kauzy). Obdobně nelogická by 
byla konstrukce, kdyby se dodavatel ze smlouvy o dílo stal současně svým 
vlastním subdodavatelem. 
Navíc, v návaznosti na vydání nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, 
sp. zn. I. ÚS 190/2015, lze v brzké době předpokládat vydání rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, které na uvedený nález zareaguje. Po vydání 
předmětného nálezu převažuje výklad, že smlouvu o výkonu funkce je třeba 
posuzovat materiálně, i kdyby byla označena za smlouvu pracovní; vždy 
zůstanou nedotčena kogentní ustanovení občanského zákoníku a zákona o 
obchodních korporacích (vznik a zánik funkce, odpovědnost, odměňování). 
Zbytek smlouvy o výkonu funkce bude možno s určitými limity podřídit 
režimu zákoníku práce, půjde o občanskoprávní smlouvu, do níž budou 
vtažena některá ustanovení zákoníku práce. Nepůjde však o dva smluvní 
vztahy, ale pouze jeden (srov. P. Šuk. Podkladový materiál k semináři Právo 
kapitálových obchodních společností, tři roky poté, volené orgány 
obchodních korporací. Bova, Staré Splavy, 1. – 4. prosince 2016). 
Konečně důvody pro zakotvení § 66d ObchZ plynuly zejména z práva 
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veřejného (otázky sociálního a zdravotního pojištění, daňových předpisů). 
Po úpravě veřejnoprávních předpisů, kdy oba vztahy byly postaveny 
naroveň, není pro zachování souběhu funkcí důvod. 

 6. K bodu 75 – Ve vztahu k § 70 navrhujeme toto ustanovení nerušit, ale 
přeformulovat, případně zařadit do jiné části. 

Odůvodnění: Ve zdůvodnění tohoto návrhu uváděné nepřesnosti by neměly 
být důvodem pro zrušení celého ustanovení bez náhrady. 

Vysvětleno 
 
Zrušením § 70 se promítá zavedení termínu „člen voleného orgánu“. 
Dalšími důvody pro zrušení a legislativně odlišné řešení (právě zavedení 
zkratky „člen voleného orgánu“) byly: nepřesnost a výkladové problémy 
spojené s aplikací předmětného pravidla (blíže srov. důvodovou zprávu). 

 7. K bodu 6 až 8, 624 a 627 – Zásadně nesouhlasíme se změnou (v § 8, 9 a 
553), resp. se zrušením (§ 555 až 562), dotčených ustanovení a zásadními 
zásahy do zavedené úpravy zakládání družstev bez potřeby nové úpravy, 
bez dostatečné právní analýzy a bez předchozího projednání s DAČR jako 
připomínkovým místem pro otázky družstevnictví. 

Odůvodnění: Právní jednání při založení družstva zahrnuje vedle rozhodnutí o 
přijetí stanov i další rozhodnutí, a to rozhodnutí o volbě jednotlivých 
členů orgánu družstva a rozhodnutí o způsobu splnění základního 
členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu (§ 55 odst. 1 ZOK) 
včetně určení osoby, která je správcem vkladů (§18 odst. 1 ZOK). 
Uvedená další rozhodnutí nejsou obsahem stanov. Jsou obsažena ve 
veřejné listině osvědčující průběh ustavující schůze i rozhodnutí o přijetí 
stanov (§ 560 odst. 1 ZOK). 

Stejně tak není obsahem stanov písemné prohlášení každého ze zakladatelů o 
převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu (§ 560 
odst. 1 nebo odst. 2 ZOK), které je podmínkou vzniku členství (§ 564 
odst. 1 ZOK). Je však přílohou veřejné listiny osvědčující průběh 
ustavující schůze, nebo je již v této veřejné listině osvědčeno (§560 odst. 
1 ZOK), popřípadě je osvědčeno jinou veřejnou listinou anebo je 
obsaženo v  listině s úředně ověřeným podpisem (§ 560 odst. 2 ZOK). 

Postup při založení družstva určený stávající právní úpravou je významný jak 
co do posloupnosti přijímaných rozhodnutí, tak i pokud jde o možnost 
zájemce uplatňovat při přijímání těchto rozhodnutí odlišný názor od 
názoru většinového, vyjádřeného v rozhodnutí přijatém většinou 
přítomných zájemců o založení družstva, a to bez toho, že by uplatnění 
takového názoru bránilo zájemci ve vzniku jeho členství v tomto 
družstvu. Teprve od přijetí stanov je zřejmé, jaké bude mít družstvo 
orgány, jejichž členy ustavující schůze volí, jaké jsou počty členů těchto 
orgánů, jakož další údaje vyplývající z obsahu stanov, které jsou právně 
významné pro rozhodování při volbě člena orgánu. Stejné platí o výši 

Částečně akceptováno 
 
Stávající koncepce založení družstva na ustavující schůzi bude zachována; 
úprava bude zjednodušena. Kromě toho bude umožněno založit družstvo i 
bez ustavující schůze. Je to jeden z přístupů, který je legitimní a v zahraniční 
používaný. Jde navíc pouze o možnost, které zájemci nemusí využít; 
obdobnou možnost zná již dnes spolkové právo. Založení družstva pouhým 
přijetím stanov může být velmi praktické v situaci, když počet zájemců o 
založení družstva bude nízký a tyto osoby budou ve shodě. 
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základního členského vkladu, popřípadě též vstupního vkladu a lhůtě ke 
splnění vkladové povinnosti ve výši rozdílu mezi základním členským 
vkladem a vstupním vkladem. Rozhodnutí o přijetí stanov proto musí 
předcházet jak volbě členů orgánů družstva, tak převzetí vkladové 
povinnosti k základnímu členskému vkladu. Skutečnost, že při přijímání 
rozhodnutí potřebných k založení družstva zájemce o jeho založení pro 
přijatá rozhodnutí na ustavující schůzi nehlasoval anebo s nimi dokonce 
projevil nesouhlas, není překážkou, aby se tento zájemce stal 
zakladatelem družstva a při vzniku družstva také jeho členem, pokud 
podmínky pro členství plní. 

Družstvo se tedy zakládá na stanovách. Navazujícím právním jednáním jak 
jednotlivých zájemců o založení družstva, pokud jde o zpětvzetí přihlášky 
do zakládaného družstva anebo převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu, tak i dalšími rozhodnutími ustavující 
schůze, zejména schválením seznamu zakladatelů, se vytváří společenství 
osob, jehož cílem je stát se družstvem. 

Dosavadní postup spočívající v založení družstva ustavující schůzí odpovídá 
utváření družstva, jako společenství neuzavřeného počtu osob, kterým 
družstvo v pojetí zákona o obchodních korporacích i dřívější právní 
úpravy provedené obchodním zákoníkem je. Tedy společenství otevřené 
dalším osobám jako přistupujícím členům, ve kterém má členství 
v závislosti na účelu, k němuž se družstvo zakládá a na podmínkách pro 
členství určených stanovami nejen majetkovou, ale také osobní povahu, a 
v němž se členové v záležitostech patřících do působnosti orgánů 
družstva řídí rozhodnutími těchto orgánů, i když pro tato rozhodnutí 
nehlasovali, přičemž závisí jen na nich, zda v členství setrvají anebo 
z družstva vystoupí. Pro utváření družstva jako společenství osob má 
proto význam během přijímání rozhodnutí ustavující schůze, která 
směřují k založení družstva, také dosavadní ustanovení v zákoně, jež 
určuje, že pokud se ustavující schůze účastní zmocněnec, nesmí 
zastupovat více než 1 osobu, která podala přihlášku do družstva (§ 556 
odst. 2 ZOK), a to stejně jako ustanovení o písemném prohlášení každého 
ze zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému 
vkladu (§ 560 ZOK), jako o podmínce vzniku členství v družstvu (§ 564 
odst. 1 ZOK). 

Stanovy družstva jsou dokumentem, který vedle údajů stanovených právními 
předpisy obsahuje především ujednání o úpravě právních poměrů 
družstva. Vzhledem k tomu, že je družstvo společenstvím neuzavřeného 
počtu osob, je v zájmu právní jistoty jeho členů i dalších osob 
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ucházejících se v něm o členství, aby tato právní úprava poměrů byla 
ustálená a její změny předvídatelné. Přijetí stanov, které tomu vyhovují, 
vyžaduje souhlas potřebné většiny osob, vyslovený s nezbytnou znalostí a 
vážností. Navržená změna úpravy založení družstva tomu neodpovídá, 
když souhlasný projev vůle osoby účastnící se na založení družstva má 
zahrnovat současně jak souhlas s navrženou úpravou právních poměrů ve 
znění návrhu stanov, tak i s tím nesouvisejícím, avšak v návrhu stanov 
obsaženým určením každé z osob, která má být členem voleného orgánu 
družstva, případně též souhlas s popisem nepeněžitého vkladu, je-li 
vnášen, i souhlas s částkou, která se vzhledem k tomuto vkladu 
započítává na členský vklad, a souhlas s určením osoby znalce, který 
provedl ocenění nepeněžitého vkladu. 

Z navržené úpravy není zřejmé, zda vyslovený souhlas se  stanovami v pojetí 
navrhované změny zavazuje ke splnění vkladové povinnosti k základnímu 
členskému vkladu. Stejně tak není zřejmé, zda splnění vkladové 
povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu 
osobou, která nevyslovila při pořízení veřejné listiny obsahující stanovy 
souhlas s celým jejich obsahem včetně souhlasu s určením všech osob, 
které mají být členy volených orgánů družstva a souhlas s údaji 
vztahujícími se ke skutečnostem, které se týkají vnesení případného 
nepeněžitého vkladu při pořízení veřejné listiny obsahující přijaté 
stanovy, vede i při neprojevení některého z těchto souhlasů ke vzniku 
členství této osoby v družstvu dnem vzniku družstva, a to podle § 577 
odst. 1 písm. a) ZOK, které není navrženou změnou zákona dotčeno. 
Jinými slovy, je nejasné, o jaké podmínky stanovené zákonem o 
obchodních korporacích, při jejichž splnění vzniká podle § 577 odst. 1 
písm. a) ZOK členství při založení družstva dnem vzniku družstva, se 
v souvislostech navržené nové právní úpravy vzniku družstva jedná. 

Navrženou změnou v úpravě založení družstva dochází zcela k setření rozdílů 
mezi dosavadním pojetím stanov a společenské smlouvy, přičemž změna 
v tomto přístupu není v důvodové zprávě odůvodněna. Tento přístup 
přehlíží rozdíly mezi právní formou družstva a právními formami 
ostatních obchodních korporací, a tím i uznávané principy, jimiž je 
činnost družstev tradičně ovládána, stejně tak jako účely, k nimž jsou 
právnické osoby ve formě družstva zakládány, a s tím spojený obsah 
členství v družstvu. 

Ve vztahu k návrhu § 553 odst. 2 a 3 je třeba doplnit, že význam ujednání ve 
stanovách při založení družstva co do právní úpravy poměrů družstva 
zásadně překračuje období mezi založením družstva a jeho vznikem, 
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stejně tak jako délku funkčního období členů zvolených do orgánů 
družstva.  Není proto žádoucí rozšiřovat okruh údajů, které musí stanovy 
obsahovat, a to ani na přechodnou dobu do vzniku družstva, o údaje o 
osobách, které jsou při založení družstva určeny členy jeho volených 
orgánů, tedy o údaje, jejichž význam již při vzniku družstva s ohledem na 
účinky zápisu družstva v obchodním rejstříku pomine, a stejně tak ani o 
údaje, vztahující se k nepeněžitému předmětu vkladu vždy jen jednoho 
z členů družstva. 

Navíc v návrhu § 573 odst. 3 ZOK je uvedeno, že „Nepeněžitý vklad a částku, 
která se započítává na členský vklad, schválí po založení družstva před 
jeho vložením členská schůze“. Rozumí-li se tímto vkladem základní 
členský vklad, popřípadě vstupní vklad, musí být vkladová povinnost 
splněna do vzniku družstva a členská schůze pak musí uvedené schválit 
před vznikem družstva. Jakými pravidly se svolání, jednání a rozhodování 
členské schůze konané před vznikem družstva řídí, se v ZOK ve znění 
návrhu jeho změny v žádném ustanovení nic neuvádí. Má-li se jednat o 
další členský vklad, není zřejmé, jak má být použito ustanovení ZOK (§ 
572) vztahující se ke smlouvě mezi členem a družstvem o převzetí 
povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Současně je zřejmé, že vnést 
nepeněžitý vklad je tímto ustanovením vyloučeno za trvání družstva, 
neboť vede k výkladu, že ke schválení ve smyslu daného ustanovení má 
dojít v návaznosti na založení družstva, tedy před jeho vznikem jako 
právnické osoby. Jde o vnitřní rozpory týkající se věcných řešení 
v uvedených směrech, pro které je ZOK ve znění návrhu jeho změny 
nesrozumitelný. 

Ve vztahu k návrhu § 553 odst. 4 a 5 je třeba doplnit, že z § 553 odst. 4 ZOK 
není zřejmé, kdo je zakladatelem, zda osoba, která vyslovila při přijetí 
stanov ve formě veřejné listiny s jejich obsahem souhlas, anebo také jiná 
osoba, která za podmínek podle stanov splnila vkladovou povinnost 
k základnímu členskému vkladu, popřípadě ke vstupnímu vkladu. Stejně 
tak není jasné, kdo se rozumí v  § 553 odst. 5 ZOK členem, a kým má být 
seznam členů před vznikem družstva pořízen.  Podle § 577 odst. 1 písm. 
a) ZOK vzniká členství při založení družstva dnem vzniku družstva a je 
tedy zřejmé, že návrh na změnu zákona je v uvedeném směru co do 
věcného řešení vnitřně rozporný. 

Podle § 18 odst. 1 ZOK, které navrhovanou změnou zákona není dotčeno, 
platí, že před vznikem obchodní korporace přijímá a spravuje splacené 
nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části správce vkladů, který 
vydá na základě § 24 odst. 1 ZOK, jež rovněž není změnou dotčeno, 
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tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, 
písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části 
jednotlivými vkladateli. Vzhledem k uvedenému není zřejmé, v čem se 
má lišit obsah seznamu členů, který má namysli § 553 odst. 5 ZOK, od 
obsahu uvedeného prohlášení správce, a které z údajů musí tento seznam 
obsahovat s přihlédnutím k údajům, jež se do seznamu členů zapisují 
podle § 580 odst. 2 ZOK, nedotčeného navrhovanou změnou. 
S přihlédnutím k povinnosti správce vkladu vydat osobě oprávněné 
k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku zmíněné prohlášení, je 
požadavek na přiložení seznamu členů k návrhu na zápis družstva do 
obchodního rejstříku za účelem prokázání splnění podmínky minimálního 
počtu členů družstva, tedy účelem uvedeným v důvodové zprávě, pro 
svou nadbytečnost nedůvodný. 

Tato připomínka je zásadní. 
 8. K bodu 626 – V § 554a navrhujeme vypustit odstavec 3. 

Odůvodnění: Na informační desce družstva jsou zveřejňovány též informace 
mající charakter obchodního tajemství a dále určité osobní údaje o 
členech. Vzhledem k tomu, že se jedná o družstva s mnoha tisíci členy, 
hrozí reálné nebezpečí ohrožení těchto zákonem chráněných údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
Argument není na místě. Již stávající úprava umožňuje zpřístupnit 
informační desku prostřednictvím internetových stránek (srov. stávající § 
562 odst. 2, resp. navrhovaný § 554a odst. 2), tj. i v tomto případě se 
k obsahu informační desky může dostat řada osob. Navíc tytéž informace 
jsou uveřejněny i na fyzické informační desce umístěné v sídle družstva; i 
k této informační desce mají přístup i nečlenové družstva. Navíc 
upozorňujeme na navrhovaný § 7 odst. 5, který staví najisto, že lze 
zpřístupnit informační desku družstva na internetových stránkách až po 
zadání přístupového hesla. 

9. K bodu 627 – Zásadně nesouhlasíme (jak bylo již uvedeno výše) se 
zrušením oddílu 2 (§ 555 až 562), ale doporučujeme v případě potřeby 
vybraná ustanovení terminologicky upravit či doplnit (jak to vyplývá z 
dalších našich připomínek). 

Odůvodnění: Jde o vžitý způsob vzniku družstva, založený na demokratických 
postupech (s tím, že bližší odůvodnění bylo uvedeno výše). Je běžné, že 
družstvo nezakládá několik zakladatelů, ale větší počet osob a v tomto 
případě se zakládá demokraticky s volbou orgánů. Potřebnost podrobnější 
úpravy založení družstva koresponduje např. s právní úpravou spolku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Stávající koncepce založení družstva na ustavující schůzi bude zachována; 
úprava bude zjednodušena. Kromě toho bude umožněno založit družstvo i 
bez ustavující schůze. Je to jeden z přístupů, který je legitimní a v zahraniční 
používaný. Jde navíc pouze o možnost, které zájemci nemusí využít; 
obdobnou možnost zná již dnes spolkové právo. Založení družstva pouhým 
přijetím stanov může být velmi praktické v situaci, když počet zájemců o 
založení družstva bude nízký a tyto osoby budou ve shodě. 
 

10. K bodu 630 – Ve vztahu k § 566 odst. 3 písm. c) je třeba uvést, že 
rozhodnutím členské schůze nelze s ohledem na její působnost 
vymezenou zákonem uložit členu, aby vnesl určitou věc, jako předmět 

Akceptováno 
 
Pravidlo bude přeformulováno tak, že příslušné náležitosti bude usnesení 
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nepeněžitého vkladu, stejně tak jako nemá člen povinnost obstarat 
ocenění věcí ve svém vlastnictví, případně snášet jejich ocenění znalcem 
pro případ, že mu členská schůze v budoucnu uloží v rozhodnutí o 
zvýšení základního členského vkladu doplatky členů takovou věc vložit 
do základního kapitálu družstva za účelem splnění povinnosti k doplatku. 
Rozhodnutí, které je obsahem usnesení členské schůze podle § 566 odst. 
3 písm. c) ZOK, musí předcházet rozhodování člena o tom, zda povinnost 
k doplatku splní v penězích anebo vnesením předmětu nepeněžitého 
vkladu. Stěží lze uvažovat, že členská schůze uloží každému členu 
jednotlivě, jaký předmět nepeněžitého vkladu je na splnění povinnosti 
k doplatku povinen vložit, a že ještě před přijetím takového rozhodnutí 
bude pro potřebu tohoto rozhodnutí provedeno ocenění předmětu vkladu 
znalcem. Z těchto důvodů není zde uvedené ustanovení proveditelné. 

Postupovat ve smyslu § 566 odst. 3 písm. c) ZOK je možné pouze v případě 
smlouvy mezi družstvem a členem, která obsahuje údaje zmíněné tímto 
ustanovením. Usnesení členské schůze však nelze zaměňovat za smlouvu 
mezi družstvem a členem, a to ani v případě, kdy jde o usnesení, s jehož 
přijetím člen vyslovil při hlasování na členské schůze souhlas. 

Z povahy usnesení členské schůze o zvýšení základního členského vkladu 
doplatky členů je zřejmé, že toto usnesení musí obsahovat také určení 
způsobu, jakým má člen povinnost k doplatku splnit, nevyplývá-li již toto 
určení z ujednání stanov, obsaženého ve stanovách nad rámce 
obsahových náležitostí stanov podle ZOK (§ 553 ZOK ve znění návrhu 
změny). 

Tato připomínka je zásadní. 

valné hromady obsahovat pouze tehdy, pokud některý ze členů projeví vůli 
vložit nepeněžitý vklad. 

 11. Ve vztahu k § 566 odst. 4 navrhujeme slova „všech členů družstva“ a 
nahradit slovy „alespoň dvou třetin přítomných členů nebo delegátů 
družstva“, protože by prakticky znemožnil (zejména u velkých družstev) 
zvýšení základního členského vkladu. Navrhujeme stejné kvórum pro 
hlasování, jako je navrhováno pro snížení základního členského vkladu. 

Navíc je třeba doplnit, že požadavek obsažený v tomto ustanovení na souhlas 
všech členů při přijímání rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní 
zvýšení základního členského vkladu, není důvodný. Člen, který se 
změnou stanov nesouhlasí, má možnost, pokud pro změnu stanov 
nehlasoval, z družstva vystoupit. Význam základního členského vkladu se 
může co do své výše v družstvech v závislosti na účelu, ke kterému je 
družstvo založeno, značně lišit a s ohledem na osobní povahu členství 
může být zcela potlačen. I proto je nově navržená úprava v tomto 
ustanovení, které se má vztahovat na všechna družstva, nevyhovující. 

Akceptováno jinak 
 
Ke zvýšení základního členského vkladu bude potřeba souhlasu ¾ všech 
členů družstva; každý člen bude mít 1 hlas. Ten, kdo pro rozhodnutí 
nehlasuje a v určité lhůtě (přesná délka lhůty bude předmětem diskuse) po 
přijetí rozhodnutí z družstva vystoupí, nebude rozhodnutím vázán. Úprava 
bude platit i pro bytová družstva. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 12. K bodu 635 – Ve vztahu k § 568 odst. 3 navrhujeme upřesnit s 

vymezením konkrétních ustanovení. 
Odůvodnění: Jde o naprosto neurčitý odkaz, který se vztahuje na celý oddíl – 

práva a povinnosti členů. Navrženým zněním by došlo ke značným 
problémům při jeho výkladu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Pravidlo bude omezeno na oddíl 3, tj. pouze na § 563 až 574; nebude se 
vztahovat na práva a povinnosti členů, které jsou upraveny oddílem 4.  
Jde o legislativní řešení známé z úpravy akciového práva, srov. § 544, a 
navrhuje se i v úpravě společnosti s ručením omezeným (srov. § 236). 
V zájmu jednotnosti je tatáž dikce navrhována i v družstevním právu. 
Pravidla, na která předmětné ustanovení míří, jsou vypočtena v důvodové 
zprávě (např. § 568 odst. 1 a 2, § 569 a 570). 
 

 13. K bodu 636 – Ve vazbě na § 571a odst. 4 a § 571b odst. 2 zdůrazňujeme, 
že ZOK upravuje možnost dovolávat se u soudu neplatnosti usnesení 
členské schůze družstva s odkazem na ustanovení občanského zákoníku o 
neplatnosti usnesení členské schůze spolku (§ 663 ZOK, jehož znění není 
navrhovanou změnou zákona dotčeno). Z tohoto důvodu je třeba z návrhu 
slova „nebo zdánlivé“ vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Zákon o obchodních korporacích vylučuje pro rozhodnutí orgánu obchodní 
korporace aplikaci pravidel o neplatném právním jednání, zdánlivém 
právním jednání obsažená v občanském zákoníku, atd. (srov. stávající § 45 
odst. 3 ZOK, resp. navrhovaný § 45 odst. 4 ZOK). Namísto toho formuluje 
vlastní pravidla relativní neplatnosti (srov. § 48, § 191, § 428 a § 663 ZOK) 
a případy, kdy se na rozhodnutí orgánu obchodní korporace hledí, jako by 
nebylo přijato, tj. zdánlivosti (srov. § 45 odst. 1 a 2, navrhovaný odst. 3 
ZOK). Přestože tedy zákon dnes s pojmem zdánlivé rozhodnutí nepracuje, je 
již dnes v zákoně obsaženo, pouze se opisuje tím, že se „na rozhodnutí hledí, 
jako by nebylo přijato“. V rámci zjednodušení a snazší čitelnosti zákona se 
napříště v § 45 zavede zkratka „zdánlivé rozhodnutí“. Stávající důvodová 
zpráva k § 45 zdůvodňuje zavedení pojmu „zdánlivé rozhodnutí“ a jeho 
odlišení od formulace „hledí se na něj, jako by nebylo přijato“. V § 571a 
odst. 4 i § 571b odst. 2 je uvedení zdánlivého rozhodnutí namístě. 

 14. K bodu 637 – Ve vazbě na návrh úpravy § 573 odst. 3 je třeba 
konstatovat, že podle § 573 odst. 3 ZOK ve znění návrhu změny tohoto 
zákona má platit, že: „Nepeněžitý vklad a částku, která se započítává na 
členský vklad, schválí po založení družstva před jeho vložením členská 
schůze“. Rozumí-li se tímto vkladem základní členský vklad, popřípadě 
vstupní vklad, musí být vkladová povinnost splněna do vzniku družstva 
(§ 553 odst. 4 ZOK ve znění návrhu změny tohoto zákona) a členská 
schůze pak musí uvedené schválit před vznikem družstva. Jakými 
pravidly se svolání, jednání a rozhodování členské schůze konané před 
vznikem družstva řídí se v ZOK ve znění návrhu jeho změny v žádném 
ustanovení nic neuvádí. Má-li se jednat o další členský vklad, není 
zřejmé, jak má být použito ustanovení ZOK (ustanovení § 572 ZOK, 

Akceptováno 
 
Úprava § 573 odst. 3 bude upravena tak, aby bylo nepochybné, že dopadá 
pouze na případy, kdy je předmět nepeněžitého vkladu vnášen za trvání 
družstva, nikoli při založení družstva. 
 

„(3) Nepeněžitý vklad, částku jeho ocenění a částku, která se 
započítává na členský vklad, schválí před jeho vložením členská schůze 
nebo ustavující schůze, s výjimkou založení družstva podle § 561a.“ 
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které není návrhem změny zákona dotčeno) vztahující se ke smlouvě 
mezi členem a družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu 
členskému vkladu. Současně je zřejmé, že vnést nepeněžitý vklad je tímto 
navrhovaným ustanovením vyloučeno za trvání družstva, neboť toto 
ustanovení vede k výkladu, že ke schválení v jeho smyslu má dojít 
v návaznosti na založení družstva, tedy před vznikem družstva jako 
právnické osoby. Jde o vnitřní rozpory týkající se věcných řešení 
v uvedených směrech, pro které je ZOK ve znění návrhu jeho změny 
nesrozumitelný. 

Tato připomínka je zásadní. 
 15. K bodu 655 – Nesouhlasíme se zrušením věty druhé v § 636 odst. 1. 

Odůvodnění: Tato změna by způsobila řadu sporů o doručení pozvánky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. Připomínkové místo změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
Fikce doručení se dle navrhované úpravy ruší bez náhrady. Předně je třeba 
upozornit, že se napříště nebude ve všech případech uveřejňovat pozvánka 
na internetových stránkách, ale pouze na informační desce, která v některých 
případech bude zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek (srov. 
navrhované znění § 554). Proto zachování fikce doručení při uveřejnění 
pozvánky na internetových stránkách není v tomto ohledu možné. 
Kromě toho nesouhlasíme s tvrzením, že by zrušení předmětného pravidla 
mělo způsobit řadu sporů. Na doručování pozvánky existuje bohatá 
judikatura Nejvyššího soudu. Například v rozhodnutí ze dne 28. ledna 2008, 
sp. zn. 29 Odo 1429/2006, Nejvyšší soud v případě společnosti s ručením 
omezeným dovodil, že: „[o]deslala-li společnost pozvánku na valnou 
hromadu doporučeným dopisem společníkům na jejich poslední známou 
adresu, byl termín a program valné hromady účastníkům oznámen ve smyslu 
§ 129 odst. 1 obch. zák. i tehdy, nebyla-li zásilka doručena adresátu z příčin, 
jež nespočívají na straně společnosti.“ Dále srov. například i rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2009, sp. zn. 29 Odo 634/2005, či ze dne 
22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3469/2008. Závěry těchto rozhodnutí jsou 
použitelné i na doručování pozvánky na členskou schůzi družstva. Fikce 
doručení pozvánky na členskou schůzi ostatně nebyla stanovena ani 
v obchodním zákoníku (srov. a contrario § 239 ObchZ). V případě jejího 
ponechání v zákonném textu hrozí, že bude ze strany družstva využívána na 
úkor členů družstva, jímž nebude pozvánka na členskou schůzi řádně 
doručována. Členové družstva tak mohou být poškozováni na svém právu 
účastnit se členské schůze a podílet se na fungování družstva, a to bez 
možnosti efektivní ochrany. 
Na druhou stranu vnímáme, že zasílání pozvánky poštou může být pro 
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družstvo nákladné a pro některé členy družstva i nepohodlné. Navrhujeme 
proto převzít pravidlo § 78 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev, které umožňuje, aby se člen družstva s družstvem 
dohodl, že mu nebudou příslušné dokumenty související s přeměnou (fúzí) 
zasílány poštou, ale elektronickými prostředky. Napříště by se tedy 
nemusela zasílat pozvánka na členskou schůzi všem členům poštou, ale těm, 
kteří s tím vysloví souhlas, pouze e-mailem. 

DAČR 
 
JUDr. Vladimír 
Záruba, 
vzaruba@scmbd
.cz 
 
Mgr. Kateřina 
Horáková, 
katerina.horako
va@scmbd.cz 

Obecná připomínka 
V návaznosti na předložený návrh poukazuje Družstevní Asociace České 
republiky (dále jen „DA ČR“) na to, že družstva se potýkají s celou řadou 
praktických problémů, avšak návrh novelizace zákona o obchodních 
korporacích (dále jen „ZOK“) řeší pouze některé z nich. Naopak se navrhují 
rozsáhlé změny ustanovení, které potíže nečiní. Tato nerovnováha vyplývá 
z toho, že DA ČR nebyla přizvána k procesu přípravy návrhu novelizace. 
Družstevní právo je přitom oblast práva do značné míry specifická. 
Také z výše popsaných důvodů lze z návrhu novelizace vysledovat snahu 
přiblížit právní úpravu družstev úpravě ostatních obchodních korporací, 
zřizovaných především za účelem zisku. Návrh dostatečně nevnímá, že 
družstva jsou otevřeným společenstvím (kolektivem) osob spojených 
k uspokojování jejich potřeb prostřednictvím společně vlastněného podniku. 
V tomto společenství nelze upřednostňovat zájmy jednotlivce před zájmy celé 
skupiny, avšak z návrhu novelizace je patrná tendence, která vede právě tímto 
směrem. 
Konkrétně, z hlediska právní úpravy družstva v ZOK, je předkládaný návrh 
novelizace v zásadním rozporu s celkovým deklarovaným pojetím tohoto 
návrhu novelizace ZOK a také s obecnou částí důvodové zprávy, podle níž 
„jsou k novelizaci vybrána taková ustanovení, s nimiž si praxe bez 
legislativního zásahu nedokáže sama poradit, anebo se s nimi vypořádává jen 
se značnými obtížemi. Rovněž se navrhuje napravit zjevné chyby.“. 
Zásadní rozpor s tímto, vcelku oprávněným záměrem poměrně rozsáhlé 
novelizace ZOK, lze spatřovat v některých návrzích týkajících se změn 
v dosavadní právní úpravě družstva. Především jde o návrhy změn ve způsobu 
založení družstva bez ustavující schůze a dále o návrhy ve zvláštních 
ustanoveních o bytovém družstvu a nájmu družstevního bytu – zde jde o  
návrh na vztažení ustanovení občanského zákoníku (dále jen „OZ“) o nájmu 
bytu na nájem družstevního bytu (nestanoví-li ZOK jinak), aniž by současně 
došlo k zásadnímu rozšíření ustanovení ZOK týkajících se nájmu 
družstevního bytu (zejména práv a povinností spojených s užíváním 
družstevního bytu, jako jedné ze speciálních oblastí práv a povinností člena 

Neakceptováno 
 
Věcně srov. vypořádání příslušných připomínek níže. 
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bytového družstva) tak, aby pramenem právní úpravy nájmu družstevního 
bytu byla kogentní ustanovení ZOK, z nich vycházející bližší ustanovení 
stanov bytového družstva a v minimálním rozsahu případné subsidiární 
použití některých ustanovení OZ o nájmu bytu. Toto obecně uznávané pojetí 
pramenů právní úpravy nájmu družstevního bytu (užívání družstevního bytu), 
jako zvláštního druhu nájmu oproti jeho obecnému vymezení v OZ, je 
v předkládaném návrhu novelizace ZOK (a s tím spojeného návrhu na 
vypuštění § 2240 OZ) zcela opominuto, což je nepřijatelné. 
V obou případech (založení družstva a nájem družstevního bytu) jde v návrhu 
novelizace ZOK o nepřijatelné návrhy zásadní a koncepční povahy, které 

a) v případě návrhu týkajícího se koncepční změny způsobu založení 
družstva 

• jednak jdou nad rámec proklamovaného záměru navrhované 
novelizace ZOK, přičemž pro zásadní změny ve způsobu založení 
družstva nejsou žádné věcné důvody, 
• jednak jde o návrh řešení, které neodpovídá zákonné úpravě 
ve většině zemí Evropy i světa, 
• jednak nerespektuje zásadní odlišnost družstva od obchodní 
společnosti (zvláště též od kapitálové obchodní společnosti), 
historicky danou a v současné době existující v právních řádech 
v Evropě i mimo Evropu; 

b) v případě návrhu koncepční změny právní úpravy nájmu 
družstevního bytu jde o nepromyšlený zásah do systému družstevního 
bydlení, které nelze ztotožňovat s komerčním nájmem bytu, vyžadující 
zákonodárcovu ochranu slabší strany, a to ani z hlediska subjektů tohoto 
právního vztahu (výlučně bytové družstvo a člen bytového družstva), 
z hlediska obsahu tohoto právního vztahu (který tvoří součást členských 
práv a povinností, jejichž základní úprava je svěřena úpravě družstevně 
právních vztahů v rámci ZOK a podrobnější úprava náleží do autonomie 
soukromé vůle členů bytového družstva, vyjadřované stanovami bytového 
družstva), a také z hlediska jednoznačně vyjádřeného principu (i 
v současném ZOK), podle něhož jde o „neziskové“ užívání družstevního 
bytu výlučně členy bytového družstva, kteří se osobně (nebo jejich právní 
předchůdci) na pořízení bytu podíleli svým členským vkladem a kteří 
projevem své soukromé vůle při schvalování stanov také společně určují 
podmínky pro nájem (užívání) družstevního bytu. 

