
V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

 

1 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Zpracovatel: 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. 1. 2020 

- Implementace práva EU: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

- Navržená novela zákona o obchodních korporacích si klade za cíl především: 

- odstranit nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona a zvýšit právní jistotu, 

- snížit regulatorní zátěž pro podnikatele a posílit autonomii vůle tam, kde omezení nejsou 

nezbytná a přináší zbytečné náklady, 

- zajistit větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, 

- funkční úpravu monistického systému vnitřní správy akciové společnosti, 

- upravit některá ustanovení, aby lépe vystihovala svůj smysl a účel, 

- propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím 

systému propojení rejstříků, 

- účinně postihovat obchodní korporace, které opakovaně neplní povinnost zakládat účetní 

závěrky do sbírky listin,  

- odstranit nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie, 

- posílit ochranu práv společníků, zvláště menšinových, a třetích osob, 

- odstranit legislativně-technické či terminologické chyby a duplicitní či jinak nadbytečná 

ustanovení. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Pozitivní dopad by mělo mít vyjasnění některých sporných otázek na úrovni zákonného textu, 

z hlediska nákladů na soudní řízení, jakož i zjednodušení některých procesů – zrušení obchodní 

korporace bez likvidace a řízení o tzv. úpadkových deliktech. Náprava pochybení při transpozici 

evropských směrnic předchází možným sankcím ze strany Evropské komise.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

V případě přijetí návrhu zákona je předpokládán pozitivní dopad na mezinárodní 

konkurenceschopnost ČR, zejména v důsledku snížení regulatorní zátěže a zpřehlednění právní 

úpravy obchodních korporací. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Pozitivní dopady novely na podnikatelský sektor v důsledku snížení regulatorní zátěže podnikatelů a 

zpřehlednění právní úpravy obchodních společností a družstev. Rovněž zavedení účinného postihu 
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obchodních korporací, které opakovaně neplní povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin, 

povede k důslednějšímu plnění zákonem stanovených povinností obchodními korporacemi a tím i 

ke zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí a snížení rizika podvodného jednání v České 

republice. 

Návrh zákona neobsahuje změny, které by nezbytně vyžadovaly změnu zakladatelského právního 

jednání. Některé navrhované změny budou vyžadovat změnu zápisu v obchodním rejstříku (cca 

2 000 Kč). 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Navrhovaná právní úprava je bez přímého dopadu na územní samosprávné celky. Zprostředkovaně 

se může obcí a krajů dotknout v případech, kdy jsou tyto členy orgánů obchodní korporace. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Nepředpokládají se sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na spotřebitele. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a 

mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Právní úprava počítá s výkonem dosavadního vedení statistik v rámci Ministerstva spravedlnosti ČR 

(přehled statistických listů o soudních rozhodnutích) a Ministerstva vnitra ČR (v rámci systému 

evidence obyvatel). 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Tato právní úprava je bez negativního dopadu na otázku korupce. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Tato právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu.  
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

 

1 Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé 

další zákony. 

 

1.2 Definice problému 

Právo obchodních korporací a související změny 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ 

nebo „ZOK“), jakožto významná součást rekodifikace soukromého práva, je účinný od 1. 1. 

2014. Nový zákon převzal část předchozí úpravy ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „obchodní zákoník“ nebo „ObchZ“), jež 

se týkala fungování obchodních společností a družstev. Tuto úpravu v mnohém modifikoval a 

doplnil. Cílem přitom bylo vytvořit moderní právní základ pro fungování obchodních 

korporací, který přispěje k podnikatelsky atraktivnějšímu právnímu prostředí. 

Ministerstvo spravedlnosti zhodnotilo dosavadní fungování zákona o obchodních korporacích 

a identifikovalo jeho nedostatky – mimo jiné s ohledem na podněty odborné a zainteresované 

veřejnosti. Celkově lze mít za to, že existuje prostor pro zdokonalení zákona tak, aby mohl 

plnit svou funkci a cíle ještě lépe než doposud. Z těchto důvodů Ministerstvo spravedlnosti 

předkládá v souladu s Plánem legislativních prací pro rok 2018 navrhovaný zákon.  

Identifikované nedostatky se týkají řady různých aspektů. Některé z nich vykazují společné 

znaky, a proto byly zařazeny do určitých oblastí, které byly společně hodnoceny. Předně je 

třeba upozornit na určité nepřesnosti a nejednoznačnosti textu zákona, legislativně-technické 

či terminologické chyby a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení. Ukazuje se, že stále 

existuje prostor pro snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie vůle a pro 

zajištění větší ochrany práv společníků (zvláště menšinových) a třetích osob. Nová úprava 

obecně umožnila členství právnických osob v orgánech obchodních korporací. Jakkoli se 

jedná o přínosnou změnu, je třeba mít na paměti, že může být zneužita k nežádoucím 

záměrům. V těchto případech není dostatečně zajištěna transparentnost organizačních struktur 

kapitálových společností a družstev. Zákon o obchodních korporacích umožnil akciovým 

společnostem volit mezi dvěma systémy vnitřní správy – dualistickým a monistickým; nová 

úprava však vykazuje celou řadu nedostatků, které ji činí prakticky obtížně aplikovatelnou. 

Dále některá ustanovení nedostatečně vystihují svůj smysl a účel, přičemž jen některé z nich 

lze zčásti překlenout výkladem. V neposlední řadě existují určité nedostatky v zapracování 

některých ustanovení směrnic Evropské unie.  
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Relativně samostatnou problematikou je existence tzv. neaktivních společností, tedy 

obchodních korporací, které nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně. 

Hlavním nebezpečím spojeným s existencí neaktivních obchodních korporací je potenciální 

možnost jejich zneužití jako tzv. bílých koní pro daňové podvody; k tomu bohužel nezřídka 

dochází, neboť k nelegálním činnostem je snazší využít již existující obchodní korporace. 

Kromě toho jsou neaktivní obchodní korporace stále zapsány v obchodním rejstříku, přestože 

žádnou činnost nevyvíjí.  

Systém propojení obchodních registrů 

V souvislosti s rozvinutým vnitřním trhem dochází velice často k expanzi podniků za hranice 

svých států. Činí tak zejména prostřednictvím zakládání poboček či fúzemi a rozdělováním 

podniků. Struktury společností mohou zasahovat do mnoha států. Proto roste poptávka po 

přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni. Oficiální informace o 

společnostech však nejsou přeshraničně vždy okamžitě dostupné. 

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS (o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě 

některými formami společností řídících se právem jiného členského státu) stanovila seznam 

listin a údajů, které musí společnosti zveřejnit v rejstříku, v němž je zapsána jejich pobočka. 

Neexistovala však zákonná povinnost rejstříků vyměňovat si údaje týkající se zahraničních 

poboček. To vedlo k právní nejistotě třetích osob, neboť přestože byla (mateřská) společnost z 

rejstříku vymazána, její (přeshraniční) pobočka formálně mohla existovat dál. Přitom platí, že 

pobočka (odštěpný závod) nemá právní subjektivitu, jde o organizovaný soubor jmění, který 

by měl být z rejstříku vymazán v rámci likvidace společnosti. 

Při operacích, jako jsou přeshraniční fúze, je každodenní spolupráce mezi obchodními 

rejstříky nezbytností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES (o přeshraničních 

fúzích kapitálových společností) vyžadovala přeshraniční spolupráci rejstříků. Nebyly však 

zřízeny žádné komunikační kanály, které by mohly urychlit postupy, pomoci překonat 

jazykovou bariéru a posílit právní jistotu. Existovalo tak s ohledem na počet členských států 

toliko množství různých přístupů k výměně potřebných informací.  

Dobrovolná a nestandardizovaná spolupráce mezi obchodními rejstříky členských států se 

ukázala jako nedostatečná. Občané a společnosti museli stále vyhledávat v rejstřících 

jednotlivých zemí. Přitom podoba a fungování státních registrů se často liší, problematická je 

též jazyková mnohost. Tyto aspekty v nemalé míře znesnadňovaly obchodování a další právní 

vztahy v rámci vnitřního trhu. 

 

1.3 Definice cílů 

Navržená novela si klade především následující cíle:  

(1) Měly by být odstraněny nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona, a tím zvýšena 

právní jistota. 

(2) Měla by být snížena regulatorní zátěž pro podnikatele a posílena autonomie vůle tam, 

kde omezení nejsou nezbytná a přináší zbytečné náklady.   

(3) Měla by být zajištěna větší transparentnost organizačních struktur kapitálových 

společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich voleného orgánu (jiná) 
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právnická osoba. Na rozdíl od platného stavu by měl zákon vyžadovat, aby u takové 

právnické osoby byla vždy dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby 

jedná a kterou lze případně volat k odpovědnosti. 

(4) Měla by být zrevidována právní úprava monistického systému vnitřní správy akciové 

společnosti tak, aby byl vytvořen fungující a vůči zahraniční praxi konkurenceschopný 

model vyhovující požadavkům transparentnosti a přehlednosti právní úpravy.  

(5) Některá ustanovení zákona by měla být upravena, aby došlo k naplnění jejich smyslu a 

účelu, a tím byla zvýšena právní jistota. 

(6) Mělo by dojít k propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými 

registry prostřednictvím BRIS. S ohledem na potřebu transpozice příslušných částí 

směrnice (EU) 2017/1132 by měla být změněna procesní úprava fungování 

obchodního rejstříku ve vztahu k zápisu údajů o závodu zahraniční právnické osoby a 

údajů o přeshraniční fúzi.  

(7)  Měly by být zavedeny účinné nástroje k eliminaci neaktivních obchodních korporací, 

a tím sníženo riziko jejich zneužití k podvodným účelům. 

(8) Měly by být odstraněny nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic 

Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 

11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými 

akciemi a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 

2017 o některých aspektech práva obchodních společností (například čl. 10, čl. 52, či 

čl. 72 odst. 4).  

(9) Měla by být zajištěna větší ochrana práv společníků (zvláště menšinových) a třetích 

osob. 

(10) Je namístě odstranit legislativně-technické či terminologické chyby a duplicitní či 

jinak nadbytečná ustanovení. 

 

1.4 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.4.1 Ustanovení nepřesná či nejednoznačná 

Některá ustanovení zákona ve své stávající formulaci nejsou dostatečně přesná a jednoznačná, 

a jsou tudíž problematická z hlediska právní jistoty. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější 

případy, které mohou sloužit jako ilustrativní příklad takových problematických ustanovení, 

zatímco další jsou vysvětleny ve zvláštní části důvodové zprávy.  

Existují určité nejasnosti v obecné úpravě podílu v obchodní korporaci (§ 31 až 33 ZOK). 

Panuje právní nejistota v otázce, je-li zápis věcných práv k podílu, který není představován 

cenným papírem, zaknihovaným cenným papírem nebo nesplacenou akcií, ve prospěch třetích 

osob do obchodního rejstříku zápisem konstitutivním, nebo deklaratorním. Stávající právní 

úprava je v tomto mezerovitá a neposkytuje jasnou odpověď. Navíc předpokládá obligatorní 

zápis pouze zákazu zatížení nebo zcizení podílu, byl-li zřízen jako věcné právo; opomíjí tak 

zbylá věcná práva k podílu zřízená jako práva věcná (např. právo předkupní). Dále jsou zde 

pochybnosti ohledně vztahu § 32 ZOK a § 709 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
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zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), tedy 

otázky, zda nabytí podílu v obchodní korporaci zakládá účast druhého manžela na této 

obchodní korporaci, nebo nikoli. 

Příkladem může být i úprava § 53 odst. 3 ZOK. Podle tohoto ustanovení může obchodní 

korporace „vypořádat“ podle „smlouvy“ s povinnou osobou újmu, kterou jí tato osoba 

způsobila porušením povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. K účinnosti této 

smlouvy je třeba souhlasu nejvyššího orgánu obchodní korporace. V otázce, co všechno může 

být obsahem této smlouvy, panuje mezi odbornou veřejností značná nejistota: někteří 

dovozují, že se může jednat toliko o vedlejší podmínky náhrady újmy (například plnění ve 

splátkách), jiní zastávají názor, že obsahem smlouvy může být i úplné prominutí dluhu. Takto 

neurčité závěry činí tento institut prakticky nepoužitelným. 

Další problematické aspekty se týkají osobních společností. V první řadě je nejasná úprava 

obchodního vedení veřejné obchodní společnosti (§ 106 ZOK). Za stávajícího stavu existuje 

nejistota ohledně toho, kterému orgánu společnosti obchodní vedení náleží. Část právní teorie 

dovozuje, že statutárnímu orgánu, jiní dovozují, že k přijetí rozhodnutí o obchodním vedení je 

nebytný souhlas všech společníků. Tyto pochybnosti je třeba odstranit výslovnou úpravou. 

Dále panuje také nejistota ohledně (ne)možnosti měnit společenskou smlouvu veřejné 

obchodní společnosti (potažmo komanditní společnosti) jinak, než dohodou všech společníků. 

Ustanovení § 99 odst. 1 ZOK explicitně stanoví, že společenskou smlouvu lze měnit pouze 

dohodou všech společníků. Z odstavce 2 však vyplývá, že by měla být připuštěna možnost 

změnit společenskou smlouvu, aniž by s tím souhlasili všichni společníci. Uvedené 

požadavky zákona si navzájem protiřečí. Pokud by nebylo možno měnit společenskou 

smlouvu jinak než dohodou všech společníků, bylo by možno nahlížet na takovou úpravu, i 

s přihlédnutím k povaze osobních společností, jako na zbytečně regulující právní vztahy (k 

dalším případům nadměrné regulatorní zátěže viz 1.4.2. níže) a zatěžující právní praxi. 

S ohledem na neomezené ručení a průhlednost vztahů mezi společníky není dán důvod pro 

omezování autonomie vůle společníků při stanovení odlišné většiny nezbytné pro změnu 

společenské smlouvy.  

Existují nejasnosti ohledně toho, zda může akciová společnost (dále také jen „a. s.“) vydat 

akcie, s nimiž je spojeno právo jmenovat členy dozorčí rady. Odborná veřejnost je v řešení 

této otázky nejednotná. Někteří vycházejí především z dikce § 448 ZOK, jež výslovně 

stanoví, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opačnému výkladu nasvědčuje 

znění § 421 odst. 2 písm. f) ZOK, jež do působnosti valné hromady svěřuje volbu a odvolání 

členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada. Zákon však 

již dále nespecifikuje, kdy se uvedená výjimka realizuje a členy dozorčí rady volí osoba (či 

orgán) odlišná od valné hromady. V zájmu zvýšení právní jistoty by proto bylo vhodné tuto 

problematiku výslovně upravit.  

V družstevním právu existuje značná nejistota v případě vyloučení člena z družstva. O 

vyloučení člena z družstva může rozhodovat představenstvo, členská schůze nebo jiný orgán 

určený stanovami družstva. Nejistota vylučovaných členů panuje zejména v případě, že o 

vyloučení rozhoduje členská schůze. Není zřejmé, zda i v tomto případě musí vylučovaný 

člen podat proti takovému rozhodnutí námitky, či nikoli (srov. § 618 odst. 1 a § 620 odst. 1 

ZOK). Uvedené je významné pro stanovení počátku běhu lhůty pro dovolání se neplatnosti 
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rozhodnutí o vyloučení u soudu. S ohledem na prekluzivní charakter uvedené lhůty a 

závažnost důsledků vyloučení z družstva by měla být úprava jednoznačná. 

V zákoně lze nalézt různá ustanovení, která fakticky pracují s prekluzí určitých práv, aniž 

by byly formulovány standardním způsobem. Jde např. o § 5 odst. 2, § 104 odst. 2, § 156 

odst. 2 a řadu dalších, které vesměs stanoví, že k právu uplatněnému po stanovené lhůtě se 

nepřihlíží. Přitom podle § 654 odst. 1 občanského zákoníku platí, že prekluze (zánik) práva 

nastupuje jen v těch případech, ve kterých to zákon stanoví výslovně. Tato koncepce prekluze 

navazuje na rozhodovací praxi Ústavního soudu, který např. ve svém nálezu ze dne 26. 

července 2006, sp. zn. II. ÚS 300/06, dospěl k závěru, že „závažnost následků prekluze práva 

podle ustáleného výkladu Ústavního soudu vyžaduje, aby sankce zániku práva byla v 

příslušné právní normě výslovně vyjádřena. Platí-li tato zásada pro normy obsažené v hmotně 

právních předpisech, tím spíše musí platit pro právní normy obsažené v předpisech procesně 

právních.“ 

1.4.2 Nadměrná regulatorní zátěž 

Zákon je postaven na východisku, že obchodní korporace nemají být zatěžovány nadměrnou 

regulací v případech, kde to není potřebné. Oproti předchozí úpravě v obchodním zákoníku 

došlo v mnoha ohledech k podstatné liberalizaci. Přesto se zdá, že stávající právní úprava je 

v některých případech i nadále zbytečně svazující, neponechává dostatečnou autonomii vůle a 

přináší podnikatelům nadbytečné náklady. To má vliv také na atraktivitu České republiky pro 

zahraniční investory. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější případy, které mohou sloužit pro 

ilustraci této kategorie problematických ustanovení, zatímco další jsou vysvětleny ve zvláštní 

části důvodové zprávy. 

V prvé řadě se jedná o zákaz převodu podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti 

(§ 116 ZOK). Stávající právní úprava takový převod bez výjimky a bez ohledu na úplatnost 

nebo bezplatnost převodu zakazuje. Legální cestou, jak dosáhnout záměny osoby společníka 

za jinou osobu, je změna společenské smlouvy podle § 110 odst. 1 ZOK. V takovém případě 

ovšem přistupující společník nevstupuje do práv a povinností vystupujícího společníka, nýbrž 

jde pouze o vystoupení jednoho společníka současně s přistoupením jiného. Předmětná úprava 

podtrhuje osobní povahu veřejné obchodní společnosti, která se vyznačuje osobním 

zapojením společníků do vedení a fungování společnosti, a také jejich společným a 

nerozdílným ručením za dluhy společnosti svým osobním majetkem. Úprava má za cíl chránit 

společníky, kteří mají oprávněný zájem na tom, aby nedocházelo bez jejich souhlasu ke 

změnám v osobním složení takové společnosti. Přestože je účel stávající úpravy nesporný, 

vyvolává nynější řešení zvýšené náklady na straně obchodní korporace. V případě, že má dojít 

k vystoupení společníka ze společnosti a následně k přistoupení jiného do společnosti, je třeba 

u vystupujícího společníka určit jeho vypořádací podíl. Za tímto účelem musí veřejná 

obchodní společnost zpravidla vyhotovit účetní závěrku. Náklady na vyhotovení účetní 

závěrky se obvykle pohybují v řádech tisíců až desetitisíců korun v závislosti na velikosti 

společnosti, zda jde o společnost výrobní, či nikoli a rovněž v závislosti na výši sazeb 

účetních (poradenských) společností. Hodnoty se zpravidla pohybují od 3 000 do 90 000 Kč. 

V případě, že se však reálná hodnota majetku společnosti podstatně liší od hodnoty 

vyplývající z ocenění v účetnictví, je nutno vycházet z reálné hodnoty. Ta se stanoví například 

na základě znaleckého posudku. Znalecké ocenění hodnoty závodu a potažmo společnosti 

přijde společnost i na několik desítek tisíc korun; u průměrně velké společnosti a běžného 
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ocenění stojí znalecký posudek od 30 000 do 50 000 Kč. To jsou nezanedbatelné náklady na 

straně obchodní společnosti, které by nemusely být vynaloženy, pokud by zákonná úprava 

připouštěla převod podílu. Ochrany zbylých společníků lze docílit například podmíněním 

převodu udělením jednomyslného souhlasu zbylých společníků. 