Navíc v obou případech jde o návrhy, které nejen postrádají třeba i jen náznak 
analýzy, jejíž závěry by jakkoliv odůvodňovaly tento zcela neobvyklý zásah 
do současné právní úpravy založení družstva, a v případě nájmu družstevního 
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bytu by odůvodňovaly zásadní zásah do právních vztahů tohoto zvláštního 
typu mezi členem a družstvem, s významně zákonem omezenou (resp. 
vymezenou) právní osobností podle výslovných ustanovení ZOK  (jak 
z hlediska činnosti, tak z hlediska hospodaření) a také s výrazně odlišnými 
podmínkami pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu 
a a s výrazně odlišným pojetím samotného práva družstevního nájmu, jako 
součástí členských práv v bytovém družstvu. I samotné právní pojetí 
družstevního bytu má zásadně odlišné znaky od běžného nájemního bytu již i 
v samotném právním vymezení pojmu družstevní byt v současném ZOK. 
Zásah do těchto právních vztahů nijak nepromyšlenou novelizací představuje 
bezprecedentní pochybení také z hlediska obvyklého procesu tvorby 
legislativních návrhů týkajících se družstev, jestliže ještě před oficiálním 
meziresortním připomínkovým řízením nebylo vůbec jednáno se zástupci 
legislativy DA ČR a družstevních svazů, což je rovněž bezprecedentní 
opominutí projednání návrhů s představiteli družstev v ČR, a to oproti 
předchozí praxi spolupráce při přípravách rekodifikace soukromého práva, 
jmenovitě při přípravách ZOK, ale také při následných diskusích o některých 
problémech současné právní úpravy družstev (např. vypořádací podíl 
v bytovém družstvu, atd.). 
Lze konstatovat, že ustanovení novelizace ZOK, která se mají týkat družstva 
obecně a bytového družstva zvlášť, nejsou vedena záměrem řešit praktické 
problémy s některými současnými ustanoveními ZOK, nýbrž spíše snahou 
přizpůsobit úpravu právních poměrů družstva právní úpravě kapitálových 
obchodních společností. To je zcela chybný přístup, který nemůže nalézt své 
opodstatnění ani ve skutečnosti, že právní úprava družstev je zahrnuta v ZOK, 
a že družstvo je zahrnuto pod společný pojem obchodní korporace. 
Ze skutečných praktických problémů se současnou právní úpravou, s nimiž se 
družstva setkávají, jsou v návrhu novely řešeny jen některé, naproti tomu se 
však navrhují zásadní a koncepční změny v záležitostech, jejichž současná 
právní úprava v praxi problémy nečiní, anebo by postačila jednoduchá změna 
současných ustanovení ZOK, aniž by se vytvářely zásadní koncepční změny 
(což opět platí především pro oba nepromyšlené koncepční zásahy do založení 
družstva a do právní úpravy nájmu družstevního bytu). 
Při legislativní činnosti by měla být respektována skutečnost, že v případě 
družstva nejde (v rámci evropského i světového družstevního hnutí) 
především o sdružování kapitálu pro podnikání za účelem dosahování zisku, 
nýbrž především o sdružování osob za účelem uspokojování jejich zájmů jako 
členů družstva, a to těch zájmů, které si členové (zakladatelé) určí ve 
stanovách družstva. Platí to obecně podle mezinárodně uznávaných 
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družstevních principů a platí to i v případě družstev v ČR, což samozřejmě 
nevylučuje podnikatelské aktivity zvláště některých typů družstev. Tomu by 
měla odpovídat také činnost příslušných legislativních míst při přípravách 
zákonných norem týkajících se družstev nebo týkajících se také družstev. 
V tomto směru by současně měla legislativa týkající se družstev dostatečně 
brát na vědomí také skutečnost, že družstva jsou společenstvími osob 
s otevřeným a nikoliv uzavřeným členstvím, které se do tohoto společenství 
sdružily k uspokojování svých potřeb, a to v řadě případů též prostřednictvím 
společně vlastněného podniku. 
Obecně z hlediska principů legislativní tvorby plyne, že úpravě zasahující do 
základních kodexů musí předcházet široká odborná diskuse a podrobná 
analýza nezbytnosti a dopadů navrhovaných změn. Bohužel, v současné době 
se tento nezpochybnitelný princip v činnosti legislativy Ministerstva 
spravedlnosti neuplatňuje, na rozdíl od předchozích let. O tom svědčí i 
předkládaný rozsáhlý návrh novely ZOK, který byl připraven bez sebemenší 
komunikace s předními odborníky družstevní legislativy. Tito neměli možnost 
se nijak přípravy zúčastnit a zástupci družstevní legislativy nebyli vůbec 
osloveni, ačkoliv již předtím DA ČR a ostatní svazy a sdružení připravily 
konkrétní návrhy novelizace a nabízely spolupráci. Spolupráce ministerstva se 
zástupci justice a teorie je jistě potřebná, nemůže však nahradit spolupráci s 
odborníky z praxe i teorie družstevnictví, která byla v dřívějších letech 
obvyklá. Legislativa Ministerstva spravedlnosti tímto způsobem dává najevo, 
jako by si nebyla vědoma specifik fenoménu družstevnictví v Evropě a ve 
světě, existence družstevních soustav v rámci jednotlivých států, v rámci 
Evropy a v rámci Mezinárodního družstevního svazu, a také mezinárodně 
uznávaných principů družstevnictví, včetně mezinárodně uznávaných 
dokumentů v této oblasti. 
Pro představitele družstevního hnutí, jednotlivých družstevních svazů a DA 
ČR, jako celostátní (z hlediska Mezinárodního družstevního svazu jako 
národní) družstevní centrály, mají velký význam vládami evropských států 
uznávané a respektované dokumenty, jako je zejména Rezoluce Valného 
shromáždění OSN o družstvech v sociálním rozvoji, Doporučení Mezinárodní 
organizace práce na podporu družstev a v neposlední řadě Sdělení Evropské 
komise Radě, Evropskému parlamentu Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů o podpoře družstevních společností v Evropě. 
Posledně jmenovaný dokument (dále jen „Sdělení Komise o družstvech“) 
považují představitelé družstevního hnutí za klíčové shrnutí všech 
významných předchozích dokumentů, které má vládám členských zemí EU 
připomenout význam této družstevní formy uspokojování potřeb členů 
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v hospodářských a sociálně ekonomických systémech jednotlivých států, 
včetně významu také v oblastech podporujících zvyšování zaměstnanosti. 
Evropská komise zde jasně stanoví, že při zpracování nových zákonů, 
týkajících se družstev, by měla národní legislativa vycházet z  definice 
družstevních hodnot a principů, přijatých Mezinárodním družstevním svazem. 
Sdělení obsahuje dvanáct specifických doporučení činností. Zahrnují zejména 
legislativu a vládní politiku, spolupráci s družstevními svazovými 
organizacemi, tvorbu pracovních příležitostí, regionální rozvoj, finanční 
nástroje, shromaždování statistických údajů, podporu obchodní činnosti 
výchovu a vzdělávání.  Zvláštní důraz je pak kladen na Prohlášení o 
družstevní identitě, přijaté Mezinárodním družstevním svazem. Za tím 
účelem Evropská komise také trvá na povinnosti platící pro vlády všech 
členských zemí EU informovat Evropskou komisi i své partnery 
v družstevnictví, jakmile vypracují novou právní normu v této oblasti, a 
to ještě před oficiálním přijetím jejího textu. Evropská komise si je 
vědoma, že družstevní hnutí jako jediné vytváří vždy vertikální strukturu jak 
na národní tak na mezinárodní úrovni a disponuje vlastní  identickou 
družstevní legislativou. 
S odvoláním na shora uvedené a na požadavek Evropská komise týkající se 
přípravy legislativy týkající se družstev, je nezbytné, aby představitelé 
družstevního hnutí byli informováni o všech legislativních krocích a přizváni 
k tvorbě nové legislativy týkající se družstev. K naplnění Sdělení Evropské 
komise je potřebné, aby Družstevní Asociace ČR byla vždy zahrnuta do 
oficiálního připomínkového řízení a byla respektována její legislativní 
iniciativa na úseku právní úpravy družstevnictví již v době příprav 
legislativních návrhů před zahájením oficiálního projednávání návrhů. Tím 
dojde k propojení mezi vládním a družstevním sektorem, jak to předpokládá 
Sdělení Evropské komise a jak to odpovídá významu a tradici družstevnictví. 
Vzhledem k bezprecedentnímu postupu při přípravách návrhu 
novelizace ZOK a současně vzhledem k neobhajitelným návrhům 
zásadních koncepčních změn týkajících se právní úpravy družstva v ZOK 
(a v § 2240 OZ), a s odvoláním na shora uvedené, jsme nuceni formou 
zásadní připomínky odmítnout návrh novely ZOK v části týkající se 
družstev, a to jako celek. Požadujeme, aby záměry novelizace ZOK, 
pokud se týkají družstev (nebo se týkají také družstev), byly nejdříve 
projednány se zástupci národní družstevní centrály (DA ČR) a se 
zástupci družstevní legislativy jednotlivých svazů družstev. Budou tak 
nejen naplněny požadavky Sdělení Evropské komise o podpoře 
družstevních společností v Evropě, ale také bude umožněno na odborné 
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úrovni a se znalostí věci projednat souhrnně pojetí změn, které se v rámci 
novelizace ZOK mají dotýkat družstev. Oprávněnost tohoto požadavku 
lze dokumentovat alespoň předběžně na potřebě zásadního přepracování 
návrhů především v záležitosti založení družstva a v záležitosti pojetí 
právní úpravy nájmu družstevního bytu. 
Dále je potřebné dokončit projednání záležitosti vypořádacího podílu 
v bytovém družstvu, která, jako jediná z celé problematiky právní úpravy 
družstev, byla v předchozích letech diskutována na společném jednání 
pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti, za účasti představitelů 
družstevní legislativy. Účelnost společného projednání se zástupci družstevní 
legislativy je jednoznačně patrná z toho, že předložený návrh novely ZOK 
vychází z některých podnětů přednesených zástupci družstevní legislativy. Jde 
o námět rozlišit způsob určení vypořádacího podílu v bytovém družstvu podle 
toho, zda k zániku členství bez právního nástupce dojde z vůle člena (kde by 
se mohly projevit v některých oblastech ČR spekulativní důvody na straně 
odcházejícího člena spojené se záměrem získat větší prospěch než je v daném 
místě reálná cena užívaného družstevního bytu) na straně jedné, a kdy 
k zániku členství dojde vyloučením člena z družstva (kde je potřebné ochránit 
zájmy vyloučené osoby ohledně způsobu výpočtu vypořádacího podílu) na 
straně druhé. Na uvedeném projednání byla konstatována složitost 
problematiky, návrh novely přináší určitý způsob řešení, avšak navrhované 
řešení vypořádacího podílu pro případ vyloučení člena (nájemce) z bytového 
družstva je poměrně komplikované a je třeba je znovu a podrobně projednat a 
upravit. 
 
1. K bodu 19 – V § 32a nelze souhlasit, aby se úprava uvedená v odstavcích 

2 a 3 vztahovala na družstvo (vzhledem k povaze družstva) 
Odůvodnění: Členská základna družstev je otevřená a mění se častěji než 
u jiných obchodních korporací. U mnoha družstev je navíc značně 
rozsáhlá (čítá i několik tisíc členů). I z těchto důvodů se do obchodního 
rejstříku nezapisuje. Zápisy věcných práv k družstevním podílům tak 
mohou i z uvedených důvodů neúměrně zatížit výpisy družstev 
z obchodního rejstříku, nehledě na potřebu častých změn těchto zápisů. 
Důvodem je i nemožnost pořizovat z obchodního rejstříku výpis jen 
částečný. To se týká již dnes zavedené možnosti zatížit družstevní podíl 
zástavním právem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Bude přidána možnost vyloučit zřízení jiného věcného práva stanovami. 
 
  

2. K bodu 22 – V § 34 doporučujeme v odstavci 3 větě druhé vypustit větu 
za středníkem. 

Vysvětleno 
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Odůvodnění: Úprava znamená vysokou zátěž pro podnikatelské subjekty 
se sestavením další závěrky. 

Předně podotýkáme, že test podle § 34 odst. 3 se posune z okamžiku 
rozdělení zisku na okamžik vyplacení podílu na zisku a doplní tak test 
insolvence podle stávajícího § 40 odst. 1 (nově § 40 odst. 2). Pravidlo by 
mělo zajistit větší průkaznost, zda obchodní korporace disponuje 
dostatečnými zdroji k vyplacení podílu na zisku. 
Povinnost sestavit mezitímní účetní závěrku v druhé polovině vychází z 
předpokladu, že účetní závěrka je v druhé polovině spíše neaktuální (k tomu 
srov. rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 
4284/2007). Mezitímní účetní závěrka by měla ověřit, že ve společnosti jsou 
dostatečné zdroje k vyplacení podílu na zisku a že v mezidobí od vyhotovení 
řádné nebo mimořádné účetní závěrky do okamžiku vyplacení podílu na 
zisku nedošlo k významným ztrátám.  Ostatně navrhované pravidlo míří do 
značné míry i na ochranu člena statutárního orgánu, neboť samotní 
společníci se mohou domáhat vysvětlení od člena statutárního orgánu, 
z jakého důvodu je částka určená k vyplacení nižší, než částka zisku určená 
k rozdělení. Na uvedené bude statutární orgán schopen často zareagovat 
pouze s mezitímní účetní závěrkou. 
Na závěr je třeba podotknout, že sestavení mezitímní účetní závěrky 
nepředstavuje pro podnikatele vysokou zátěž, protože při jejím sestavování 
nedochází k uzavření účetních knih ani kompletní inventarizaci; jedná se 
tedy o rychlý a v zásadě bezplatný nástroj pro zjištění aktuální finanční 
situace obchodní korporace. 

3. K bodu 38 – V § 46 odst. 1 – za slovo „nebo“ vložit slova „členem 
představenstva nebo kontrolní komise“. 
Odůvodnění:  Pouze pro tyto orgány družstva by se měla vztahovat 
pravidla platná pro členy volených orgánů. Případné ostatní volené 
orgány družstva mají pouze místní a organizační působnost – jako jsou 
např. místní členské orgány spotřebních družstev. Členové těchto orgánů 
se samozřejmě ani nezapisují do veřejného rejstříku. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
Není zřejmé, proč by případná výjimka z aplikace § 46 měla dopadat pouze 
na fakultativní orgány družstva; bylo by ji třeba formulovat pro všechny 
obchodní korporace. V tomto ohledu je však nutno zdůraznit, že občanský 
zákoník ani zákon o obchodních korporacích nerozlišuje režim členů 
obligatorně zřizovaných volených orgánů a fakultativně zřizovaných 
volených orgánů. Tj. všechna zákonná pravidla, včetně například standardu 
péče řádného hospodáře, se vztahují i na členy fakultativních orgánů. To 
platí i o § 46 odst. 1, tzn. všichni členové dobrovolně zřizovaných orgánů 
musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce, jako členové povinně 
zřizovaných orgánů. Musí-li členové dobrovolně zřizovaných orgánů 
dodržovat stejná pravidla jako členové povinně zřizovaných orgánů, není 
zřejmé, proč by se na ně měly vztahovat odlišné předpoklady pro vznik 
funkce. Skutečnost, že členové dobrovolně zřizovaných orgánů se nezapisují 
povinně do rejstříku, není relevantní; ani zápis člena povinně zřizovaného 
orgánu do veřejného rejstříku nemá na vznik a trvání funkce vliv, zápis je 
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deklaratorní. V případě nesplnění předpokladů vzniku funkce se uplatní § 
155 o. z. 

4. K bodu 57 – Ve vztahu k § 58 považujeme lhůtu 1 měsíc za dostatečnou. Vysvětleno 
 
Jak Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 23. září 2003, sp. zn. 29 Odo 
181/2003, dovodil, účelem úpravy odstoupení z funkce „je na jedné straně 
umožnit orgánům či členům orgánů společnosti, aby mohli odstoupit z 
funkce bez toho, že by jim v tom společnost mohla zabránit, ať již aktivním 
jednáním nebo nečinností, na druhé straně pak ochránit společnost před tím, 
že statutární orgán nebo jeho člen ukončí funkci ze dne na den, aniž by dal 
společnosti přiměřený čas k tomu, aby si za něj mohla najít adekvátní 
náhradu; takový postup by totiž v konkrétním případě mohl zcela ochromit 
činnost společnosti. Oba uvedené cíle jsou rovnocenné.“ S ohledem na 
uvedené se jeví lhůta 1 měsíce krátká; příslušný orgán se musí nejen sejít, 
ale rovněž najít jiného vhodného kandidáta. Navrhovaná lhůta 2 měsíců 
navíc koresponduje s úpravou v občanském zákoníku (srov. § 160 o. z.) i 
bývalou úpravou v obchodním zákoníku (srov. 66 odst. 1 ObchZ). 

5. K bodu 58 – Ve vztahu k § 59 a násl. navrhujeme do textu zákona opětně 
zařadit úpravu odpovídající § 66d obchodního zákoníku pro řešení 
souběhu funkcí. 
Odůvodnění: Problematika výkladu tzv. souběhu funkcí zůstává při 
současné právní úpravě i nadále předmětem sporů odborné veřejnosti a 
současně vytváří pro laickou veřejnost i nadále nejistou situaci. Úpravu 
umožňující v duchu liberálního pojetí práva, vznik pracovně právního 
poměru členů orgánů odůvodňuje zejména skutečnost, že současná právní 
úprava sjednotila související právní (zejména daňové) předpisy pro obě 
skupiny. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
 
Záměrně se § 66d ObchZ nepřejímá. Jeho konstrukce, že jedna osoba sama 
na sebe deleguje část obchodního vedení je z teoretického i praktického 
hlediska problematická (rovněž problematika kauzy). Obdobně nelogická by 
byla konstrukce, kdyby se dodavatel ze smlouvy o dílo stal současně svým 
vlastním subdodavatelem. 
Navíc, v návaznosti na vydání nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, 
sp. zn. I. ÚS 190/2015, lze v brzké době předpokládat vydání rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, které na uvedený nález zareaguje. Po vydání 
předmětného nálezu převažuje výklad, že smlouvu o výkonu funkce je třeba 
posuzovat materiálně, i kdyby byla označena za smlouvu pracovní; vždy 
zůstanou nedotčena kogentní ustanovení občanského zákoníku a zákona o 
obchodních korporacích (vznik a zánik funkce, odpovědnost, odměňování). 
Zbytek smlouvy o výkonu funkce bude možno s určitými limity podřídit 
režimu zákoníku práce, půjde o občanskoprávní smlouvu, do níž budou 
vtažena některá ustanovení zákoníku práce. Nepůjde však o dva smluvní 
vztahy, ale pouze jeden (srov. P. Šuk. Podkladový materiál k semináři Právo 
kapitálových obchodních společností, tři roky poté, volené orgány 
obchodních korporací. Bova, Staré Splavy, 1. – 4. prosince 2016). 
Konečně důvody pro zakotvení § 66d ObchZ plynuly zejména z práva 
veřejného (otázky sociálního a zdravotního pojištění, daňových předpisů). 
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Po úpravě veřejnoprávních předpisů, kdy oba vztahy byly postaveny 
naroveň, není pro zachování souběhu funkcí důvod. 

6. K bodu 75 – Ve vztahu k § 70 navrhujeme toto ustanovení nerušit, ale 
přeformulovat, případně zařadit do jiné části. 
Odůvodnění: Ve zdůvodnění tohoto návrhu uváděné nepřesnosti by 
neměly být důvodem pro zrušení celého ustanovení bez náhrady. 

Neakceptováno 
 
Zrušením § 70 se promítá zavedení termínu „člen voleného orgánu“. 
Dalšími důvody pro zrušení a legislativně odlišné řešení (právě zavedení 
zkratky „člen voleného orgánu“) byly: nepřesnost a výkladové problémy 
spojené s aplikací předmětného pravidla (blíže srov. důvodovou zprávu). 

7. K bodu 6 až 8, 624 a 627 – Zásadně nesouhlasíme se změnou (v § 8, 9 a 
553), resp. se zrušením (§ 555 až 562), dotčených ustanovení a zásadními 
zásahy do zavedené úpravy zakládání družstev bez potřeby nové úpravy, 
bez dostatečné právní analýzy a bez předchozího projednání s DAČR jako 
připomínkovým místem pro otázky družstevnictví. 
Odůvodnění: Právní jednání při založení družstva zahrnuje vedle 
rozhodnutí o přijetí stanov i další rozhodnutí, a to rozhodnutí o volbě 
jednotlivých členů orgánu družstva a rozhodnutí o způsobu splnění 
základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu (§ 55 odst. 1 
ZOK) včetně určení osoby, která je správcem vkladů (§18 odst. 1 ZOK). 
Uvedená další rozhodnutí nejsou obsahem stanov. Jsou obsažena ve 
veřejné listině osvědčující průběh ustavující schůze i rozhodnutí o přijetí 
stanov (§ 560 odst. 1 ZOK). 
Stejně tak není obsahem stanov písemné prohlášení každého ze 
zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému 
vkladu (§ 560 odst. 1 nebo odst. 2 ZOK), které je podmínkou vzniku 
členství (§ 564 odst. 1 ZOK). Je však přílohou veřejné listiny osvědčující 
průběh ustavující schůze, nebo je již v této veřejné listině osvědčeno 
(§560 odst. 1 ZOK), popřípadě je osvědčeno jinou veřejnou listinou 
anebo je obsaženo v  listině s úředně ověřeným podpisem (§ 560 odst. 2 
ZOK). 
Postup při založení družstva určený stávající právní úpravou je významný 
jak co do posloupnosti přijímaných rozhodnutí, tak i pokud jde o možnost 
zájemce uplatňovat při přijímání těchto rozhodnutí odlišný názor od 
názoru většinového, vyjádřeného v rozhodnutí přijatém většinou 
přítomných zájemců o založení družstva, a to bez toho, že by uplatnění 
takového názoru bránilo zájemci ve vzniku jeho členství v tomto družstvu. 
Teprve od přijetí stanov je zřejmé, jaké bude mít družstvo orgány, jejichž 
členy ustavující schůze volí, jaké jsou počty členů těchto orgánů, jakož 
další údaje vyplývající z obsahu stanov, které jsou právně významné pro 
rozhodování při volbě člena orgánu. Stejné platí o výši základního 

Akceptováno 
 
Stávající koncepce založení družstva na ustavující schůzi bude zachována; 
úprava bude zjednodušena. Kromě toho bude umožněno založit družstvo i 
bez ustavující schůze. Je to jeden z přístupů, který je legitimní a v zahraniční 
používaný. Jde navíc pouze o možnost, které zájemci nemusí využít; 
obdobnou možnost zná již dnes spolkové právo. Založení družstva pouhým 
přijetím stanov může být velmi praktické v situaci, když počet zájemců o 
založení družstva bude nízký a tyto osoby budou ve shodě. 
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členského vkladu, popřípadě též vstupního vkladu a lhůtě ke splnění 
vkladové povinnosti ve výši rozdílu mezi základním členským vkladem a 
vstupním vkladem. Rozhodnutí o přijetí stanov proto musí předcházet jak 
volbě členů orgánů družstva, tak převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu. Skutečnost, že při přijímání rozhodnutí 
potřebných k založení družstva zájemce o jeho založení pro přijatá 
rozhodnutí na ustavující schůzi nehlasoval anebo s nimi dokonce projevil 
nesouhlas, není překážkou, aby se tento zájemce stal zakladatelem 
družstva a při vzniku družstva také jeho členem, pokud podmínky pro 
členství plní. 
Družstvo se tedy zakládá na stanovách. Navazujícím právním jednáním 
jak jednotlivých zájemců o založení družstva, pokud jde o zpětvzetí 
přihlášky do zakládaného družstva anebo převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu, tak i dalšími rozhodnutími ustavující 
schůze, zejména schválením seznamu zakladatelů, se vytváří společenství 
osob, jehož cílem je stát se družstvem. 
Dosavadní postup spočívající v založení družstva ustavující schůzí 
odpovídá utváření družstva, jako společenství neuzavřeného počtu osob, 
kterým družstvo v pojetí zákona o obchodních korporacích i dřívější 
právní úpravy provedené obchodním zákoníkem je. Tedy společenství 
otevřené dalším osobám jako přistupujícím členům, ve kterém má členství 
v závislosti na účelu, k němuž se družstvo zakládá a na podmínkách pro 
členství určených stanovami nejen majetkovou, ale také osobní povahu, a 
v němž se členové v záležitostech patřících do působnosti orgánů družstva 
řídí rozhodnutími těchto orgánů, i když pro tato rozhodnutí nehlasovali, 
přičemž závisí jen na nich, zda v členství setrvají anebo z družstva 
vystoupí. Pro utváření družstva jako společenství osob má proto význam 
během přijímání rozhodnutí ustavující schůze, která směřují k založení 
družstva, také dosavadní ustanovení v zákoně, jež určuje, že pokud se 
ustavující schůze účastní zmocněnec, nesmí zastupovat více než 1 osobu, 
která podala přihlášku do družstva (§ 556 odst. 2 ZOK), a to stejně jako 
ustanovení o písemném prohlášení každého ze zakladatelů o převzetí 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu (§ 560 ZOK), jako o 
podmínce vzniku členství v družstvu (§ 564 odst. 1 ZOK). 
Stanovy družstva jsou dokumentem, který vedle údajů stanovených 
právními předpisy obsahuje především ujednání o úpravě právních 
poměrů družstva. Vzhledem k tomu, že je družstvo společenstvím 
neuzavřeného počtu osob, je v zájmu právní jistoty jeho členů i dalších 
osob ucházejících se v něm o členství, aby tato právní úprava poměrů 
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byla ustálená a její změny předvídatelné. Přijetí stanov, které tomu 
vyhovují, vyžaduje souhlas potřebné většiny osob, vyslovený s nezbytnou 
znalostí a vážností. Navržená změna úpravy založení družstva tomu 
neodpovídá, když souhlasný projev vůle osoby účastnící se na založení 
družstva má zahrnovat současně jak souhlas s navrženou úpravou 
právních poměrů ve znění návrhu stanov, tak i s tím nesouvisejícím, avšak 
v návrhu stanov obsaženým určením každé z osob, která má být členem 
voleného orgánu družstva, případně též souhlas s popisem nepeněžitého 
vkladu, je-li vnášen, i souhlas s částkou, která se vzhledem k tomuto 
vkladu započítává na členský vklad, a souhlas s určením osoby znalce, 
který provedl ocenění nepeněžitého vkladu. 
Z navržené úpravy není zřejmé, zda vyslovený souhlas se  stanovami 
v pojetí navrhované změny zavazuje ke splnění vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu. Stejně tak není zřejmé, zda splnění 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě 
vstupnímu vkladu osobou, která nevyslovila při pořízení veřejné listiny 
obsahující stanovy souhlas s celým jejich obsahem včetně souhlasu 
s určením všech osob, které mají být členy volených orgánů družstva a 
souhlas s údaji vztahujícími se ke skutečnostem, které se týkají vnesení 
případného nepeněžitého vkladu při pořízení veřejné listiny obsahující 
přijaté stanovy, vede i při neprojevení některého z těchto souhlasů ke 
vzniku členství této osoby v družstvu dnem vzniku družstva, a to podle § 
577 odst. 1 písm. a) ZOK, které není navrženou změnou zákona dotčeno. 
Jinými slovy, je nejasné, o jaké podmínky stanovené zákonem o 
obchodních korporacích, při jejichž splnění vzniká podle § 577 odst. 1 
písm. a) ZOK členství při založení družstva dnem vzniku družstva, se 
v souvislostech navržené nové právní úpravy vzniku družstva jedná. 
Navrženou změnou v úpravě založení družstva dochází zcela k setření 
rozdílů mezi dosavadním pojetím stanov a společenské smlouvy, přičemž 
změna v tomto přístupu není v důvodové zprávě odůvodněna. Tento 
přístup přehlíží rozdíly mezi právní formou družstva a právními formami 
ostatních obchodních korporací, a tím i uznávané principy, jimiž je 
činnost družstev tradičně ovládána, stejně tak jako účely, k nimž jsou 
právnické osoby ve formě družstva zakládány, a s tím spojený obsah 
členství v družstvu. 
Ve vztahu k návrhu § 553 odst. 2 a 3 je třeba doplnit, že význam ujednání 
ve stanovách při založení družstva co do právní úpravy poměrů družstva 
zásadně překračuje období mezi založením družstva a jeho vznikem, 
stejně tak jako délku funkčního období členů zvolených do orgánů 
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družstva.  Není proto žádoucí rozšiřovat okruh údajů, které musí stanovy 
obsahovat, a to ani na přechodnou dobu do vzniku družstva, o údaje o 
osobách, které jsou při založení družstva určeny členy jeho volených 
orgánů, tedy o údaje, jejichž význam již při vzniku družstva s ohledem na 
účinky zápisu družstva v obchodním rejstříku pomine, a stejně tak ani o 
údaje, vztahující se k nepeněžitému předmětu vkladu vždy jen jednoho 
z členů družstva. 
Navíc v návrhu § 573 odst. 3 ZOK je uvedeno, že „Nepeněžitý vklad a 
částku, která se započítává na členský vklad, schválí po založení družstva 
před jeho vložením členská schůze“. Rozumí-li se tímto vkladem základní 
členský vklad, popřípadě vstupní vklad, musí být vkladová povinnost 
splněna do vzniku družstva a členská schůze pak musí uvedené schválit 
před vznikem družstva. Jakými pravidly se svolání, jednání a rozhodování 
členské schůze konané před vznikem družstva řídí, se v ZOK ve znění 
návrhu jeho změny v žádném ustanovení nic neuvádí. Má-li se jednat o 
další členský vklad, není zřejmé, jak má být použito ustanovení ZOK (§ 
572) vztahující se ke smlouvě mezi členem a družstvem o převzetí 
povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Současně je zřejmé, že vnést 
nepeněžitý vklad je tímto ustanovením vyloučeno za trvání družstva, 
neboť vede k výkladu, že ke schválení ve smyslu daného ustanovení má 
dojít v návaznosti na založení družstva, tedy před jeho vznikem jako 
právnické osoby. Jde o vnitřní rozpory týkající se věcných řešení 
v uvedených směrech, pro které je ZOK ve znění návrhu jeho změny 
nesrozumitelný. 
Ve vztahu k návrhu § 553 odst. 4 a 5 je třeba doplnit, že z § 553 odst. 4 
ZOK není zřejmé, kdo je zakladatelem, zda osoba, která vyslovila při 
přijetí stanov ve formě veřejné listiny s jejich obsahem souhlas, anebo 
také jiná osoba, která za podmínek podle stanov splnila vkladovou 
povinnost k základnímu členskému vkladu, popřípadě ke vstupnímu 
vkladu. Stejně tak není jasné, kdo se rozumí v  § 553 odst. 5 ZOK členem, 
a kým má být seznam členů před vznikem družstva pořízen.  Podle § 577 
odst. 1 písm. a) ZOK vzniká členství při založení družstva dnem vzniku 
družstva a je tedy zřejmé, že návrh na změnu zákona je v uvedeném směru 
co do věcného řešení vnitřně rozporný. 
Podle § 18 odst. 1 ZOK, které navrhovanou změnou zákona není dotčeno, 
platí, že před vznikem obchodní korporace přijímá a spravuje splacené 
nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části správce vkladů, který 
vydá na základě § 24 odst. 1 ZOK, jež rovněž není změnou dotčeno, tomu, 
kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, písemné 
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prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými 
vkladateli. Vzhledem k uvedenému není zřejmé, v čem se má lišit obsah 
seznamu členů, který má namysli § 553 odst. 5 ZOK, od obsahu 
uvedeného prohlášení správce, a které z údajů musí tento seznam 
obsahovat s přihlédnutím k údajům, jež se do seznamu členů zapisují 
podle § 580 odst. 2 ZOK, nedotčeného navrhovanou změnou. 
S přihlédnutím k povinnosti správce vkladu vydat osobě oprávněné 
k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku zmíněné prohlášení, je 
požadavek na přiložení seznamu členů k návrhu na zápis družstva do 
obchodního rejstříku za účelem prokázání splnění podmínky minimálního 
počtu členů družstva, tedy účelem uvedeným v důvodové zprávě, pro svou 
nadbytečnost nedůvodný. 
Tato připomínka je zásadní. 

8. K bodu 626 – V § 554a navrhujeme vypustit odstavec 3. 
Odůvodnění: Na informační desce družstva jsou zveřejňovány též 
informace mající charakter obchodního tajemství a dále určité osobní 
údaje o členech. Vzhledem k tomu, že se jedná o družstva s mnoha tisíci 
členy, hrozí reálné nebezpečí ohrožení těchto zákonem chráněných údajů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Argument není na místě. Již stávající úprava umožňuje zpřístupnit 
informační desku prostřednictvím internetových stránek (srov. stávající § 
562 odst. 2, resp. navrhovaný § 554a odst. 2), tj. i v tomto případě se 
k obsahu informační desky může dostat řada osob. Navíc tytéž informace 
jsou uveřejněny i na fyzické informační desce umístěné v sídle družstva; i 
k této informační desce mají přístup i nečlenové družstva. Navíc 
upozorňujeme na navrhovaný § 7 odst. 5, který staví najisto, že lze 
zpřístupnit informační desku družstva na internetových stránkách až po 
zadání přístupového hesla. 

9. K bodu 627 – Zásadně nesouhlasíme (jak bylo již uvedeno výše) se 
zrušením oddílu 2 (§ 555 až 562), ale doporučujeme v případě potřeby 
vybraná ustanovení terminologicky upravit či doplnit (jak to vyplývá z 
dalších našich připomínek). 
Odůvodnění: Jde o vžitý způsob vzniku družstva, založený na 
demokratických postupech (s tím, že bližší odůvodnění bylo uvedeno 
výše). Je běžné, že družstvo nezakládá několik zakladatelů, ale větší počet 
osob a v tomto případě se zakládá demokraticky s volbou orgánů. 
Potřebnost podrobnější úpravy založení družstva koresponduje např. 
s právní úpravou spolku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Stávající koncepce založení družstva na ustavující schůzi bude zachována; 
úprava bude zjednodušena. Kromě toho bude umožněno založit družstvo i 
bez ustavující schůze. Je to jeden z přístupů, který je legitimní a v zahraniční 
používaný. Jde navíc pouze o možnost, které zájemci nemusí využít; 
obdobnou možnost zná již dnes spolkové právo. Založení družstva pouhým 
přijetím stanov může být velmi praktické v situaci, když počet zájemců o 
založení družstva bude nízký a tyto osoby budou ve shodě. 

10. K bodu 630 – Ve vztahu k § 566 odst. 3 písm. c) je třeba uvést, že 
rozhodnutím členské schůze nelze s ohledem na její působnost 
vymezenou zákonem uložit členu, aby vnesl určitou věc, jako předmět 
nepeněžitého vkladu, stejně tak jako nemá člen povinnost obstarat 

Akceptováno 
 
Pravidlo bude přeformulováno tak, že příslušné náležitosti bude usnesení 
valné hromady obsahovat pouze tehdy, pokud některý ze členů projeví vůli 
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ocenění věcí ve svém vlastnictví, případně snášet jejich ocenění znalcem 
pro případ, že mu členská schůze v budoucnu uloží v rozhodnutí o 
zvýšení základního členského vkladu doplatky členů takovou věc vložit 
do základního kapitálu družstva za účelem splnění povinnosti k doplatku. 
Rozhodnutí, které je obsahem usnesení členské schůze podle § 566 odst. 
3 písm. c) ZOK, musí předcházet rozhodování člena o tom, zda povinnost 
k doplatku splní v penězích anebo vnesením předmětu nepeněžitého 
vkladu. Stěží lze uvažovat, že členská schůze uloží každému členu 
jednotlivě, jaký předmět nepeněžitého vkladu je na splnění povinnosti 
k doplatku povinen vložit, a že ještě před přijetím takového rozhodnutí 
bude pro potřebu tohoto rozhodnutí provedeno ocenění předmětu vkladu 
znalcem. Z těchto důvodů není zde uvedené ustanovení proveditelné. 
Postupovat ve smyslu § 566 odst. 3 písm. c) ZOK je možné pouze 
v případě smlouvy mezi družstvem a členem, která obsahuje údaje 
zmíněné tímto ustanovením. Usnesení členské schůze však nelze 
zaměňovat za smlouvu mezi družstvem a členem, a to ani v případě, kdy 
jde o usnesení, s jehož přijetím člen vyslovil při hlasování na členské 
schůze souhlas. 
Z povahy usnesení členské schůze o zvýšení základního členského vkladu 
doplatky členů je zřejmé, že toto usnesení musí obsahovat také určení 
způsobu, jakým má člen povinnost k doplatku splnit, nevyplývá-li již toto 
určení z ujednání stanov, obsaženého ve stanovách nad rámce 
obsahových náležitostí stanov podle ZOK (§ 553 ZOK ve znění návrhu 
změny). 
Tato připomínka je zásadní. 

vložit nepeněžitý vklad. 

11. Ve vztahu k § 566 odst. 4 navrhujeme slova „všech členů družstva“ a 
nahradit slovy „alespoň dvou třetin přítomných členů nebo delegátů 
družstva“, protože by prakticky znemožnil (zejména u velkých družstev) 
zvýšení základního členského vkladu. Navrhujeme stejné kvórum pro 
hlasování, jako je navrhováno pro snížení základního členského vkladu. 
Navíc je třeba doplnit, že požadavek obsažený v tomto ustanovení na 
souhlas všech členů při přijímání rozhodnutí o změně stanov, kterým se 
umožní zvýšení základního členského vkladu, není důvodný. Člen, který 
se změnou stanov nesouhlasí, má možnost, pokud pro změnu stanov 
nehlasoval, z družstva vystoupit. Význam základního členského vkladu se 
může co do své výše v družstvech v závislosti na účelu, ke kterému je 
družstvo založeno, značně lišit a s ohledem na osobní povahu členství 
může být zcela potlačen. I proto je nově navržená úprava v tomto 
ustanovení, které se má vztahovat na všechna družstva, nevyhovující. 

Akceptováno jinak 
 
Ke zvýšení základního členského vkladu bude potřeba souhlasu ¾ všech 
členů družstva; každý člen bude mít 1 hlas. Ten, kdo pro rozhodnutí 
nehlasuje a v určité lhůtě (přesná délka lhůty bude předmětem diskuse) po 
přijetí rozhodnutí z družstva vystoupí, nebude rozhodnutím vázán. Úprava 
bude platit i pro bytová družstva. 
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Tato připomínka je zásadní. 
12. K bodu 635 – Ve vztahu k § 568 odst. 3 navrhujeme upřesnit s 

vymezením konkrétních ustanovení. 
Odůvodnění: Jde o naprosto neurčitý odkaz, který se vztahuje na celý 
oddíl – práva a povinnosti členů. Navrženým zněním by došlo ke značným 
problémům při jeho výkladu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Pravidlo bude omezeno na oddíl 3, tj. pouze na § 563 až 574; nebude se 
vztahovat na práva a povinnosti členů, které jsou upraveny oddílem 4.  
Jde o legislativní řešení známé z úpravy akciového práva, srov. § 544, a 
navrhuje se i v úpravě společnosti s ručením omezeným (srov. § 236). 
V zájmu jednotnosti je tatáž dikce navrhována i v družstevním právu. 
Pravidla, na která předmětné ustanovení míří, jsou vypočtena v důvodové 
zprávě (např. § 568 odst. 1 a 2, § 569 a 570). 
 

13. K bodu 636 – Ve vazbě na § 571a odst. 4 a § 571b odst. 2 zdůrazňujeme, 
že ZOK upravuje možnost dovolávat se u soudu neplatnosti usnesení 
členské schůze družstva s odkazem na ustanovení občanského zákoníku o 
neplatnosti usnesení členské schůze spolku (§ 663 ZOK, jehož znění není 
navrhovanou změnou zákona dotčeno). Z tohoto důvodu je třeba z návrhu 
slova „nebo zdánlivé“ vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Zákon o obchodních korporacích vylučuje pro rozhodnutí orgánu obchodní 
korporace aplikaci pravidel o neplatném právním jednání, zdánlivém 
právním jednání obsažená v občanském zákoníku, atd. (srov. stávající § 45 
odst. 3 ZOK, resp. navrhovaný § 45 odst. 4 ZOK). Namísto toho formuluje 
vlastní pravidla relativní neplatnosti (srov. § 48, § 191, § 428 a § 663 ZOK) 
a případy, kdy se na rozhodnutí orgánu obchodní korporace hledí, jako by 
nebylo přijato, tj. zdánlivosti (srov. § 45 odst. 1 a 2, navrhovaný odst. 3 
ZOK). Přestože tedy zákon dnes s pojmem zdánlivé rozhodnutí nepracuje, je 
již dnes v zákoně obsaženo, pouze se opisuje tím, že se „na rozhodnutí hledí, 
jako by nebylo přijato“. V rámci zjednodušení a snazší čitelnosti zákona se 
napříště v § 45 zavede zkratka „zdánlivé rozhodnutí“. Stávající důvodová 
zpráva k § 45 zdůvodňuje zavedení pojmu „zdánlivé rozhodnutí“ a jeho 
odlišení od formulace „hledí se na něj, jako by nebylo přijato“. V § 571a 
odst. 4 i § 571b odst. 2 je uvedení zdánlivého rozhodnutí namístě. 

14. K bodu 637 – Ve vazbě na návrh úpravy § 573 odst. 3 je třeba 
konstatovat, že podle § 573 odst. 3 ZOK ve znění návrhu změny tohoto 
zákona má platit, že: „Nepeněžitý vklad a částku, která se započítává na 
členský vklad, schválí po založení družstva před jeho vložením členská 
schůze“. Rozumí-li se tímto vkladem základní členský vklad, popřípadě 
vstupní vklad, musí být vkladová povinnost splněna do vzniku družstva 
(§ 553 odst. 4 ZOK ve znění návrhu změny tohoto zákona) a členská 
schůze pak musí uvedené schválit před vznikem družstva. Jakými 
pravidly se svolání, jednání a rozhodování členské schůze konané před 
vznikem družstva řídí se v ZOK ve znění návrhu jeho změny v žádném 
ustanovení nic neuvádí. Má-li se jednat o další členský vklad, není 
zřejmé, jak má být použito ustanovení ZOK (ustanovení § 572 ZOK, 

Akceptováno 
 
Úprava § 573 odst. 3 bude upravena a bude zní následovně: 
 
„Nepeněžitý vklad a částku, která se započítává na členský vklad, schválí 
před jeho vložením členská schůze nebo ustavující schůze, s výjimkou 
založení družstva podle § 561a.“ 
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které není návrhem změny zákona dotčeno) vztahující se ke smlouvě 
mezi členem a družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu 
členskému vkladu. Současně je zřejmé, že vnést nepeněžitý vklad je tímto 
navrhovaným ustanovením vyloučeno za trvání družstva, neboť toto 
ustanovení vede k výkladu, že ke schválení v jeho smyslu má dojít 
v návaznosti na založení družstva, tedy před vznikem družstva jako 
právnické osoby. Jde o vnitřní rozpory týkající se věcných řešení 
v uvedených směrech, pro které je ZOK ve znění návrhu jeho změny 
nesrozumitelný. 
Tato připomínka je zásadní. 

15. K bodu 655 – Nesouhlasíme se zrušením věty druhé v § 636 odst. 1. 
Odůvodnění: Tato změna by způsobila řadu sporů o doručení pozvánky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Fikce doručení se dle navrhované úpravy ruší bez náhrady. Předně je třeba 
upozornit, že se napříště nebude ve všech případech uveřejňovat pozvánka 
na internetových stránkách, ale pouze na informační desce, která v některých 
případech bude zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek (srov. 
navrhované znění § 554). Proto zachování fikce doručení při uveřejnění 
pozvánky na internetových stránkách není v tomto ohledu možné. 
Kromě toho nesouhlasíme s tvrzením, že by zrušení předmětného pravidla 
mělo způsobit řadu sporů. Na doručování pozvánky existuje bohatá 
judikatura Nejvyššího soudu. Například v rozhodnutí ze dne 28. ledna 2008, 
sp. zn. 29 Odo 1429/2006, Nejvyšší soud v případě společnosti s ručením 
omezeným dovodil, že: „[o]deslala-li společnost pozvánku na valnou 
hromadu doporučeným dopisem společníkům na jejich poslední známou 
adresu, byl termín a program valné hromady účastníkům oznámen ve smyslu 
§ 129 odst. 1 obch. zák. i tehdy, nebyla-li zásilka doručena adresátu z příčin, 
jež nespočívají na straně společnosti.“ Dále srov. například i rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2009, sp. zn. 29 Odo 634/2005, či ze dne 
22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3469/2008. Závěry těchto rozhodnutí jsou 
použitelné i na doručování pozvánky na členskou schůzi družstva. Fikce 
doručení pozvánky na členskou schůzi ostatně nebyla stanovena ani 
v obchodním zákoníku (srov. a contrario § 239 ObchZ). V případě jejího 
ponechání v zákonném textu hrozí, že bude ze strany družstva využívána na 
úkor členů družstva, jímž nebude pozvánka na členskou schůzi řádně 
doručována. Členové družstva tak mohou být poškozováni na svém právu 
účastnit se členské schůze a podílet se na fungování družstva, a to bez 
možnosti efektivní ochrany. 
Na druhou stranu vnímáme, že zasílání pozvánky poštou může být pro 
družstvo nákladné a pro některé členy družstva i nepohodlné. Navrhujeme 
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proto převzít pravidlo § 78 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev, které umožňuje, aby se člen družstva s družstvem 
dohodl, že mu nebudou příslušné dokumenty související s přeměnou (fúzí) 
zasílány poštou, ale elektronickými prostředky. Napříště by se tedy 
nemusela zasílat pozvánka na členskou schůzi všem členům poštou, ale těm, 
kteří s tím vysloví souhlas, pouze e-mailem. 

16. K bodu 677 – Ve vztahu k § 731 odst. 2 vyslovujeme zásadní nesouhlas. 
Navrhujeme odstavec 2, který fakticky znemožňuje změnu stanov, pokud 
jde o náležitosti uvedené v § 731 odst. 1 písm. a), zcela vypustit. 
Odůvodnění: V návrhu novelizace tohoto ustanovení se ponechává 
nereálný a neodůvodněný požadavek souhlasu všech členů družstva se 
změnou stanov, byť je oproti současnému znění tohoto ustanovení ZOK 
zúžena oblast, které týká. Novelizací má dojít dokonce ke zpřísnění 
úpravy, neboť vyžadoval-li ZOK dosud souhlas členů, kteří mají 
s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají 
právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, mají napříště se 
změnou stanov souhlasit naprosto všichni členové družstva, tedy i ti, 
kterých se změna stanov nedotkne a kteří ani na rozhodování družstva 
nemají zájem. S návrhem nelze souhlasit. 
Tvůrci novely si neuvědomují, že z principu neuzavřeného počtu členů 
v družstvu  a  volné dispozice s družstevními podíly dochází nejenom 
k časté změně členů, ale tito jsou rozptýleni  mnohdy i v jiných zemích, 
nejen EU, a jejich počet není ohraničen. V oblasti bytového 
družstevnictví došlo navíc vývojem právní úpravy v ČR v souvislosti 
s nuceným převodem družstevních bytů do vlastnictví členů také 
k bezprecedentní situaci, kdy mají bytová družstva členy různých 
„úrovní“ – tj. členy s užívacím právem k družstevnímu bytu, případně 
členy čekající na přidělení družstevního bytu, ale také členy, kteří svůj 
nárok na uspokojení bytové potřeby již „spotřebovali“ tím, že družstevní 
byt v minulosti užívali a požádali o jeho převod do svého vlastnictví. 
S převodem bytu do vlastnictví zákon automaticky nespojuje zánik 
členství v bytovém družstvu. Tito "nebydlící" členové mají v družstvu již 
jen základní členský vklad (symbolický) a není důvod, aby rozhodovali o 
podmínkách vzniku nájemního práva jiných členů, ostatně na tom ani 
nemají zájem a je obtížné je svolat k jakémukoli rozhodování. Zejména ve 
větších družstvech může být takových členů i několik tisíc. Návrh 
nezohledňuje ani skutečnost, že ve velkých družstvech rozhodují o 
jakýchkoli změnách stanov shromáždění delegátů, a nikoli jednotliví 
členové na členské schůzi. 

Akceptováno jinak 
 
Ke změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a) bude třeba souhlas ¾ všech 
členů družstva, každý člen bude mít 1 hlas, a dále souhlas všech těch členů, 
kteří aktuálně plní podmínky pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy; 
je nepřijatelné, aby se těmto členům změnila „pravidla hry“ bez jejich 
výslovného souhlasu. 
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Z výše popsaných důvodů je zcela iluzorní zavádět právo veta. Proto se 
také dosud nepodařilo přizpůsobit změny stanov ustanovením ZOK a OZ 
u velké části družstev, i když hrozí případná peněžitá sankce, nebo 
dokonce i nařízení likvidace družstva. Prozatím však nebyla podobná 
sankční opatření použita, nepochybně též s ohledem na v podstatě 
neproveditelnost požadované podmínky stoprocentního souhlasu všech 
členů bytového družstva. 
Otázkou je, zda také nejde o zásadní porušení demokratických principů 
uplatňovaných v družstvech (princip družstevní demokracie), kde většina 
rozhoduje, pokud si sami členové neurčí ve stanovách požadavek 
kvalifikované většiny. 
Vítáme naopak uvolnění rozhodování o náležitostech stanov uvedených 
pod bodem b). 
Tato připomínka je zásadní. 

- K bodu 683 a 684 – Ve vztahu k § 741 odst. 1 a 2 zásadně 
nesouhlasíme s navrženou úpravou práv a povinností při užívání 
družstevního bytu. Navrhujeme přijmout takovou úpravu, podle 
níž podmínky nájmu družstevního bytu vyplynou primárně 
z kogentních ustanovení ZOK, dále ze stanov bytového družstva 
a až poté (subsidiárně, není-li v ZOK a ve stanovách bytového 
družstva určeno jinak) z OZ. 

Odůvodnění: Bez hlubší analýzy a zdůvodnění se navrhuje zásadní 
koncepční změna právní úpravy nájmu družstevního bytu, která je 
v příkrém rozporu s pojetím nájmu družstevního bytu přijatou v OZ i 
v předchozích právních předpisech. Jde o nepromyšlený zásah do 
systému družstevního bydlení, které má zvláštní povahu a nelze ji 
ztotožňovat s komerčním nájmem bytu, vyžadující zákonodárcovu 
ochranu slabší strany, a to ani z hlediska subjektů tohoto právního vztahu 
(výlučně bytové družstvo a člen bytového družstva), z hlediska obsahu 
tohoto právního vztahu (který tvoří součást členských práv a povinností, 
jejichž základní úprava je svěřena úpravě družstevně právních vztahů 
v rámci ZOK a podrobnější úprava náleží do autonomie soukromé vůle 
členů bytového družstva, vyjadřované stanovami bytového družstva), a 
také z hlediska jednoznačně vyjádřeného principu (i v současném ZOK), 
podle něhož jde o „neziskové“ užívání družstevního bytu výlučně členy 
bytového družstva, kteří se (nebo jejich právní předchůdci) na pořízení 
bytu podíleli svým členským vkladem a kteří projevem své soukromé vůle 
při schvalování stanov také společně určují podmínky pro nájem (užívání) 
družstevního bytu. S navrhovaným řešením v ZOK (a současným 

Částečně akceptováno 
 
Nelze souhlasit, že jde o koncepční změnu právní úpravy. Navrhovaná 
změna reaguje na stávající nejistotu, zda se stanovy bytového družstva 
mohou odchýlit od kogentní úpravy v občanském zákoníku, či nikoli. M. 
Novotný sice dovozuje, že se stanovy mohou odchýlit od kogentní úpravy 
nájmu (M. Novotný in Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. 
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2016. s. 352), opačně však F. Cileček (F. Cileček in Štenglová, I., 
Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 945), Z. Čáp (Z. Čáp in Lasák, J., 
Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 2723, 2724) a M. 
Hulmák s E. Kabelkovou (M. Hulmák, E. Kabelková in Hulmák, M. a kol. 
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 354).  
Je sice pravdou, že právo na uzavření nájemní smlouvy je jedním 
z členských práv spojených s družstevním podílem, to však bez dalšího 
neznamená, že v bytovém družstvu nemůže být slabší strana, kterou je třeba 
chránit. Obecně lze konstatovat, že i obchodním korporacím je vlastní 
přítomnost slabší strany a že i právo obchodních korporací zavádí některé 
instituty, které slabší stranu chrání, např. actio pro socio, právo dovolat se 
neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu, požadavek na rozhodování 
kvalifikovanou většinou či požadavek souhlasu všech. O změně podmínek 
nájmu by napříště měla rozhodovat prostá většina přítomných, tj. řada členů 
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vypuštěním § 2240 OZ týkajícího se nájmu družstevního bytu) nelze 
souhlasit. 
Nájem družstevního bytu je zcela odlišný právní vztah než obecně nájem 
bytu. Nájem bytu obecně je (až na některé výjimky v případě sociálního 
bydlení a sociální politiky měst a obcí v bytové politice) jedním ze 
způsobů dosahování zisku z investice vložené do pořízení domu s byty. 
Nájem bytu (nedružstevního) tedy představuje právní vztahy mezi subjekty 
zákonem blíže nevymezenými, jehož účelem je pronájem bytu za cenu, 
v níž je zahrnuta také příslušná míra zisku, a vytváří určitou nerovnost 
smluvních stran, kdy zákonodárce ochraňuje oprávněné zájmy slabší 
strany (nájemce) proti případné libovůli pronajímatele. Nic takového 
však nepřichází v úvahu v případě užívání (nájmu) družstevního bytu. 
V prvé řadě jde o nájem, jehož účelem není pronajímat byt za nájemné, 
které bude zahrnovat také příslušnou míru zisku pro pronajímatele, nýbrž 
jde o princip „neziskového“ nájemného, podle výslovného ustanovení § 
744 ZOK. Podmínky pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu 
družstevního bytu (spojené s požadavkem členství v bytovém družstvu a 
s podmínkou podílení se na pořízení družstevního bytu členským vkladem) 
a podmínky pro užívání družstevního bytu si členové určují projevem 
své soukromé vůle při schvalování stanov bytového družstva, při 
dodržení kogentních ustanovení ZOK týkajících se nájmu družstevního 
bytu. Nelze tedy činit rovnítko mezi nájmem bytu a mezi nájmem 
družstevního bytu, a tedy ani nelze trvat na v zásadě obdobných 
zákonných pravidlech a omezovat tak autonomii vůle členů bytového 
družstva při vytváření pravidel pro bydlení v družstevních domech.  Tato 
pravidla však musí být ve stanovách vždy určena tak, aby byla v souladu 
se základními principy občanskoprávních vztahů podle § 1 a násl. 
občanského zákoníku. 
Lze v těchto souvislostech např. poukázat na judikát z doby před 
rekodifikací soukromého práva (NS 21 Cdo 327/99  Sb. NS 2001, 2:106), 
kdy v souvislostech s rozhodováním týkajícím se výpovědních důvodů NS 
mezi jiným uvedl, že na srovnávání právního institutu nájmu družstevního 
bytu a institutu nájmu nedružstevního bytu nedopadá ústavně právní 
princip rovnosti. Do pravomoci demokratického zákonodárce v oblasti 
zákonné úpravy soukromého práva spadá i úprava smluvních typů. 
Z žádného ustanovení ústavního pořádku nevyplývá závazný příkaz, aby 
zákonodárce nájemní vztahy k bytům upravil určitým způsobem. 
V odůvodnění judikátu se poukazuje na odlišnosti institutu nájmu 
družstevního bytu. 

může být přehlasována. Ti v konečném důsledku představují slabší stranu, 
která je ve stejném postavení jako nájemce – tj. buď na podmínky přistoupí, 
nebo z nájemního vztahu odejde; členové bytového družstva jsou navíc 
oproti běžným nájemcům k družstvu vázáni svou majetkovou účastí, není 
proto tak jednoduché často ani výhodné se z tohoto vztahu vyvázat -  tím 
spíše je proto nezbytné je chránit. 
Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá specifika, 
tato specifika jsou však upravena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích a vylučují tak obecnou úpravu v občanském zákoníku. Zákon o 
obchodních korporacích kogentně stanoví způsob ukončení nájemního 
vztahu (§ 734 ZOK), s ohledem na skutečnost, že je právo nájmu spojeno 
s podílem, stanoví, že se společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 
736 a 737 ZOK), dále kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba 
neurčitá [§ 742 písm. a) ZOK], či neziskové nájemné (§ 744 ZOK). 
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Je sice pravdou, že § 741 ZOK odkazuje na použití ustanovení OZ, není-li 
v ZOK stanoveno jinak, avšak současně je v § 731 stanoveno, jaké 
náležitosti musí obsahovat stanovy ve vztahu k nájmu družstevního bytu 
(takže dikce § 741 odst. 1 není v souladu s § 731 ZOK), ani s principem v 
§ 2240 OZ. Chybu v § 741 odst. 1 ZOK, ale také pochybenou dikci v § 
741 odst. 2 však nelze napravovat navrhovaným řešením, včetně 
vypuštění ustanovení § 2240 OZ. Bylo by to cosi podobného, jakoby 
v případě pochybení v úpravě nájmu bytu v OZ bylo navrhováno 
vypuštění právní úpravy nájmu bytu obecně. 
Předkládaný návrh nebere v úvahu, že člen bytového družstva užívá 
družstevní byt z titulu svého členství v družstvu, na pořízení bytu se 
finančně podílel a o podmínkách užívání družstevního bytu jakožto člen 
družstva spolurozhoduje. Vystupuje tedy na straně uživatele bytu, ale 
účastní se i v osobě poskytovatele bytu tím, že spolu s ostatními členy 
spolurozhoduje demokratickým způsobem o všech stěžejních 
záležitostech, včetně způsobu výpočtu nájemného a včetně podmínek 
užívání družstevního bytu. Jde o jednu ze skupin zvláštnosti nájmu 
družstevního bytu oproti nájmu bytu obecně. 
Případné návrhy na vypuštění § 2240 OZ by mohly v budoucnu přicházet 
v úvahu  pouze v takovém případě, že by nejdříve došlo k důslednému 
doplnění ustanovení ZOK o nájmu družstevního bytu, k uvedení   § 741 do 
souladu s pojetím § 731 a k některým dalším doplněním v ustanoveních 
ZOK týkajících se nájmu družstevního bytu. 
Celou tuto problematiku bude možné ještě dále podrobně při společném 
projednání posoudit a ukázat také na rozpor navrhovaného řešení s celým 
pojetím právní povahy družstevního bydlení, spojeného s majetkovou 
účastí v bytovém družstvu, jíž se člen nebo jeho právní předchůdce 
podílel na pořízení bytu  touto svou majetkovou účastí v bytovém družstvu 
(nyní jde o další členský vklad) a dále s tím, že všechna práva a všechny 
povinnosti člena spojená s právem na nájem družstevního bytu nebo 
s právem nájmu družstevního bytu, jsou členskými právy a povinnostmi, 
jak to výslovně stanoví  § 733 odst. 2 ZOK a také § 731odst. 1 písm. b) 
ZOK. – Toto jsou pouze stručné poznámky, jako první reagování na zcela 
nepromyšlený předložený návrh novelizace v ZOK, včetně vypuštění § 
2240 OZ. 
Je nezbytné blíže projednat potřebné úpravy v § 741 a § 731 ZOK tak, 
aby ustanovení § 741 nepředstavovalo jako dosud „zpětný odkaz“ na 
OZ – v tomto směru viz též závěry členů Expertní skupiny KANCL při 
jednání se zástupci Družstevní asociace ČR dne 10. 7. 2013, týkající se 
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„zpětného odkazu v § 741 ZOK na právní úpravu nájmu bytu 
v občanském zákoníku. Výsledkem uvedeného jednání byl příklon 
k názoru, že podmínky nájmu družstevního bytu vyplývají primárně ze 
ZOK a stanov a až poté (subsidiárně, není-li v ZOK a ve stanovách b 
nového družstva určeno jinak) z OZ. 
Vedle principiálních námitek k navržené úpravě poukazujeme také na 
faktickou nevhodnost nebo dokonce nepoužitelnost úpravy nájmu bytu 
v OZ pro družstevní bydlení, namátkou se jedná o ustanovení o: 

- o vzniku užívacího vztahu, neboť v bytovém družstvu je užívací 
právo vázáno na družstevní podíl (jeho převod, přechod nebo 
vznik družstevního podílu přijetím za člena); 

- o odevzdání bytu, neboť bytové družstvo odevzdává byt do 
užívání jen výjimečně při originárním vzniku užívacího práva za 
podmínek uvedených ve stanovách, v naprosté většině případů 
pak dochází ke změně uživatele bytu v důsledku převodu 
(darování, koupě) nebo přechodu družstevního podílu (děděním), 
kdy družstvo do procesu předání bytu vůbec nevstupuje a 
nemohou mu v důsledku takovéto změny vznikat povinnosti 
uvedené ve zmíněném ustanovení; 

- způsobilosti bytu k nastěhování ze stejných důvodů, kdy družstvu 
nemohu v souvislosti s převodem nebo přechodem družstevního 
podílu vznikat povinnosti k úpravám a údržbě bytu; 

- o nájemném a jiných platbách, neboť v bytových družstvech se 
nájemné neujednává, ale hradí se pouze účelně vynaložené 
náklady na správu družstevních bytů, neujednává se ani způsob 
rozúčtování cen a úhrady služeb, o těchto záležitostech 
rozhoduje bytové družstvo; nepoužitelná jsou z výše uvedených 
důvodů ustanovení o zvyšování, nebo o slevě z nájemného; 

- o údržbě, opravách bytu a odstraňování vad, jejichž rozsah je 
upraven v každém bytovém družstvu stanovami rozdílně a 
v závislosti na tomto rozsahu hradí členové vyšší či nižší úhrady 
za užívání družstevních bytů; 

- o jistotě,  která se vzhledem k podílení se člena družstva na 
pořízení družstevního bytu nepoužívá; 
 

- o skončení nájmu výpovědí z důvodu zákazu uvedeného v § 734 
odst. 2 ZOK; o skončení nájmu uplynutím doby, neboť užívání 
družstevního bytu se sjednává na dobu neurčitou; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud jde o vznik družstevního nájmu, právo na uzavření nájemní smlouvy 
je sice po splnění předepsaných podmínek právem spojeným s podílem, i tak 
však nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy. 
V případě, že dojde k převodu nebo přechodu podílu a tím i nájmu 
družstevního bytu, družstvo v takovém vztahu nebude vystupovat, na druhou 
stranu v případě vystoupení člena z družstva to bude právě družstvo, kdo 
bude přebírat byt a následně jej odevzdávat novému nájemci. 
 
 
 
V případě, že bude družstvo předávat byt svému členovi do družstevního 
nájmu, mělo by jej předat ve stavu způsobilém k užívání, jak předvídá 
občanský zákoník; pokud by tomu tak nebylo, měla by členovi poskytnuta 
stejná ochrana jako běžnému nájemci. V situacích převodů a přechodů 
družstevního nájmu družstvo byt nepředává. 
Úprava nájemného je vyloučena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích, jedná se o úpravu speciální k obecné úpravě občanského 
zákoníku, proto má úprava v zákoně o obchodních korporacích přednost a 
ustanovení v občanském zákoníku se tak nepoužije. 
 
 
Je třeba přisvědčit, že současné pojetí běžné údržby a běžných oprav je pro 
účely družstevního nájmu nevyhovující. S ohledem na uvedené bude 
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- o následcích smrti nájemce, neboť družstevní podíl a s ním 
spojené právo užívání družstevního bytu jsou předmětem dědění 
(ustanovení § 2279 odst. 5 je nepřesné v terminologii, když 
hovoří o členství v družstvu a členském podílu a nikoli o 
družstevním podílu), 

- o fikci řádně uzavřené smlouvy v případě užívání bytu v dobré 
víře, neboť ani dlouhodobým užíváním bytu ve vlastnictví 
bytového družstva bez právního důvodu nemůže vzniknout nájem 
družstevního bytu ve smyslu ZOK; totéž platí pro obnovení 
nájmu. 
 
 
 
 
 
 
 

- podnájem – družstva obvykle vyžadují souhlas statutárního 
orgánu BD, a to i v případech, kdy nájemce / člen BD byt stále 
užívá; 
 
 
 
 
 
 

- úrok z prodlení: Po zrušení poplatku z prodlení BD pociťují, že 
je zákonný úrok z prodlení (§ 1970 ObčZ) pro dlužníky málo 
motivační a neodrazuje je od neplnění platebních povinností vůči 
BD. Z toho důvodu BD považují za potřebné upravit sankci za 
neplacení i formou vyššího než zákonného úroku z prodlení ve 
stanovách BD; 

- totéž platí pro smluvní pokuty v případě zásadních porušení 
povinností; 

 
 

- úklid domu: může být (a často je) upravena jako členská 
povinnost – opět se jedná o způsob minimalizace výše 
nájemného v družstevních bytech; 

v zákoně o obchodních korporacích formulováno speciální pravidlo. 
 
Skutečnost, že se jistota neužívá, neznamená nic jiného, než že si ji strany 
nesjednaly, což však koresponduje s úpravou v občanském zákoníku. 
Úprava výpovědi je vyloučena speciální úpravou v zákoně o obchodních 
korporacích, jedná se o úpravu speciální k obecné úpravě v občanském 
zákoníku, proto má úprava v zákoně o obchodních korporacích přednost; 
ustanovení v občanském zákoníku se tak nepoužije. 
Úprava následků smrti nájemce je vyloučena speciální úpravou v zákoně o 
obchodních korporacích. 
 
 
 
 
Pravidlo § 2238 o. z. je nezbytné vykládat ve vztahu k družstevnímu nájmu 
tím způsobem, že pokud bez uzavření nájemní smlouvy užívá byt osoba, 
která splnila podmínky pro nájem bytu, tak po 3 letech se považuje nájemní 
smlouva za uzavřenou (a jde o družstevní nájem); v případě, že byt užívá 
osoba, která není členem družstva nebo osoba, která nesplnila podmínky pro 
vznik práva na uzavření nájemní smlouvy, tak se fikce také použije, nepůjde 
však o družstevní nájem, ale o nájem běžný. 
S ohledem na skutečnost, že pravidlo pro obnovení nájmu se váže na nájem 
na dobu určitou a družstevní nájem je nájmem na dobu neurčitou, je uvedené 
pravidlo na družstevní nájmy neaplikovatelné. 
Domníváme se, že úprava podnájmu v občanském zákoníku by se měla 
aplikovat na družstevní nájmy. V konečném důsledku závisí na výkladu 
občanského zákoníku. Ustanovení § 2274 o. z. ve spojení s § 2272 odst. 2 o. 
z. připouští výklad, že pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě (a 
stanovy jsou druhem smlouvy) souhlas s přijetím podnájemce, nejedná-li se 
o osobu blízkou nebo případy zvláštního zřetele hodné. Existují však i 
opačné názory, tj. že aplikace § 2272 odst. 2 je v případě situace podle § 
2274 o. z. vyloučena. 
Citované ustanovení § 1970 o. z. stanoví možnost si ujednat jinou výši 
úroku z prodlení, než výši zákonnou. Nelze stanovit výši úroku z prodlení 
rozpornou s dobrými mravy, ale vyšší než zákonný úrok ano. Kormě toho 
ustanovení § 2239 o. z. zapovídá pouze ukládání povinností, které jsou 
vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené, což nemusí být případ úroku 
z prodlení vyššího, než stanoví nařízení vlády. 
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- provádění prací a podnikání v bytě: tato činnost nemusí 
omezovat a zatěžovat jen dům, ale hlavně ostatní bydlící 
uživatele dalších družstevních bytů v domě (vedle vyšších 
nákladů na dům se může jednat o zápach/hluk apod.) – proto si 
BD ve stanovách vyhrazují právo se k provádění prací nebo 
podnikání v bytech vyjádřit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Totéž platí pro chov zvířat (hrozící nebezpečí, zápach, hluk, 
zvýšené náklady na úklid, energie) 

 
 
 
 

- stavební úpravy a opravy bytů ze strany BD – pravidla 
upravují stanovy a vnitřní předpisy BD (nepoužije se § 2259 
ObčZ). 

 
 
 
 
 
 

I z tohoto stručného výčtu vyplývá zásadní odlišnost nájmu družstevního bytu 
a nepromyšlenost navržené koncepce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ukládání smluvní pokuty je zapovězeno v běžných nájmech a stejně tak u 
družstevních. Toto platí, ale zůstává zachována možnost sjednání úroku 
z prodlení ve výši přesahující zákonnou výši. 
Lze usuzovat, že se nemusí jednat o povinnost, která je vzhledem 
k okolnostem nepřiměřená; tuto povinnost lze v závislosti na konkrétních 
okolnostech a podmínkách sjednat. 
 
 
Domníváme se, že kogentní úprava v občanském zákoníku není v rozporu 
s požadavky DAČR. Srov. např.: „Nájemce je oprávněn v bytě i pracovat 
nebo podnikat pouze za předpokladu, že tím nezpůsobí zvýšené zatížení pro 
byt nebo dům. V opačném případě porušuje nájemce své povinnosti a v 
závislosti na intenzitě tohoto zvýšeného zatížení může být jeho jednání 
posouzeno i jako hrubé porušení nájemcových povinností, opravňující 
pronajímatele k výpovědi podle § 2288 odst. 1 písm. a)“ (J. Bajura, J. Salač 
in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 
Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1217, 1218). Bude závist na 
konkrétní situaci, do jaké míry podnikání člena družstva v bytě působí 
zvýšené zatížení pro byt nebo dům (tj. ostatních členů družstva), a na 
dokazování. V případě družstevního nájmu je vyloučena výpověď z nájmu, 
ale za hrubé porušení povinností je možné člena z družstva vyloučit - § 734 
odst. 1 písm. a) ZOK. 
Domníváme se, že kogentní úprava v občanském zákoníku není v rozporu 
s požadavky DAČR. Občanský zákoník neumožňuje bezbřehý chov zvířat 
v bytě. Nájemce je oprávněn chovat zvíře pouze za předpokladu, že tím 
družstvu nebo ostatním obyvatelům nepůsobí obtíže nepřiměřené poměrům. 
Navíc vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu, nahradí 
nájemce tyto náklady pronajímateli. 
Úprava v občanském zákoníku poskytuje vyváženou ochranu jak pro 
pronajímatele, tak pro nájemce. Souhlas nájemce s úpravami bytu není třeba 
mimo jiné v situaci, kdy úprava nesnižuje hodnotu nájmu a lze ji současně 
provést bez většího nepohodlí. Lze předpokládat, že pokud bude družstvo 
činit stavební úpravy nebo opravy, budou zvyšovat hodnotu bydlení, bytové 
družstvo je současně povinno zajistit, aby byly úpravy provedeny bez 
většího nepohodlí nájemce. 
 
Lze tedy shrnout, že družstevní nájem nevykazuje odlišnosti neslučitelné 
s kogentní úpravou občanského zákoníku. V zákoně o obchodních 
korporacích však bude formulováno speciální pravidlo dopadající na běžnou 
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údržbu a drobné opravy. 
17. K bodu 685 – Ve vztahu k § 748 a 749 zásadně nesouhlasíme s navrženou 

úpravou vypořádacího podílu. Navrhujeme ponechat úpravu 
vypořádacího podílu v bytovém družstvu úpravě stanov bytového 
družstva, jako je tomu u všech ostatních korporací, družstva nevyjímaje 
(jiná než bytová), případně ponechat stávající úpravu do vyjasnění 
praktických dopadů možností řešení. 
Odůvodnění:  Navržená úprava opět razantním způsobem zasahuje do 
historické právní úpravy bytových družstev a nerespektuje účel, k němuž 
jsou bytová družstva zřizována - uspokojování bytových potřeb členů 
družstva. Družstvo již nebude moci volný byt přidělit jinému členovi, ale 
bude muset uvolněný družstevní podíl nabízet na realitním trhu. Jedná se 
o jeden z bodů novely, která se snaží úpravu bytových družstev přiblížit 
úpravě kapitálových společností bez zohlednění specifik bytových 
družstev. Je nutno si přitom uvědomit, že k ukončení účasti v bytovém 
družstvu dochází častěji než ukončení účasti v jiných obchodních 
korporacích. Vyloučení z bytového družstva má sankční charakter a je 
v podstatě jediným nástrojem bytového družstva proti neplatičům. 
Vypořádací podíl proto musí být určen jednoduše a takovým způsobem, 
který družstvo jako oprávněného věřitele nebude zbytečně zatěžovat, ať 
již dalšími náklady, personálně nebo nutností řešit jednotlivé záležitosti 
spojené s vyloučením v soudním řízení. 
Návrhem v předložené podobě by došlo k dalšímu k dalšímu oslabení 
postavení bytových družstev zejména ve vztahu k dlužníkům, ale i ve 
vztahu ke konkurenčním poskytovatelům služeb v oblasti správy domů. 
Navrhované řešení je komplikované a nákladné, přičemž náklady by po 
dobu několika let vč. zajištění dražby, museli nést ostatní členové 
družstva za vylučovaného člena. Ve výsledku by to znamenalo, že řádní 
členové bytového družstva by nesli plnou tíži nákladů za neplatícího člena 
a v podstatě by je museli hradit ti, kteří své  povinnosti řádně plní. 
Bytová družstva přitom nezaznamenávají ze strany členů požadavek na 
změny způsobu vypořádacího podílu, a dokonce ani námitky proti výši 
vypořádacího podílu ze strany členů vyloučených. Změny současné 
úpravy z důvodů hrozících bankrotů požadovala pouze družstva 
v lokalitách s drastickým poklesem cen družstevních podílů (až pod 
hranici členských vkladů) a družstva plánující novou výstavbu z členských 
vkladů. 
Nově zaváděný institut uvolněného družstevního podílu a postavení 
družstva jako zástupce (zřejmě se má jednat o zástupce vyloučeného 

Částečně akceptováno 
 
Navrhovaná úprava bude pozměněna následujícím způsobem: 
Prodej uvolněného družstevního podílu bude navazovat na ustanovení § 620 
ZOK, tj. roční lhůta k prodeji neuplyne dříve, než 1 rok od pravomocného 
skončení soudního řízení o neplatnosti vyloučení, resp. 1 rok od uplynutí 
lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za 
neplatné. 
Družstvo si před vyplacením vypořádacího podílu bude moci srazit 
následující své náklady:  

e) prokazatelné účelně vynaložené náklady na prodej uvolněného 
podílu, 

f) prokazatelné účelně vynaložené náklady, které družstvu vznikly po 
vyloučení člena (náklady na vyklizení, náklady spojené 
s udržováním bytu ode dne vyklizení do prodeje podílu), 

g) prokazatelné splatné pohledávky, které družstvu vznikly po 
vyloučení člena (neuhrazené nájemné po vyloučení), 

h) prokazatelné splatné pohledávky, které družstvu vznikly před 
vyloučením člena (dluhy, pro které byl člen z družstva vyloučen – 
tj. neuhrazené nájemné před vyloučením). 