Značně zatěžující je stávající právní úprava rozhodování per rollam – rozhodování mimo 

valnou hromadu – ve společnosti s ručením omezeným (dále také jen „s. r. o.“) a akciové 

společnosti, a to tehdy, má-li být výsledkem rozhodnutí, které má být osvědčeno veřejnou 

listinou (srov. § 175 a násl. a § 418 a násl. ZOK). Odhlédneme-li na tomto místě od nezdařilé 

transpozice 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, která byla nahrazena směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých 

aspektech práva obchodních společností (k tomu viz 1.4.7. níže), musí mít i každé jednotlivé 

vyjádření akcionáře, příp. společníka, formu notářského zápisu. To činí tento způsob 

rozhodování značně nákladným a zdlouhavým, byť jeho primárním účelem má být právě 

flexibilita a hospodárnost. Od počtu akcionářů či společníků se v současné době odvíjí i 

nákladnost rozhodování per rollam. Vezme-li se v potaz, že náklady na vyhotovení 

notářského zápisu o právním jednání činí minimálně 1 000 Kč [srov. položku A přílohy 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších 

předpisů], vyšplhají se náklady při počtu 20 akcionářů minimálně na 20 000 Kč (za 

předpokladu, že se vyjádří všichni akcionáři).  

Nedůvodně náročnou se jeví také úprava splácení peněžitého vkladu v kapitálových 

společnostech na zvláštní účet u banky nebo spořitelního nebo úvěrového družstva. Stávající 

právní úprava založení kapitálových společností vyžaduje, aby byl peněžitý vklad vždy 

splácen na zvláštní účet, jenž musí správce vkladů zřídit u banky nebo spořitelního či 

úvěrového družstva. Zákon však nereflektuje posun oproti obchodnímu zákoníku, kdy došlo 

ke snížení minimálního vkladu potřebného pro založení společnosti s ručením omezeným; 

oproti dřívějším 20 000 Kč (srov. § 109 odst. 1 ObchZ) požaduje zákon o obchodních 

korporacích jen 1 Kč. V praxi tak dochází k paradoxním situacím, kdy musí být zřízen 

zvláštní účet pro splácení peněžitých vkladů i tehdy, je-li zřizována společnost s ručením 

omezeným s celkovou výší vkladů na samé dolní hranici zákonného minima. Ačkoli tak 

zákon připustil vznik nízkokapitálových společností s ručením omezeným, je jejich založení 

stále přísně regulováno a vytrácí se tak zřejmý záměr zákonodárce, aby se zakládání a vznik 

těchto společností zlevnil a zrychlil. Nedůvodná povinnost zřídit zvláštní účet představuje pro 

vznikající společnost zbytečnou administrativní zátěž a často i finanční výdaje (některé 

instituce si účtují poplatek za vedení účtu, poplatek za omezení dispozice s peněžními 

prostředky na účtu, poplatek za potvrzení o složení prostředků na účtu apod.; poplatky se 

pohybují v řádech desítek až stovek korun). 

Nákladná a zdlouhavá je podle platné úpravy také procedura vypuštění některých údajů ze 

společenské smlouvy kapitálových společností. Ačkoli zákon o obchodních korporacích 

předpokládá, že některé údaje mohou být ze společenské smlouvy společnosti s ručením 

omezeným nebo ze stanov akciové společnosti záhy vypuštěny (srov. § 146 odst. 3 a § 250 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

9 

 

 

odst. 4 ZOK), nestanoví pro takový postup žádnou odchylnou úpravu. Absence zvláštní 

úpravy způsobuje, že pro vypuštění předmětných částí ze společenské smlouvy či stanov je 

potřeba změnit společenskou smlouvu nebo stanovy, k čemuž může dojít pouze rozhodnutím 

valné hromady nebo dohodou všech společníků. V odborné literatuře se sice objevil i odlišný 

názor, podle něhož se v daném případě nejedná o změnu zakladatelské listiny, nýbrž jde o 

rozhodnutí, k němuž je příslušný statutární orgán a jež není rozhodnutím o změně stanov či 

společenské smlouvy, jde však o názor menšinový a je otázkou, nachází-li dostatečnou oporu 

v zákonném textu. Lze tedy uzavřít, že pro vypuštění zákonem předvídaných náležitostí 

společenské smlouvy nebo stanov je potřeba rozhodnutí valné hromady kapitálové společnosti 

nebo dohoda všech společníků, které musí být osvědčeno veřejnou listinou, tedy musí být 

vyhotoven notářský zápis. Společnostem tak vznikají značné náklady nejen v souvislosti se 

svoláním jednání valné hromady, resp. shromáždění všech společníků, ale i kvůli povinnosti 

zaplatit notáři odměnu za vyhotovení notářského zápisu. Náklady na vyhotovení notářského 

zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby činí nejméně 2 500 Kč [srov. položku B odst. 2 

přílohy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, 

správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších 

předpisů].  

Málo flexibilní, složitou a ne zcela funkční se jeví také úprava zákazu konkurence 

v kapitálových společnostech. Možnost odchýlit se od zákonné úpravy zákazu konkurence u 

jednatelů s. r. o. (§ 199 odst. 3 ZOK), členů představenstva (§ 442 ZOK) a dozorčí rady (§ 

452 ZOK) akciové společnosti je zbytečně svázaná a složitě formulovaná. V odborné 

literatuře také nepanuje shoda v otázce, zda lze zákaz konkurence ve společenské smlouvě 

nebo ve stanovách jen rozšířit, či zda může být i zúžen či dokonce zcela vyloučen. Stávající 

právní úprava neposkytuje společnostem dostatečnou míru autonomie, aby mohly upravit 

zákaz konkurence podle vnitřních poměrů dané společnosti.  

Podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK má akciová společnost povinnost vyhotovit zprávu o 

podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tuto zprávu je společnost 

povinna uveřejňovat společně s účetní závěrkou (blíže srov. § 436 odst. 1 ZOK). Obdobné 

informace týkající se stavu společnosti jsou však vyžadovány také u výroční zprávy [srov. 

§ 21 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o účetnictví“)]. Zákon tedy ukládá společnostem, které mají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem, povinnost, aby v zásadě totožné informace uváděly dvakrát, 

nejprve ve zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a poté i ve 

výroční zprávě.  

Právní úprava založení družstva vyniká mezi způsoby založení obchodních korporací (jakož 

i právnických osob obecně) z hlediska své složitosti a podrobnosti regulace. Příslušná 

ustanovení jsou obsažena v § 555 až 561 ZOK. Proti předchozí úpravě v obchodním zákoníku 

se přitom jedná o úpravu rozsáhlou a více formalistickou. Pro tuto úpravu přitom neexistuje 

dostatečné věcné opodstatnění. Statistické údaje ohledně počtu založených družstev podává 

tabulka níže. 

Tabulka – Počet založených družstev, stav údajů 20. 4. 2016 
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rok 
celkem 

zapsáno 

z toho sociální 

družstvo 

z toho bytové 

družstvo 

ostatní/běžná 

družstva 

2011 233 3 131 99 

2012 233 1 153 79 

2013 285 0 195 90 

2014 300 4 231 65 

2015 163 2 63 98 

2016 37 0 16 21 
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Graf - Počet založených družstev k 20. 4. 2016

ostatní/bežná družstva bytová družstva

 

Přestože se v prvním roce účinnosti zákona o obchodních korporacích komplikovanost 

úpravy založení družstva v praxi neprojevila, v roce 2015 počet nově založených družstev 

výrazně klesl a tato tendence pokračovala i v následujícím roce 2016.  

Zbytečně svazující je také úprava v § 636 ZOK, která fakticky ukládá družstvům povinnost 

zřídit internetové stránky. Svolání členské schůze družstva vyžaduje uveřejnění pozvánky 

na jeho internetových stránkách. Takovýto požadavek se jeví (zejména v případě malých 

družstev a konkrétně např. bytových družstev) jako nedůvodně přísný a je ze strany družstev i 

ze strany odborné veřejnosti kritizován. Pro družstva rovněž znamená, že jsou nucena 

vynaložit dodatečné náklady; náklady na zřízení internetových stránek se obvykle pohybují 

v rozmezí 5 000 až 60 000 Kč. 
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1.4.3 Transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev 

Ustanovení § 154 občanského zákoníku umožňuje, aby se členem voleného orgánu 

právnické osoby stala jiná právnická osoba. Údaje o využívání tohoto institutu mezi 

obchodními korporacemi uvádí tabulka níže. 

Tabulka – Počet obchodních korporací, v nichž je členem statutárního nebo kontrolního 

orgánu právnická osoba, ke dni 10. 8. 2016 

Právní forma obchodní 

korporace 

Počet obchodních 

korporací s právnickou 

osobou ve statutárním 

nebo kontrolním orgánu 

Počet obchodních 

korporací 

Veřejná obchodní společnost 144 6 561 

Komanditní společnost 355 729 

Společnost s ručením 

omezeným 
1 804 417 966 

Akciová společnost 289 25 882 

Družstvo 342 14 609 

Celkem 2 934 465 747 

6 561 729 417 966 25 882 14 609 465 747
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Graf - Počet obchodních korporací, jejichž členem statutárního 

nebo kontrolního orgánu je právnická osoba 

Počet obchodních korporací Počet obchodních korporací s právnickou osobou v orgánu

 

Z uvedených údajů vyplývá, že institut právnické osoby jakožto člena voleného orgánu 

obchodní korporace není prozatím velmi rozšířen. To však neznamená, že institut nemůže být 

zneužit. 