 
Navrhované řešení představuje spravedlivý způsob určení vypořádacího 
podílu, aniž by bylo dotčeno bytové družstvo či na druhou stranu 
znevýhodněn konkrétní člen. 
Navrhovaná úprava je kogentní pouze v případě vyloučení člena družstva. 
V ostatních případech je úprava dispozitivní, nesmí se však zapomínat na 
skutečnost, že i v tomto případě musí být způsob určení vypořádacího podílu 
vhodný (srov. stávající § 36 odst. 3 poslední věta ZOK či navrhovaný § 36 
odst. 2 ZOK). V případě vyloučení člena družstva je nezbytné trvat na jeho 
ochraně, je nepřípustné, aby byl potrestán dvakrát, tj. vyloučením a ještě 
nespravedlivým určením výše vypořádacího podílu; vypořádací podíl by měl 
odrážet vždy reálnou hodnotu podílu. 
Konstrukce vypořádacího podílu se sice může zdát komplikovaná, ve svém 
důsledku tomu tak však není. Družstvo se může obrátit s prodejem na 
realitního zprostředkovatele. Dle běžné praxe si realitní zprostředkovatel 
účtuje provizi z prodejní ceny a v případě neúspěchu prodeje žádná není. 
Přiměřená cena se může určit s přihlédnutím k cenám obdobných bytů na 
realitním trhu. 
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člena, jak vyplývá z důvodové zprávy) vyvolává celou řadu zásadních 
praktických problémů, z čehož vyplývá, o jak složitou a specifickou 
problematiku se jedná a jak náročný si navrhovatel vytýčil úkol, jestliže 
zamýšlel stanovit kogentní pravidlo, které by bylo vhodné pro všechny 
typy a velikosti bytových družstev, namátkou: 

i. Návrh předpokládá, že uvolněný podíl bude prodán do 1 
roku od zániku účasti člena v družstvu. Účast člena 
v družstvu zaniká v případě vyloučení podle § 619 marným 
uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo 
vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o 
zamítnutí námitek. Vyloučený člen může podat žalobu na 
neplatnost rozhodnutí o vyloučení. Až do pravomocného 
skončení soudního řízení nemůže družstvo uplatnit vůči 
členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství, tj. 
nemůže požadovat ani vystěhování vyloučeného člena 
z bytu. Podle principu a minori ad maius tím spíše není 
možné uvolněný družstevní podíl prodat. Navržená úprava 
se tedy dostává do rozporu s ustanovením § 620 ZOK.  I 
kdyby člen své vyloučení z družstva nenapadl soudní 
žalobou a družstvo by bylo oprávněno s uvolněným 
družstevním podílem nakládat ještě před uplynutím lhůty 1 
roku od zániku členství vyloučeného člena, nemá bez 
vyklizení bytu prodej družstevního podílu smysl, neboť se 
dosáhne výrazně nižší ceny (cenu sníží užívání bytu 
problematickou osobou, za kterou lze osobu vyloučenou 
z bytového družstva pro závažné porušování jejích 
povinností považovat). Návrh neuvažuje o tom, že nemusí 
být uvolněný podíl prodán vůbec, a to ani při snižování 
podání ve veřejné dražbě. Je třeba řešit výši vypořádacího 
podílu v těchto případech. 

ii. Ačkoli má mít podle důvodové zprávy družstvo možnost 
z výtěžku prodeje odečíst své náklady spojené s prodejem 
podílu a své pohledávky vůči dlužníkovi, návrh novely 
s úhradou těchto nákladů a pohledávek nepočítá, což by 
bylo při prosazení této koncepce naprosto nepřijatelné. 
Pokud by mělo mít družstvo povinnost prodávat uvolněný 
družstevní podíl, mělo by mít nárok odečíst si z výtěžku před 
vyplacením oprávněné osobě: 
- náklady spojené s prodejem uvolněného družstevního 

Pokud by se nepodařilo prodat uvolněný družstevní podíl ve stanovené 
lhůtě, může se družstvo obrátit na dražebníka, který zorganizuje tzv. 
holandskou dražbu (tj. dražbu, při které se postupně snižuje podání až do 
doby, než někdo příslušný podíl koupí) a z výtěžku si odečte náklady na 
dražbu. Družstvo jako takové nemusí mít s prodejem žádné starosti.  
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podílu, 
- náklady spojené s udržováním bytu ode dne jeho 

vyklizení až do okamžiku prodeje uvolněného 
družstevního podílu (pravidelné měsíční příspěvky za 
byt a zálohy na služby musí družstvo jakožto vlastník 
bytu za byt odvádět osobám odpovědným za správu 
domu (zejména společenstvím vlastníků jednotek) – 
družstevní byty se často nacházejí v domech již 
rozdělených na jednotky; nárok na odměnu za správu 
majetku by mělo mít družstvo i ze své pozice zákonného 
zástupce podle  § 462 o.z., je však značně nepraktické, 
aby o její výši rozhodoval soud; 

- pohledávek družstva vůči vyloučenému členovi 
družstva až do okamžiku zániku členství; 

- pohledávek družstva vůči vyloučenému členu družstva 
od okamžiku zániku členství až do vyklizení bytu 
z titulu užívání družstevního bytu vyloučeným členem. 

Obecná možnost započtení není dostatečná a vhodná - např. 
při zahájení exekuce na majetek vyloučeného člena by již 
započtení možné nebylo a družstvo by provádělo zpeněžení 
podílu v podstatě na svůj úkor ve prospěch ostatních 
věřitelů, což (jak doufáme) záměrem navrhovatele novely 
nebylo. 
V případě prosazení navrženého znění koncepce bylo by 
nutno řešit zajištění dluhů spojených s užíváním 
družstevních bytů ve prospěch bytových družstev dalšími 
nástroji, např. přednostním právem na uspokojení z výtěžku 
zpeněžení v exekuci nebo konkurzním řízení. 

iii. Lze očekávat soudní spory o přiměřenost ceny, bylo by tedy 
vhodné umožnit, aby v případě souhlasu oprávněné osoby 
s dosaženou cenou zaniklo právo přiměřenost ceny později 
napadnout. Tím by se částečně eliminovalo zatížení bytových 
družstev následnými soudními spory alespoň v případech, 
kdy bude možné souhlas oprávněné osoby získat (obvykle 
půjde o jiné oprávněné osoby než vyloučeného člena – 
dlužníka, zejména o exekutory). Možnost modifikovat výši 
ceny dohodou s oprávněnou osobou rovněž předpokládá 
důvodová zpráva k tomuto ustanovení. 

iv. Pokud by měla být navržená koncepce prosazena, bylo by 
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nutné ji dále dopracovat, např. zavedením nového způsobu 
vzniku členství v bytovém družstvu a nového způsobu vzniku 
nájmu družstevního bytu, přednostním právem pro člena 
družstva na příklep ve veřejné dražbě, pokud by učinil 
nejvyšší podání spolu se třetí osobou, která není členem 
družstva, nebo zavedením exekučního titulu na vyklizení bytu 
po příklepu v dražbě obdobně jako v § 336j osř. 

Z pohledu dopadů navržené koncepce na postavení bytových družstev 
musíme konstatovat, že po zavedení zákazu výpovědi z nájmu 
družstevního bytu a úpravě právních předpisů souvisejících s bydlením 
(např. zrušení poplatku z prodlení) zůstává vyloučení jediným nástrojem 
bytových družstev pro boj s neplatiči. Vyloučením neplatiče a jeho 
vystěhováním z bytu dnes problém bytovému družstvu obvykle končí. 
V případě prosazení návrhu by bytovému družstvu povinnosti a 
odpovědnost teprve začaly – družstvo by bylo nuceno hledat na trhu 
osobu, která družstevní podíl koupí za přiměřenou cenu, muselo by 
inzerovat nabídku, organizovat prohlídky, sjednávat podmínky prodeje, 
sepisovat smlouvy a po přijetí peněz z kupní ceny v neposlední řadě 
zjišťovat, kdo je osobou oprávněnou k výplatě vypořádacího podílu. Což 
může být zejména v případě insolvenčního řízení, v němž může být 
rozhodnuto o oddlužení, nebo v případě konkurence více exekučních 
řízení poměrně složitý právní problém. Pro všechny tyto aktivity spojené 
s prodejem uvolněného družstevního podílu by bytové družstvo muselo 
vyčlenit personální i dodatečné finanční zdroje. Při nedostatku 
personálních zdrojů bude činnost družstva zatížena dalšími náklady na 
externí realitní a právní služby. Při nedostatku zdrojů finančních bude 
družstvo zvažovat, zda k vyloučení člena z družstva vůbec přistoupí, což je 
z hlediska postavení ostatních řádně platících členů v rozporu s dobrými 
mravy. Prodej uvolněného podílu návrh novely vyžaduje po bytovém 
družstvu za situace, kdy družstvo již delší dobu financuje výpadek příjmů 
od vylučovaného člena, neboť ve většině případů se jedná o 
dlouhodobého neplatiče a před vznikem nároku na vyplacení 
vypořádacího podílu, resp. před zahájením prodeje uvolněného 
družstevního podílu muselo dát družstvo členovi výstrahu před 
vyloučením, muselo rozhodnout o vyloučení, muselo projít odvolacím 
řízením v rámci družstva a případným soudním řízením o platnosti 
vyloučení. 
Při úvahách o hledání ideálního způsobu určení vypořádacího podílu 
přitom nelze odhlížet od skutečnosti, že člen bytového družstva měl až 
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do vyloučení možnost za družstevní podíl obdržet jeho reálnou hodnotu 
(na rozdíl od jiných korporací, v nichž podíl nemusí být volně 
převoditelný), měl možnost družstevní podíl sám prodat za cenu 
dosažitelnou na reálném trhu a převzít na sebe nutnou aktivitu, která se 
návrhem přenáší na bytové družstvo. Bytové družstvo nesmí podle 
stávající právní úpravy převodům družstevních podílů bránit, takže při 
prodeji družstevního podílu záleží jen na členovi, za kolik družstevní 
podíl prodá a komu. 

Možnost snížit výši vypořádacího podílu pod výši splněného členského 
vkladu při dobrovolném opuštění družstva hodnotíme kladně, neboť by 
odstranila riziko úpadku některých družstev. 
Zmínka o zániku pracovního poměru podle § 579 odst. 2 se jeví jako 
nadbytečná, neboť nám není znám žádný případ bytového družstva, 
v němž by bylo členství v bytovém družstvu vázáno na trvání pracovního 
poměru k družstvu. 
Tato připomínka je zásadní. 

18. K čl. II bodu 18 – Týká se rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního 
členského vkladu, které může být přijato jen v družstvu, avšak valná 
hromada, která je zde zmíněna, orgánem družstva podle ZOK ve znění 
návrhu změny tohoto zákona není. Ustanovení tohoto bodu je neurčité, 
pokud jde o možnost valné hromady rozhodnout, že „má být postupováno 
podle tohoto zákona“. Pro tuto neurčitost není jasné, jaký bude účinek 
takového rozhodnutí ve vztahu k již dříve přijatým rozhodnutím orgánů 
družstva, které jsou v souladu s dosavadní úpravou v ZOK a ve 
stanovách, a které navazují na rozhodnutí o zvýšení nebo snížení 
základního členského vkladu, stejně tak jako na právní jednání družstva a 
jeho členů učiněná do tohoto rozhodnutí valné hromady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Termín „valná hromada“ bude nahrazen termínem „členská schůze“. 
 
Dříve přijatá rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu nebudou 
novou právní úpravou dotčena; zvýšený základní členský vklad totiž bude 
zapsán v obchodním rejstříku. Přechodné ustanovení míří na situaci, kdy 
v krátké době před účinností novely bude rozhodnuto o změně výše 
základního členského vkladu, avšak celý proces bude dokončen až po 
účinnosti novely. V takovém případě se až do zápisu změny výše základního 
členského vkladu do obchodního rejstříku bude postupovat podle 
dosavadních předpisů, pouze se dává možnost přijmout rozhodnutí, které 
stanoví, že se bude postupovat podle nových pravidel.  

19. K § 582 navrhujeme zrušit odstavec 1 a zároveň zrušit označení 
dosavadního odstavce 2. 
Odůvodnění: Nově byla stanovena povinnost družstva vydat členovi na 
jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech členů. 
Tato nová povinnost vyvolává u družstev a jejich členů (avšak podle 
našich informací také u akciových společností) obavu z možného zneužití. 
Obava je jednak ze zneužití těchto údajů k obchodním účelům, ale i ze 
snahy o tzv. „tunelování družstev“, což bohužel není v dnešní době 
ojedinělý jev. Osobní údaje se tak mohou dostat do nepovolaných rukou 
nejen proti vůli orgánů družstev, ale i jeho členů. Údaje zapisované 

Akceptováno jinak 
 
Každý člen bude mít právo na získání opisu ze seznamu členů o své vlastní 
osobě (tj. potvrzení, že je členem, výši členského vkladu a rozsah splnění 
vkladové povinnost atd.). 
K tomu, aby člen získal opis ze seznamu členů (nebo mohl do příslušné části 
nahlédnout) týkající se jiného člena, bude muset osvědčit právní zájem. 
Uvedené je nezbytné s ohledem na možnost uplatnit členskou žalobu podle § 
584 ZOK.  
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v seznamu členů jsou nepochybně údaji, jejichž ochranu upravuje zákon 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
(§4 písm. a/). Družstvo je nepochybně ve smyslu § 4 písm. k) cit. zák. 
„zpracovatelem“, který zpracovává, shromažďuje, uchovává a likviduje 
tyto osobní údaje a má tedy s odvoláním na § 7 cit. zák. všechny 
povinnosti, které jsou uvedeny v § 5 cit. zák. Pokud poskytne družstvo 
osobní údaje o svých členech, není tím ve smyslu § 5 odst. 2 písm. d) cit. 
zák. dotčeno právo těchto členů na ochranu jejich soukromého života a 
osobního života a ve smyslu § 5 odst. 3 cit. zák. je družstvo jako 
zpracovatel  povinno dbát o tuto ochranu. Podle § 13 cit. zák. je 
zpracovatel  povinen  přijmout opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
Vzhledem k tomu, že nedodržování povinností podle uvedeného zákona je 
sankcionováno, mohou se díky těmto ustanovením stát statutární orgány 
družstev odpovědnými za jejich nedodržování a mají přitom minimum 
možností, jak tomu zabránit. Ve vztahu k akciové společnosti je třeba 
navíc konstatovat, že práva akcionářů jsou většinou věcně nesrovnatelná 
s právy členů družstev a na rozdíl od úpravy akciových společností 
v evropském právu je podobná úprava u družstev naprosto ojedinělá. 
Navíc takové právo nemá ani společník ve společnosti s ručením 
omezeným, ani člen spolku (u kterého by se takové právo dalo považovat 
za pochopitelnější). 

 

20. K § 635 navrhujeme v odstavci 2 na konci textu věty první doplnit slova 
„jiným členem, ledaže stanovy určí jinak; zákonné zastoupení a 
opatrovnictví podle jiného zákona tím není dotčeno“ a ve větě třetí se 
slova „jedné třetiny všech členů“ nahradit slovy „jednoho člena, ledaže 
stanovy určí jinak“. 
Odůvodnění: Doposud zákon stanoví, že nikdo nesmí být na jednání 
členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva 
(důvodem pro vymezení právě jedné třetiny byla skutečnost, že družstvo 
může mít nejméně 3 členy). Toto omezení navázalo na původní úpravu 
v obchodním zákoníku, kde bylo v § 240 odst. 2 uvedeno, že připouštějí-li 
to stanovy, může člen družstva zmocnit jiného člena družstva, aby jej na 
členské schůzi zastupoval (s tím, že nebyly dotčeny předpisy o zastoupení 
ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí). Tato úprava však byla 
(zákonem č. 370/2000 Sb.) s účinností od 1. 1. 2001 změněna a 
zastoupení bylo (bez ohledu na úpravu ve stanovách) umožněno nejenom 

Akceptováno jinak 
 
Do § 635 bude doplněn odstavec 3, který stanoví: 
 
„(3) Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem a 
nižší počet zastoupených jedním zmocněncem.“. 
 
Uvedené odpovídá požadavkům připomínkového místa s tím rozdílem, že 
dispozitivní pravidlo je formulováno obráceně, tj. pokud stanovy zastoupení 
neomezí pouze na členy družstva, budou se moci členové družstva nechat na 
členské schůzi zastoupit i třetími osobami. 
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dalším členem družstva, ale jakoukoliv osobou bez omezení. Důvodová 
zpráva k tomu uváděla, že „Zákon dosud neúměrně omezoval možnost 
člena nechat se zastoupit na členské schůzi, neboť bylo nutné, aby tuto 
možnost výslovně připouštěly stanovy a navíc zástupcem mohl být jen jiný 
člen družstva. Není věcného důvodu neumožnit, aby člena družstva 
zastupovala jakákoliv způsobilá osoba.“. Toto odůvodnění se však v praxi 
ukázalo jako krátkozraké, protože se začaly množit pokusy o „nepřátelské 
převzetí“ družstev. Byť se zákon k určitému omezení zastoupení na 
jednání členské schůze v § 635 odst. 2 vrátil, toto se jeví z hlediska 
ochrany družstva jako nedostatečné. Proto lze považovat za vhodné 
ponechat prostor pro úpravu ve stanovách družstva. Zmocnění by mělo 
být omezeno pouze na jiného člena družstva (tedy použít jako výchozí 
stejné omezení, které upravuje § 556 odst. 2 ve vztahu k ustavující schůzi 
družstva), avšak s možností pro družstvo upravit stanovami zastoupení 
člena na základě plné moci na členské schůzi širším způsobem, tedy i 
jinou osobou. Neučiní-li tak, bude zachována potřebná ochrana s tím, že 
ve vztahu k větě první není rozsah zákonného zastoupení a opatrovnictví 
dotčen. Rovněž tak určení počtu zastupovaných osob zmocněncem bude 
ponecháno na úpravě ve stanovách družstva. Tato úprava respektuje 
specifika družstva oproti jiným obchodním korporacím. 

Českomoravsk
á konfederace 
odborových 
svazů 
 
JUDr. Zdeňka 
Kindlová 
Kindlova.Zdenk
a@cmkos.cz 

K Části první Změna zákona o obchodních korporacích Čl. I - k § 448b 
 
V § 448b se navrhuje, že stanovy akciových společností mohou určit, že 
jednoho nebo více členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. 
Poslanecká sněmovna na své 50. schůzi, dne 9. listopadu 2016, schválila ve 3. 
čtení usnesením č. 1409 poslanecký návrh zákona na vydání zákona, kterým 
se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), podle sněmovního tisku 592, ve znění 
schváleném Poslaneckou sněmovnou. 
Podle návrhu zákona schváleném Poslaneckou sněmovnou stanovy akciových 
společností určí, že členy dozorčí rady volí zaměstnanci, pokud má akciová 
společnost více než 500 zaměstnanců. Odkazujeme na znění návrhu zákona 
schváleném Poslaneckou sněmovnou a odůvodnění poslaneckého návrhu 
zákona, sněmovní tisk 592. 
V Senátu je návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou jako senátní tisk 
3/11. 
Požadujeme, aby návrh zákona zaslaný do vnějšího připomínkového řízení byl 
upraven, v souladu s návrhem zákona schváleným Poslaneckou sněmovnou 
tak, že stanovy akciových společností mohou určit, že jednoho nebo více 

Neakceptováno 
 
Návrh předkládané novely zákona o obchodních korporacích bude upraven, 
aby byl v souladu s již přijatým zákonem č. 458/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). 
Předkládaná novela však nebude měnit platnou a účinnou právní úpravu a 
zavádět namísto povinné kodeterminace pouze dobrovolnou kodeterminaci, 
jak požaduje připomínkové místo. Z legislativního hlediska, ale i z hlediska 
právní jistoty adresátů nelze považovat za přijatelné, aby byla opětovně 
novelizována předmětná ustanovení, avšak ve zcela protichůdném smyslu, a 
to v období několika týdnů, respektive měsíců od přijetí novely zákona o 
obchodních korporacích, která povinnou kodeterminaci zavedla.  
Obecně je třeba poznamenat, že při přijetí nové právní úpravy je potřeba 
nejprve vyčkat na poznatky aplikační praxe a teprve poté lze přistoupit 
k legislativním zásahům do právní úpravy. 
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členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti, pokud má společnost 500 a 
méně zaměstnanců. 
Tato připomínka je zásadní. 

Česká asociace 
pojišťoven 
 
JUDr. Zuzana 
Hlaváčková 
zuzana.hlavacko
va@cap.cz 

Obecně k návrhu 
Zákon o obchodních korporacích byl připravován velmi dlouhou dobu a 
s velkou pečlivostí, proto nepovažujeme za vhodné, aby byl po tak krátké 
době znovu takto významným způsobem měně. Nabytím jeho účinnosti se 
musely dotčené subjekty přizpůsobit v mnoha směrech zcela nové regulaci, 
která stála značné množství časových i finančních investic. Novela v takto 
významném rozsahu by znamenala novou povinnost dotčených subjektů opět 
se po krátké době přizpůsobovat nové regulaci, což nepovažujeme za vhodné. 
Navíc se domníváme, že případné problémy či nejasnosti v praxi, se objevily 
při uplatňování nové regulace, by měly být řešeny primárně judikatorní cestou 
a ne rovnou změnou legislativy. Proto navrhujeme novelu významně omezit 
pouze na legislativně-technické změny, případně změny v oblastech, kde byly 
nalezeny tak zásadní nedostatky, které nelze překlenout pouze výkladem. 

Neakceptováno 
 
Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala stejně jako 
samotný zákon o obchodních korporacích za spolupráce s odbornou komisí 
složenou s předních českých komercialistů z řad soudců, akademiků a 
advokátů. Podkladem pro práci komise byly mimo jiné podněty od Notářské 
komory, Unie podnikových právníků, Komory auditorů, družstevní asociace 
apod., jakož i podněty vzešlé z dotazů veřejnosti směřované našemu úřadu. 
Nejedná se tedy o ukvapenou novelu zákona, nýbrž o promyšlenou a cílenou 
snahu napravit stávající nedostatky a zaplnit mezery v zákoně.  
Domníváme se, že zákonodárce by měl dbát o jasnou a přehlednou právní 
úpravu a neměl by přenášet náklady z nedokonalé právní úpravy na její 
adresáty a spoléhat na překlenutí problematické regulace prostřednictvím 
soudní judikatury. Byť je v několika případech možno souhlasit, že se 
výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst zákonný text s odborným 
komentářem by neměla být pravidlem. Přitom náklady, které si takové 
změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně ke změně nedochází. 
S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě nutnosti 
adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své jednání. To 
ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z dopadů hodnocení 
regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě volíme taková řešení, která 
budou mít ve svém výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní 
úpravou byly existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 
přizpůsobení se nové úpravě byly minimální, formulujeme řadu 
přechodných ustanovení. 
Musíme tedy odmítnout návrh připomínkového místa, aby byla novela 
zákona o obchodních korporacích omezena pouze na legislativně-technické 
změny nebo na zásadní nedostatky právní úpravy, jež nelze překlenout 
výkladem. 

K bodu 43 § 46 odst. 8 
Prosíme vysvětlit, případně upravit. 
Odůvodnění: 
Prosíme o vysvětlení, kterou lhůtu je třeba považovat za relevantní – zda musí 
být povinnost zmocnit fyzickou osobu bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě 
2 měsíců. 

Akceptováno jinak 
 
Za relevantní je potřeba považovat obě lhůty. Zanikne-li fyzické osobě 
zmocnění zastupovat právnickou osobu, která je členem voleného orgánu 
obchodní korporace, musí tato právnická osoba zmocnit bez zbytečného 
odkladu jinou fyzickou osobu, která ji bude v orgánu zastupovat. Lhůta 2 
měsíců představuje lhůtu maximální, po jejímž marném zanikne právnické 
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osobě funkce ve voleném orgánu obchodní korporace.  
Pro úplnost dodáváme, že v návaznosti na probíhající připomínkové řízení 
bude úprava § 46 dost. 8 upřesněna následujícím způsobem:  
„(8) Zanikne-li fyzické osobě zmocnění podle odstavce 3, zmocní právnická 
osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu. Nezmocní-li právnická 
osoba zástupce podle odstavce 3 a nebude-li zapsán do veřejného rejstříku 
ve lhůtě 2 měsíců ode dne zániku zmocnění, její funkce zaniká.“. 

K bodu 83 § 79 odst. 3 
Navrhujeme zvážit vhodnost zavedení povinnosti zápisu koncernu do 
obchodního rejstříku. 
Odůvodnění: 
Návrh stanoví novou povinnost zapsat existenci koncernu do obchodního 
rejstříku. Obecně ale platí, že každá zapisovaná skutečnost musí být doložena. 
Není nám ale zřejmé, čím se bude dokládat existence koncernu. Navíc 
považujeme obecně za zcela neodůvodněné, aby splnění této povinnosti bylo 
podmínkou pro uplatnění výjimky podle § 79, neboť koncern je faktický stav, 
který by neměl být nijak vázán na zápis do veřejného rejstříku. 

Neakceptováno 
 
Stávající právní úprava stanovila členům koncernu povinnost, aby 
deklarovali své členství v koncernu na internetových stránkách. Deklarace 
koncernu na internetových stránkách společnosti se přitom ukázala být 
nedostatečnou zejména s ohledem na problematické určení okamžiku 
uveřejnění deklarace (a tedy určení okamžiku, od kterého lze postupovat 
podle § 72). Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně média, skrze něž 
bude existence koncernu deklarována.  
Deklarace koncernu v obchodním rejstříku je veřejným, snadno seznatelným 
i prokazatelným údajem, a to včetně údaje, kdy k zápisu došlo. Nebudou tak 
vznikat pochybnosti, od jakého okamžiku je možno postupovat podle § 72. 
Řízená osoba, která bude podávat návrh na zápis koncernové příslušnosti do 
obchodního rejstříku, bude muset přiložit souhlas řídící osoby, že je 
skutečně členem koncernu této řídící osoby. Uvedené plyne z § 12 
rejstříkového zákona, podle něhož je potřeba souhlas osoby (řídící osoba), 
která má být zapsána v rámci zápisu osoby, která podává návrh na zápis 
(řízená osoba). Souhlas řídící osoby je materiálně čestným prohlášením. 

K bodu 305 § 253 odst. 2 
Požadujeme upravit odkaz. 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme na nesprávný odkaz na ustanovení § 23 odst. 2. Domníváme 
se, že správně by měl být uveden odkaz na § 23 odst. 3. 

Akceptováno 

K bodům 356 až 360 §§ 311 až 321 
Prosíme vyjasnit. 
Odůvodnění: 
Z návrhu nám není zřejmé, zda se pravidla finanční asistence vztahují i na 
všechny ovládané osoby, např. dceřiné společnosti dceřiných společností. 
Obdobně viz původní úprava v § 161g obchodního zákoníku. 

Neakceptováno  
 
Úprava § 161g obchodního zákoníku byla převzata do ustanovení § 318 až 
320 ZOK; úprava finanční asistence se tedy na základě § 318 odst. 1 
vztahuje i na osoby ovládané.  
Považujeme za nutné upozornit, že předmětná ustanovení nejsou věcně 
dotčena předkládanou úpravou. V dotčených ustanoveních se promítá jen 
zrušení odkazovacího ustanovení v § 456 (napříště se do textu zákona 
výslovně doplňuje „správní rada“) a dochází k zpřesnění § 321. 
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K bodu 540 § 484 
Preferujeme variantu I. 

Akceptováno jinak 
 
Bude zvolena varianta I s tím, že možnost připustit při zvyšování základního 
kapitálu upisováním určitého druhu akcií realizaci přednostní úpisu jen pro 
akcionáře vlastnící stejný druh akcie bude rozšířena; nově tak budou moci 
určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 

ČBA 
 
Mgr. Filip 
Hanzlík, LL.M. 
 
hanzlik@czech-
ba.cz 
 

Obecná připomínka ke koncepci a rozsahu předkládané novelizace 
Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh novely zákona o obchodních 
korporacích a souvisejících právních předpisů v rozsahu 764 novelizačních 
bodů. Vedle některých legislativně-technických oprav (či úprav) navrhovaná 
novela přináší také mnohé koncepční změny (například změnu pravidel pro 
rozdělení zisku, zásah do koncepce corporate governance a pravidel pro střet 
zájmů, změny v koncepci vypořádání s bývalými společníky / členy družstva a 
v postupech pro naložení s uvolněným podílem, změny v rozhodování per 
rollam či úpravu postupů při založení družstva). 
Novela je předkládána po 2,5 letech od nabytí účinnosti rekodifikace 
soukromého práva. Rekodifikace soukromého práva představovala nesmírnou 
zátěž (časovou i finanční) pro veřejný i soukromý sektor. Pro úřady, podniky i 
jednotlivce vyvstala nutnost seznámit se s novou právní úpravou a přizpůsobit 
jí veškeré systémy, procesy i dokumentaci. Novela zákona o obchodních 
korporacích a souvisejících předpisů v předloženém znění bude znamenat opět 
další nadměrnou časovou i finanční zátěž pro dotčené subjekty. Obchodní 
korporace budou muset znovu provést analýzu dopadů novely na svou vnitřní 
strukturu a přizpůsobit své vnitřní poměry a společenské smlouvy (a stanovy) 
přijaté úpravě (jež se bez zásahů do společenských smluv a stanov bohužel 
neobejde). Ostatní se budou muset seznámit (a sžít) se změnami úpravy, kterou 
si teprve nedávno museli osvojit. 
Domníváme se, že necelé 3 roky od nabytí účinnosti nejsou dostatečnou dobou 
pro to, aby byly navrhovány takto rozsáhlé a mnohdy koncepční změny práva 
obchodních korporací. Jsme toho názoru, že v prvních letech po účinnosti 
rekodifikace by měly být případné nedostatky zákona o obchodních 
korporacích překlenuty zejména judikaturním výkladem. Novelizací by měly 
být řešeny pouze závažné legislativně-technické nedostatky nebo případy 
nepřekonatelných praktických problémů. Hlubší změny zákona by měly být 
podrobeny důkladné odborné diskusi. Rádi bychom připomněli, že samotné 
rekodifikaci soukromého práva předcházelo 10 let přípravných prací. 
Navrhujeme proto rozsah novely omezit pouze na nejnutnější změny 
spočívající v odstranění chyb a řešení zásadních aplikačních problémů (jako je 

Neakceptováno 
 
Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za spolupráce 
s odbornou komisí složenou s předních českých komercialistů z řad soudců, 
akademiků a advokátů. Podkladem pro práci komise byly mimo jiné podněty 
od Notářské komory, Unie podnikových právníků, Komory auditorů, 
družstevní asociace apod., jakož i podněty vzešlé z dotazů veřejnosti 
směřované našemu úřadu. 
Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl dbát o 
jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet náklady z nedokonalé 
právní úpravy na její adresáty a spoléhat na překlenutí problematické 
regulace prostřednictvím soudní judikatury. Byť je v několika případech 
možno souhlasit, že se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst zákonný text 
s odborným komentářem by neměla být pravidlem. Přitom náklady, které si 
takové změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně ke změně 
nedochází. 
S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě nutnosti 
adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své jednání. To 
ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z dopadů hodnocení 
regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě volíme taková řešení, která 
budou mít ve svém výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní 
úpravou byly existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 
přizpůsobení se nové úpravě byly minimální, formulujeme řadu přechodných 
ustanovení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)

mailto:hanzlik@czech-ba.cz
mailto:hanzlik@czech-ba.cz


 

 192 

například problematika souhlasu valné hromady s.r.o. nebo akciové společnosti 
či členské schůze družstva s prodejem či zástavou části závodu). 

K novelizačnímu bodu 14 - § 23 odst. 2 
Není důvodné, aby byla odstraněna povinnost splácet peněžitý vklad na 
zvláštní účet u banky pod hranici 20 tis. Kč. Zvláštní účet ani nebývá 
zpoplatněn a není relevantní důvod, že je zřízení zvláštního účtu nákladné. 
Pokud má smysl zavést nějakou hranici, pak by mělo jít o částku, která je 
minimálním vkladem. 

Neakceptováno 
 
Cílem navrhované úpravy je nejen zakládání a vznik nízkokapitálových 
společností s ručením omezeným zlevnit, ale rovněž zrychlit tak, aby tyto 
společnosti mohly být založeny při jediné návštěvě notáře. 
Částka 20.000,- Kč byla stanovena po vzoru bývalé úpravy v obchodním 
zákoníku, který stanovil minimální výši vkladu v této výši. Připomínka byla 
zvážena také ve vztahu k připomínce Notářské komory ČR, která naopak 
požadovala zvýšení této částky na 270.000,- Kč. Částka 20.000,- Kč byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější. 

K novelizačnímu bodu 22 - § 34 odst. 2 a 3 
Návrh požaduje zavést pravidlo, podle kterého „Došlo-li od počátku účetního 
období do okamžiku rozhodnutí o rozdělení zisku k významným a nikoliv jen 
přechodným ztrátám, musí být částka zisku k rozdělení snížena o tyto ztráty“. 
Pojem „významné a nikoliv jen přechodné ztráty“ by měl být jednoznačně 
určen, a to i vzhledem k tomu, že dle § 34 odst. 4 je zde odpovědnost 
statutárního orgánu za soulad se zákonem a v případě porušení těchto 
pravidel půjde o zdánlivé rozhodnutí. 

Neakceptováno 
 
Předně podotýkáme, že test podle § 34 odst. 3 se posune z okamžiku 
rozdělení zisku na okamžik vyplacení podílu na zisku a doplní tak test 
insolvence podle stávajícího § 40 odst. 1 (nově § 40 odst. 2). Pravidlo by 
mělo zajistit větší průkaznost, zda obchodní korporace disponuje 
dostatečnými zdroji k vyplacení podílu na zisku; test insolvence je málo 
exaktní. 
S ohledem na tento přesun dále uvádíme, že vyplacení podílu na zisku 
v rozporu s tímto pravidlem nebude stiženo zdánlivostí; zdánlivostí budou 
stižena rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku činěná v rozporu se 
zákonnými pravidly (navrhovaný § 34 odst. 2 a 40 odst. 1), které 
implementují směrnici č. 2012/30/EU (články 17 odst. 1 a 3). 
Pokud jde o výklad neurčitých pojmů „významným a nikoliv jen přechodným 
ztrátám“, půjde zpravidla o události, které by měly být v souladu s § 19 odst. 
6 zákona o účetnictví popsány v příloze v účetní závěrce. Konečný výklad se 
však ponechává na rozhodovací praxi; vždy bude záviset na okolnostech 
konkrétního případu. Uvedený pojem není možné s ohledem na odlišnosti 
společností (velikost společnosti, její základní kapitál, hospodářská situace 
atd.) definovat. 
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K novelizačnímu bodu 23 – doplnění § 34 odst. 4 až 7 
Považujeme za potřebné, aby zákon jednoznačně zpřesnil, co se rozumí 
přiměřeným použitím § 34 také pro jiné vlastní zdroje (viz § 34 odst. 7). 
V tomto kontextu vzniká otázka, zda se bude v takovém případě také aplikovat 
i ustanovení o „významné a nikoliv jen přechodné ztrátě“? 

Neakceptováno 
 
Čl. 41 odst. 2 legislativních pravidel vlády stanoví, že použití slova 
„přiměřeně“ vyjadřuje volnější vztah mezi danými ustanoveními a 
vymezenými právními vztahy. 
V případech, kdy to nevylučuje povaha ustanovení a kdy zákon nestanoví 
jinak, použijí se pro rozdělení i pro výplatu jiných vlastních zdrojů pravidla 
pro zisk a podíl na něm; jde například o pravidla § 34 (s výjimkou níže 
uvedeného odstavce 2) a dále například § 351, 352. 
Ustanovení § 34 odst. 2 obsahuje způsob stanovení zisku k rozdělení ze 
ziskových zdrojů (aktuální i převedené výsledky hospodaření a fondy ze 
zisku), jeho aplikace na jiné vlastní zdroje (než vlastní zdroje tvořené ze 
zisku) je proto vyloučena. Jelikož na jiné vlastní zdroje nelze použít způsob 
stanovení zisku k rozdělení podle § 34 odst. 2, nelze použít ani pravidlo o 
snížení takto určeného zisku o významné a nikoliv jen přechodné ztráty 
aktuálního období. 