Zákon předpokládá dvě varianty zastoupení právnické osoby ve voleném orgánu jiné 

právnické osoby. Primárně by právnická osoba měla zmocnit fyzickou osobu, aby ji ve 
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voleném orgánu zastupovala. Neučiní-li tak, bude ji ve voleném orgánu jiné právnické osoby 

zastupovat člen jejího statutárního orgánu. Členy statutárního orgánu této právnické osoby 

však mohou být opět další právnické osoby. Totéž platí pro členy statutárního orgánu těchto 

právnických osob. Nevylučuje se dokonce, aby původní právnická osoba byla nakonec i svým 

vlastním zástupcem – v případě řetězce právnických osob, které jsou postupně jedinými členy 

volených orgánů jednotlivých právnických osob, přičemž žádná nezmocní ke svému 

zastupování konkrétní fyzickou osobu a jediným členem statutárního orgánu poslední 

právnické osoby bude původní právnická osoba. Uvedená úprava přináší rizika z hlediska 

zajištění transparentnosti organizačních struktur právnické osoby. Takto nemusí být vždy 

dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná a kterou lze případně volat 

k odpovědnosti (včetně trestněprávní odpovědnosti). 

Z hlediska transparentnosti organizačních struktur je značně problematická úprava 

monistického systému vnitřní správy akciové společnosti (srov. níže bod 1.4.4). 

1.4.4 Funkční úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti 

Zákon o obchodních korporacích umožnil akciovým společnostem volit mezi dvěma systémy 

vnitřní správy – dualistickým a monistickým. Údaje o využívání obou systémů vnitřní správy 

shrnuje následující tabulka. 

Tabulka – Využívání systémů vnitřní správy akciové společnosti k 10. 8. 2016 

Celkový počet akciových společností 25 882 

Počet a. s. s monistickou strukturou správy 4 243 

Počet a. s. s dualistickou strukturou správy 21 639 

Přestože je možnost volby monistického systému správy akciové společnosti dána teprve 

necelé tři roky, je jí poměrně hojně využíváno. I proto je žádoucí, aby byla zákonná úprava 

srozumitelná a nerozporná. Úprava monistického systému správy akciové společnosti 

nicméně vykazuje celou řadu nedostatků, které ji činí prakticky obtížně aplikovatelnou. Tyto 

nedostatky lze více méně podřadit pod jiné zkoumané body, pro jejich komplexnost se jimi 

však budeme zabývat v samostatném bodu.  

Stávající úprava je jen velmi stručná a výslovně upravuje pouze některé dílčí otázky (srov. 

§ 456 až 463 ZOK). Ve zbytku se uplatní toliko „odkazovací“ ustanovení § 456, podle něhož 

se ustanovení o představenstvu použijí podle okolností na statutárního ředitele nebo na jiný 

orgán společnosti, který má obdobnou působnost, a ustanovení o dozorčí radě se použijí podle 

okolností na správní radu nebo na předsedu správní rady anebo na jiný orgán s obdobnou 

kontrolní působností. Přiměřená aplikace vyvolává výkladové problémy, neboť nelze 

jednoznačně určit, která ustanovení obsažená v rámci dualistického systému se mají aplikovat 

i v systému monistickém, na jaké orgány a za jakých okolností. Zároveň není zcela jasné, co 

se myslí jiným orgánem s obdobnou (kontrolní) působností. Tento způsob vymezení 

působnosti orgánu obchodní korporace (jedná-li se zvláště o orgán obligatorně zřizovaný) 

působí v praxi značné obtíže a v odborné literatuře je opakovaně kritizován. Především nejsou 

jednoznačně vyřešeny zcela zásadní otázky, například, který orgán je statutárním orgánem 

monisticky řízené akciové společnosti nebo kterému orgánu náleží obchodní vedení (byť jím 

formálně má být v obou případech statutární ředitel – srov. § 463 odst. 1 a 4 ZOK).  
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Stávající zákonná úprava v rámci monistického organizačního uspořádání konstruuje vedle 

obligatorně zřizované správní rady ještě další obligatorní orgán, a to statutárního ředitele, 

jehož působnost není nijak odvozena od správní rady. Takové složení orgánů akciové 

společnosti (vedle valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti jak v systému 

monistickém, tak dualistickém) je v rozporu s tradiční podobou monistického systému 

známého v mnoha (nejen) evropských zemích (srov. např. úpravu švýcarskou, francouzskou 

či anglickou). Právě tento rozpor činí tuzemskou podobu monistického systému obtížně 

uchopitelnou pro praxi (zvláště pak pro zahraniční investory) a přináší značné množství 

výkladových nejasností, především ve vztahu k vzájemnému postavení a působnosti správní 

rady a statutárního ředitele, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že statutární ředitel může být 

členem správní rady. V kolika společnostech je statutární ředitel současně členem správní 

rady vyjadřuje následující tabulka. 

Tabulka – Počet a. s., v nichž je statutární ředitel členem správní rady k 10. 8. 2016 

Celkový počet a. s. s monistickou strukturou správy 4 243 

Počet a. s., v nichž je statutární ředitel členem správní rady 3 507 

Počet a. s., v nichž je statutární ředitel jediným členem správní 

rady 
3 102 

Počet a. s., v nichž je statutární ředitel osobou odlišnou  736 

83%

17%

Počet a. s., v nichž je statutární ředitel členem správní 

rady 

Statutární ředitel je členem správní rady

Statutárním ředitelem je osoba odlišná
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73%

10%

17%

Počet AS, v nichž je statutární ředitel jediným členem správní 

rady 

Statutární ředitel je jediným členem správní rady
Statutární ředitel je členem vícečlenné správní rady
Statutárním ředitelem je osoba odlišná

 

Z uvedených údajů vyplývá, že v 83 % akciových společností s monistickou strukturou 

správy je statutární ředitel současně členem rady. V 73 % společností pak vykonává veškeré 

funkce jediná osoba, která v sobě kumuluje funkce správní rady i statutárního ředitele; 

v těchto případech je i značně problematické sloučení řídících i kontrolních funkcí u jediné 

osoby (lze-li vůbec za této situace hovořit o kontrole). S ohledem na tyto skutečnosti 

vyvstávají pochyby ohledně vhodnosti zachování institutu statutárního ředitele. 

Z výše uvedené hybridní organizační struktury monistické akciové společnosti pramení 

zásadní výkladový problém, a to kterému orgánu společnosti náleží obchodní vedení a který 

orgán je orgánem statutárním. V praxi není pochyb o tom, že statutární orgán (jemuž 

v kapitálových společnostech zákon výslovně svěřuje obchodní vedení – srov. § 195 odst. 1 a 

§ 435 odst. 2 ZOK) může svou působnost zákonem přípustným způsobem delegovat buď na 

své jednotlivé členy (prostřednictvím horizontální delegace – srov. § 156 OZ) nebo na třetí 

osoby (vertikální delegace). K delegaci působnosti správní rady, coby vrcholného řídícího a 

kontrolního orgánu společnosti, na její jednotlivé členy, popřípadě na třetí osoby dochází 

obdobným způsobem i v řadě zahraničních právních úprav, kde je monistický systém již 

etablován (srov. např. úpravu francouzskou či švýcarskou). Z tuzemské právní úpravy však i 

přes stávající znění § 463 ZOK jednoznačně neplyne, jaký je vztah mezi působností svěřenou 

správní radě a působností vykonávanou statutárním ředitelem, tj. zda jde o působnost 

statutárnímu řediteli delegovanou z vůle správní rady (přičemž tuto vůli zákon presumuje 

úpravou § 463 ZOK) či zda jde o působnost, která statutárnímu řediteli náleží vždy, tedy bez 

ohledu na vůli správní rady. Nejasnosti pak vyvolává, jaký je vztah úpravy zbytkové 

působnosti správní rady dle § 460 odst. 2 ZOK a úpravy zbytkové působnosti statutárního 

orgánu podle § 163 OZ Za současného stavu pak pochybnosti ohledně dělby kompetencí 

vyvolává také vymezení pravomocí předsedy správní rady (§ 462 ZOK), které je navíc 

nekoncepčně zařazeno pouze v úpravě monistické akciové společnosti (srov. např. úpravu 

představenstva, která s funkcí předsedy rovněž počítá, mlčí však ohledně jeho pravomocí ve 

prospěch úpravy ve stanovách). 
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Transparentnost organizační struktury akciové společnosti, která je jedním ze základních 

stavebních kamenů řádné správy a řízení (corporate governance), dále podrývá dispozitivní 

úprava počtu členů správní rady. Stávající zákonná úprava nepříliš vhodně umožňuje 

existenci akciové společnosti, jejíž správní rada bude méně než tříčlenná. Údaje o konkrétních 

počtech členů správní rady uvádí následující tabulka. 

Tabulka – Údaje o počtech členů správní rady k 10. 8. 2016 

1 člen  3759 

2 členové 119 

3 členové 316 

4 členové 27 

5 členů 18 

6 členů 1 

7 členů 2 

9 členů 1 

3759

119

316

27 18 1 2 0 1 0
0
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Počet a. s.   

Počet členů správní rady 

Graf - počet členů správní rady k 10. 8. 2016 

 

Z uvedeného vyplývá, že naprostá většina akciových společností, která zvolila monistickou 

strukturu správy, má pouze jednočlennou správní radu. Česká právní úprava není zvoleným 

řešením zcela výjimečná (srov. např. úpravu švýcarskou); nejde však o řešení převažující. 