K novelizačnímu bodu 37 - § 45 odst. 3 – zásadní nesouhlas 
Nesouhlasíme se zavedením pravidla, podle kterého by se rozhodnutí orgánu 
obchodní korporace, které podle zákona musí být osvědčeno veřejnou listinou, 
mohlo stát „zdánlivým“ (hledí se na něj, jako by nebylo přijato) jen proto, že 
by notář (který byl přítomen zasedání orgánu) byl v prodlení se sepsáním 
příslušného notářského zápisu po dobu delší než 30 dnů. Takovéto ustanovení 
představuje zásadní zásah do právní jistoty 3. osob. Osoby stojící mimo 
obchodní korporaci nemají možnost si ověřit splnění takovéto podmínky, ani 
jej ovlivnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 

Neakceptováno 
 
Článek 11 směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/101/ES ze dne 16. 
září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společnosti ve 
smyslu čl. 48 druhého pododstavce, za účelem dosažení rovnocennosti těchto 
opatření stanoví, že „ve všech členských státech, jejichž právní předpisy 
nestanoví předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 
společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, jakož i 
jejich změny úředně ověřeny“. Smyslem čl. 11 bývalé první směrnice je 
zajištění oficiálního ověření (franc. acte authentique, něm. öffentlich 
beurkundet), že zakladatelské právní jednání (popř. jeho změny) je v souladu 
se zákonem. V zemích, ve kterých se nestanoví předběžná správní nebo 
soudní kontrola (kde by byl soulad se zákonem posouzen, tj. i ČR) musí tuto 
kontrolu provést subjekt odlišný. V českém právním prostředí pak jedinou 
možnost představuje notářské ověření zakladatelského právního jednání; 
notář je při své činnosti povinen zkoumat, zda je zakladatelské právní jednání 
v souladu se zákonem (srov. celou úpravu § 80a a násl. notářského řádu). 
Jakkoliv to není z citovaného ustanovení směrnice zcela zřejmé, domníváme 
se, že její smysl a účel vyžaduje, aby rozhodnutí, která nebudou „úředně 
ověřena“ (tj. nebudou osvědčena notářským zápisem), jakoby nebyla přijata. 
Zákon o obchodních korporacích ve vztahu k rozhodnutí orgánu obchodní 
korporace nezná absolutní neplatnost, ale pouze zdánlivost (srov. § 45 odst. 1 
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a 2) a relativní neplatnost (§ 48, 181 a 428 z.o.k). Relativní neplatnost by 
nezajistila naplnění účelu směrnice; v případě, že by se nikdo neplatnosti 
nedovolal, zůstalo by v platnosti rozhodnutí, jímž se změnila společenská 
smlouva, aniž by byla dodržena forma notářského ověření. Jedinou další 
možnost tedy představuje zdánlivost rozhodnutí. 
Pokud jde o 30 denní lhůtu, tato lhůta byla stanovena na základě konzultace a 
se souhlasem Notářské komory ČR; z tohoto důvodu ji považujeme za 
adekvátní. Stanovením další lhůty by se prodlužovalo období nejistoty, ve 
kterém je již rozhodnutí přijato, ovšem v závislosti na jeho (ne)osvědčení 
notářským zápisem není jisté, zda nastanou jeho účinky. 
Notářská komora považuje stanovenou lhůtu za vyhovující, nelze očekávat, 
že by notáři měli problém s vyhotovením notářského zápisu v této lhůtě. 
Navíc notáři jsou povinni být na zasedání valné hromady přítomni, aby 
následně osvědčili, co se za jejich přítomnosti stalo; i v tomto ohledu není 
nutné (a ani žádoucí) stanovovat lhůtu delší. 
V praxi je ostatně běžné, že obchodní korporace návrh usnesení valné 
hromady dopředu konzultují s příslušným notářem, který by měl notářský 
zápis sepsat, aby předešly tomu, že návrh usnesení bude odporovat právním 
předpisům či společenské smlouvě (tedy sepsání notářského zápisu 
s výhradou).  

K novelizačnímu bodu 40 - § 46 odst. 3 a 4 
Domníváme se, že úprava v nově vkládaném stanovení odst. 3 je do značné 
míry duplicitní ve vztahu k dosavadnímu ustanovení odst. 3, který se nově 
přečíslovává jako odst. 4, a to pokud se týká vymezení podmínek pro výkon 
funkce, neboť i zmocněnce je třeba považovat za zástupce. 

Akceptováno 
 
Za účelem odstranění duplicity bude ustanovení upraveno takto: 
„(3) Je-li členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva 
právnická osoba, bez zbytečného odkladu zmocní jedinou fyzickou osobu, 
která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené 
zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu 
zastupovala; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti 
a ztráty způsobilosti pro výkon funkce se použijí na zástupce obdobně. 
(3) (4)  Zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu obchodní 
korporace kapitálové společnosti nebo družstva, nahradí, musí splňovat 
požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro 
samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci 
kapitálové společnosti nebo družstvu nahradí společně a nerozdílně s 
právnickou osobou, kterou zastupuje.“ 
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K novelizačnímu bodu 43 - § 46 odst. 8 
Prosíme o vysvětlení, kterou lhůtu je třeba považovat za relevantní, pokud se 
má „obdobně“ uplatnit ustanovení § 46 odst. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno jinak 
 
Za relevantní je potřeba považovat obě lhůty. Zanikne-li fyzické osobě 
zmocnění zastupovat právnickou osobu, která je členem voleného orgánu 
obchodní korporace, musí tato právnická osoba zmocnit bez zbytečného 
odkladu jinou fyzickou osobu, která ji bude v orgánu zastupovat. Lhůta 2 
měsíců představuje lhůtu maximální, po jejímž marném zanikne právnické 
osobě funkce ve voleném orgánu obchodní korporace. 
Pro úplnost dodáváme, že v návaznosti na probíhající připomínkové řízení 
bude úprava § 46 dost. 8 upřesněna následujícím způsobem: 
„(8) Zanikne-li fyzické osobě zmocnění podle odstavce 3, zmocní právnická 
osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu. Nezmocní-li právnická 
osoba zástupce podle odstavce 3 a nebude-li zapsán do veřejného rejstříku ve 
lhůtě 2 měsíců ode dne zániku zmocnění, její funkce zaniká.“. 

K novelizačnímu bodu 47 - § 53 odst. 3 - nesouhlas 
Nesouhlasíme s navrženou změnou formulace daného ustanovení, neboť tato 
formulace sama o sobě vyvolává dojem, že je obecně přípustné, aby obchodní 
korporace změnila či dokonce zcela zrušila závazek odpovědného člena orgánu 
k vypořádání (neboli náhradě) újmy vzniklé porušením péče řádného 
hospodáře. Takový postup bude zpravidla k tíži společníků a věřitelů 
společnosti. Tato změna směřuje podle našeho názoru proti původní koncepci 
„corporate governance“, podle níž musí členové orgánů nahradit (resp. 
vypořádat) újmu, která obchodní korporaci vznikne v důsledku porušení péče 
řádného hospodáře. 

Akceptováno jinak 
 
V reakci na názorovou nejednotnost a přetrvávající právní nejistotu se 
úmyslně navrhuje výslovně stanovit, že se obchodní korporace může 
s příslušným členem voleného orgánu dohodnout na úplném zániku závazku. 
V takových případech budou muset být osoby sjednávající dohodu zvláště 
obezřetné a důkladně zvážit, zda tento krok vyhoví požadavku jednat s péčí 
řádného hospodáře. Ostatně povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře 
při uzavření vypořádací dohody je vyžadována v obou stanovených 
případech, i nadále se tedy předpokládá, že člen statutárního orgánu musí 
vždy zohlednit zájmy společnosti (srov. § 51 odst. 1 část věty za středníkem). 
V případech, kdy dojde k uzavření smlouvy, která bude poškozovat zájmy 
společnosti (a jejím prostřednictvím i zájmy minoritních společníků či 
věřitelů), nastoupí odpovědnost z porušení péče řádného hospodáře stran 
osob, které uvedenou smlouvu za společnost sjednaly. 
Navíc, aby nebyla dotčena ochrana třetích osob, bude do ustanovení § 53 
výslovně doplněno, že sjednáním dohody podle § 53 není dotčeno ručení 
podle § 159 odst. 3 o. z. 

K novelizačnímu bodu 54 - § 55 odst. 2 - nesouhlas 
Považujeme za zcela nedůvodné a neopodstatněné, aby byla zavedena 
povinnost informovat kontrolní orgán, resp. nejvyšší orgán v případě, že je 
uzavírána smlouva (jakákoliv sic!) s ovládající osobou. Členy kontrolního 
orgánu jsou většinou zástupci ovládající osoby. Tato povinnost je zbytečně 
zatěžující. Již je zaveden zcela dostatečný institut zprávy o vztazích. 
 

Neakceptováno 
 
Povinnost informovat kontrolní, resp. nejvyšší orgán při uzavírání smlouvy 
s osobou vlivnou nebo ovládající je stanovena jako pojistka, neboť v 
uvedených případech existuje zvlášť vysoké riziko, že dojde ke střetu zájmů a 
tento střet povede k poškození ovlivněné nebo ovládané obchodní korporace. 
V případě smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku se 
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 navrhované ustanovení § 55 odst. 2 nepoužije, neboť jeho aplikace je 
vyloučena ustanovením § 57. 

K novelizačnímu bodům 71 - §§ 63 až 66 
Považujeme za nezbytné, aby v § 66 odst. 3, první větě byla provedena 
následující úprava: Insolvenční správce podá návrh podle odstavce 1 nebo 
odstavce 2 také tehdy, rozhodne-li o tom věřitelský výbor nebo požádá-li jej 
kterýkoli z věřitelů. 
Věřitelé by měli mít možnost požadovat, aby správce vymáhal oba typy 
plnění. Domníváme se také, že pokud by v daném insolvenčním řízení nebyl 
ustanoven věřitelský výbor, měl by mít toto právo kterýkoli z věřitelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno jinak 
 
Předně podotýkáme, že v návaznosti na probíhající připomínkové řízení bude 
rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu přesunuto z § 66 odst. 1 
písm. a) zpět k obecné diskvalifikaci, jako nově vložený § 66 odst. 2 
(stávající § 66 odst. 2 se přečísluje na odstavec 3), neboť se nejedná o sporné 
řízení (jako je tomu ve zbytku § 66).  
V návaznosti na tuto změnu bude úprava § 66 odst. 2 přesunuta do odstavce 1 
písmene b); současná úprava písmene b) se přesune do písmene a).  
 
§ 63 odst. 2 tedy bude znít následovně: 
„Soud rozhodne i bez návrhu o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní 
korporace, jestliže bylo podle § 66 rozhodnuto, že tento člen přispěl 
porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace.“ 
 
Ustanovení § 66 bude znít následovně: 
„(1) Přispěl-li člen statutárního orgánu porušením svých povinností k úpadku 
obchodní korporace a bylo-li v insolvenčním řízení již rozhodnuto o způsobu 
řešení úpadku obchodní korporace, insolvenční soud na návrh insolvenčního 
správce rozhodne 
a) o povinnosti tohoto člena vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze 
smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní 
korporace obdržel, a to až za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního 
řízení, jedná-li se o insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než 
dlužníka; není-li vydání prospěchu možné, nahradí jej v penězích, a 
b) byl-li na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, může insolvenční 
soud také rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout do majetkové 
podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku 
obchodní korporace; při určení výše plnění insolvenční soud přihlédne 
zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti k nedostatečné 
výši majetkové podstaty. 
(2) Insolvenční správce podá návrh podle odstavce 1 také tehdy, rozhodne-li 
o tom věřitelský výbor. Nejsou-li v majetkové podstatě peněžní prostředky 
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potřebné ke krytí nákladů na podání návrhu a vedení řízení, může insolvenční 
správce podmínit podání návrhu nebo další pokračování v řízení tím, aby mu 
věřitelé poskytli na úhradu těchto nákladů přiměřenou zálohu. Skončí-li 
řízení úspěchem insolvenčního správce, mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli, 
požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou. 
(3) Řízení podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle insolvenčního 
zákona. Insolvenční soud oznámí bez zbytečného odkladu své rozhodnutí 
soudu, který je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena statutárního orgánu 
obchodní korporace.“ 
 
Navrhované rozšíření aktivní legitimace na každého akcionáře nepovažujeme 
za vhodné. Pokud nebude ustanoven věřitelský výbor, bude vykonávat jeho 
působnost schůze věřitelů (srov. § 46 odst. 2 insolvenčního zákona). 

K novelizačnímu bodu 83 - § 79 odst. 3 - nesouhlas 
Nově má být existence koncernu zapisována do obchodního rejstříku. Každá 
zapisovaná skutečnost musí být doložena, přičemž ale není zřejmé, čím se bude 
dokládat koncernová deklarace (např. čestné prohlášení řízené nebo i řídící 
osoby?). Obecně máme za to, že je zcela nedůvodné, aby podmínkou pro 
uplatnění výjimky dle § 79 byl zápis existence koncernu do rejstříku. Koncern 
je faktický stav, je proto nevhodné, aby se zaváděla podmínka zápisu ve VŘ. 

Neakceptováno 
 
Stávající právní úprava stanovila členům koncernu povinnost, aby deklarovali 
své členství v koncernu na internetových stránkách. Deklarace koncernu na 
internetových stránkách společnosti se přitom ukázala být nedostatečnou 
zejména s ohledem na problematické určení okamžiku uveřejnění deklarace 
(a tedy určení okamžiku, od kterého lze postupovat podle § 72). Z tohoto 
důvodu bylo přistoupeno ke změně média, skrze něž bude existence koncernu 
deklarována. 
Deklarace koncernu v obchodním rejstříku je veřejným, snadno seznatelným 
i prokazatelným údajem, a to včetně údaje, kdy k zápisu došlo. Nebudou tak 
vznikat pochybnosti, od jakého okamžiku je možno postupovat podle § 72. 
Řízená osoba, která bude podávat návrh na zápis koncernové příslušnosti do 
obchodního rejstříku, bude muset přiložit souhlas řídící osoby, že je skutečně 
členem koncernu této řídící osoby. Uvedené plyne z § 12 rejstříkového 
zákona, podle něhož je potřeba souhlas osoby (řídící osoba), která má být 
zapsána v rámci zápisu osoby, která podává návrh na zápis (řízená osoba). 
Souhlas řídící osoby je materiálně čestným prohlášením. Požadavek souhlasu 
současně reaguje na stávající praxi, kdy některé osoby deklarovaly na svých 
internetových stránkách příslušnost k určitému koncernu, aniž by to byla 
pravda. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 198 

K novelizačnímu bodu 90 - § 82 odst. 5 a 6 
Ve zprávě o vztazích se informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, 
mají uvést v přiměřené míře zobecnění. Výklad míry zobecnění považujeme 
za velmi sporný a požadujeme proto jeho upřesnění. Příklad uvedený 
v důvodové zprávě (rozmezí 300 000 až 500 000 Kč a 4 000 až 6 000 kusů) 
považujeme za nicneříkající. 

Neakceptováno 
 
Lze souhlasit, že návrh pracuje s neurčitými pojmy „přiměřená míra 
zobecnění“, důvodová zpráva však poskytuje návod, co se například 
„přiměřenou mírou zobecnění“ rozumí. Navíc časem se usadí judikatura 
soudů (především Nejvyššího soudu) a bude zřejmé, v jaké podobě musí být 
informace uveřejněny, aby byl naplněn požadavek zákona na přiměřené 
zobecnění. 
Lze poukázat na skutečnost, že tento způsob nakládání s informacemi 
tvořícími předmět obchodního tajemství používá ve svých rozhodnutích např. 
Evropská komise ve sporech z  omezení hospodářské soutěže, stejně jako 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; nejedná se tedy o novou 
konstrukci, jež by byla českému právnímu řádu neznámá. 

K novelizačnímu bodu 92 - § 83 odst. 4 - nesouhlas 
Opětovné zavedení povinnosti ověřovat zprávu o vztazích auditorem 
považujeme za zcela nedůvodné, a to mimo jiné pro velmi vysoké náklady, 
které se s tímto ověřováním pojí. Navíc máme za to, že uvedenou povinnost 
auditora posoudit, zda vznikla újma, není prakticky splnitelná, neboť 
předpokládá, že auditor by musel detailně přezkoumat jednotlivé smlouvy. 
 

Částečně akceptováno 
 
Navrhovaná změna mimo jiné reaguje na rozporné názory, zda je zpráva o 
vztazích předmětem přezkumu ze strany auditora. Někteří s ohledem na 
textaci § 84 odst. 2 ZOK dovozují, že zpráva o vztazích podléhá přezkumu 
auditorem – srov. stanovisko Komory auditorů ČR dostupné zde: 
http://www.kacr.cz/file/1904/Ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
%20zpr%C3%A1vy%20o%20vztaz%C3%ADch%20od%202014%20schv%
C3%A1leno.pdf. Lze se setkat i s opačným názorem – srov. Čech, P., Šuk, P. 
Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Bova 
Polygon, Praha, 2016, s. 216 a 217. 
Přezkoumání zprávy o vztazích auditorem představuje pro společníky 
ovládané osoby vyšší garanci, že zpráva o vztazích byla vypracována 
v souladu se zákonem a obsahuje úplné informace. Vyjádření auditora může 
ostatně vést k odhalení nesrovnalostí a k následnému návrhu na jmenování 
znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích. 
V návaznosti na probíhající připomínkové řízení ustupujeme od požadavku, 
aby auditor přezkoumával, zda ovládané osobě vznikla újma a zda byla 
vyrovnána. Kromě toho se zpráva auditora bude překládat standardně 
statutárnímu orgánu (z ustanovení § 83 odst. 4 tak bude bez náhrady 
vypuštěna druhá a třetí věta). 

K novelizačnímu bodu 104 - § 88 odst. 3 
Toto ustanovení zavádí princip, podle kterého pokud vyjádření auditora 
obsahuje jakoukoliv výhradu ke správnosti nebo úplnosti údajů, zakládá to 
právo každého společníka navrhnout jmenování znalce pro účely přezkumu 
zprávy o vztazích. Jsme přesvědčeni, že by zákon v tomto kontextu měl 

Neakceptováno 
 
Návrh vychází z úpravy v obchodním zákoníku – srov. § 66a odst. 13 písm. 
a) ObchZ. Ani úprava v obchodním zákoníku výhrady žádným způsobem 
nekvalifikovala. 
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stanovit určitou míru či závažnost výhrady, která by teprve měla za následek 
vznik výše uvedeného oprávnění společníka. Auditor zpravidla ve svém 
vyjádření uvádí, že nepřezkoumal naprosto všechny údaje. 
Zpráva o vztazích (§ 82 odst. 2 písm. e) by se měla zaměřit na materiálně 
významné vztahy odvozené např. od vlastního kapitálu. Pak by přezkoumání 
auditorem bylo teprve reálné. 

Výhrady auditora mohou být různého druhu, proto jakékoli omezení je velmi 
problematické. Konečně je na uvážení samotného společníka, zda výhrady 
auditora jsou natolik zásadní, že podá návrh na jmenování znalce. Na základě 
obdobné aplikace § 87 (srov. § 88 odst. 3, resp. navrhovaný odst. 4 ZOK) 
totiž společníku hrozí, že pokud vyjde najevo, že zpráva o vztazích byla 
vypracována řádně a návrh byl zjevně zneužívající, může soud na návrh 
ovládané osoby rozhodnout, že odměnu znalci i účelně vynaložené náklady 
spojené s vypracováním znaleckého posudku hradí právě navrhující 
společník; tato úprava by měla zabránit zneužívání tohoto institutu. 

K novelizačním bodům 208, 464 a 663 - § 190 odst. 2, § 421 písm. m), § 656 
písm. m) 
Velmi vítáme snahu o novelizaci ustanovení upravujícího souhlas s.r.o. nebo 
a.s. či členské schůze družstva s prodejem či zástavou části závodu. Navržená 
formulace „části majetku, která by znamenala podstatnou změnu skutečného 
předmětu podnikání nebo činnosti“ však stále neřeší nejistotu zástavního 
věřitele, ve kterých případech vyžadovat souhlas valné hromady/členské 
schůze se zástavou. Zástavní věřitel nedokáže spolehlivě ověřit, zda zástava 
spadá do uvedeného rozsahu majetku či nikoliv a z hlediska obezřetnosti tak 
bude vyžadovat souhlas valné hromady/členské schůze téměř vždy. Úprava 
obsažená v původním obchodním zákoníku byla v tomto ohledu jednoznačná, a 
tedy i vhodnější. 

Neakceptováno 
 
Při přípravě novely zákona o obchodních korporacích se opakovaně 
diskutovala koncepce předmětných pravidel týkajících se schvalování 
převodu (zastavení) závodu, resp. významné části majetku. S ohledem na 
skutečnost, že i převod jediné části majetku, která není formálně pobočkou, 
může zásadním způsobem ovlivnit činnost společnosti, přiklonili jsme se 
k materiálnímu pojetí, které je ostatně vlastní například i německé právní 
úpravě. Na druhou stranu navrhovaná úprava omezuje případy, ve kterých je 
třeba schválení převodu nebo zastavení majetku valnou hromadou. Nadále 
tak již schválení nebude potřeba v případě, že důsledkem bude vnitřní 
restrukturalizace, ale pouze v případě, bude-li se jednat o změnu předmětu 
podnikání nebo činnosti. Jistota zástavního věřitele se tak alespoň částečně 
zvýší. 
Navíc třetí osoby mohou být chráněny dobrou vírou. Přestože § 48 ZOK 
výslovně nestanoví výjimku pro případy, kdy kontrahent jednal v dobré víře, 
domníváme se, že se dobrá víra prosadí a právní jednání nebude neplatné. 

K novelizačnímu bodu 291 - § 247 odst. 2 
Upozorňujeme na duplicitu definic pojmu „kusová akcie“ v § 247 odst. 2) a 
§257 odst. 1). dále poukazujeme na skutečnost, že vypuštěním slov „vydaných 
kusových“ se dané ustanovení stává podstatně méně určité. 

Částečně akceptováno 
 
V § 257 odst. 1 se definice kusové akcie vypouští a nově se zavádí v § 247 
odst. 2.V tomto smyslu bude návrh novely opraven. 
 
S ohledem na ustanovení § 257 odst. 2 (jsou-li vydány kusové akcie, 
nemohou být vydány akcie s jinou jmenovitou hodnotou), se slova „vydaných 
kusových“ v § 247 odst. 2 jeví jako redundantní. 
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K novelizačnímu bodu 305 - § 253 odst. 2 
Domníváme se, že odkaz na ustanovení § 23 odst. 2 v tomto kontextu nedává 
příliš smysl, přičemž správně by měl být učiněn odkaz na ustanovení § 23 odst. 
3. 

Akceptováno 

K novelizačním bodům 321 a 385 - § 264 odst. 2, § 349 
Povinnost společnosti poskytnout veškerá peněžitá plnění ve prospěch 
akcionáře výhradně bezhotovostním způsobem lze podpořit. Měla by však 
zároveň být (patrně v přechodných ustanoveních novely) uložena povinnost 
akcionářům nahlásit pro tyto účely společnosti, resp. Centrálnímu 
depozitáři číslo účtu, jinak hrozí obtíže i náklady při jejich zjišťování 
společností. 

Neakceptováno 
 
Povinnost akcionářů nahlásit číslo bankovního účtu je implikována 
v požadavku, aby seznam akcionářů obsahoval číslo bankovního účtu (kromě 
jména a bydliště, resp. sídla). Není proto důvodné, aby byla v přechodném 
ustanovení výslovně stanovena povinnost uvést číslo bankovního účtu do 
určité lhůty, srov. rovněž důvodovou zprávu, ve které se uvádí následující: 
„Při poskytování peněžitých plnění se bude vycházet z účtu vedeného 
v seznamu akcionářů, v evidenci zaknihovaných cenných papírů (bude-li na 
výpisu z evidence uveden), případně bude akcionář nebo osoba, které svědčí 
samostatně převoditelné právo, povinna ad hoc sdělit společnosti číslo 
bankovního účtu, na který si přeje vyplatit podíl na zisku, podíl na jiných 
vlastních zdrojích atd. Nepřímo se tak stanoví pro tyto osoby povinnost vždy 
(pokud budou mít zájem o příslušnou výplatu) sdělit společnosti číslo 
bankovního účtu; je to podmínkou poskytnutí peněžitého plnění.“ 

K novelizačním bodům 356 až 360 - §§ 311 až 321 
Považujeme za potřebné upravit a vyjasnit v ustanovení §§ 318 - § 319 ZOK 
právně nejednoznačnou otázku, zda se pravidla finanční asistence vztahují i na 
všechny ovládané osoby (př. dceřiné společnosti dceřiných společností) - 
obdobně viz původní úprava v §161g obchodního zákoníku. 

Neakceptováno 
 
Úprava § 161g obchodního zákoníku byla převzata do ustanovení § 318 až 
320 ZOK; úprava finanční asistence se tedy na základě § 318 odst. 1 vztahuje 
i na osoby ovládané. 
Považujeme za nutné upozornit, že předmětná ustanovení nejsou věcně 
dotčena předkládanou úpravou. V dotčených ustanoveních se promítá jen 
zrušení odkazovacího ustanovení v § 456 (napříště se do textu zákona 
výslovně doplňuje „správní rada“) a dochází k zpřesnění § 321. 

K novelizačnímu bodu 540 - § 484 
 
Za vhodnější považujeme právní úpravu uvedenou jako Varianta I. 

Akceptováno jinak 
 
Bude zvolena varianta I s tím, že možnost připustit při zvyšování základního 
kapitálu upisováním určitého druhu akcií realizaci přednostní úpisu jen pro 
akcionáře vlastnící stejný druh akcie bude rozšířena; nově tak budou moci 
určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 
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K novelizačnímu bodu 666 - § 659 odst. 2 
Upozorňujeme, že kromě navržené změny ustanovení § 659 odst. 2 písm. a) je 
třeba provést i změnu textace ustanovení § 659 odst. 2 písm. d) tak, aby 
korespondovala s novelizovaným zněním § 656 písm. m) (novelizační bod 
663), tj. aby text ustanovení § 659 odst. 2 písm. d) zněl takto: 
„d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části majetku, 
která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo 
podstatnou změnu v skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva.“ 

Akceptováno 

K novelizačnímu bodu 686  – § 751 a § 752 
Považujeme za potřebné upřesnit v ustanovení § 751 a § 752 ZOK následující 
body: (i) zda je v případě bytového družstva zapotřebí ke zřízení zástavního 
práva k budově s družstevními byty / k družstevním bytům vedle souhlasu 
dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních 
bytů, i schválení členskou schůzí podle § 656 písm. m) ZOK, (ii) jak se počítá 
potřebná 2/3 většina členů bytového družstva v případě, že předmětem zástavy 
je pouze určité množství bytů ve vlastnictví družstva, a (iii) vyjasnit použití § 
751 ZOK ve vztahu k § 1188 NOZ. 

Neakceptováno 
 
Ad i) Podle navrhovaného § 659 odst. 2 písm. m) ZOK se souhlas členské 
schůze s převodem nebo zastavením vyžaduje pouze v případě takové části 
majetku, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu 
podnikání nebo činnosti družstva. Napříště tak již nebude třeba souhlasu 
členské schůze v případě převodů (zastavení), které mají za následek pouze 
změnu struktury závodu. Bude vždy záležet na situaci v konkrétním bytovém 
družstvu, zda by zastavení budovy s družstevními byty nebo zastavení 
družstevních bytů znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu 
podnikání nebo činnosti družstva. 
Ad ii) Ustanovení není novelizováno; jde o výklad zákona. 
Ad iii) Ustanovení není novelizováno; jde o výklad zákona. 

Hospodářská 
komora ČR 
 
pripominkovani
@komora.cz 

A. Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) obecně 
nepodporuje neustálé změny pravidel, které vnáší do právního a potažmo 
podnikatelského prostředí nejistotu. Především u velkých kodexů 
doporučujeme větší zdrženlivost při překotných novelizacích. Připomínáme, 
že zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je účinný teprve od 1. 
ledna 2014. Hodnocení účinků dopadů nové regulace může být objektivně a 
efektivně provedeno až s přiměřeným časovým odstupem.   
V této souvislosti HK ČR, jako největší zástupce podnikatelů v ČR, sdružující 
15 tisíc přímých členů, resp. 20 tisíc vezmeme-li v úvahu kolektivní členy 
sdružené prostřednictvím 100 oborových společenstev, připomíná, že neustálé 
změny legislativy znepřehledňují již beztak velmi komplikované právní 
prostředí a komplikují podmínky pro podnikání, především malým a středním 
podnikatelům.  
HK ČR upozorňuje, že předkládaný materiál přináší zásadní a systémové 
změny, které by měly být nejprve diskutovány s širokou odbornou veřejností. 
V případě podrobnějších detailnějších rozborů v rámci diskuze, by se některé 
věcné návrhy mohly ukázat jako neopodstatněné (např. použití pojmu 

Neakceptováno 
 
Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 
spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých komercialistů 
z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro práci komise byly 
mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie podnikových právníků, 
Komory auditorů, družstevní asociace apod., jakož i podněty vzešlé z dotazů 
veřejnosti směřované našemu úřadu.  
Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl dbát o 
jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet náklady 
z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na překlenutí 
problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. Byť je v několika 
případech možno souhlasit, že se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst 
zákonný text s odborným komentářem by neměla být pravidlem. Přitom 
náklady, které si takové změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně 
ke změně nedochází. 
S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě nutnosti 
adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své jednání. To 
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„bezúplatné plnění“, omezení týkající se výplaty zálohy na podíl na zisku). 
Celá řada navržených změn navíc řeší pouze výkladové nejasnosti. 
Domníváme se, že ke stejným výkladovým závěrům, které jsou uvedeny 
v důvodové zprávě, lze dojít bez nutnosti novelizace. Citujme například 
ustanovení § 43 odst. 2 – upřesnění možnosti rozdělení podílu, § 135 odst. 1 – 
úprava různých druhů podílů, § 207 nový odst. 3 – specifikace podmínek pro 
převod podílu. Právní předpisy mají stanovit obecná pravidla. Kazuistický 
přístup k normotvorbě považujeme za nesystematický. 
S ohledem na výše uvedené dává HK ČR předkladateli ke zvážení, zda je 
opravdu pro český právní řád nezbytné předkládat tak rozsáhlou novelu 
zákona o obchodních korporacích. Pokud bude předkladatel trvat na 
navržených změnách, uplatňuje HK ČR níže uvedené konkrétní zásadní 
připomínky. 
Tato připomínka je zásadní.  

ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z dopadů hodnocení 
regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě volíme taková řešení, která 
budou mít ve svém výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní 
úpravou byly existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 
přizpůsobení se nové úpravě byly minimální 

1. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o obchodních 
korporacích, čl. I, novelizační bod 43, ustanovení § 46 odst. 6 až 8  
Navrhujeme dotčený bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Z RIA ani z důvodové zprávy nevyplývá, že by bylo řetězové vlastnictví 
zneužíváno. Připomínáme, že existují i jiné právní prostředky obrany. Pokud 
právnická osoba spáchá delikt, nastupuje občanskoprávní, správněprávní či 
trestněprávní postih. Po přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“) je v podstatě 
bezpředmětné dohledávat fyzickou osobu. Ostatně podle ZTOPO to není ani 
potřeba (přičitatelnost spáchaného činu je dána i tehdy, pokud se jej dopustil 
člen kontrolního či dozorčího orgánu). Sankcí za trestný čin je pak v krajním 
případě zrušení právnické osoby.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Předně je třeba vyjasnit, že cílem navrhované úpravy není zabránit řetězení 
vlastnictví právnických osob, nýbrž řetězení právnických osob v orgánech 
obchodních korporací. Návrh novely stanoví, že členem voleného orgánu 
obchodní korporace může být i právnická osoba, avšak za podmínky, že určí 
(a zapíše do obchodního rejstříku) konkrétní fyzickou osobu, která bude 
právnickou osobu v orgánu obchodní korporace zastupovat. Záměrem je 
odchýlit se od obecné úpravy v § 154 o. z., jež rovněž připouští, aby členem 
orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba. Odchylně od navrhované 
úpravy však důsledně nepožaduje, aby byla zmocněna fyzická osoba, která 
bude právnickou osobu zastupovat, právnickou osobu totiž smí zastoupit 
člen jejího statutárního orgánu; tím však může být opět jiná právnická 
osoba. Hrozí tak riziko, že se ve voleném orgánu právnické osoby (za 
stávající právní úpravy i obchodní korporace) budou řetězit právnické 
osoby. Sledovaným cílem novely je, aby byla vždy dohledatelná fyzická 
osoba, která jménem právnické osoby jedná a utváří tak její vůli.  
Argument existencí zvláštního zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob (ZTOPO), pročež údajně není potřeba řešit řetězení právnických osob 
ve volených orgánech obchodních korporací a dohledávat konkrétní 
fyzickou osobu, nepovažujeme za přiléhavý. Ačkoli je přijetí ZTOPO 
krokem správným směrem (včetně zavedení principu individuální a 
nezávislé právní odpovědnosti právnických a fyzických osob), nelze 
odhlédnout od praktické aplikace tohoto zákona. Postihy právnických osob 
jsou stále spíše sporadické (kvůli obtížnosti dokazování), sankce se omezují 
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v zásadě pouze na peněžité tresty a ty jsou ukládány ve výši 
několikanásobně nižší, než výše peněžitých trestů ukládaných fyzickým 
osobám. Navíc dopadá pouze na trestní odpovědnost právnických osob, 
stranou tak zůstává odpovědnost správněprávní a především 
občanskoprávní. Konečně je třeba mít na paměti, že i za právnickou osobu 
nakonec vždy rozhoduje osoba fyzická, kterou je třeba identifikovat a 
v případě potřeby hnát k odpovědnosti.  
Důvodová zpráva navíc poskytuje velmi podrobný rozbor zahraničních 
úprav, ze kterého vyplynulo, že české řešení je raritní (blíže srov. 
důvodovou zprávu). 

2. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o obchodních 
korporacích, čl. I, novelizační bod 62, ustanovení § 59 odst. 4  
Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
 „(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli 
člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší orgán 
neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 
kapitálové společnosti z týchž důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se 
určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva 
uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobnou činnosti, kterou 
člen voleného orgánu vykonával.“ 
Odůvodnění:  
V předkládaném materiálu není zcela zřejmé, zda účelem bylo, aby nejvyšší 
orgán společnosti schvaloval smlouvu o výkonu funkce až po jejím uzavření. 
Takovýto výklad by nepřiměřeně zasahoval do stávající praxe kapitálových 
společností, které schvalují na valné hromadě vzory smluv o výkonu funkce 
včetně odměn a zvolení členové dozorčí rady nebo výboru pro audit již 
uzavírají smlouvu o výkonu funkce ve znění schváleného vzoru. Valná 
hromada tedy již neschvaluje jednotlivé individuální smlouvy. 
Navrhovaným doplněním bude zajištěno, že se předkládaným návrhem 
nebude zasahovat do výše zmíněné stávající praxe kapitálových společností.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  
 
Cílem navrhované změny v § 59 odst. 4 není zabránit stávající praxi, kdy 
smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada jako vzor a následně je 
se členy voleného orgánu kapitálové společnosti uzavřena smlouva o 
výkonu funkce ve znění již schváleného vzoru. Naopak je reflektována 
praxe a umožňuje se, aby vzorová smlouva o výkonu funkce byla schválena 
valnou hromadou takřka kdykoli – před vznikem funkce člena voleného 
orgánu kapitálové společnosti, po vzniku jeho funkce (před uzavřením 
smlouvy o výkonu funkce), stejně jako po uzavření smlouvy o výkonu 
funkce. 
Zákonná úprava pouze stanoví nejzazší okamžik, do kdy musí být smlouva o 
výkonu funkce schválena valnou hromadou, aby se zabránilo záměrným 
prodlevám se schválením smlouvy o výkonu funkce ze strany kapitálové 
společnosti, v důsledku čehož by člen voleného orgánu po nepřiměřeně 
dlouhou dobu vykonával funkci bezplatně; od tohoto nejzazšího okamžiku 
náleží v případě neschválení smlouvy o výkonu funkce členovi voleného 
orgánu odměna obvyklá.  
Předkládaná novela mění pouze onen nejzazší okamžik, neboť nahrazuje 
„bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 
kapitálové společnosti“ slovy „bez zbytečného odkladu po jejím uzavření“. 
Není totiž vhodné, aby byla lhůta bez zbytečného odkladu vázána na 
okamžik vzniku funkce, protože smlouva o výkonu funkce (která nevychází 
z již schváleného vzoru a musí tudíž být teprve schválena valnou hromadou) 
může být uzavřena i několik let po vzniku funkce; v takovém případě by 
měla lhůta bez zbytečného odkladu začít běžet až od okamžiku uzavření 
smlouvy o výkonu funkce.  
Z důvodu odstranění výkladových nejasností proto navrhujeme, aby 
ustanovení § 59 odst. 4 znělo: 
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„(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší 
orgán neschválí bez zbytečného odkladu nejpozději po jejím uzavření z týchž 
důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v 
době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době 
vzniku funkce za činnost obdobnou činnosti, kterou člen voleného orgánu 
vykonával.“. 
Bude rovněž doplněna důvodová zpráva ve výše uvedeném smyslu. 

3. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o obchodních 
korporacích, čl. I, novelizační bod 63, ustanovení § 59 odst. 5  
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení, které by se vypořádalo s již 
uzavřenými smlouvami o výkonu funkce, které mají odlišnou délku funkčního 
období sjednanou ve smlouvě o výkonu funkce než je uvedena ve stanovách. 
A to s ohledem např. na novelizační bod 483 k ustanovení § 439 odst. 3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
 
Nedomníváme se, že je potřeba doplnit přechodné ustanovení, které by 
dopadalo na případný rozpor v délce funkčního období člena voleného 
orgánu určeného ve společenské smlouvě a ve smlouvě o výkonu funkce. 
V případě, že zákon nestanoví přechodné ustanovení, bude třeba využít 
obecná výkladová pravidla, v tomto případě princip tzv. nepravé 
retroaktivity nové zákonné úpravy – vznik právního vztahu se posoudí podle 
dosavadní úpravy, práva a povinnosti z daného vztahu plynoucí se řídí podle 
nové úpravy. Tedy vznikne-li funkce člena voleného orgánu za účinnosti 
zákona o obchodních korporacích ve znění do přijetí předmětné novely, 
bude pro určení délky funkčního období tohoto člena rozhodující úprava ke 
dni vzniku jeho funkce; v případě odchylné úpravy délky funkčního období 
v zákoně, ve společenské smlouvě a ve smlouvě o výkonu funkce bude 
rozhodující ujednání ve smlouvě o výkonu funkce (na základě § 439 odst. 3 
ve stávajícím znění). Nová právní úprava se bude aplikovat na členy 
voleného orgánu, jimž funkce vznikne až po nabytí účinnosti předkládané 
novely zákona o obchodních korporacích. 

4. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o obchodních 
korporacích, čl. I, novelizační bod 83, ustanovení § 79 odst. 3  
Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 
„(3) Řízená osoba zapíše do obchodního rejstříku skutečnost, že je členem 
koncernu a kdo je řídící osobou, jinak nelze postupovat podle § 72. K návrhu 
zápisu do obchodního rejstříku se doloží vyjádření řídící osoby.“ 
Odůvodnění:  
V praxi docházelo k jevu, že se ke koncernu přihlásily na svých stránkách 
společnosti, které členem koncernu nebyly. S ohledem na materiální publicitu 
obchodního rejstříku a jistoty třetích osob má připomínka tomuto jevu 

Neakceptováno 
  
Souhlasíme s připomínkovým místem, že je potřeba zabránit praxi, kdy 
obchodní korporace deklaruje příslušnost k určitému koncernu, ačkoli 
členem koncernu není. Z tohoto důvodu také navrhujeme novelizovat § 79 
odst. 3, aby se nově koncernová příslušnost prokazovala zápisem 
v obchodním rejstříku, nikoli pouze uveřejněním na internetových 
stránkách. Zároveň připouštíme, že je potřeba, aby řídící osoba vyjádřila 
souhlas s tvrzením řízené osoby, že je součástí koncernu; v opačném případě 
by mohly existovat nepravdivé zápisy o koncernové příslušnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXTPU)



 

 205 

zabránit tak, že řídící osoba ve vyjádření stvrdí, že řízená osoba, která podává 
návrh do OR, je členem koncernu.  
Dále navrhujeme doplnit přechodné ustanovení, které by stanovilo, že lze 
postupovat dle § 72 na zveřejněný koncern na internetových stránkách do 
splnění nové povinnosti ve lhůtě stanovené tímto zákonem, tj. zápisu 
informace o členství v koncernu a řídící osobě do obchodního rejstříku. 
Tato připomínka je zásadní. 

v obchodním rejstříku.  
S připomínkovým místem se neshodujeme pouze ve způsobu legislativního 
řešení. Považujeme doplnění věty druhé za nadbytečné, neboť skutečnosti, 
které je potřeba doložit při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, 
plynou (a také by ze systematického hlediska měly plynout) z procesního 
předpisu (nikoli z hmotněprávní úpravy, kterou je zákon o obchodních 
korporacích). Tímto procesním předpisem je zákon č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který v § 12 stanoví: 
„[n]avrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas 
osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci zápisu 
osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných 
listin;…“.  
Z citovaného ustanovení vyplývá, že není možné v rámci zápisu řízené 
osoby uvést skutečnost, že je členem koncernu konkrétní řídící osoby, aniž 
by řídící osoba souhlasila s tím, že bude jako řídící osoba zapsána v rámci 
zápisu řízené osoby. Jinak řečeno, řízená osoba bude povinna při podání 
návrhu na zápis koncernové příslušnosti do obchodního rejstříku doložit i 
souhlas řídící osoby; v opačném případě nebude možné u řízené osoby 
zapsat údaj, kdo je řídící osobou.  

5. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o obchodních 
korporacích, čl. I, novelizační bod 90, ustanovení § 82 odst. 5  
Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 
„(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, pokud jde o vnitřní informaci, 
informace, které tvoří předmět obchodního tajemství nebo utajovanou 
informaci podle jiného právního předpisu. Zpráva však musí obsahovat 
sdělení, proč se tyto informace neuvádí.“ 
Odůvodnění:  
Navrhujeme zrušit v novelizačním bodě 90 § 82 odst. 6 a informace, které 
tvoří předmět obchodního tajemství přesunout do nově doplňovaného 
odstavce 5 § 82. Přiměřená míra zobecnění informace, která tvoří předmět 
obchodního tajemství, bude častým předmětem soudních sporů a přinese 
mnoho nejistot pro zúčastněné osoby. Příklad zobecněné, zjednodušené 
podoby takové informace uvedené v důvodové zprávě nemá žádnou 
vypovídací hodnotu pro čtenáře zprávy o vztazích a bude těžko ověřovaná 
auditorem dle novelizovaných ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Předně je třeba upozornit, že v návaznosti na probíhající vypořádání 
připomínek dojde ke změnám v úpravě zprávy o vztazích. Především dojde 
k vypuštění požadavku, aby auditor v rámci přezkoumávání zprávy o 
vztazích ověřoval i správnost údajů v ní uvedených a posuzoval, zda na 
základě jednání nebo smluv uvedených ve zprávě vznikla ovládané osobě 
újma (z navrhovaného znění § 83 odst. 4 bude vypuštěna druhá a třetí věta). 
V návaznosti na tuto změnu bude upraveno i znění § 88 odst. 3. Odpadá tedy 
argument, že auditor nebude schopen přezkoumávat přiměřeně zobecněné 
informace tvořící obchodní tajemství (ve smyslu odst. 6).  
Zároveň se změní i znění § 82 odst. 5. Namísto výslovného výčtu informací, 
jež se ve zprávě o vztazích neuvádějí, bude úprava zobecněna, aby pokryla 
všechny zvláštní právní předpisy, jež zakazují uveřejnění určitých informací 
(např. informace tvořící součást bankovního tajemství). Informace tvořící 
součást obchodního tajemství však nadále zůstanou v režimu odst. 6.  
Nedomníváme se, že je vhodné, aby se ve zprávě o vztazích v žádné podobě 
neuváděly informace, které tvoří předmět obchodního tajemství. Zajisté není 
žádoucí jejich kompletní uveřejňování, neboť tím by mohla obchodním 
korporacím vzniknout závažná újma. Na druhou stranu úplným 
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znepřístupněním informací, které tvoří předmět obchodního tajemství, bude 
informační hodnota zprávy o vztazích velmi omezená. Často je totiž za 
předmět obchodního tajemství považováno široké pensum informací, a 
pokud by tyto informace nebyly ve zprávě o vztazích uváděny, ztratila by 
zpráva svou vypovídající hodnotu. V konečném důsledku by zpráva o 
vztazích nemusela obsahovat téměř žádné informace s odůvodněním, že 
neuvedené informace jsou předmětem obchodního tajemství.  
Zároveň lze pochybovat, jestli zpráva o vztazích skutečně může obsahovat 
větší množství informací, které tvoří předmět obchodního tajemství. Z § 504 
o. z. plyne, že definičním znakem obchodního tajemství je konkurenční 
využitelnost (významnost). S ohledem na skutečnost, že ve zprávě o 
vztazích se uvádějí smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a ovládající, 
nebo mezi osobami ovládanými, jež si poskytují plnění za transferové ceny, 
nebude převážná většina těchto informací pro konkurenci zajímavá a nebude 
se tedy jednat o obchodní tajemství. 
Lze však připustit, že v některých případech by určité informace o 
uzavřených smlouvách, nebo o jednáních učiněných na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob mohly být konkurenčně 
zneužitelné. V takovém případě pro naplnění účelu zprávy o vztazích 
postačí, budou-li tyto informace uvedeny v přiměřeně zobecněné podobě. 
Požadavek uvádění informací tvořících předmět obchodního tajemství, 
alespoň v zobecněné podobě (tedy například formou určitého rozmezí dvou 
hodnot nebo procentním vyjádřením), tak je určitým kompromisním řešením 
mezi jejich úplným uveřejňováním a úplným utajením.  
Nesouhlasíme s argumentem, že zobecněné informace nemají žádnou 
vypovídající hodnotu. Je pravdou, že pro konkurenci nebudou tyto 
informace zajímavé, neboť takto obecné informace jsou v drtivé většině 
případů mezi konkurenty známy; na druhou stranu tím, že nebudou uvedeny 
přesné cifry, nehrozí jejich zneužití v konkurenčním boji. Zpráva o vztazích 
však neslouží konkurenci, primárně slouží společníkům a věřitelům 
ovládaných osob (zejména v otázce případného ručení ovládající osoby). Pro 
tyto osoby budou informace v zobecněné podobě dostatečné pro vytvoření 
hrubé představy o fungování ovládané osoby a případného závěru, zda 
ovládané osobě pravděpodobně vznikla újma. Na základě této hrubé 
představy lze potom požadovat jmenování znalce pro účely přezkumu 
zprávy o vztazích, jenž dokáže ověřit, zda přiměřeně zobecněné informace 
odpovídají skutečnosti.  
Připouštíme, že dočasně může dojít k nárůstu počtu případů, kdy bude 
soudem jmenován znalec pro účely přezkumu zprávy o vztazích. Nicméně 
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časem se usadí judikatura soudů (především Nejvyššího soudu) a bude 
zřejmé, v jaké podobě musí být informace uveřejněny, aby byl naplněn 
požadavek zákona na přiměřené zobecnění.  
Závěrem lze poukázat na skutečnost, že tento způsob nakládání 
s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství používá ve svých 
rozhodnutích např. Evropská komise ve sporech z nekalé soutěže, stejně 
jako rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; nejedná se tedy o 
novou konstrukci, jež by byla českému právnímu řádu neznámá. 

 6. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o obchodních 
korporacích, čl. I, novelizační bod 397, ustanovení § 362  
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„§ 362 
(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 
konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada na 
internetových stránkách společnosti. S později doručenými návrhy a 
protinávrhy seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě. Jsou-li 
návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů (VAR: 5 pracovních dnů) 
před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez 
zbytečného odkladu i své stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu zkrátit.  
(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní představenstvo 
svoji povinnost uveřejnit jej nebo seznámit s ním na valné hromadě akcionáře 
dle předchozího odstavce tím, že uveřejní podstatu protinávrhu nebo seznámí 
akcionáře na valné hromadě s podstatou protinávrhu.“ 
Odůvodnění:  
Doporučujeme určit lhůtu pro doručení návrhů a protinávrhu, při jejímž 
dodržení je představenstvo povinno zajistit jejich uveřejnění alespoň na 3 dny 
před valnou hromadou. Při později doručených návrzích je už administrativně, 
personálně a technicky složité zajistit uveřejnění na internetových stránkách 
(uveřejnění obvykle zajišťuje stejný tým pracovníků, který organizačně 
zajišťuje konání valné hromady). U později doručených protinávrhů bude 
dána povinnost seznámit s nimi akcionáře na valné hromadě. Rovněž 
nedoporučujeme zrušit možnost seznámit akcionáře jen s podstatou 
protinávrhu, obsahuje-li protinávrh více než 100 slov. V některých případech 
jsou právě slovně rozvleklé návrhy a protinávrhy obsahově problematické - 
např. jsou obtížně srozumitelné nebo obsahují nesouvisející komentáře apod. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
V části týkající se prodloužení lhůty pro uveřejnění návrhů a protinávrhů na 
internetových stránkách společnosti připomínku částečně akceptujeme. 
Souhlasíme, že nemusí být vždy v možnostech společnosti, aby uveřejnila 
návrhy či protinávrhy, které jsou společnosti doručeny den před konáním 
valné hromady, zvláště stane-li se tak v pozdějších hodinách. Na druhou 
stranu lhůtu 3 dnů před konáním valné hromady považujeme za zbytečně 
dlouhou; uveřejnění dokumentu na internetové stránky není natolik 
zatěžujícím úkonem, který by představenstvu nebo správní radě trval 3 dny. 
Navrhujeme tedy kompromisní lhůtu 2 pracovních dnů před konáním valné 
hromady.  
Dále nesouhlasíme s doplněním navrhované věty druhé. Máme za to, že 
navrhovaná úprava by jednak nepřiměřeně zatěžovala představenstvo nebo 
správní radu, které by muselo návrh či protinávrh nastudovat i tehdy, byl-li 
by společnosti doručen jen pár hodin před konáním valné hromady, jednak 
navrhovaná úprava odporuje smyslu včasně podaného návrhu či protinávrhu. 
Jestliže akcionář nezvládne doručit společnosti svůj návrh či protinávrh 
včas, nemělo by být povinností představenstva či správní rady seznámit 
s ním ostatní akcionáře. Tato povinnost by měla náležet akcionáři, jenž 
návrh či protinávrh uplatňuje.  
V otázce prodloužení lhůty pro povinnost představenstva nebo správní rady 
uveřejnit k doručenému návrhu nebo protinávrhu i své stanovisko 
připomínku neakceptujeme. Máme za to, že lhůta 5 dnů je pro vypracování 
stanoviska dostatečná. Ostatně i v případě návrhů, které jsou doručeny 
společnosti před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu (srov. 
navrhované znění § 363), se navrhuje zkrátit lhůtu pro uveřejnění návrhu 
spolu se stanoviskem představenstva nebo správní rady na 5 dnů, neboť 
lhůta 7 dnů je nadbytečně dlouhá. 
Pokud jde o návrh přesahující 100 slov, úprava nebyla převzata s ohledem 
na skutečnost, že návrh se uveřejní na internetových stránkách společnosti 
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(nemusí se zasílat způsobem předvídaným pro svolání valné hromady, tj. 
nemusí se zasílat poštou); v případě uveřejnění prostřednictvím 
internetových stránek není rozsah návrhu či protinávrhu podstatný. 
Z hlediska nákladů není rozdíl, jestli má návrh či protinávrh 20 slov, nebo 
2 000 slov. Návrh či protinávrh bude přesahovat 100 slov zpravidla pouze 
v případech, kdy se budou měnit stanovy společnosti; v ostatních případech 
nelze předpokládat, že návrh bude takto dlouhý. Mají-li akcionáři hlasovat o 
novém textu stanov, je naprosto nezbytné, aby měli k dispozici celý text 
návrhu a nikoli pouze jeho shrnutí. Ostatně uveřejňování pouze podstaty 
návrhu nebo protinávrhu může být ze strany představenstva nebo správní 
rady zneužito na úkor práv a zájmů akcionářů, neboť podstata návrhu či 
protinávrhu nemusí věrně odrážet jeho obsah. Zároveň není žádoucí, aby 
představenstvo nebo správní rada mohla uveřejnit pouze podstatu bez toho, 
aby se autor návrhu nebo protinávrhu mohl vyjádřit, zda shrnutí opravdu 
odpovídá jeho návrhu či protinávrhu. Úprava tak může vést k navýšení 
počtu sporů mezi akcionářem a představenstvem, resp. správní radou, zda 
uveřejněné shrnutí skutečně odpovídalo návrhu či protinávrhu. To může vést 
k nárůstu soudních řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, 
což nepovažujeme za žádoucí. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s doplněním 
navrhovaného odstavce 2.   
Současně považujeme za vhodné postavit najisto, zda mají být návrhy či 
protinávrhy zdůvodněné – uvedené řeší námi navrhovaný odstavec 2. 

7. Připomínka k ČÁSTI JEDENÁCTÉ Změna zákona o veřejných 
rejstřících, čl. XII, novelizační bod 29 se za ustanovení § 105 se vkládá 
nový § 105a  
Navrhujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Již ve stávající právní úpravě je možné uložit pořádkovou pokutu za 
neuposlechnutí výzvy rejstříkového soudu při nepředložení aktualizovaných 
účetních závěrek. 
Dále v předkládaném návrhu není řešena účinnost tohoto ustanovení, a to ani 
v přechodných ustanoveních. Není tedy zřejmé, zda bude subjektům 
poskytnuta lhůta k uvedení stavu do souladu, či zda se bude možnost zrušení 
týkat pouze nově založených společností, příp. zda bude postačovat doložit 
například poslední 3 uzávěrky.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Stávající systém sankcí zakotvený v rejstříkovém zákoně a zákoně o 
účetnictví, kterými je postihováno neplnění povinnosti zakládat účetní 
závěrky do sbírky listin, nelze považovat za dostatečný pro dosažení 
zamýšleného cíle – úplnou eliminaci, nebo alespoň výrazné snížení počtu 
neaktivních obchodních korporací. Podle našich údajů ukládání 
pořádkových pokut neaktivním obchodním korporacím není efektivní. Tyto 
obchodní korporace jsou zpravidla nekontaktní (nedaří se jim doručovat 
písemnosti, tedy ani soudní výzvu k zaplacení pořádkové pokuty), navíc 
nemají žádný postižitelný majetek, z něhož by mohla být pořádková pokuta 
uhrazena. Druhá sankce předvídaná rejstříkovým zákonem, zrušení 
obchodní korporace s likvidací, se také v praxi příliš neosvědčila; neaktivní 
obchodní korporace zpravidla nemají majetek, který by postačoval na 
úhradu nákladů likvidace. Rejstříkové soudy proto tuto sankci příliš 
neukládají, neboť náklady likvidace neuhradí zrušovaná obchodní 
korporace, nýbrž stát z veřejných prostředků. 
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Přechodné ustanovení nepovažujeme za potřebné. S ohledem na skutečnost, 
že povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin není nově ukládanou 
povinností, je legitimní požadovat založení účetní závěrky do sbírky listin 
pod sankcí zrušení obchodní korporace již po nabytí účinnosti novely 
zákona. Obchodním korporacím bude poskytnuta dostatečná lhůta pro 
založení chybějících účetních závěrek do sbírky listin, a to především 
v podobě dostatečně dlouhé legisvakanční lhůty. Rovněž je potřeba 
zdůraznit, že předmětné ustanovení předpokládá výzvu soudu k založení 
chybějících účetních závěrek. Nelze přitom očekávat, že by rejstříkové 
soudy první den účinnosti novely začaly vyzývat obchodní korporace 
k založení účetních závěrek pod hrozbou zrušení. Poslední zárukou 
obchodních korporací, které jsou v prodlení s plněním povinnosti založit 
účetní závěrky do sbírky listin, je skutečnost, že předmětné ustanovení 
počítá i s nekontaktností obchodní korporace. Jinak řečeno řádně fungující 
obchodní korporace, jimž se daří doručovat (soudní) písemností, nemohou 
být zrušeny bez likvidace postupem podle § 105a zákona o veřejných 
rejstřících.  

Komora 
auditorů 
 
Ing. Lenka 
Rückerová 
ruckerova@kacr
.cz 

Zpráva o vztazích 
§ 82 
(1) Statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 6 měsíců od skončení 
účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé účetní období. 

 
Zdůvodnění  
Domníváme se, že lhůta tří měsíců pro vypracování zprávy o vztazích 
nekoresponduje s úpravou jejího uložení spolu s účetní závěrkou, popř. 
výroční zprávou, sestavenou za účetní období, za něž se zpráva zpracovává. 
Standardní lhůta pro sestavení a schválení účetní závěrky je 6 měsíců. 
Navrhujeme proto sjednocení této lhůty na 6 měsíců, neboť zkrácená lhůta pro 
vypracování a zveřejnění činí v praxi problémy v koordinaci činností 
v souvislosti s účetní závěrkou (např. § 181 a § 403 ZOK), výroční zprávou, 
k níž je zpráva obvykle připojována a ukládána do sbírky listin.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
 
Nedomníváme se, že je potřeba prodloužit lhůtu pro vypracování zprávy o 
vztazích. Lhůtu 3 měsíců lze považovat za dostatečnou; ostatně stejná lhůta 
byla stanovena i za účinnosti obchodního zákoníku (srov. § 66a odst. 9 
ObchZ).  
Nesouhlasíme s argumentem, že je potřeba prodloužit lhůtu pro sestavení 
zprávy o vztazích, neboť lhůta pro sestavení a schválení účetní závěrky je 6 
měsíců. Neshledáváme žádný důvod, proč by musela být lhůta pro 
vypracování účetní závěrky a zprávy o vztazích sjednocena, neboť se jedná 
o dva samostatné dokumenty. Skutečnost, že se zpráva o vztazích ukládá do 
sbírky listin spolu s účetní závěrkou (srov. navrhované znění § 84), určuje 
pouze okamžik, dokdy musí být zpráva o vztazích uložena do sbírky listin - 
nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky 
(srov. § 21a odst. 2 a 4 zákona o účetnictví).   
Navíc je žádoucí, aby lhůta pro vypracování zprávy o vztazích byla kratší, 
než lhůta pro schválení účetní závěrky; díky tomuto nastavení lhůt mohou 
být oba dokumenty projednány na téže valné hromadě. Před projednáním 
zprávy o vztazích na valné hromadě musí zprávu o vztazích přezkoumat 
kontrolní orgán (je-li zřízen) a případně i auditor. Pokud by byla lhůta pro 
vypracování zprávy o vztazích 6 měsíců, tento proces by nebylo možno před 
projednáním na valné hromadě (spolu s účetní závěrkou) stihnout. 
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Na závěr upozorňujeme, že zpráva o vztazích již napříště nebude součástí 
výroční zprávy (srov. navrhované znění § 84 odst. 2 ZOK a § 21 odst. 5 
zákona o účetnictví). 

§ 83 
…(4) Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je 
auditor povinen ověřit zprávu o vztazích podle pravidel stanovených jiným 
právním předpisem pro ověřování výroční zprávy nebo konsolidované výroční 
zprávy obchodní společnosti. Nad rámec toho je auditor povinen ověřit i 
správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích a posoudit, zda na základě 
jednání nebo smluv uvedených ve zprávě o vtazích vznikla ovládané osobě 
újma a případně zda byla nebo bude podle § 71 nebo 72 nahrazena nebo 
vyrovnána. Zpráva auditora se předloží kontrolnímu orgánu. 
 
Zdůvodnění 
Navrhujeme vyloučení požadavku na posouzení újmy vzniklé obchodní 
korporaci ze strany auditora, protože toto posouzení přísluší do činnosti 
znalců. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V § 83 bude vypuštěna věta druhá a třetí. Ustupujeme tedy od požadavku, 
aby auditor přezkoumával, zda ovládané osobě vznikla újma a zda byla 
vyrovnána. Zpráva auditora se bude předkládat standardně statutárnímu 
orgánu. 
 

§ 84 
…(2) Zprávu o vztazích za účetní období, za něž se zpráva o vztazích 
zpracovává, uloží ovládaná osoba do sbírky listin spolu s účetní závěrkou 
sestavenou ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky podle jiného právního 
předpisu. 
 
Zdůvodnění 
Domníváme se, že navržená úprava v ustanovení § 84 ZOK nebyla promítnuta 
do § 66 písm. l zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob (dále jen „ZoVR“). Navrhujeme proto zachovat její 
samostatné zveřejnění ve sbírce listin ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZoU“).   
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná úprava stanoví, že se zpráva o vztazích ukládá do sbírky listin 
spolu s účetní závěrkou, což však neznamená, že se stává její součástí. 
Z navrhované textace rovněž neplyne, že by ovládaná osoba musela povinně 
ukládat zprávu o vztazích do sbírky listin ve stejný okamžik jako účetní 
závěrku; zpravidla tomu tak však bude. Skutečnost, že se zpráva o vztazích 
ukládá do sbírky listin spolu s účetní závěrkou (srov. navrhované znění § 
84), určuje pouze okamžik, dokdy musí být zpráva o vztazích uložena do 
sbírky listin - nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované 
účetní závěrky (srov. § 21a odst. 2 a 4 zákona o účetnictví).   
Z uvedených důvodů není potřeba novelizovat zákon o veřejných rejstřících, 
neboť ve sbírce listin budou stále existovat dva samostatné dokumenty – 
účetní závěrka a zpráva o vztazích.  
 
Následně po osobním jednání dne 8. 2. 2017 akceptováno jinak: 

„(2) Zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních 
předpisů upravujících účetnictví. Pokud účetní závěrka ovládané osoby 
podléhá ověření auditorem, zpráva o vztazích se připojí k výroční 
zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví. V ostatních 
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případech uloží ovládaná osoba zprávu o vztazích do sbírky listin spolu 
s účetní závěrkou sestavenou za účetní období, za něž se účetní závěrka 
zpracovává.“ 

 
§ 85 
…(3) Právo podle odstavce 1 lze uplatnit do 1 roku ode dne, kdy ovládaná 
osoba měla uložit uložila zprávu o vztazích do sbírky listin podle § 84, jinak 
toto právo zaniká. 
 
Zdůvodnění 
Domníváme se, že ustanovení nepostihuje situaci, kdy obchodní korporace 
zprávu o vztazích do sbírky listin neuloží. V takovém případě se společníci 
vůbec nemohou dovolávat přezkoumání zprávy o vztazích znalcem. 
Navrhujeme proto vázat tuto možnost na běh lhůty, která vyplývá 
z ustanovení § 84 ZOK.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Nesouhlasíme s navrhovanou změnou, neboť by tím došlo ke znevýhodnění 
společníků. Lhůta podle § 85 odstavce 3 je prekluzivní lhůtou, dokdy se 
společníci podle odstavce 1 mohou obrátit na soud s návrhem na jmenování 
znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích. Lhůta v době trvání 1 roku 
začne běžet od okamžiku, kdy ovládaná osoba zprávu o vztazích do sbírky 
listin uložila; pokud ovládaná osoba zprávu o vztazích do sbírky listin 
neuloží v zákonem stanovené lhůtě, prekluzivní lhůta nikdy neuplyne. 
Oproti tomu v případě přijetí textace navrhované připomínkovým místem by 
došlo k uplynutí lhůty 1 rok po okamžiku, kdy měla být zpráva o vztazích do 
sbírky listin uložena, bez ohledu na skutečnost, zda se tak skutečně stalo a 
zda se vůbec společník mohl s obsahem zprávy o vztazích seznámit.  

§ 86 
…(4) Znalec vypracuje znalecký posudek ve lhůtě uvedené v rozhodnutí soudu 
o jmenování znalce, jinak do 3 měsíců od svého jmenování. Neposkytne-li 
ovládaná osoba znalci potřebné podklady, běží tato lhůta až od jejich 
poskytnutí. Znalecký posudek přezkoumávající zprávu o vztazích uloží znalec 
do sbírky listin a doručí ostatním účastníkům řízení. 

 
Zdůvodnění 
Domníváme se, že povinnost uložení znaleckého posudku ke zprávě o 
vztazích vyplývá z ustanovení § 66 písm. l) ZoVR a náleží obchodní 
korporaci, která je za její uložení odpovědná. Navrhujeme proto vyškrtnout 
poslední větu § 86 odst. 4 ZOK.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
 
Stávající znění § 86 odst. 4 stanoví znalci povinnost, aby znalecký posudek 
doručil soudu, zatímco účastníkům řízení (s výjimkou ovládané osoby) 
doručí pouze závěry znaleckého posudku. Přitom zájem na znaleckém 
posudku mají především ostatní účastnící řízení. Zároveň lze pochybovat o 
významu doručování znaleckého posudku soudu; ten jej totiž pouze založí 
do spisu.  
Současně se domníváme, že není vhodné ponechat založení znaleckého 
posudku o přezkumu zprávy o vztazích na obchodní korporaci (ovládané 
osobě); obchodní korporace totiž nemá na založení znaleckého posudku do 
sbírky listin zájem. 
Z uvedených důvodů navrhované znění zaměňuje povinnost znalce doručit 
znalecký posudek soudu za povinnost založit znalecký posudek do sbírky 
listin. Zároveň stanoví, že všem účastníkům řízení bude doručen (celý) 
znalecký posudek. 

§ 88 
…(3) Právo navrhnout jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o 
vztazích má také každý společník ovládané osoby, obsahuje-li vyjádření 
auditora ke zprávě o vztazích podle § 83 odst. 4 jakékoliv výhrady ke 
správnosti nebo úplnosti údajů v ní obsažených nebo údaj, že ovládané 

Akceptováno 
 
V návaznosti na vypuštění druhé a třetí věty v § 83 odst. 4 bude navrhovaná 
část věty vypuštěna.  
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osobě vznikla újma, která nebyla uvedena ve zprávě o vztazích a nebyla 
nahrazena nebo vyrovnána. 
 
Zdůvodnění 
V souladu s připomínkou uvedenou k ustanovení § 83 odst. 4 ZOK 
navrhujeme vypuštění ověřování újmy uvedené ve zprávě o vztazích znalcem, 
neboť její posouzení nespadá do činnosti auditorů.  
Tato připomínka je zásadní. 
Ustanovení § 34  
Podíl na zisku 
§34 
(1) Společníci se podílejí na zisku určeném nejvyšším orgánem obchodní 
korporace k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže tento 
zákon nebo společenská smlouva určí jinak. Podíl na zisku se stanoví na 
základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem 
obchodní korporace. Jiné osoby než společníci se mohou podílet na zisku, jen 
připouští-li to společenská smlouva. Ve veřejné obchodní společnosti se 
mohou podílet na zisku pouze společníci. 
(2) Obchodní korporace vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na 
adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, ledaže 
společenská smlouva nebo usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace 
určí jinak. 
(3) U podílů, se kterými je spojen pevný podíl na zisku, se usnesení 
nejvyššího orgánu o rozdělení podílu na zisku nevyžaduje. Pevný podíl na 
zisku je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, z níž právo na 
podíl na zisku vyplývá. 
(4) Neurčí-li společenská smlouva jinak, vyplácí se podíl na zisku 
v penězích. 
(5)(2) Částka zisku k rozdělení, tj. disponibilního zisku, nesmí překročit 
součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, 
výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které 
může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do 
rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou a 
snížený o ty části zisku, o kterých již rozhodnout nelze. 
(6) Jsou-li náklady na vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je jakékoli 
vyplácení podílu na zisku zakázáno, ledaže vlastní zdroje, z nichž lze jinak 
vyplácet podíly na zisku a nerozdělený zisk minulých období, jsou nejméně 
rovny neodepsané části nákladů na vývoj.  
(7)(3) Došlo-li od počátku účetního období do okamžiku rozhodnutí o 

Částečně akceptováno 
 
První skupinu uplatňovaných připomínek, tj. návrh přesunout do obecné 
části zákona o obchodních korporacích (odst. 1 až 4) i zbývající ustanovení 
o podílu na zisku (za současného vypuštění § 161 a 348 odst. 1 až 3), je 
potřeba odmítnout. Ačkoli je pravdou, že návrh novely počítá s přesunutím 
některých pravidel týkajících se rozdělení a výplaty na zisku z úpravy 
společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti do obecné části 
zákona, nelze souhlasit s tím, že by se měla přesunout veškerá pravidla 
týkající se rozdělení a výplaty zisku. Nelze zapomínat, že obecná úprava se 
kromě společností s ručením omezeným a akciových společností vztahuje i 
na osobní společnosti a družstva. Návrh připomínkového místa se snaží 
zobecnit úpravu kapitálových společností tak, aby mohla dopadat i na jiné 
obchodní korporace; v případě takové úpravy se však zcela vytrácí rozdíly 
mezi jednotlivými obchodními korporacemi i možnost požadovat po 
jednotlivých typech obchodních korporací odlišné standardy chování.  
Například lze upozornit na přesun pravidla § 348 odst. 3 (srov. navrhované 
znění § 349), které umožňuje vyplácet podíly na zisku v akciové společnosti 
pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře. V případě, že by tato 
úprava byla převzata do obecné úpravy, jak navrhuje připomínkové místo 
(srov. odst. 2), zcela by se vytratil smysl stávající úpravy. Akciové 
společnosti by nebyly nikterak limitovány při výběru způsobu, jak budou 
vyplácet podíly na zisku akcionářům – zda zasláním na adresu uvedenou 
v seznamu akcionářů, bezhotovostním převodem na účet akcionáře, nebo 
jiným způsobem, který by mohly určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné 
hromady, tedy například výplatou v hotovosti. Tím by však byla zcela 
popřena panující snaha o transparentnost obchodních korporací a jejích 
majetkových struktur.  
Připomínku, že by v odst. 3 (podle návrhu připomínkového místa se jedná o 
odst. 7) mělo být výslovně stanoveno, jakou lze sestavit účetní závěrku 
(mezitímní), akceptujeme. Zároveň upozorňujeme, že v návaznosti na 
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rozdělení zisku podle odstavce 1 k významným a nikoliv jen přechodným 
ztrátám, musí být částka zisku k rozdělení podle odstavce 2 snížena o tyto 
ztráty. K ověření skutečností podle věty první lze sestavit mezitímní účetní 
závěrku; je-li zisk rozdělován po uplynutí 6 měsíců od konce účetního období, 
musí obchodní korporace sestavit také účetní závěrku mezitímní. 
(8)(4) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení 
zisku a výplata podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, hledí se na takové 
rozhodnutí, jako by nebylo přijato, a podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, 
že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu 
s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. 
(9)(5) Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode 
dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti obchodní 
korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva nebo nejvyšší orgán 
určí jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od 
konce účetního období, ledaže společenská smlouva určí jinak. 
(10)(6) Promlčecí lhůta práva na vrácení podílu na zisku vyplaceného 
v rozporu se zákonem počíná běžet dnem vyplacení. To neplatí pro zálohy 
podle § 35. 
(11)(7) Ustanovení tohoto zákona o zisku platí přiměřeně také pro jiné vlastní 
zdroje, není-li stanoveno jinak. 
 