Kupříkladu úprava francouzská vyžaduje existenci vždy alespoň tříčlenné správní rady. Jisté 

kompromisní řešení představují úpravy belgická či lucemburská, které umožňují za 

stanovených podmínek (odvozených od velikosti akcionářské struktury) prolomit zákonný 

požadavek minimálně tříčlenné správní rady. Připouští-li však tuzemský zákon možnost 

kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy (jednočlenné) správní rady, rezignuje zcela 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

16 

 

 

na žádoucí dělbu moci, jelikož umožňuje koncentraci veškerých řídících a kontrolních funkcí 

v rukou jediné fyzické osoby; to se ostatně v praxi v naprosté většině případů děje (srov. 

tabulku – Počet a. s., v nichž je statutární ředitel členem správní rady k 10. 8. 2016). Zákon 

tím otevírá široký prostor pro zneužití této nové organizační struktury akciové společnosti, 

což může vést k poškození zájmů širokého okruhu tzv. stakeholderů (tj. nejen akcionářů, ale i 

věřitelů či zaměstnanců společnosti). 

1.4.5 Ustanovení, jež plně neodrážejí svůj smysl či účel 

Některá ustanovení zákona ve své stávající formulaci neodrážejí smysl a účel institutů, jež 

upravují. Tyto instituty v důsledku toho zcela neplní svoji zamýšlenou funkci. Níže jsou 

uvedeny nejvýznamnější případy, které mohou sloužit pro ilustraci této kategorie 

problematických ustanovení, zatímco další jsou vysvětleny ve zvláštní části důvodové zprávy.  

Jedná se například o některé aspekty úpravy osobních společností. Problematickým se jeví 

podmínění vzniku členství ve statutárním orgánu společnosti splněním dalších požadavků, jež 

nejsou vyžadovány pro vznik účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti (dále také jen 

„v. o. s.“; srov. § 106 ZOK) a komplementáře v komanditní společnosti (dále také jen „k. s.“; 

srov. § 125 ZOK). Členy statutárního orgánu mohou být jen ti společníci v. o. s., respektive 

komplementáři komanditní společnosti, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 ZOK. Tato 

úprava neodráží podstatu osobních společností a osobní účasti společníků, resp. 

komplementářů v nich. Společníci v. o. s. a komplementáři nevkládají zpravidla do 

společnosti majetkový vklad, ale jsou neomezeně ručícími společníky, a proto se předpokládá 

jejich osobní účast na podnikání společnosti nebo na správě jejího majetku. Podmiňuje-li 

právní úprava vznik členství ve statutárním orgánu osobní společnosti splněním dalších 

podmínek odlišných od podmínek vzniku účasti ve společnosti, potlačuje nejdůležitější práva 

společníků v. o. s. a komplementářů, sice jejich právo osobně se účastnit na obchodním 

vedení společnosti a právo zastupovat společnost, která by měla plynout ze samotné účasti ve 

společnosti. V konečném důsledku jde stávající právní úprava proti povaze účasti společníka 

ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti. Svůj smysl a 

účel nenaplňuje ani úprava komanditní sumy. Jde o institut, který byl převzat z vládního 

návrhu obchodního zákona z roku 1937. Úprava komanditní sumy umožňuje, aby 

komanditista ručil do částky vyšší, než činí jeho vklad, aby byl povinen podílet se na úhradě 

ztráty společnosti a aby na něj připadla i vyšší část zisku připadající na společnost. O 

komanditní sumě má smysl hovořit pouze za předpokladu, liší-li se od výše vkladu a 

obsahuje-li společenská smlouva společnosti podrobnější úpravu. V praxi však došlo ke 

zjevnému zmatení a nepochopení institutu; to dokládá následující tabulka, která shrnuje stav 

zápisu týkajícího se komanditní sumy v obchodním rejstříku.  

Tabulka – Komanditní suma, stav zápisu k 23. 2. 2016 

Celkový počet komanditních společností 735 

Počet komanditních společností, ve kterých mají všichni 

komanditisté zapsanou komanditní sumu 
45 

Počet komanditních společností, ve kterých mají pouze někteří 

komanditisté zapsanou komanditní sumu 
5 
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Počet komanditních společností, jejichž stanovy obsahují 

řádnou úpravu komanditní sumy 
0 

Celkový počet zapsaných komanditistů 1530 

Celkový počet komanditistů se zapsanou komanditní sumou 

(velká variabilita zapsaných údajů – od číselných hodnot – 

např. 50 000 Kč, přes text „není sjednána“ či „již splacena“) 

61 

Celkový počet komanditistů, u kterých je komanditní suma 

zapsána číselnou hodnotou v korunách 
34 

Celkový počet komanditistů, u kterých se výše komanditní 

sumy shoduje s výší vkladu 
34 

Celkový počet komanditistů, u kterých je komanditní suma 

zapsána údajem „nestanoví se“, „nebyla určena“ nebo „již byla 

splacena“ 

21 

Celkový počet komanditistů, u kterých je komanditní suma 

vyjádřena jinak (například procentem) 
6 
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Graf - počet k. s. využívajících institut komanditní sumy

počet k. s. bez komanditní
sumy

počet k. s. - všichni
komanditisté se zapsanou

komanditní sumou

počet k. s. - někteří komaditisté
se zapsanou komanditní sumou

počet k. s. - řádná úprava
komanditní sumy ve stanovách

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

18 

 

 

1469

34

34

21

3

Graf - počet komanditistů se zapsanou komanditní sumou a 

způsob jejího zápisu
počet komanditistů bez
zapsané komanditní sumy

počet komanditistů -
komanditní suma v

korunách

počet komanditistů -
komanditní suma shodná s

výší vkladu

počet komanditistů -
komanditní suma zapsána

"nestanoví se" apod.

počet komanditistů -
komanditní suma

vyjádřena jinak

61

 

Přestože se na první pohled zdá, že institut komanditní sumy je užíván, z uvedených údajů 

vyplývá, že tomu tak není. Ani v jedné ze společností neplní svou funkci. Ve všech 

zkoumaných případech, ve kterých byla komanditní suma zapsána číselnou hodnotou 

v korunách, odpovídá výši vkladu; o ručení ve vyšším rozsahu, podílení se na ztrátě 

společnosti a ani o větším podílu na zisku proto nemůže být řeč. Zmatení z institutu dokládá i 

skutečnost, že komanditní suma je zapsána i jinými údaji. 

U společnosti s ručením omezeným je nedostatečně ošetřena problematika variability podílů. 

Dle platné právní úpravy může společenská smlouva připustit vznik různých druhů podílů. 

Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým 

nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní. Určí-li tak společenská 

smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu (§ 135 ZOK). Tato úprava 

je velmi stručná. Variabilitu podílů pouze připouští, aniž by stanovila bližší pravidla pro jejich 

tvorbu. Vznikají tak výkladové problémy a existuje značná právní nejistota, do jaké míry lze 

práva spojená s podílem ze zákona modifikovat, resp. taková práva zcela odebírat. Část právní 

doktríny je zcela liberální a mj. s poukazem na autonomii vůle dovozuje, že zákonná práva 

spojená s podílem lze bez jakýchkoli omezení odebírat. Jiní naopak tvrdí, že nelze vytvářet 

podíly bez zákonem stanovených práv, ledaže zákon stanoví jinak – např. případ prioritních 

akcií. Kompromisní řešení pak zkoumá podstatu jednotlivých práv a v závislosti na jejich 

povaze připouští jejich odebraní, či nikoli. Stejný problém – v souvislosti s druhy akcií – lze 

nalézt i v akciové společnosti. Na základě výše uvedeného se nelze domnívat, že ustanovení 

naplňuje svůj účel, neboť neposkytuje odpovědi na otázky související s variabilitou podílů.    

U akciové společnosti není zcela vyhovující úprava protestu akcionáře proti usnesení valné 

hromady (§ 424 ZOK), jenž je nově podmínkou napadání platnosti usnesení valné hromady; 

uvedené platí i pro společnost s ručením omezeným (srov. § 192 odst. 2 ZOK). Funkcí 

protestu je v prvé řadě upozornit společnost, potažmo představenstvo (jednatele) na 

skutečnost, že rozhodování valné hromady je stiženo vadou a hrozí, nebude-li vada v průběhu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

19 

 

 

jednání odstraněna, napadení platnosti usnesení valné hromady u soudu. Sekundárně však 

protest plní i další významnou funkci – omezuje právo akcionáře (společníka) dovolávat se 

neplatnosti usnesení valné hromady. Skutečnost, že protest omezuje právo dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady, dokládají i statistiky Ministerstva spravedlnosti – srov. 

tabulku níže. 

Tabulka – počet pravomocných rozhodnutí soudů ve sporech o neplatnost usnesení 

valné hromady 

Rok 
Místní příslušnost podle jednotlivých krajů 

Celá ČR 
Praha StČ JČ ZČ SČ VČ JM SM 

2015 50 3 8 18 8 8 25 23 143 

2014 34 3 14 8 10 11 28 16 124 

2013 62 3 9 23 12 14 26 24 173 

2012 70 0 6 14 6 12 28 20 156 

2011 84 0 7 19 18 14 28 17 187 

2010 169 1 7 11 21 11 37 25 282 
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Graf - počet pravomocných rozhodnutí soudů ve 

sporech o neplatnost usnesení valné hormady
hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj

Západočeský kraj Severočeský kraj Východočeský kraj

 

Přestože ze statistických údajů vyplývá, že po účinnosti zákona o obchodních korporacích 

ubylo řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (za účinnosti obchodního 

zákoníku nebylo právo společníka dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady podmíněno 

podáním protestu), neplní stávající úprava výše zmíněnou preventivní a svým způsobem 

garanční funkci zcela (a tím nikoli zcela efektivně omezuje právo akcionáře dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady). Zatímco právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné 

hromady je v případě akcionářů přítomných na jednání valné hromady omezeno pouze na ta 
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usnesení valné hromady, proti kterým byl vznesen protest, není toto právo obdobným 

způsobem omezeno pro nepřítomné akcionáře. Společnost tak ani na konci valné hromady 

nemá jistotu, která usnesení může s vědomím jejich nezvratnosti realizovat. Úprava v tomto 

ohledu nejenže neplní svůj účel, navíc ještě bezdůvodně zvýhodňuje akcionáře, kteří se valné 

hromady nezúčastnili, tedy pasivní akcionáře, již třeba ani neměli potřebu (popřípadě 

z objektivních důvodů nemohli) se účastnit na tvorbě vůle nejvyššího orgánu společnosti. To 

ve svém důsledku může akcionáře motivovat k tomu, aby se valných hromad raději 

neúčastnili, a nepřišli tak o své věcně (nikoli pak časově) neomezené právo napadat platnost 

usnesení valné hromady. Stejný problém platí i v případě společnosti s ručením omezeným. 

V případě, že by úprava zcela odrážela zamýšlený smysl a účel, došlo by i k efektivnějšímu 

(avšak spravedlivějšímu) omezení práva dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady, 

v důsledku čehož by došlo i k menšímu zatížení soudní soustavy a úspoře nákladů na straně 

státu. 

Zákon o obchodních korporacích představil mnoho nových institutů inspirovaných 

zahraničními právními úpravami, jejichž cílem je ochrana věřitelů a jakési „potrestání“ členů 

orgánů, jejichž výkon funkce určitým způsobem zapříčinil úpadek obchodní korporace. Patrně 

nejdůležitějším z těchto ustanovení je ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace 

v § 68 ZOK. Podle § 68 odst. 1 ZOK může soud na návrh insolvenčního správce nebo 

věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu 

ručí za splnění jejích povinnosti, jestliže (a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je 

v úpadku, a (b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděl nebo měl 

a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a 

v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a 

rozumně předpokládatelné. Odstavec 2 potom z aplikace výše uvedeného ustanovení vylučuje 

členy a bývalé členy statutárního orgánu, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem 

odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci 

vykonávali s péčí řádného hospodáře. Uvedená úprava vyvolává mnohé výkladové 

nejednoznačnosti a rovněž pochybnosti nad možností její aplikace. Nejsou zde řešeny žádné 

procesně právní aspekty. Z platné úpravy tedy vyplývá, že se jedná o samostatný spor 

nezávislý na insolvenčním řízení. Pokud by se mělo jednat o spor incidenční, bylo by nutné 

jej tak v souladu s § 159 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, označit. To znamená, že soudní řízení o 

založení ručení může skončit až po skončení konkursu nebo po zániku dané obchodní 

korporace – v tom případě bude pravděpodobně konstatování ručení vzhledem k akcesoritě 

ručitelského závazku zmařeno. Taková úprava tedy může svádět nepoctivé členy orgánů 

k obstrukcím řízení podle § 68 ZOK, což může vést až k zániku práva na jejich postih. 

Pochybnosti vyvstávají také ohledně zmíněného oprávnění insolvenčního správce. Ze 

zákonné úpravy nevyplývá, že by v případě úspěchu měl insolvenční správce plnění 

poskytnout do majetkové podstaty, tedy ku prospěchu všech věřitelů. Závěr, že by plnění měl 

požadovat v zájmu jednotlivého věřitele, se zdá s ohledem na postavení insolvenčního 

správce, především pak s ohledem na povinnost hájit společný zájem všech věřitelů, 

neobhajitelný. S tím souvisí i další nedostatek této úpravy: obdržené plnění zpravidla uspokojí 

jen jednotlivé věřitele. To se jeví nespravedlivé v okamžiku, kdy probíhá kolektivní řízení, 

jehož účelem je kolektivní uspokojení (insolvenční řízení). Zvýhodněn bude prakticky vždy 
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věřitel, který bude členem orgánu uspokojen jako první; u ostatních věřitelů hrozí, že se svého 

práva nebudou moci fakticky domoci (nedostatek majetku člena orgánu). 

1.4.6 Propojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS 

V současné době zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rejstříkový zákon“), 

obecně otázku výměny zapisovaných údajů se zahraničními rejstříky neřeší.  

Zcela neřešena je problematika poboček zahraničních právnických osob zapsaných 

v obchodním rejstříku. Přitom je třeba si uvědomit, že pobočka není právnickou osobou, nemá 

vlastní práva a povinnosti. Dle ustanovení § 503 odst. 1 OZ je pobočka (resp. odštěpný závod) 

taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel 

rozhodl, že bude pobočkou; závodem je pak organizovaný soubor jmění (viz § 502 OZ). Proto 

platí, že pobočka nemůže existovat bez existence podnikatele. Pokud se zrušuje podnikající 

právnická osoba s likvidací, je zároveň třeba zlikvidovat její pobočky.  

Obecně tedy má likvidátor v rámci likvidace ukončit provoz závodu zahraniční osoby ještě 

než je likvidace skončena a podat návrh na výmaz závodu. V praxi však může docházet 

k situacím, kdy byť je fakticky závod zlikvidován (stejně jako sama společnost), není 

vymazán z obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu se údaje v rejstříku stávají zavádějícími.  

Zároveň platí, že v případě údajů o závodech zahraničních právnických osob není nastavena 

přeshraniční spolupráce orgánů, které registry vedou, v oblasti výměny informací. V současné 

době lze z obchodního rejstříku vymazat závod zahraniční společnosti, která byla zrušena, 

např. řízením zahájeným na návrh osobou, která má na takovém výmazu právní zájem (§ 11 

odst. 3 rejstříkového zákona). Tento postup však není efektivní ve vztahu ke kvalitě informací 

v rejstříku obecně; lze jím zajistit soulad se skutečností pouze v jednotlivých případech.  

Ve vztahu k přeshraničním fúzím pak rejstříkový zákon zakládá povinnost soudu 

spolupracovat s orgány, které vedou zahraniční veřejné rejstříky. Nevýhodou současného 

procesního nastavení je zatěžování soudu v podstatě administrativní agendou. 

V případě fúze v rámci členských států Evropské unie probíhá výmaz společnosti, která 

z České republiky fúzuje do zahraničí, na základě oznámení orgánu členského státu, který 

vede zahraniční obchodní rejstřík – viz ustanovení § 83 odst. 2 rejstříkového zákona. 

V opačném směru je pak rejstříkový soud povinen po provedení zápisu přeshraniční přeměny 

informovat toho, kdo vede zahraniční obchodní rejstřík – v podrobnostech viz § 100 

rejstříkového zákona. Obě zmíněná ustanovení v současné době transponují čl. 13 směrnice 

2005/56/EU o přeshraničních fúzích kapitálových společností. Tato směrnice byla zrušena 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých 

aspektech práva obchodních korporací. Původní článek 13 směrnice 2005/56/EU je tedy 

v současné době obsažen v čl. 130 směrnice 2017/1132/EU. Ještě před nabytím účinnosti 

poslední jmenované směrnice však byl čl. 13 směrnice 2005/56/EU změněn směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012. Stávající úprava 

v rejstříkovém zákoně odpovídá textu čl. 13 před jeho změnou směrnicí 2012/17/EU (nikoli 

znění čl. 130 směrnice 2017/1132/EU). 
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1.4.7 Postih neaktivních obchodních korporací 

Neaktivní obchodní korporace, tedy obchodní korporace, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu 

a existují jen formálně (jsou zapsány v obchodním rejstříku), jsou potenciálně zneužitelné pro 

podvodná jednání jiných subjektů, především pak pro daňové podvody. Nejvyšší státní 

zastupitelství ve zprávě o své činnosti v roce 20151 uvádí: „[p]roblémy při prověřování 

podezření z daňové trestné činnosti způsobuje zejména skutečnost, že tato trestná činnost 

(zejména týkající se krácení daně z přidané hodnoty) je páchána prostřednictvím firem, 

jejímiž statutárními orgány jsou převážně tzv. „bílí koně“, a to nezřídka ze zahraničí. Tyto 

osoby s největší pravděpodobností ani mnohdy nevědí, že jsou jednateli českých společností. 

Je zaznamenáván neustálý nárůst připravenosti a sofistikovanosti daňové trestné činnosti 

(zejména v případě tzv. karuselových obchodů), což logicky ztěžuje detekci, objasnění a 

prokázání zmíněné trestné činnosti.“ Pro vytvoření efektivních nástrojů, jimiž je bude možné 

zcela eliminovat, nebo přinejmenším výrazně snížit počty neaktivních obchodních korporací, 

je potřeba určit, jakým způsobem lze bezpečně rozpoznat neaktivní obchodní korporace. 

Nejzaručenější možností je sledovat plnění zákonem stanovených povinností, od nichž se 

nemůže obchodní korporace odchýlit a které jsou snadno zjistitelné z veřejného rejstříku 

(obchodního rejstříku). Takovou povinností je zakládání účetních závěrek do sbírky listin; 

ostatně postih neaktivních obchodních korporací na základě neplnění povinnosti zakládat 

účetní závěrky (do sbírky listin nebo jiným obdobným způsobem) je známý v mnoha 

evropských zemích (v podrobnostech viz zvláštní část důvodové zprávy). 

Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin vyplývá z § 21a zákona o účetnictví i z § 66 

písm. c) rejstříkového zákona. Účetní závěrka (nebo výroční zpráva, jejíž součástí je účetní 

závěrka) musí být zveřejněna nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované 

účetní závěrky bez ohledu na to, zda byla schválena k tomu příslušným orgánem. Povinnost 

zakládat účetní závěrky do sbírky listin přesto značně vysoký počet obchodních korporací 

neplní, ačkoli se tak vystavují riziku, že rejstříkové soudy přistoupí k ukládání zákonem 

předvídaných sankcí.  