Zdůvodnění 
Vzhledem k navrhované právní úpravě, která přesouvá úpravu podílu na zisku 
a jeho výplaty do obecné části ZOK, navrhujeme doplnění ustanovení 
společných pro všechny obchodní korporace v nově navržených odstavcích 2 
až 4. Spolu s touto úpravou navrhujeme vypuštění ustanovení § 161 a § 348 
odst. 1až 3.  
Domníváme se, že v souladu se ZoU, v případě nutnosti sestavení účetní 
závěrky podle nově přečíslovaného odstavce 7 je třeba definovat, jaká účetní 
závěrka má být pro uvedené účely sestavena, v tomto případě se jedná o 
mezitímní účetní závěrku.  
V souvislosti se zavedením obecné úpravy podílu na zisku a jeho výplaty do 
obecných ustanovení ZOK navrhujeme také doplnění nového odst. 6, který 
upravuje další omezení výplaty podílu na zisku. Toto ustanovení vyplývá 
z požadavku čl. 12 odst. 11 třetího odstavce směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých 
forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES 
a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, který byl 

probíhající připomínkové řízení dojde k určitým změnám v předmětném 
odstavci. Předně dojde k přesunutí tohoto pravidla do § 40 odst. 3 a posunutí 
okamžiku provedení testu z „rozdělení zisku“ na „výplatu zisku“. Současně 
dojde k omezení aplikačního rozsahu tohoto ustanovení pouze na kapitálové 
společnosti a družstva. Ustanovení tak bude nově znít:  
„(3) Došlo-li v kapitálové společnosti nebo družstvu od konce účetního 
období, za které je podíl na zisku vyplácen, do okamžiku vyplacení podílu na 
zisku k významným a nikoliv jen přechodným ztrátám, musí být částka zisku 
určená k rozdělení postupem podle § 34 odst. 2 snížena o tyto ztráty. 
K ověření skutečností podle věty první lze sestavit mezitímní účetní závěrku; 
je-li podíl na zisku vyplácen po uplynutí 6 měsíců od konce účetního období, 
sestavení mezitímní účetní závěrky se vyžaduje.“ 
K návrhu přesunout pravidlo § 28 odst. 7 zákona o účetnictví do zákona o 
obchodních korporacích (podle návrhu připomínkového místa se jedná o 
odst. 6) podotýkáme, že tato problematika je v současné chvíli předmětem 
jednání s ministerstvem financí. Přesunem pravidla do zákona o obchodních 
korporacích by totiž došlo ke věcné změně aplikačního dosahu pravidla. 
Nově by dopadalo pouze na obchodní korporace. Zároveň je potřeba zvážit, 
má-li pravidlo dopadat na všechny formy obchodní korporace, nebo pouze 
na vybrané. 
Návrh doplnit do odst. 4 (podle návrhu připomínkového místa se jedná o 
odst. 8) slovo „výplata“ neakceptujeme. Věta druhá předmětného odstavce 
má dopadat pouze na případy, kdy je rozhodnutí nejvyššího orgánu 
obchodní korporace o rozdělení zisku v rozporu se zákonem; v takovém 
případě se na rozhodnutí nejvyššího orgánu hledí, jako by nebylo přijato, a 
podíly na zisku se nevyplatí. Pokud by bylo vyplacení podílu na zisku 
v rozporu se zákonem, porušil by tím člen statutárního orgánu svou 
zákonnou povinnost a jednal by v rozporu s péčí řádného hospodáře. Není 
ovšem logické, aby zákon stanovil, že je-li rozhodnutí o výplatě podílů na 
zisku v rozporu se zákonem, podíly na zisku se nevyplatí (což by stanovil, 
pokud by byl přijat návrh připomínkového místa). 
Navrhovanou úpravu odst. 5 (podle návrhu připomínkového místa se jedná o 
odst. 9) akceptujeme.  
Pojem „disponibilní zisk“ se zavádí do § 190 odst. 2 písm. g), § 421 odst. 2 
písm. h) a § 656 písm. i), zatímco „zisk k rozdělení“ je vymezen v § 34 odst. 
2 ZOK. 
Při určování zisku k rozdělení je v souladu se směrnicí Rady 2012/30/EU 
zohledňován mimo jiné nerozdělený zisk minulých let, neuhrazená ztráta 
minulých let (obojí nově v § 34 odst. 2 zahrnuto do širšího pojmu výsledek 
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implementován do ustanovení § 28 odst. 7 ZoU, který však nepřímo upravuje 
limity výplaty podílu na zisku a měl by být zapracován do výše uvedeného 
ustanovení. Navrhujeme rovněž zrušení § 28 odst. 7 ZoU jako úpravu 
souvisejícího právního předpisu.  
V dalších ustanoveních ZOK je používán termín „disponibilní zisk“ (§ 190 
odst. 2 písm. g), § 421 odst. 2 písm. h) a § 656 písm. i)), který i podle 
důvodové zprávy není obsahově identický s termínem „zisk k rozdělení“, 
který je definován v ustanovení § 34 ZOK. Domníváme se, že bude v praxi 
docházet k nejasnostem týkajícím se výkladu, jaký zisk má být schválen 
nejvyšším orgánem obchodní korporace a jak stanovit maximální výši zisku 
určené k výplatě. Navrhujeme proto doplnění požadavku na omezení výplaty 
podílu na zisku o ty části zisku, o kterých již rozhodnout nelze tak, jak je 
příkladmo uvedeno v důvodové zprávě, do nově přečíslovaného odstavce 5.   
Tato připomínka je zásadní.  

hospodaření minulých let) i fondy tvořené ze zisku, které může obchodní 
korporace použít podle svého uvážení. Zisk k rozdělení podle § 34 zahrnuje 
veškerý zisk, jenž může společnost  rozdělit „ven“ ze společnosti. 
Pojem disponibilní zisk je užší než výše uvedený zisk k rozdělení. 
Zdůrazňuje skutečnost, že s částí zisku k rozdělení může být naloženo 
nezávisle na rozhodnutí valné hromady, např. proto, že je společnost vázána 
(společenskou) smlouvou (tichá společnost, pevný podíl na zisku). O 
rozdělení této části zisku již valná hromada nerozhoduje. S ohledem na 
uvedené nelze akceptovat návrh vznesený připomínkovým místem, jelikož 
stírá rozdíly mezi oběma pojmy, a rovněž legislativně-technické řešení není 
možné. 

Ustanovení § 403 odst. 2 
...(2) Představenstvo nebo správní rada svolají valnou hromadu bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti  na základě 
účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních 
vlastních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny 
základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, 
nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti 
nebo přijetí jiného vhodného opatření. 
 
Zdůvodnění 
S odkazem na ustanovení § 34 odst. 7 navrhovaného znění novely ZOK 
navrhujeme použití termínu „vlastní zdroje“, protože termín „disponibilní 
zdroje“ není v rámci ZOK nikde definován. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno 
 
Předně je třeba upozornit, že ani pojem „vlastní zdroje“ není v zákoně 
definován. Ustanovení § 34 odst. 7 pouze stanoví, že se ustanovení o zisku 
přiměřeně použijí také pro jiné vlastní zdroje, není-li stanoveno jinak. 
Ostatně skutečnost, že určitý (účetní) pojem není v zákoně definován, není 
na překážku toho, aby zákon tento pojem používal.  
Zároveň je potřeba upozornit, že „vlastní zdroje“ a „disponibilní zdroje“ 
nejsou totožné, ergo ani zaměnitelné. Vlastní kapitál totiž mimo jiné 
zahrnuje i základní kapitál, jenž pro účely tohoto ustanovení nelze využít. 
Správně je tedy použit pojem „disponibilní zdroje“, který označuje zisk, 
nerozdělený zisk z minulých let, rezervní či jiné fondy tvořené ze zisku 
apod. Stejnou textaci obsahoval rovněž obchodní zákoník - srov. § 193 odst. 
1 ObchZ. 

Ustanovení § 239 odst. 2 písm. c)  
…c) doložena ztráta společnosti nejméně ve výši částky odpovídající snížení 
základního kapitálu podle § 236 odst. 3 233,… 
 
Zdůvodnění 
Odkaz v ustanovení § 239 odst. 2 písm. c) ZOK odkazuje na odstavec § 236 
ZOK, který neexistuje. Navrhujeme proto odkázat na ustanovení § 233, který 
upravuje částku snížení vlastního kapitálu.  

Akceptováno 
 
Odkaz na § 236 odst. 3 bude zrušen. Ustanovení bude znít následovně: 
„c) doložena ztráta společnosti nejméně ve výši částky odpovídající snížení 
základního kapitálu za účelem úhrady ztráty,“ 

Komora 
daňových 
poradců 

I. K uvedenému návrhu novely uplatňujeme jednu zásadní připomínku, na 
základě které, nedoporučujeme předkládat takto zásadní a rozsáhlou 
novelu zákona o obchodních korporacích.  

Neakceptováno 
 
Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 
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Zdůvodnění: 
Předkládaný návrh je v podstatě zcela novým zákonem, což nepovažujeme 
z pohledu podnikatelského prostředí jeho stability a předvídatelnosti práva 
za správné. Od 1.1.2014 došlo k zásadní revoluční změně v oblasti 
soukromého práva, která se promítla do všech oblastí včetně práva 
korporátního.  
Na tuto změnu museli reagovat občané i podnikatelé, přenastavit svoje 
obchodní smlouvy, stanovy či společenské smlouvy. To stálo nemalé 
prostředky a v mnoha případech to znamenalo i složitá jednání, úpravy 
obchodních modelů a podobně. Nepovažujeme za správné, aby po čtyřech 
letech došlo znovu ke zcela systémové změně a bylo nutné, aby toto 
absolvovali podnikatelé opakovaně. Domníváme se, že v případě takto 
zásadních kodexů není možné provádět systémové koncepční změny téměř 
pravidelně a realizovat reformy reforem a z reforem udělat permanentní 
záležitost.  
Jsme také přesvědčení, že takto zásadní a systémové změny by měly být 
nejprve koncepčně prodiskutovány s širokým okruhem uživatelů a to včetně 
odborné daňové veřejnosti a teprve poté mohou být realizovány. Bohužel u 
žádné takové diskuse Komora daňových poradců ČR nebyla přítomna. 
Uvedené změny totiž mohou mít také daňové a účetní konsekvence a dopady, 
přičemž součástí předloženého návrhu žádné doprovodné změny do těchto 
oblastí nejsou navrhovány. Dle našich informací nebyla tato novela 
diskutována ani s ostatními zástupci podnikatelské veřejnosti. Nevíme také o 
tom, zda tato novela byla diskutována v širším okruhu např. v rámci KANCLu 
či proběhla vůbec nějaká diskuse o koncepci takto zásadní a rozsáhlé novely. 
Jak jsme již uváděli, předložená novela je v mnoha ohledech zcela zásadní 
systémovou změnou, kdy je nezbytné nejprve vést koncepční debatu a diskusi 
o dopadech takto zásadní novely, a to nejen z hlediska soukromoprávního, ale 
i z hlediska nutnosti nově zaváděných regulatorních opatřeních, diskusi o 
dopadech do daňové zátěže a podobně. Bez toho, že by proběhla tato široká 
diskuse, byla vyhodnocena a teprve na základě ní bylo nachystáno 
paragrafové znění, nepovažujeme za správné předkládat přímo paragrafové 
znění v takovémto velkém rozsahu.   
Z důvodové zprávy nám také není zřejmé, zda navržená novela byla 
projednávána a diskutována s dalšími právními odborníky a experty v oblasti 
soukromého práva a jaký byl jejich názor na tak rozsáhlou novelu.  
Vzhledem k obsáhlosti navržené novely se nevyjadřujeme detailně 
k jednotlivým předloženým návrhům a v souladu s tím, co uvádíme výše, 

spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých komercialistů 
z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro práci komise byly 
mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie podnikových právníků, 
Komory auditorů, družstevní asociace apod., jakož i podněty vzešlé z dotazů 
veřejnosti směřované našemu úřadu. Expertní skupina KANCL byla dne 23. 
prosince 2014 rozhodnutím ministryně spravedlnosti č. 14/2014 zrušena.  
Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl dbát o 
jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet náklady 
z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na překlenutí 
problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. Byť je v několika 
případech možno souhlasit, že se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst 
zákonný text s odborným komentářem by neměla být pravidlem. Přitom 
náklady, které si takové změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně 
ke změně nedochází. 
S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě nutnosti 
adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své jednání. To 
ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z dopadů hodnocení 
regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě volíme taková řešení, která 
budou mít ve svém výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní 
úpravou byly existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 
přizpůsobení se nové úpravě byly minimální, formulujeme řadu 
přechodných ustanovení. 
Omezení zálohy na podíl na zisku pouze na polovinu průměru výsledků 
hospodaření dosažených v posledních třech účetních obdobích má zamezit 
nadměrným výplatám záloh, kdy jsou vypláceny zálohy na podíl na zisku 
bez ohledu na vývoj finanční situace obchodní korporace v průběhu roku. 
Vyplácené zálohy by měly reflektovat ekonomickou výkonnost obchodní 
korporace za určité delší období, nikoliv pouze aktuální situaci, která může 
být pouze přechodně pozitivní, například v důsledku sezonních výkyvů 
výkonnosti obchodní korporace). Ačkoli se jedná o zálohy, tedy plnění, 
které by mělo být vráceno, pokud na konci účetního období obchodní 
korporace nedosáhne dostatečného zisku, narážíme v praxi na problém 
s faktickou vymahatelností navrácení již vyplacených záloh. Navrhovaná 
novela by měla zajistit, aby obchodní korporace na zálohách na podíl na 
zisku vyplácely pouze to, co bude s nejvyšší pravděpodobností na konci 
roku pokryto vygenerovaným ziskem.  
Lze souhlasit s tvrzením, že stávající znění je nejasné. Připouští jak výklad, 
že se v případě ztráty obchodní korporace započítává záporná hodnota, tak i 
výklad, že se ztráta zohledňuje nulovou hodnotou. Staví se proto najisto, že 
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bychom jako příklad neprodiskutované a z našeho pohledu nedostatečně 
odůvodněné změny, uvedli omezení týkající se výplaty zálohy na podíl na 
zisku polovinou průměru zisků dosažených v posledních třech účetních 
obdobích (bod 24 návrhu). Z návrhu není zřejmé, proč byla zrovna v této věci 
vzata pouze rakouská úprava, která není i dle tvrzení důvodové zprávy zcela 
převzata. Proč je nutné uvádět takovou restrikci, když v oblasti výplaty podílu 
na zisku a jeho záloh nevidíme z praktického hlediska důvody pro taková 
omezení. Mimo to může navržená úprava působit v praxi z hlediska účetního 
výkladové problémy. Jak bude např. počítán uvedený průměr v případě 
účetních období, která nebudou stejně dlouhá - půjde tedy o aritmetický 
průměr nebo vážený aritmetický průměr? Otázkou je také, jak bude 
postupováno, pokud byla docílena účetní ztráta. Bude se do vzorce 
započítávat minusová částka nebo nula? Jak bude uvedený vzorec ovlivňovat 
jiný výsledek hospodaření a jaký vliv tento jiný výsledek hospodaření může 
mít na zálohu na podíl na zisku vyplacenou před tím, než bude znám jiný 
výsledek hospodaření (otázka opravy účetní chyby). Proč je zaváděno něco, 
co v praxi bude působit další výkladové problémy? 
Dalším takovým příkladem může být použití pojmu „bezúplatné plnění“ v § 
40 odst. 3 předmětného návrhu (bod 34 návrhu). Nevíme, zda je ministerstvo 
spravedlnosti známo, jaké praktické problémy v současné době v oblasti daně 
z příjmů působí pojem bezúplatný příjem a zda je u této terminologie 
návaznost na oblast daně z příjmů.  
Chtěli bychom zdůraznit, že výše uvádíme pouze dva příklady možných 
potencionálních problémů navazujících i na oblast účetnictví a daní.  
Nepovažujeme za vhodné přijímat obecně takto rozsáhlou novelu zákona 
o obchodních korporacích. 
Závěr 
Na základě výše uvedeného navrhujeme zdržení této novely a zahájení 
diskuse o principech případných změn v oblasti soukromého práva a to i za 
účasti jeho uživatelů, tj. např. Komora daňových poradců ČR či Hospodářská 
komora nebo Svaz průmyslu a dopravy.  
Tato připomínka je zásadní. 

se ztráta bude zohledňovat zápornou hodnotou. Poslední věta bude tedy znít: 
„Výše záloh na podíl na zisku současně nemůže být vyšší než polovina 
průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních 
obdobích.“ 
Podotýkáme, že některá připomínková místa usilovala ještě o větší zpřísnění 
poskytování záloh. S ohledem na dosažení kompromisu se budou při 
výpočtu výše záloh zohledňovat ztráty z minulých let, ale korporace se již 
dále omezovat nebudou. 
Pojem „bezúplatného plnění“ musí být chápán ve smyslu občanskoprávním. 
Inspiračním zdrojem pro úpravu § 40 bylo ustanovení § 591 o. z., které 
rovněž operuje s pojmem „bezúplatného právního jednání“; citované 
ustanovení občanského zákoníku přitom v praxi výkladové problémy 
nepřináší. 

II. Připomínky nad rámec novely 
Naopak v novele rovněž není dořešen přesun ustanovení obchodního práva ze 
zákona o účetnictví  - § 28 odst. 7 zákona o účetnictví „Jsou-li náklady na 
vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je jakékoli vyplácení podílů na zisku 
zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na 
zisku a nerozdělený zisk minulých období, jsou nejméně rovny neodepsané 
části nákladů na vývoj.“ Výše uvedené není zcela jistě ustanovení týkající se 

Akceptováno 
 
V návaznosti na probíhající připomínkové řízení a jednání s ministerstvem 
financí dojde k přesunu pravidla § 28 odst. 7 zákona o účetnictví do zákona 
o obchodních korporacích. 
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účetnictví, neboť se týká možností akcionářů ohledně výše zisku, kterou si 
mohou rozhodnutím valné hromady  rozdělit, což zjevně nemůže ukládat 
účetní předpis. 
Tato připomínka je zásadní. 

SP ČR 
Jitka 
Hlaváčková 
jhlavackova@sp
cr.cz 
tel. 225279408 

SP ČR dlouhodobě usiluje o příznivější podnikatelské prostředí, jehož 
součástí je stabilní právní řád. SP ČR vnímá nedostatky současné právní 
úpravy, a proto i novelizaci zákona o obchodních korporacích požadoval. SP 
ČR proto na jedné straně vítá snahu odstranit nejednoznačnost a nepřesnost 
právní úpravy, ale na druhé straně je přesvědčen, že s řadou problematických 
ustanovení si už praxe pomohla výkladem a že nelze předkládat takto zásadní, 
rozsáhlou a koncepční novelu bez toho, aby proběhla odborná diskuze se 
zástupci podnikatelů. S ohledem na to, že žádná taková diskuze ohledně 
novely zákona o obchodních korporacích za účasti SP ČR neproběhla, jeví se 
předložení této novely z pohledu SP ČR předčasné, a proto navrhuje, aby 
navrhovatel vzal předkládaný legislativní návrh zpět, vyvolal veřejnou 
diskuzi a na základě výsledků této diskuze předložil koncepční změnu 
zákona o obchodních korporacích. SP ČR nesouhlasí s hodnocením, že 
dopady návrhu zákona jsou na podnikatelské subjekty pouze pozitivní. SP ČR 
se obává, že s novou právní úpravou budou muset podnikatelé čelit opět 
dalšímu zbytečnému zvýšení administrativní a finanční zátěže.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 
spolupráce s odbornou komisí složenou s předních českých komercialistů 
z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro práci komise byly 
mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie podnikových právníků, 
Komory auditorů, družstevní asociace apod., jakož i podněty vzešlé z dotazů 
veřejnosti směřované našemu úřadu.  
Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl dbát o 
jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet náklady 
z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na překlenutí 
problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. Byť je v několika 
případech možno souhlasit, že se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst 
zákonný text s odborným komentářem by neměla být pravidlem. Přitom 
náklady, které si takové změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně 
ke změně nedochází. 
S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě nutnosti 
adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své jednání. To 
ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z dopadů hodnocení 
regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě volíme taková řešení, která 
budou mít ve svém výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní 
úpravou byly existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 
přizpůsobení se nové úpravě byly minimální, formulujeme řadu 
přechodných ustanovení. 
 
SP ČR: 
Trváme na své připomínce. Vysvětlení dostatečně neodpovídá na 
požadavek širší předchozí diskuze se zástupci podnikatelských subjektů.   
 
MSp: 
Návrh novely vznikal ve spolupráci s odbornou komisí složenou s předních 
českých komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů. Jak jsme však 
již uvedli, jedním z podkladů při přípravě návrhu novely byly i podněty, 
které byly směřovány našemu úřadu, a to i z podnikatelského prostředí.  

§ 34 odst. 3 - navrhujeme vypustit část věty před středníkem, tzn.  Neakceptováno 
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(3) Došlo-li od počátku účetního období do okamžiku rozhodnutí o rozdělení 
zisku podle odstavce 1 k významným a nikoliv jen přechodným ztrátám, musí 
být částka zisku k rozdělení podle odstavce 2 snížena o tyto ztráty; je-li zisk 
rozdělován po uplynutí 6 měsíců od konce účetního období, musí společnost 
sestavit také účetní závěrku mezitímní. 
Odůvodnění:  
Není zřejmé, co je míněno významnou a nikoliv jen přechodnou ztrátou, a SP 
ČR se domnívá, že ustanovení by v praxi působilo interpretační potíže a 
vystavovalo by členy představenstva riziku žalob. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Předně podotýkáme, že test podle § 34 odst. 3 se posune z okamžiku 
rozdělení zisku na okamžik vyplacení podílu na zisku a doplní tak test 
insolvence podle stávajícího § 40 odst. 1 (nově § 40 odst. 2). Pravidlo by 
mělo zajistit větší průkaznost, zda obchodní korporace disponuje 
dostatečnými zdroji k vyplacení podílu na zisku, jelikož test insolvence je 
velmi těžko kvantifikovatelný. 
Pokud jde o výklad neurčitých pojmů „významným a nikoliv jen 
přechodným ztrátám“. Půjde například o události, které by měly být 
v souladu s § 19 odst. 6 zákona o účetnictví popsány v příloze v účetní 
závěrce. Konečný výklad se však ponechává na rozhodovací praxi; vždy 
bude záviset na okolnostech konkrétního případu. 
Riziko žaloby samozřejmě hrozí, ale to hrozí i v případě testu insolvence. 
Vyhotovení účetní závěrky pak zajišťuje větší průkaznost. Ostatně 
navrhované pravidlo míří do značné míry na ochranu člena statutárního 
orgánu, neboť samotní společníci se mohou domáhat vysvětlení od člena 
statutárního orgánu, z jakého důvodu je částka určená k vyplacení nižší, než 
částka zisku určená k rozdělení. Na uvedené bude statutární orgán schopen 
často zareagovat pouze s mezitímní účetní závěrkou. 
 
SP ČR: 
Trváme na své připomínce, že ustanovení je neurčité a způsobuje 
interpretační potíže. Například není zřejmé, kde je hranice „významné“ 
ztráty a jak lze zjistit, jestli půjde o ztrátu přechodnou nebo nikoliv - 
obchodní případy, soudní spory atd. mívají déledobější průběh a další vývoj 
u nich často nelze v okamžiku vzniku problému předvídat (např. jestli se 
povede vymoci náhradu škody, jestli bude pojišťovna plnit, jestli se situace 
na trhu v další části roku zlepší atd.). S ohledem na nejednoznačnou 
interpretaci budou muset statutární orgány (pokud se nebudou chtít vystavit 
riziku odpovědnosti za vzniklou škodu) volit opatrný přístup a 
 v pochybnostech redukovat zisk přiznaný rozhodnutím valné hromady, což 
může paradoxně vyústit ve vznik dalších soudních sporů. Není zřejmé, proč 
takový mechanismus zavádět – pokud se společnost nevystaví riziku 
insolvence, proč by měl stát tímto způsobem do jejího hospodaření 
zasahovat? 
 
MSp: 
Neakceptováno. 
Navrhovanou úpravou se zavádí materiální kritérium posouzení, zda 
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obchodní korporace zisky vykázané v poslední řádné nebo mimořádné 
účetní závěrce stále ještě skutečně má. Je v rozporu s logikou věci, aby bylo 
možno vyplatit částku zisku, kterou sice obchodní korporace někdy měla, 
ale v důsledku následných událostí (významných a nikoli přechodných ztrát) 
o ni přišla. Při určení, zda společnost v mezidobí utrpěla významné a nikoli 
jen přechodné ztráty bude statutární orgán zpravidla vycházet zejména 
z mezitímní účetní závěrky, ze které uvedené ztráty budou vyplývat. 
Souhlasíme s připomínkovým místem, že v případě pochybností bude 
namístě přístup opatrnější. 
 
V návaznosti na meziresortní připomínkové řízení se pravidlo přesouvá do § 
40 odst. 4 a jeho znění je následující: 
4) Došlo-li v kapitálové společnosti nebo družstvu od konce účetního 
období, za které je podíl na zisku vyplácen, do okamžiku vyplacení 
podílu na zisku k významným, a nikoliv jen přechodným ztrátám, musí 
být částka zisku určená k rozdělení postupem podle § 34 odst. 2 snížena 
o tyto ztráty. K ověření skutečností podle věty první lze sestavit 
mezitímní účetní závěrku; je-li podíl na zisku vyplácen po uplynutí 6 
měsíců od konce účetního období, sestavení mezitímní účetní závěrky se 
vyžaduje. 

§ 35 odst. 1 - navrhujeme vypustit poslední větu 
(1) Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní 
závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na 
rozdělení zisku. Výše zálohy na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik 
činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku 
hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může 
obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do 
rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. 
Souhrn záloh na podíl na zisku současně nemůže být vyšší než polovina 
průměru zisků dosažených v posledních třech účetních obdobích. 
Odůvodnění:  
SP ČR je přesvědčen, že není důvod zavádět takové omezení. Výplata záloh 
nepůsobí v praxi vážnější potíže, mezitímní účetní závěrka poskytuje 
dostatečný podklad pro kvalifikované rozhodnutí o výši vyplacených záloh a 
navíc je vše kryto i insolvenčním testem v souladu s novelizovaným § 40 odst. 
2 ZOK. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Za situace, kdy o zálohách rozhoduje statutární orgán a rozhodnutí o 
poskytnutí zálohy není v rozhodovací pravomoci nejvyššího orgánu, je 
nezbytné stanovit pro poskytování záloh určitá konkrétnější pravidla. 
Uvedené pravidlo se snaží předcházet sezonním výkyvům ve výkonosti 
obchodní korporace, tj. obchodní korporaci se první pololetí dobře daří, 
vyplatí zálohy, přestože očekává v druhém pololetí propady. Vyplácené 
zálohy by měly reflektovat ekonomickou výkonnost obchodní korporace za 
určité delší období. Navrhovaná úprava se volně inspiruje právem 
rakouským. 
Jak již bylo uvedeno výše, insolvenční test je relativně málo exaktní a je 
třeba stanovit jasněji kvantifikovatelná pravidla. 
Navíc podotýkáme, že některá připomínková místa navrhovala ještě větší 
zpřísnění poskytování záloh. 
Poslední věta předmětného pravidla bude znít po připomínkovém řízení 
následovně: 
„Výše záloh na podíl na zisku současně nemůže být vyšší než polovina 
průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních 
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obdobích.“ 
 
SP ČR: 
Trváme na své připomínce, že ustanovení představuje nadbytečnou 
restrikci. Sezónní výkyvy se vyrovnají v rámci vyúčtování záloh (a pokud 
společnosti nehrozí insolvenci, platí poznámka výše – jaký je důvod pro 
ingerenci státu?). Přínos předmětné právní regulace bude přinejlepším 
marginální (sezónní výkyvy), na druhou stranu zcela zbytečně svazuje 
společnosti v celé řadě situací, kde pro to není vůbec žádný důvod. 

  
Příklad 1: dynamicky se rozvíjející společnost. Zisk za poslední 3 roky činí 10 
mil. – 20 mil. – 40 mil. – v dalším roce lze předpokládat zisk 50 mil., 
předmětné ustanovení však jednak nijak nezohledňuje aktuální situaci 
společnosti a jednak umožní vyplatit zálohu pouze ve výši (70/6 = 11,66 mil. 
Kč). Je zřejmé, že taková výše je neodůvodněně nízká. 

 
          Příklad 2: krizový rok. Stejně tak může být problémem vliv hospodářských 

cyklů, kdy (podle nově navrženého znění) jeden krizový rok může zapříčinit 
nemožnost vyplácení záloh v několika dalších letech, přestože už zjevně 
nebude pro takové omezení důvod: 1. rok: ztráta 20 mil, 2. rok: zisk 10 mil, 3. 
rok: zisk 20 mil. V dalším roce bude možno (bez ohledu na předpokládaný 
hospodářský výsledek) vyplatit jako zálohu jen 10/6=1,66 mil. Kč.  

 
Máme za to, že z výše uvedených příkladů je zřejmé, že ustanovení je v celé 
řadě situací nepřiměřeně svazující, aniž by pro to existovaly rozumné 
důvody. 
 
MSp: 
Neakceptováno. Zpřísnění podmínek pro vyplacení záloh na podíl na zisku 
je nutné vnímat v kontextu změny § 34 odst. 1 (znění po meziresortním 
připomínkovém řízení srov. níže). Vzhledem ke skutečnosti, že je nově 
výslovně umožněno rozdělovat a vyplácet zisk minulých let v průběhu 
celého účetního období (reakce na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 
9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, uveřejněným ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2010), odpadá funkce záloh jako 
instrumentu pro vyplacení zisků minulých let v druhé polovině roku. 
Navrhované omezení se proto dotkne pouze zisku aktuálního účetního 
období, který ještě nebyl potvrzen řádnou ani mimořádnou účetní závěrkou.  
Ve Vámi uváděném příkladu dynamicky se rozvíjející společnosti může 
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valná hromada v druhé polovině roku rozhodnout o rozdělení zisku (při 
výpočtu části zisku k rozdělení podle § 34 odst. 2 se zohledňují i 
nerozdělené zisky minulých let). Totéž platí i pro zotavující se společnost 
(pokud bude mít nerozdělené zisky minulých let).  
V případě neukončených účetních období je však nezbytné trvat na 
zdrženlivosti a opatrnosti; přestože se v první polovině roku může obchodní 
korporaci velmi dobře dařit, v druhé polovině mohou být vykázány vysoké 
ztráty. Pokud by v takovém případě byly vyplaceny zálohy, které reflektují 
pouze úspěšné první pololetí, bylo by nezbytné, aby společníci vyplacené 
zálohy vrátili. Pokud totiž souhrn vyplacených záloh nedosahuje výše částky 
zisku k rozdělení, je dána povinnost zálohy vrátit (není možné vyplatit 
zálohu na něco, co se nakonec ukáže jako neexistující); pomíjíme 
skutečnost, že částka zisku k rozdělení musí být současně schválena valnou 
hromadou, kdežto o vyplacení záloh rozhoduje pouze statutární orgán. 
V případě nadměrně vyplacených záloh je navíc problematické jejich zpětné 
vymáhání. 

 
§ 34 

(1) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní 
závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit 
pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. Na základě 
této účetní závěrky lze rozdělit zisk do konce následujícího účetního 
období. Jiné osoby než společníci se mohou podílet na zisku, jen 
připouští-li to společenská smlouva. Ve veřejné obchodní společnosti se 
mohou podílet na zisku pouze společníci. 

§ 37 odst. 3 - navrhujeme ponechat původní znění 
Odůvodnění: 
SP ČR se domnívá, že vypuštěním § 37 odst. 3 by v budoucnu mohly 
vzniknout pochybnosti jak postupovat v případě, že žádný ze společníků 
neměl vkladovou povinnost, neboť § 38 odst. 1 pracuje pouze s pojmem 
„zbytek likvidačního zůstatku“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Nedomníváme se, že je úprava nejasná. Úpravu je nezbytné vykládat 
systematicky v návaznosti na § 37 odst. 2; v tomto ohledu je pak namístě i 
výraz „zbytek“ Pokud žádný ze společníků neměl vkladovou povinnost, 
bude „zbytek“ představovat 100 % podílu na likvidačním zůstatku. Rovněž 
důvodová zpráva k návrhu zákona jasně deklaruje, z jakého důvodu je 
pravidlo třetího odstavce vypouštěno. Pravidlo je duplicitní. 

§ 59 odst. 4 požadujeme doplnit takto: 
„(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na 
vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší orgán 
neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 

Akceptováno jinak  
 
Cílem navrhované změny v § 59 odst. 4 není zabránit stávající praxi, kdy 
smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada jako vzor a následně je 
se členy voleného orgánu kapitálové společnosti uzavřena smlouva o 
výkonu funkce ve znění již schváleného vzoru. Naopak je reflektována 
praxe a umožňuje se, aby vzorová smlouva o výkonu funkce byla schválena 
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kapitálové společnosti z týchž důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se 
určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li 
smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobnou 
činnosti, kterou člen voleného orgánu vykonával 
Odůvodnění: 
Z textu není zřejmé, zda účelem bylo, aby nejvyšší orgán společnosti 
schvaloval smlouvu o výkonu funkce až po jejím uzavření. To by bylo 
v rozporu se stávající praxí kapitálových společností,  které schvalují na valné 
hromadě návrhy smluv o výkonu funkce včetně odměn a zvolení členové 
dozorčí rady nebo výboru pro audit již uzavírají smlouvu o výkonu funkce ve 
znění schváleného vzoru. Valná hromada tedy již neschvaluje jednotlivé 
individuální smlouvy. 
SP ČR svým návrhem na doplnění chce  dát právní jistotu, že se 
novelizovaným zněním nebude zasahovat do výše zmíněné stávající praxe 
kapitálových společností. Pozměňovací návrh nahrazuje slova „po jejím 
uzavření“ slovy „po vzniku funkce člena voleného orgánu kapitálové 
společnosti“, tj. zachovává stávající znění tohoto ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

valnou hromadou takřka kdykoli – před vznikem funkce člena voleného 
orgánu kapitálové společnosti, po vzniku jeho funkce (před uzavřením 
smlouvy o výkonu funkce), stejně jako po uzavření smlouvy o výkonu 
funkce. 
Zákonná úprava pouze stanoví nejzazší okamžik, do kdy musí být smlouva o 
výkonu funkce schválena valnou hromadou, aby se zabránilo záměrným 
prodlevám se schválením smlouvy o výkonu funkce ze strany kapitálové 
společnosti, v důsledku čehož by člen voleného orgánu po nepřiměřeně 
dlouhou dobu vykonával funkci bezplatně; od tohoto nejzazšího okamžiku 
náleží v případě neschválení smlouvy o výkonu funkce členovi voleného 
orgánu odměna obvyklá.  
Předkládaná novela mění pouze onen nejzazší okamžik, neboť nahrazuje 
„bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena voleného orgánu 
kapitálové společnosti“ slovy „bez zbytečného odkladu po jejím uzavření“. 
Není totiž vhodné, aby byla lhůta bez zbytečného odkladu vázána na 
okamžik vzniku funkce, protože smlouva o výkonu funkce (která nevychází 
z již schváleného vzoru a musí tudíž být teprve schválena valnou hromadou) 
může být uzavřena i několik let po vzniku funkce; v takovém případě by 
měla lhůta bez zbytečného odkladu začít běžet až od okamžiku uzavření 
smlouvy o výkonu funkce.  
Z důvodu odstranění výkladových nejasností proto navrhujeme, aby 
ustanovení § 59 odst. 4 znělo: 
„(4) Budou-li smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o 
odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo nebude-li 
smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové 
společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti anebo ji nejvyšší 
orgán neschválí bez zbytečného odkladu nejpozději po jejím uzavření z týchž 
důvodů, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá v 
době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době 
vzniku funkce za činnost obdobnou činnosti, kterou člen voleného orgánu 
vykonával.“. 
Bude rovněž doplněna důvodová zpráva ve výše uvedeném smyslu. 
 
SP ČR: 
Souhlasíme s navrženou úpravou 
 

K § 59 odst. 6 – navrhujeme doplnit přechodné ustanovení 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
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SP ČR se domnívá, že chybí přechodné ustanovení, které by ošetřilo již 
uzavřené smlouvy o výkonu, které mají sjednanou délku funkčního období 
odlišně od stanov. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nedomníváme se, že je potřeba doplnit přechodné ustanovení, které by 
dopadalo na případný rozpor v délce funkčního období člena voleného 
orgánu určeného ve společenské smlouvě a ve smlouvě o výkonu funkce. 
V případě, že zákon nestanoví přechodné ustanovení, bude třeba využít 
obecná výkladová pravidla, v tomto případě princip tzv. nepravé 
retroaktivity nové zákonné úpravy – vznik právního vztahu se posoudí podle 
dosavadní úpravy, práva a povinnosti z daného vztahu plynoucí se řídí podle 
nové úpravy. Tedy vznikne-li funkce člena voleného orgánu za účinnosti 
zákona o obchodních korporacích ve znění do přijetí předmětné novely, 
bude pro určení délky funkčního období tohoto člena rozhodující úprava ke 
dni vzniku jeho funkce; v případě odchylné úpravy délky funkčního období 
v zákoně, ve společenské smlouvě a ve smlouvě o výkonu funkce bude 
rozhodující ujednání ve smlouvě o výkonu funkce (na základě § 439 odst. 3 
ve stávajícím znění). Nová právní úprava se bude aplikovat na členy 
voleného orgánu, jimž funkce vznikne až po nabytí účinnosti předkládané 
novely zákona o obchodních korporacích. 