Údaje o počtu obchodních korporací, které neplní povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky 

listin, znázorňuje následující graf. Graf vychází z šetření společnosti CRIF – Czech Credit 

Bureau, a. s., která začátkem roku 2013 vyhodnotila, kolik obchodních korporací splnilo 

povinnost založit účetní závěrku za rok 2011 do sbírky listin (účetní závěrka za rok 2011 musí 

být do sbírky listin založena nejpozději dne 31. prosince 2012). Tisková zpráva s výsledky 

šetření byla zveřejněna dne 25. února 2013 na internetových stránkách společnosti.2  

                                                           
 

1 Nejvyšší státní zastupitelství: Zpráva o činnosti 2015 [cit. 2017-1-20]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti/1716-zprava-o-innosti-

2015. Zpráva o činnosti za minulý rok 2016 zatím není k dispozici. 
2 CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Účetní závěrku za rok 2011 nezveřejnilo v řádném termínu 79 % firem, 

tisková zpráva [online]. Praha, 25. února 2013 [cit. 2016-8-10]. Dostupné z: 

http://www.crif.cz/Novinky/Novinky/Pages/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brku-za-rok-

2011-nezve%C5%99ejnilo-v-%C5%99%C3%A1dn%C3%A9m-term%C3%ADnu-79--firem.aspx  
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Rejstříkový zákon upravuje sankce za porušení povinnosti předložit listiny v § 104 až 106. 

Primární (a v konečném důsledku i jedinou ukládanou) sankcí je pořádková pokuta, kterou 

může rejstříkový soud ukládat až do výše 100 000 Kč. V případě neaktivních obchodních 

korporací však pořádková pokuta neplní zamýšlenou funkci. Neaktivním obchodním 

korporacím se zpravidla nedaří doručovat žádné písemnosti, natož aby uhradily dlužnou 

částku; vymáhání uložených pokut se přitom ekonomicky nevyplatí. Druhou sankcí, kterou 

zákon rejstříkovým soudům umožňuje použít, je zahájení řízení o zrušení zapsané obchodní 

korporace s likvidací. Neaktivní obchodní korporace však zpravidla nemají majetek, který by 

postačoval na úhradu nákladů likvidace; náklady likvidátora, který v zásadě jen zkonstatuje 

nemajetnost obchodní korporace a skončí likvidaci, jsou tak hrazeny ze státního rozpočtu. 

Z důvodu značné nákladnosti procesu zrušení obchodní korporace s likvidací nepřistupují 

rejstříkové soudy k ukládání této sankce příliš často.  

Kromě postupu podle rejstříkového zákona je možné neuveřejnění účetní závěrky ve sbírce 

listin sankcionovat i postupem podle zákona o účetnictví. Ten umožňuje finančnímu úřadu 

uložit obchodní korporaci sankci za správní delikt podle ustanovení § 37a odst. 1 písm. k) 

zákona o účetnictví v podobě pokuty do výše 3 % hodnoty aktiv [srov. § 37a odst. 4 písm. b) 

zákona o účetnictví]. V případě neaktivních obchodních korporací je však tento nástroj opět 

neefektivní; jde o obdobnou situaci jako v případě pořádkové pokuty uložené podle 

rejstříkového zákona. 

Z uvedeného vyplývá, že právní řád obsahuje nástroje vynucování plnění povinnost zakládat 

účetní dokumenty do sbírky listin, tyto nástroje však nejsou efektivní ve vztahu k neaktivním 

společnostem. Ve vztahu k aktivním subjektům závisí do značné míry na přístupu konkrétních 

rejstříkových soudů. Z dotazníkového šetření Ministerstva spravedlnosti mimo jiné vyplynulo, 

že přístupy rejstříkových soudů týkající se kontrol naplněnosti sbírky listin se značně liší. 

Zatímco některé rejstříkové soudy trvale a systematicky kontrolují naplněnost sbírky listin a 
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v případě zjištěných pochybení vyzývají zapsané subjekty k nápravě, jiné rejstříkové soudy 

plošné kontroly nečiní a případné výzvy zasílají pouze na základě podnětu třetích stran, či 

pokud nedostatky zjistí při práci s konkrétním spisem zapsané osoby, anebo na základě 

namátkové kontroly. V řadě případů tak zákonem předvídané nástroje nenacházejí uplatnění.  

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že i reakce na zaslané výzvy se značně liší. Některé 

rejstříkové soudy uvádí, že reakce na výzvy jsou: „poměrně často pozitivní“, „obvykle 

doplnění dokumentů do sbírky listin, velmi časté jsou telefonické dotazy, pramenící 

z neinformovanosti zapsaných subjektů“, či „v třetině případů zašlou požadované doklady 

v pořádku“. Na druhou stranu ze zkušeností jiných rejstříkových soudů vyplývá, že „jen malé 

procento společností reaguje na zaslanou výzvu“. Přesné údaje zaslaných výzev, reakcí na 

tyto výzvy ani uložených sankčních opatření rejstříkové soudy neevidují a tato data proto 

nejsou k dispozici. S ohledem na uvedené se jeví vhodnějším zaměřit se na řešení 

problematiku tzv. neaktivních společností, v případě kterých se stávající nástroje 

rejstříkového zákona ukazují být neefektivní; u aktivních společností není efektivita 

stávajících nástrojů zcela zřejmá. 

1.4.8 Nedostatky v zapracování směrnic Evropské unie 

Stávající právní úprava nezapracovává adekvátním způsobem článek 10 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva 

obchodních společností. Ten stanoví, že „ve všech členských státech, jejichž právní předpisy 

nestanoví předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání společnosti, musí být 

zakladatelské právní jednání a stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny“. Jak dokládají i 

cizojazyčná znění směrnice (anglické „certified in due legal form“, či německé „öffentlich 

beurkundet“), v případě absence předběžné soudní nebo správní kontroly se vyžaduje pro 

zakladatelské právní jednání, jakož i pro jeho změny, forma veřejné listiny. Podle názoru 

předkladatele smysl směrnice a daného ustanovení vyžaduje, aby při nedodržení této formy 

bylo pohlíženo na takové právní jednání jako na zdánlivé (nicotné). Takový následek však 

v zákoně zatím upraven není a z jeho textu lze dovozovat pouze relativní neplatnost 

takovýchto právních jednání, zatímco ke zdánlivosti je možno dojít pouze eurokonformním 

výkladem. Požadavek článku 10 směrnice nenaplňuje ani stávající úprava hlasování per 

rollam ve společnosti s ručením omezeným. Podle § 175 ZOK totiž v případech, kdy má být 

rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, postačí, aby vyjádření společníka 

v rámci přijímání rozhodnutí mimo valnou hromadu bylo učiněno v písemné formě s úředně 

ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis však neposkytuje stejné záruky jako notářský 

zápis (absentuje posouzení zákonnosti). 

Nepřesnosti jsou též v zapracování dalších ustanovení směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních 

společností. Jednak jde o článek 52 této směrnice, který stanoví určitá omezení pro nabývání 

aktiv akciovou společností od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let od vzniku 

společnosti za úplatu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu 

společnosti. Ustanovení § 255 ZOK, které uvedené ustanovení směrnice transponuje, přitom 

daný postup vztahuje k situaci, kdy úplata převyšuje 10 % upsaného základního kapitálu. Dále 

jde o čl. 72 odst. 4 výše uvedené směrnice, podle něhož stanovy nebo zakladatelské právní 

jednání nemohou omezit ani zrušit předkupní právo akcionáře při zvyšování základního 

kapitálu na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář, s tím, 
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že takové rozhodnutí však může přijmout valná hromada. Ustanovení § 484 odst. 2 ZOK však 

stanoví, že při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií má každý akcionář 

přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný 

akcionář, „neurčí-li stanovy jinak“. A konečně jde o čl. 56 odst. 3 výše uvedené směrnice, 

podle něhož nesmí částka zisku k rozdělení v akciové společnosti překročit výši výsledku 

hospodaření posledního skončeného období zvýšenou mimo jiné o ostatní fondy tvořené ze 

zisku, které společnost může použít podle svého uvážení. Slovy směrnice zvýšenou „o platby 

z rezerv určených k tomuto účelu“, nebo v anglickém znění „sums drawn from reserves 

available for this purpose“, či německém „zuzüglich Entnahmen aus hierfür verfügbaren 

Rücklagen“. Uvedené stávající znění § 350 odst. 2 ZOK opomíjí a hovoří pouze o výši 

hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšené o nerozdělený zisk 

z předchozích období. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu 

některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi v čl. 6 odst. 3 vyžaduje, aby 

každý členský stát stanovil jednotnou lhůtu vymezenou stanoveným počtem dnů před 

svoláním nebo konáním valné hromady, ve které mohou akcionáři zařazovat body na pořad 

jednání valné hromady za předpokladu, že každý z těchto bodů je doplněn odůvodněním nebo 

návrhem usnesení, které by mělo být valnou hromadou přijato. Zákon o obchodních 

korporacích takovou lhůtu nestanoví (srov. § 369 ZOK).   

1.4.9 Ochrana práv společníků a třetích osob 

Stávající právní úprava v některých aspektech nedostatečně chrání práva společníků, 

především společníků menšinových. 

U osobních společností na rozdíl od kapitálových společností a družstev chybí možnost 

dovolat se neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti z důvodu rozporu se 

zákonem či společenskou smlouvou. Možnost dovolat se u soudu neplatnosti rozhodnutí je 

přitom jedním ze základních institutů ochrany menšinových společníků. Společníci veřejné 

obchodní společnosti a komanditní společnosti fakticky nedisponují žádnými nástroji, kterými 

by se mohli bránit proti vadnému rozhodnutí nejvyššího orgánu (jen stávající úprava v zákoně 

o přeměnách obchodních společností a družstev připouští možnost společníků veřejné 

obchodní společnosti dovolat se neplatnosti souhlasu společníků s přeměnou). Obdobné 

opomenutí lze nalézt i v úpravě podnikatelských seskupení: společníci osobních společností 

nemají právo žádat soud o jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami (srov. § 85 ZOK). 