§ 61 odst. 3 – nesouhlasíme s navrhovaným vypuštěním a naopak 
požadujeme doplnit výslovné umožnění tzv. souběhu funkce člena 
statutárního orgánu společnosti a zároveň zaměstnance společnosti, který 
byl pověřen obchodním vedením společnosti takto: 
Pověření obchodním vedením 
 (1) Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením 
společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány 
v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu 21) 
zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně 
statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. 
 (2) Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena 
odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, 
stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí 
řádného hospodáře. 
 (3) Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v 
pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu 21) zaměstnancem 
společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho 
členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán 
společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního 
orgánu nebo jeho členů. 
 (4) Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na 
zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, 
rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné 

Vysvětleno 
 
Záměrně se § 66d ObchZ nepřejímá. Jeho konstrukce, že jedna osoba sama 
na sebe deleguje část obchodního vedení je z teoretického i praktického 
hlediska problematická (rovněž problematika kauzy). Obdobně nelogická by 
byla konstrukce, kdyby se dodavatel ze smlouvy o dílo stal současně svým 
vlastním subdodavatelem. 
Navíc, v návaznosti na vydání nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, 
sp. zn. I. ÚS 190/2015, lze v brzké době předpokládat vydání rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, které na uvedený nález zareaguje. Po vydání 
předmětného nálezu převažuje výklad, že smlouvu o výkonu funkce je třeba 
posuzovat materiálně, i kdyby byla označena za smlouvu pracovní; vždy 
zůstanou nedotčena kogentní ustanovení občanského zákoníku a zákona o 
obchodních korporacích (vznik a zánik funkce, odpovědnost, odměňování). 
Zbytek smlouvy o výkonu funkce bude možno s určitými limity podřídit 
režimu zákoníku práce, půjde o občanskoprávní smlouvu, do níž budou 
vtažena některá ustanovení zákoníku práce. Nepůjde však o dva smluvní 
vztahy, ale pouze jeden (srov. P. Šuk. Podkladový materiál k semináři Právo 
kapitálových obchodních společností, tři roky poté, volené orgány 
obchodních korporací. Bova, Staré Splavy, 1. – 4. prosince 2016). 
Konečně důvody pro zakotvení § 66d ObchZ plynuly zejména z práva 
veřejného (otázky sociálního a zdravotního pojištění, daňových předpisů). 
Po úpravě veřejnoprávních předpisů, kdy oba vztahy byly postaveny 
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činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný 
právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu. 
 
Odůvodnění:  
SP ČR se domnívá, že s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 
190/15 ze dne 13. 9. 2016 a vzhledem k tomu, kdy ani NS není ve své 
judikatuře konstantní viz 21 Cdo 496/2014, je vhodné kvůli právní jistotě 
podnikatelské sféry doplnit do zákona výslovnou úpravu povoleného souběhu 
funkcí. 
Tato připomínka je zásadní. 

naroveň, není pro zachování souběhu funkcí důvod. 

§ 79 odst. 3 – navrhujeme upravit takto: 
„Řízená osoba zapíše do obchodního rejstříku skutečnost, že je členem 
koncernu a kdo je řídící osobou, jinak nelze postupovat podle § 72. K návrhu 
zápisu do obchodního rejstříku je třeba doložit vyjádření řídící osoby.“ 
Odůvodnění:  
SP ČR si je vědom, že tímto požadavkem zvyšuje administrativní zátěž, ale 
bohužel v praxi se vyskytly případy, že se ke koncernu přihlásily na svých 
stránkách společnosti, které členem koncernu nebyly. S ohledem na materiální 
publicitu obchodního rejstříku a jistoty třetích osob má pozměňovací návrh 
tomuto jevu zabránit tak, že řídící osoba ve vyjádření potvrdí, že řízená osoba, 
která podává návrh do obchodního rejstříku, je skutečně členem koncernu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Souhlasíme s připomínkovým místem, že je potřeba zabránit praxi, kdy 
obchodní korporace deklaruje příslušnost k určitému koncernu, ačkoli 
členem koncernu není. Z tohoto důvodu také navrhujeme novelizovat § 79 
odst. 3, aby se nově koncernová příslušnost prokazovala zápisem 
v obchodním rejstříku, nikoli pouze uveřejněním na internetových 
stránkách. Zároveň připouštíme, že je potřeba, aby řídící osoba vyjádřila 
souhlas s tvrzením řízené osoby, že je součástí koncernu; v opačném případě 
by mohly existovat nepravdivé zápisy o koncernové příslušnosti 
v obchodním rejstříku.  
S připomínkovým místem se neshodujeme pouze ve způsobu legislativního 
řešení. Považujeme doplnění věty druhé za nadbytečné, neboť skutečnosti, 
které je potřeba doložit při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, 
plynou (a také by ze systematického hlediska měly plynout) z procesního 
předpisu (nikoli z hmotněprávní úpravy, kterou je zákon o obchodních 
korporacích). Tímto procesním předpisem je zákon č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který v § 12 stanoví: 
„[n]avrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas 
osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci zápisu 
osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných 
listin;…“.  
Z citovaného ustanovení vyplývá, že není možné v rámci zápisu řízené 
osoby uvést skutečnost, že je členem koncernu konkrétní řídící osoby, aniž 
by řídící osoba souhlasila s tím, že bude jako řídící osoba zapsána v rámci 
zápisu řízené osoby. Jinak řečeno, řízená osoba bude povinna při podání 
návrhu na zápis koncernové příslušnosti do obchodního rejstříku doložit i 
souhlas řídící osoby; v opačném případě nebude možné u řízené osoby 
zapsat údaj, kdo je řídící osobou. 

§ 82 odst. 5 a 6 – navrhujeme upravit takto Neakceptováno 
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(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, pokud jde o vnitřní informaci, 
informace, které tvoří předmět obchodního tajemství nebo utajovanou 
informaci podle jiného právního předpisu. Zpráva však musí obsahovat 
sdělení, proč se tyto informace neuvádí. 
Odůvodnění: 
SP ČR navrhuje zrušit v § 82 odst. 6 a informace, které tvoří předmět 
obchodního tajemství přesunout do nově doplňovaného odstavce 5 § 82. 
Přiměřená míra zobecnění informace, která tvoří předmět obchodního 
tajemství, bude častým předmětem soudních sporů a přinese mnoho nejistot 
pro zúčastněné osoby. Příklad zobecněné, zjednodušené podoby takové 
informace uvedené v důvodové zprávě nemá žádnou vypovídací hodnotu pro 
čtenáře zprávy o vztazích a bude těžko ověřovaná auditorem dle 
novelizovaných ustanovení ZOK. Obdobně nejsou informace, které tvoří 
předmět obchodního tajemství, uvedeny ve zprávě o přeměně dle § 26 zákona 
o přeměnách obchodních společností a družstev. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Předně je třeba upozornit, že v návaznosti na probíhající vypořádání 
připomínek dojde ke změnám v úpravě zprávy o vztazích. Především dojde 
k vypuštění požadavku, aby auditor v rámci přezkoumávání zprávy o 
vztazích ověřoval i správnost údajů v ní uvedených a posuzoval, zda na 
základě jednání nebo smluv uvedených ve zprávě vznikla ovládané osobě 
újma (z navrhovaného znění § 83 odst. 4 bude vypuštěna druhá a třetí věta). 
V návaznosti na tuto změnu bude upraveno i znění § 88 odst. 3. Odpadá tedy 
argument, že auditor nebude schopen přezkoumávat přiměřeně zobecněné 
informace tvořící obchodní tajemství (ve smyslu odst. 6).  
Zároveň se změní i znění § 82 odst. 5. Namísto výslovného výčtu informací, 
jež se ve zprávě o vztazích neuvádějí, bude úprava zobecněna, aby pokryla 
všechny zvláštní právní předpisy, jež zakazují uveřejnění určitých informací 
(např. informace tvořící součást bankovního tajemství). Informace tvořící 
součást obchodního tajemství však nadále zůstanou v režimu odst. 6.  
Nedomníváme se, že je vhodné, aby se ve zprávě o vztazích v žádné podobě 
neuváděly informace, které tvoří předmět obchodního tajemství. Zajisté není 
žádoucí jejich kompletní uveřejňování, neboť tím by mohla obchodním 
korporacím vzniknout závažná újma. Na druhou stranu úplným 
znepřístupněním informací, které tvoří předmět obchodního tajemství, bude 
informační hodnota zprávy o vztazích velmi omezená. Často je totiž za 
předmět obchodního tajemství považováno široké pensum informací, a 
pokud by tyto informace nebyly ve zprávě o vztazích uváděny, ztratila by 
zpráva svou vypovídající hodnotu. V konečném důsledku by zpráva o 
vztazích nemusela obsahovat téměř žádné informace s odůvodněním, že 
neuvedené informace jsou předmětem obchodního tajemství.  
Zároveň lze pochybovat, jestli zpráva o vztazích skutečně může obsahovat 
větší množství informací, které tvoří předmět obchodního tajemství. Z § 504 
o. z. plyne, že definičním znakem obchodního tajemství je konkurenční 
využitelnost (významnost). S ohledem na skutečnost, že ve zprávě o 
vztazích se uvádějí smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a ovládající, 
nebo mezi osobami ovládanými, jež si poskytují plnění za transferové ceny, 
nebude převážná většina těchto informací pro konkurenci zajímavá a nebude 
se tedy jednat o obchodní tajemství. 
Lze však připustit, že v některých případech by určité informace o 
uzavřených smlouvách, nebo o jednáních učiněných na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob mohly být konkurenčně 
zneužitelné. V takovém případě pro naplnění účelu zprávy o vztazích 
postačí, budou-li tyto informace uvedeny v přiměřeně zobecněné podobě. 
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Požadavek uvádění informací tvořících předmět obchodního tajemství, 
alespoň v zobecněné podobě (tedy například formou určitého rozmezí dvou 
hodnot nebo procentním vyjádřením), tak je určitým kompromisním řešením 
mezi jejich úplným uveřejňováním a úplným utajením.  
Nesouhlasíme s argumentem, že zobecněné informace nemají žádnou 
vypovídající hodnotu. Je pravdou, že pro konkurenci nebudou tyto 
informace zajímavé, neboť takto obecné informace jsou v drtivé většině 
případů mezi konkurenty známy; na druhou stranu tím, že nebudou uvedeny 
přesné cifry, nehrozí jejich zneužití v konkurenčním boji. Zpráva o vztazích 
však neslouží konkurenci, primárně slouží společníkům a věřitelům 
ovládaných osob (zejména v otázce případného ručení ovládající osoby). Pro 
tyto osoby budou informace v zobecněné podobě dostatečné pro vytvoření 
hrubé představy o fungování ovládané osoby a případného závěru, zda 
ovládané osobě pravděpodobně vznikla újma. Na základě této hrubé 
představy lze potom požadovat jmenování znalce pro účely přezkumu 
zprávy o vztazích, jenž dokáže ověřit, zda přiměřeně zobecněné informace 
odpovídají skutečnosti.  
Připouštíme, že dočasně může dojít k nárůstu počtu případů, kdy bude 
soudem jmenován znalec pro účely přezkumu zprávy o vztazích. Nicméně 
časem se usadí judikatura soudů (především Nejvyššího soudu) a bude 
zřejmé, v jaké podobě musí být informace uveřejněny, aby byl naplněn 
požadavek zákona na přiměřené zobecnění.  
Závěrem lze poukázat na skutečnost, že tento způsob nakládání 
s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství používá ve svých 
rozhodnutích např. Evropská komise ve sporech z nekalé soutěže, stejně 
jako rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; nejedná se tedy o 
novou konstrukci, jež by byla českému právnímu řádu neznámá. 

§ 86 odst. 1 – nesouhlasíme s vypuštěním fikce jmenování znalce po 
uplynutí 15 denní lhůty 
Odůvodnění: 
SP ČR se nedomnívá, že by praxe pociťovala problémy, zda byl znalec 
jmenován či ne, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Pokud bude vypuštěna 
fikce, může dojít k prodlužování rozhodování soudů. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Fikce jmenování je problematická, není zřejmé, zda přichází v úvahu pouze 
v případě, kdy návrh na jmenování znalce byl bezvadný, či nikoli. Je rovněž 
nezbytné zohlednit, že mezi možným rozhodnutím o jmenování znalce a 
doručením příslušného rozhodnutí uplyne určitá doba. Fikce samotná tak 
nemůže nastoupit uplynutím 15 dnů; není však zřejmé, k jakému okamžiku 
fikce jmenování nastane. Rovněž pro znalce samotné neposkytuje fikce 
jistotu; není zřejmé, kdy mohou zahájit znaleckou činnost. 
Nedomníváme se, že by vypuštěním fikce mělo dojít k prodlužování 
rozhodování soudů; právě naopak, vypuštěním fikce jsou soudy nuceny ve 
věci rozhodnout (nemohou se spolehnout na danou fikci). V případě 
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prodlení soudu má navrhovatel možnost využít standardních nástrojů při 
průtazích v řízení. 

§ 174 – navrhujeme ponechat stávající úpravu 
Odůvodnění: 
SP ČR se domnívá, že předložený návrh omezuje flexibilitu dodatečného 
hlasování, které se omezuje jen na případy, kde je nutný souhlas společníka. 
Rovněž nově doplněná nutnost osvědčení dodatečného hlasování notářským 
zápisem přinese zvýšení administrativní a finanční zátěže. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jak je zdůvodněno v důvodové zprávě, úmyslem bylo omezit dodatečné 
hlasování pouze na případy dodatečného souhlasu podle § 171 odst. 3 z.o.k, 
tj. na případy, kdy se vyžaduje souhlas každého dotčeného společníka. 
V jiných situacích není pravidla třeba, jelikož právní úprava umožňuje, aby 
se společník nechal na zasedání valné hromady zastoupit (§ 168), připouští 
korespondenční hlasování (§ 167 odst. 4) i přijímání rozhodování mimo 
zasedání (§ 167 a 175 a násl.). Srov. obdobně rakouskou úpravu (§ 99 odst. 
6 rakouského zákona o společnosti s ručením omezeným). 
Pokud bude v důsledku projevu souhlasu postupem podle § 174 rozhodnutí 
přijato, je nezbytné jej osvědčit notářským zápisem. Rozhodnutí podle § 171 
odst. 3 musí být vždy osvědčena notářským zápisem (jde totiž o rozhodnutí 
podle § 171 odst. 1 a ta v souladu s § 172 odst. 1 vyžadují notářské 
osvědčení), jak ostatně vyžaduje evropská regulace, proto je nezbytné 
původní negativní notářský zápis zvrátit.  

§ 362 – navrhujeme upravit takto 
(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 
konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada na 
internetových stránkách společnosti. S později doručenými návrhy a 
protinávrhy seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě. Jsou-li 
návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů  před konáním valné 
hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i 
své stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu zkrátit. 
(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní představenstvo 
svoji povinnost uveřejnit jej nebo seznámit s ním na valné hromadě akcionáře 
dle předchozího odstavce tím, že uveřejní podstatu protinávrhu nebo seznámí 
akcionáře na valné hromadě s podstatou protinávrhu. 
Odůvodnění: 
SP ČR navrhuje určit lhůtu pro doručení návrhů a protinávrhu, při jejímž 
dodržení je představenstvo povinno zajistit jejich uveřejnění alespoň na 3 dny 
před valnou hromadou. Při později doručených návrzích je už administrativně, 
personálně a technicky složité zajistit uveřejnění na internetových stránkách 
(uveřejnění obvykle zajišťuje stejný tým pracovníků, který organizačně 
zajišťuje konání VH). U později doručených protinávrhů bude dána povinnost 
seznámit s nimi akcionáře na VH. Rovněž nedoporučujeme zrušit možnost 
seznámit akcionáře jen s podstatou protinávrhu, obsahuje-li protinávrh více 

Částečně akceptováno 
 
V části týkající se prodloužení lhůty pro uveřejnění návrhů a protinávrhů na 
internetových stránkách společnosti připomínku částečně akceptujeme. 
Souhlasíme, že nemusí být vždy v možnostech společnosti, aby uveřejnila 
návrhy či protinávrhy, které jsou společnosti doručeny den před konáním 
valné hromady, zvláště stane-li se tak v pozdějších hodinách. Na druhou 
stranu lhůtu 3 dnů před konáním valné hromady považujeme za zbytečně 
dlouhou; uveřejnění dokumentu na internetové stránky není natolik 
zatěžujícím úkonem, který by představenstvu nebo správní radě trval 3 dny. 
Navrhujeme tedy kompromisní lhůtu 2 pracovních dnů před konáním valné 
hromady.  
Dále nesouhlasíme s doplněním navrhované věty druhé. Máme za to, že 
navrhovaná úprava by jednak nepřiměřeně zatěžovala představenstvo nebo 
správní radu, které by muselo návrh či protinávrh nastudovat i tehdy, byl-li 
by společnosti doručen jen pár hodin před konáním valné hromady, jednak 
navrhovaná úprava odporuje smyslu včasně podaného návrhu či protinávrhu. 
Jestliže akcionář nezvládne doručit společnosti svůj návrh či protinávrh 
včas, nemělo by být povinností představenstva či správní rady seznámit 
s ním ostatní akcionáře. Tato povinnost by měla náležet akcionáři, jenž 
návrh či protinávrh uplatňuje.  
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než 100 slov.  V některých případech jsou právě slovně rozvleklé návrhy a 
protinávrhy obsahově problematické – obtížně srozumitelné, obsahuje 
nesouvisející komentáře. 
Tato připomínka je zásadní. 

V otázce prodloužení lhůty pro povinnost představenstva nebo správní rady 
uveřejnit k doručenému návrhu nebo protinávrhu i své stanovisko 
připomínku neakceptujeme. Máme za to, že lhůta 5 dnů je pro vypracování 
stanoviska dostatečná. Ostatně i v případě návrhů, které jsou doručeny 
společnosti před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu (srov. 
navrhované znění § 363), se navrhuje zkrátit lhůtu pro uveřejnění návrhu 
spolu se stanoviskem představenstva nebo správní rady na 5 dnů, neboť 
lhůta 7 dnů je nadbytečně dlouhá. 
Pokud jde o návrh přesahující 100 slov, úprava nebyla převzata s ohledem 
na skutečnost, že návrh se uveřejní na internetových stránkách společnosti 
(nemusí se zasílat způsobem předvídaným pro svolání valné hromady, tj. 
nemusí se zasílat poštou); v případě uveřejnění prostřednictvím 
internetových stránek není rozsah návrhu či protinávrhu podstatný. 
Z hlediska nákladů není rozdíl, jestli má návrh či protinávrh 20 slov, nebo 
2 000 slov. Návrh či protinávrh bude přesahovat 100 slov zpravidla pouze 
v případech, kdy se budou měnit stanovy společnosti; v ostatních případech 
nelze předpokládat, že návrh bude takto dlouhý. Mají-li akcionáři hlasovat o 
novém textu stanov, je naprosto nezbytné, aby měli k dispozici celý text 
návrhu a nikoli pouze jeho shrnutí. Ostatně uveřejňování pouze podstaty 
návrhu nebo protinávrhu může být ze strany představenstva nebo správní 
rady zneužito na úkor práv a zájmů akcionářů, neboť podstata návrhu či 
protinávrhu nemusí věrně odrážet jeho obsah. Zároveň není žádoucí, aby 
představenstvo nebo správní rada mohla uveřejnit pouze podstatu bez toho, 
aby se autor návrhu nebo protinávrhu mohl vyjádřit, zda shrnutí opravdu 
odpovídá jeho návrhu či protinávrhu. Úprava tak může vést k navýšení 
počtu sporů mezi akcionářem a představenstvem, resp. správní radou, zda 
uveřejněné shrnutí skutečně odpovídalo návrhu či protinávrhu. To může vést 
k nárůstu soudních řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, 
což nepovažujeme za žádoucí. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s doplněním 
navrhovaného odstavce 2.   
Současně považujeme za vhodné postavit najisto, zda mají být návrhy či 
protinávrhy zdůvodněné – uvedené řeší námi navrhovaný odstavec 2. 
 
SP ČR: 
I přes částečnou akceptaci trváme na připomínce . "Kompromisní" lhůta 2 
dny před konáním VH bude v praxi nepřiměřeně krátká, pokud protinávrh 
bude doručen 2 dny před VH ve večerních hodinách. V takovém případě 
bude nutné zajistit požadované činnosti jeden den před VH, což bude pro 
osoby zajišťující přípravu VH obtížně splnitelné (stejné osob jsou obvykle 
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např. i členy štábů připravujících VH a jeden den před VH musí zajistit 
mnoho úkonů bezprostředně směřujících k úspěšné organizaci VH). Některé 
společnosti mají i velké množství akcionářů, z nichž mnozí doručují své 
návrhy zásadně v posledních dnech před VH. Třídenní lhůta pro doručení 
návrhů by postavila najisto, kdy má ještě společnost povinnost návrh 
uveřejnit - pozdější lhůty bude již obtížné dodržet (viz výše). Z obdobných 
důvodů doporučujeme lhůtu pro uveřejnění návrhu spolu se stanoviskem 
představenstva nebo správní rady stanovit na 7 dnů - pozdější doručení 
přitom bude mít pro akcionáře jen ty důsledky, že jeho návrh 
představenstvo nebo správní rada uveřejní již bez svého stanoviska. Teprve 
při nedodržení lhůty dle první věty pak již návrh nebude uveřejněn vůbec a 
akcionář s ním bude moci seznámit ostatní akcionáře na VH. Z tohoto 
důvodu souhlasíme s odůvodněním "nedoplnění druhé věty". Rovněž 
nedoporučujeme zrušit možnost seznámit akcionáře jen s podstatou 
protinávrhu, obsahuje-li protinávrh více než 100 slov. Právě slovně 
rozvleklé návrhy a protinávrhy jsou často obsahově problematické – obtížně 
srozumitelné (to zejména!), obsahující nesouvisející komentáře, 
neodůvodněné invektivy vůči společnosti nebo vůči členům jejích orgánů 
apod. Často se jedná o protinávrhy doručené "na poslední chvíli" (obvykle 
e-mailem), se znaky "grafomanie". V některých případech je nutný např. 
telefonický kontakt s předkladatelem návrhu a úsilí o vysvětlení jeho 
návrhu. "Převyprávění" do srozumitelné formy je často naprosto nezbytné (a 
skutečně nejde o snahu společností návrhy prostřednictvím převyprávění 
jakkoli zkreslit nebo manipulovat s jejich "normativním" obsahem!). 
Ukládat společnostem, aby i takové návrhy uveřejňovaly bez jejich 
nezbytné "redakční" úpravy může představovat i nepřiměřený zásah do 
jejich dobré pověsti, přitom s povinností uveřejňovat jej na vlastních 
internetových stránkách. 
MSp: 
Částečně akceptováno. Lhůta bude prodloužena na 3 dny před konáním 
valné hromady. Pokud jde o lhůtu pro doručení návrhu či protinávrhu, ke 
kterému musí představenstvo nebo správní rada vytvořit stanovisko, lhůtu 5 
dnů považujeme za dostatečnou. Představenstvo nebo správní rada má lhůtu 
bez zbytečného odkladu k vytvoření a uveřejnění stanoviska (to může být 
v závislosti na poměrech ve společnosti i několik dnů). Tj. představenstvo 
nebo správní rada bez zbytečného odkladu uveřejní návrh (protinávrh) na 
internetových stránkách společnosti a po vytvoření stanoviska (které nemusí 
být nikterak dlouhé) uveřejní následně i toto stanovisko. 
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Pokud jde o návrhy, které obsahují více než 100 slov. Jak jsme již uvedli, 
návrh může obsahovat více než 100 slov zpravidla pouze v případě, že jde 
návrh na změnu stanov. Pokud jsou návrhy dlouhé, jde již o text odůvodnění 
návrhu; nikoli návrhu jako takového. Pokud je odůvodnění návrhu nebo 
návrh jako takový nesrozumitelný, jde tato skutečnost k tíži navrhujícího 
akcionáře; smyslem uveřejňování je seznámit akcionáře s obsahem návrhu a 
tím získat i jejich případnou podporu. Pokud jsou návrhy přednášeny až na 
zasedání valné hromady, zbylí akcionáři na ně nejsou připraveni a mohou 
být k jejich přijetí zdrženliví. Pokud má akcionář v prezentaci návrhu či jeho 
odůvodnění potřebu vyjadřovat své výhrady k vedení společnosti (a to i 
například různými invektivy), je to prezentace samotného akcionáře vůči 
zbylým akcionářům a ostatně i jeho právo plynoucí z účasti ve společnosti 
(jedním z nezadatelných práv akcionáře je i právo vyjadřovat se na zasedání 
valné hromady). Jak jsme již uvedli výše, úprava může vést k navýšení 
počtu sporů mezi akcionářem a představenstvem, resp. správní radou, zda 
uveřejněné shrnutí skutečně odpovídalo návrhu či protinávrhu. To může vést 
k nárůstu počtu soudních řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné 
hromady, což nepovažujeme za žádoucí. 

§ 424 odst. 1 – navrhujeme upravit takto  
za slova "nemůže dovolávat" vložit text "nepodal-li v průběhu valné hromady 
proti usnesení valné hromady odůvodněný protest“  
a slova „nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy 
valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně 
důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné 
hromadě zjistit“ nahradit slovy „navrhovatel nepodal protest ze závažného 
důvodu“ 
Odůvodnění: 
SP ČR navrhuje v textu výslovně vyjádřit dopady navrhované změny, tj. že 
akcionář musí podat odůvodněný protest v průběhu valné hromady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
Je nedůvodné omezovat právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné 
hromady pouze na osobu, jež protest podala. Postačí, byl-li v dané věci 
protest podán, a to jakýmkoli společníkem. V opačném případě by bylo 
nutné, aby se ke každému protestu hlásili všichni, kdo s ním souhlasí, aby 
jim zůstalo zachováno právo se v dané věci dovolávat neplatnosti daného 
usnesení. 
Navrhovaná koncepce je rovněž v souladu s funkcí protestu. Funkcí protestu 
je v prvé řadě upozornit společnost, potažmo představenstvo na skutečnost, 
že rozhodování valné hromady je stiženo vadou a hrozí, nebude-li vada 
v průběhu jednání odstraněna, napadení platnosti usnesení valné hromady u 
soudu. Rakouská právní teorie k tomuto dodává, že povinností vznést protest 
(jeho vznesením) by měla být společnost seznámena s výtkami akcionářů. 
Dává se jí tak možnost vady odstranit a ušetřit čas a náklady potenciálního 
řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Funkce protestu je 
především preventivní a poskytuje společnosti možnost bez obav přistoupit 
k realizaci usnesení, proti kterým nebyl podán protest (srov. Diregger in 
Doralt, Nowotny, Kalss: Kommentar zum Aktiengesetz, 2. sv., § 145 – 273, 
2. vydání, Vídeň, Linde, 2012, § 196, r. n. 20-22). Sekundárně protest plní i 
další funkci - omezuje právo akcionáře dovolávat se neplatnosti usnesení 
valné hromady.  
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Podá-li některý z akcionářů proti konkrétnímu usnesení valné hromady 
protest, je to pro představenstvo jasný signál, že dané usnesení nemá 
realizovat. V konečném důsledku pak nezáleží, jestli platnost usnesení valné 
hromady napadne akcionář, který protest podal, nebo jiný akcionář; 
společnost je tak jako tak v nejistotě. 
 
SP ČR: 
Trváme na svém návrhu.  Akcionáři, kteří se nezúčastnili valné hromady a 
nevyužili tak svého práva, by neměli mít možnost podat žalobu k bodu 
valné hromady, k němuž podal protest jiný akcionář, který se valné 
hromady zúčastnil a např. po podání protestu nepodal žalobu. 
MSp: 
Neakceptováno. Nutno přiznat, že oba přístupy (ten, který navrhuje MSp i 
SP ČR) jsou možné – záleží na konkrétní filosofii. Je-li primárním účelem 
protestu upozornit společnost, potažmo představenstvo nebo správní radu, 
na nebezpečí, že platnost usnesení může být napadena u soudu, a až 
sekundárně omezit právo akcionáře dovolat se neplatnosti usnesení, pak 
přiznání práva dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady i akcionářům, 
kteří se valné hromady nezúčastnili, je v souladu s touto filosofií. Pokud by 
bylo primárním účelem protestu omezit právo akcionáře dovolat se 
neplatnosti usnesení valné hromady, akcionáři nepřítomní na valné hromadě 
by uvedené právo neměli. Navrhovaná úprava vychází z prvně uvedeného 
přístupu, což je uvedeno i v důvodové zprávě. Navíc podotýkáme, že 
akcionář je dle návrhu povinen na valné hromadě protest i odůvodnit (srov. 
navrhované znění a důvodovou zprávu); při dovolání se neplatnosti je pak 
každý akcionář (jak ten, který protest podal, tak i například nepřítomný 
akcionář) omezen i příslušným důvodem uvedeným v protestu.  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 
 
 

Čl. I bod 540 
Přikláníme se spíše k variantě II, kterou považujeme za jednodušší  
a přehlednější. 
Naproti tomu varianta I může podle našeho názoru podporovat i snahy  
o účelovou změnu struktury akcionářů.  Ustanovení čl. 32 odst. 2 písm. b) 
předpisu EU citovaného v důvodové zprávě k čl. I bodu 540 dovoluje úpravu 
obsaženou dle varianty I v § 484 odst. 2, není tedy nezbytné tak stanovit. 

Neakceptováno 
 
Bude zvolena varianta I s tím, že možnost připustit při zvyšování základního 
kapitálu upisováním určitého druhu akcií realizaci přednostní úpisu jen pro 
akcionáře vlastnící stejný druh akcie bude rozšířena; nově tak budou moci 
určit nejen stanovy, ale i rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu. 
Právě naopak ustanovení umožní, aby akcionáři, kteří nevlastní určitý druh 
akcií, neměli k tomuto druhu akcií přístup. Pravidlo může být užitečné 
například v situaci, kdy akciová společnost vydá jeden druh akcií 
s hlasovacím právem a druhý bez hlasovacího práva. Pokud by se základní 
kapitál zvyšoval úpisem akcií s hlasovacím právem a nebyla by zavedena 
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možnost předvídaná směrnicí, díky přednostnímu úpisu by se k akciím 
s hlasovacím právem dostali i akcionáři, kteří doposud vlastnili akcie bez 
hlasovacího práva, cože nemusí být žádoucí.  
Nelze souhlasit, že by takovýmto zvýšením mohlo docházet k účelové snaze 
o změnu struktury akcionářů. Pokud je vydáno více druhů akcií, hlasují 
akcionáři o zásadních otázkách na valné hromadě odděleně podle druhů 
akcií (srov. § 417 ZOK); maximálně by tedy docházelo k rozmělňování 
akcionářské struktury příslušného druhu akcií. 
Navíc k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (tj. i k tomu, aby 
v prvním kole úpisu měli přednostní právo pouze akcionáři určitého druhu) 
je třeba souhlasu nejen dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů (§ 416 
odst. 1 ZOK), ale i dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů 
každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena (§ 417 
odst. 1 ZOK), tj. i těch akcionářů, kteří by právo přednostního úpisu 
v prvním kole neměli. 
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	Návrh zákona, kterým se zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony
	1. V části f) obecné části důvodové zprávy se za slova „zahraniční investory“ vkládá věta: „Na druhou stranu bude zvýšena regulatorní zátěž rozšířením povinnosti akciové společnosti uchovávat dokumentů na všechny právnické osoby.“
	Důvodová zpráva by měla více vystihovat realitu.

	2. Část g) obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.
	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. Např. změny § 7 ZOK, § 64 odst. 1 ZOK, § 82 odst. 5 ZOK, § 156 ZOK, § 158 ZOK, § 264 ZOK, § 360 ZOK, systematický přesun § 562 do § 554a NOZ; článek X bod 1 má dopad do ochrany soukromí, neboť podstatné zvýšení doby uchovávání dokumentů je riskantní z hlediska ochrany osobních údajů, je nejistý účel (smysluplnost) a zvyšuje se risiko neaktuálnosti zpracovávaných osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.

	3. Zvláštní část důvodové zprávy je žádoucí rozdělit na jednotlivé body.
	Členění důvodové zprávy je nepřehledné, pokud je strukturována podle paragrafů, ačkoliv jsou měněny odstavce, které spolu nesouvisejí.

	4. V článku I se body 112 a 113 zrušují a všechny obdobné právní normy.
	Paušální zákaz všem lidem částečně nesprávným být společníkem VOS se jeví jako neodůvodněně přísný. Částečná nesvéprávnost může být tak lehká, že fakticky takové činnosti bránit nebude.

	5. V článku I bod 136 se slova „Projev vůle“ nahrazují slovy „Právní jednání“. Obdobně upravit i jiná místa, např. bod 154.
	Důvodová zpráva nevysvětluje, proč se zde nepoužívají standardní právní pojmy: Projev vůle se soukromoprávními důsledky je právní jednání.

	6. V článku I je bod 168 nezbytné přepracovat.
	Podle standardní terminologie informatiky (nauky o zpracování údajů) je „název“ označení právnické osoby, zatímco „označení“ je pojmenování entity, která není osobou a ani se jí nepodobá, např. úřadu. Je proto nevhodné a nesrozumitelné pojmem „název podílu“ vymezovat druh a pojmem „označení podílu“ vymezovat konkrétní podíl stejného druhu. Místo „název podílu“ by tedy předloha měla hovořit o „druhu podílu“ a místo „označení podílu“ hovořit o „identifikaci podílu“.

	7. Nadpis části sedmé zní: „Změna zákona o přeměnách obchodních společností“.
	Nadpis: „Změna zákona o přeměnách“ je příliš vágní, neboť nestanoví, jaké přeměny se mají na mysli.

	8. V článku X se bod 1 (§ 158a NOZ) zrušuje.
	Jedná se o neúčelné zpracování osobních údajů. Je nevhodné, aby povinnost uchovávat všechny dokumenty byla rozšířena z akciové společnosti nejen na ostatní kapitálové společnosti či všechny obchodní společnosti, ale dokonce na všechny právnické osoby.

	9. V článku X se bod 2 (§ 205 odst. 4 NOZ) zrušuje.
	Stejně jako v připomínce č. 3 se jedná o neúčelné zpracování osobních údajů. Navíc se jedná o nesystémovou právní normu. Proč by povinnost uchovávat dokumenty po dobu 10 let měl stanovit soukromoprávní předpis (NOZ) a ne veřejnoprávní (zákon o archivnictví a spisové službě)? Důvodová zpráva zcela mlčí, proč byla zvolena doba právě 10 let, když obecně se tato lhůta odvíjí od možnosti napadnout právní jednání žalobou, tedy 3 roky.

	10. V článku X se bod 3 (§ 524 odst. 1 NOZ) zrušuje.
	Jedná se o neúčelnou právní normu. Již z jazykového výkladu je zřejmé, že zájmeno „jeho“ se vztahuje k „jednotlivému cennému papíru“; „hromadná listina“ je ženského rodu, a proto by se na ni muselo odkazovat slovem „jejího“. Výklad, že hromadná listina (například hromadný kmenový list nebo hromadná akcie) musí obsahovat i vlastní číselné označení je prima facie nesprávný.
	K Části první Změna zákona o obchodních korporacích Čl. I - k § 448b
	Podle návrhu zákona schváleném Poslaneckou sněmovnou stanovy akciových společností určí, že členy dozorčí rady volí zaměstnanci, pokud má akciová společnost více než 500 zaměstnanců. Odkazujeme na znění návrhu zákona schváleném Poslaneckou sněmovnou a odůvodnění poslaneckého návrhu zákona, sněmovní tisk 592.
	V Senátu je návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou jako senátní tisk 3/11.
	Požadujeme, aby návrh zákona zaslaný do vnějšího připomínkového řízení byl upraven, v souladu s návrhem zákona schváleným Poslaneckou sněmovnou tak, že stanovy akciových společností mohou určit, že jednoho nebo více členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti, pokud má společnost 500 a méně zaměstnanců.