Platná právní úprava společnosti s ručením omezeným umožňuje, aby valná hromada 

rozhodla o vyplacení nepeněžité dividendy i tehdy, není-li to upraveno výslovně ve 

společenské smlouvě, přičemž k přijetí takového rozhodnutí stačí souhlas prosté většiny 

hlasů, neurčí-li společenská smlouva jinak (srov. § 161 ZOK). Tato úprava může vést 

ke znevýhodnění a v krajním případě i k šikaně menšinových společníků.  

Problematická z hlediska ochrany práv společníků společnosti s ručením omezeným je také 

skutečnost, že společníci nemají ze zákona předkupní právo k vlastnímu podílu společnosti. 

Zákon tak nezajišťuje možnost společníků zachovat si svoji míru vlivu ve společnosti.  
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Z hlediska ochrany práv společníků je problematická rovněž úprava zvyšování základního 

členského vkladu v družstvu. Stávající právní úprava předně nestanoví, do působnosti 

kterého orgánu náleží rozhodování o zvyšování základního členského vkladu. Navíc pro 

přijetí konkrétního rozhodnutí postačí souhlas prosté většiny členů. V situaci, kdy základní 

členský vklad musí být u všech členů družstva stejný a závažné porušení nebo opakované 

porušení povinnosti může vést až k vyloučení z družstva, může se stát institut zvýšení 

základního členského vkladu nástrojem, jak šikanovat menšinové členy nebo se jich v krajním 

případě zcela zbavit (ať již formou vyloučení či faktického přinucení k vystoupení 

z družstva). 

Stávající právní úprava vykazuje mezery, i pokud jde o ochranu třetích osob, zvláště pak 

věřitelů obchodních korporací. 

V případě, že je rozhodnuto o úpadku obchodní korporace (v insolvenčním řízení zahájeném 

na návrh jiné osoby než dlužníka) jsou členové voleného orgánu upadnuvší obchodní 

korporace povinni na výzvu insolvenčního správce vydat prospěch, který od obchodní 

korporace obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku (za 

splnění dalších zákonných podmínek § 62 ZOK). Úprava umožňuje členům voleného 

(zejména statutárního) orgánu ze spekulativních důvodů obstruovat zjištění úpadku na 

majetek obchodní korporace i v situaci, kdy je úpadek nesporný, pouze z toho důvodu, aby 

nebyli povinni vydat určitý prospěch vyplacený v době před úpadkem. V důsledku toho 

dochází k dalšímu poškozování věřitelů. 

Nedostatky obsahuje i úprava snižování základního členského vkladu v družstvu. Stávající 

právní úprava nestanoví, že účinky snížení základního členského vkladu nastávají zápisem 

snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku a nestanoví ani od jakého 

okamžiku může družstvo naložit s částkou odpovídající souhrnu částek, o něž se snižuje 

základní členský vklad. Není tak zajištěno, že ustanovení o ochraně věřitelů při snižování 

základního členského vkladu (srov. § 568 a násl. ZOK) budou skutečně dodržena. Standardní 

řešení snižování základního kapitálu (ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 

společnosti) přitom představuje navázání účinků snížení na jeho konstitutivní zápis 

v obchodním rejstříku. Rejstříkový soud přitom snížení nezapíše, není-li mu doloženo, že 

příslušná ochranářská ustanovení byla dodržena.  

1.4.10 Drobné zjevné nedostatky stávající úpravy 

Při vyhodnocování dosavadního fungování zákona byla identifikována řada méně závažných 

dílčích nedostatků, které nejsou u zcela nové právní úpravy ničím neobvyklým. 

Jde jednak o rozmanité chyby legislativně-technické, zejména nesprávné odkazy (např. v § 

112 odst. 3 ZOK – odkaz na odst. 2 a 3 namísto 1 a 2) či nesprávné gramatické tvary (např. v 

§ 710 odst. 2 ZOK – „osoby“ namísto „osobou“). Lze též poukázat na ustanovení, jež zůstalo 

v zákoně zjevně nedopatřením (§ 61 odst. 3 ZOK). 

Další skupinu tvoří terminologické nepřesnosti (např. v § 42 odst. 2 ZOK: „řízení o dědictví“ 

namísto „řízení o pozůstalosti“).  

V zákoně se také nachází některá nadbytečná ustanovení. Jde jednak o duplicitní úpravu 

(např. § 37 odst. 3 ZOK – stejné pravidlo jako v § 38 odst. 1 ZOK) a další případy, kdy 
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vzhledem k jiným ustanovením tohoto nebo jiného zákona nemohou být daná ustanovení 

nikdy naplněna a realizována (např. § 94 odst. 2 druhá věta ZOK).  

Jednotlivé případy jsou podrobněji rozebrány ve zvláštní části důvodové zprávy. 

 

1.5 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty, které jsou přímými adresáty obsahu předkládaného návrhu zákona, jsou: 

- obchodní korporace,  

- společníci obchodní korporace (respektive akcionáři či členové), 

- členové volených orgánů obchodních společností a družstev, a osoby v obdobném 

postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace, 

- zaměstnanci obchodních korporací, 

- věřitelé obchodních korporací, 

- notáři, 

- krajské soudy (jakožto soudy, které vedou veřejné rejstříky).  

 

Počet dotčených obchodních korporací podle právní formy uvádí následující tabulka – 

stav údajů ke dni 10. 8. 2016 

Právní forma obchodní korporace Počet obchodních korporací 

Veřejná obchodní společnost 6 561 

Komanditní společnost 729 

Společnost s ručením omezeným 417 966 

Akciová společnost 25 882 

Družstvo 14 609 

Celkem 465 747 

 

1.6 Popis cílového stavu 

1.6.1 Ustanovení nepřesná či nejednoznačná 

Jedním z cílů navrhované novely zákona o obchodních korporacích je opravit nepřesnosti a 

nejednoznačnosti v zákoně. V demokratickém právním státě je třeba dbát na právní úpravu, 

jež nevyvolává nejistotu adresátů právních norem. Nedostatečná právní jistota je nežádoucí 

jev, jenž podrývá důvěru občanů ve spravedlnost a funkčnost právního řádu a vyvolává 

nadbytečné finanční náklady na straně adresátů práva. Novela tak cílí i na zamezení vzniku 

finančních nákladů, jež vznikají adresátům zákona v důsledku nutnosti konzultovat nejasnou 

právní úpravu s odborníky, případně vést nákladné soudní a jiné spory. 
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Zamýšleným důsledkem předkládané novely je především posílení právní jistoty vyjasněním 

sporných ustanovení zákona, která již napříště nebudou vyvolávat interpretační nesnáze. Ve 

vícero ustanoveních je potřeba výslovně postavit najisto, která z nabízených interpretací 

daného ustanovení je vhodnějším řešením souladným se zákonem. Napříště je tak nutné 

zamezit rozdílným výkladům právních institutů. V některých případech je nezbytné vyplnit 

mezery v zákoně.  

Je potřeba poznamenat, že kategorie nepřesných či nejednoznačných ustanovení je 

různorodou skupinou problematických ustanovení, a proto není možné na tomto místě 

postihnout každý aspekt těchto nedostatků a zamýšlených cílů. Namísto toho lze odkázat na 

zvláštní část důvodové zprávy, ve které jsou podrobně rozepsány jednotlivé nedostatky právní 

úpravy i způsoby jejich řešení.  

1.6.2 Nadměrná regulatorní zátěž 

Dalším z hlavních cílů novely zákona o obchodních korporacích, v současné době společným 

mnoha zákonům napříč právním řádem, je snižovat nedůvodnou regulatorní zátěž adresátů 

zákona, především pak podnikatelů a společníků obchodních korporací. Právní úprava by 

měla být taková, aby dostatečně chránila vytyčené zájmy (například zájem na transparentnosti 

struktur společnosti, zájem na ochraně práv společníků) a nečinila tak zbytečně zatěžujícími a 

těžkopádnými prostředky. Zohlednit je také třeba možnost využití moderních technologií. 

Se snižováním regulatorní zátěže je úzce spojeno snižování zbytečných výdajů 

vynakládaných obchodními korporacemi i jejich společníky. Záměrem novely je snížit 

náklady, které osobám vznikají v důsledku příliš rigidní či složité právní úpravy a jež lze 

vhodnou změnou zákonného textu eliminovat. Sledovaným cílem je tak například zmírnění 

požadavků na formu právního jednání (úředně ověřené podpisy namísto veřejné listiny) 

v situacích, kdy je to účelné, nebo zjednodušení složitých a nákladných procedur, jimiž má 

být dosaženo určitého výsledku. Konkrétní cíle navrhované novely v rámci snižování 

nadměrné administrativní zátěže a způsoby řešení této problematiky jsou potom blíže 

rozebrány ve zvláštní části důvodové zprávy. 

1.6.3 Transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev 

Dalším z hlavních cílů navrhované novely je zvýšit transparentnost organizačních struktur 

kapitálových společností a družstev. Stávající právní úprava umožňuje řetězení členství 

právnických osob ve statutárních orgánech obchodních korporací, stejně jako v kontrolních 

orgánech. Novela zákona o obchodních korporacích chce zajistit větší transparentnost 

organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich 

voleného orgánu (jiná) právnická osoba. U takové právnické osoby by měla být vždy 

dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná a kterou lze případně volat 

k odpovědnosti. Určení této fyzické osoby by přitom nemělo být komplikované a ani 

zdlouhavé. Identifikace této osoby by měla být přístupná v obchodním rejstříku. 

1.6.4 Funkční úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti 

Cílem navrhované novely zákona je také představit takovou zákonnou úpravu monistického 

systému vnitřní správy akciové společnosti, která je uživatelsky přívětivá, a v níž jsou jasně 

vymezeny kompetence, působnost a odpovědnost jednotlivých orgánů, přičemž vztahy mezi 

těmito orgány by měly být uzpůsobeny tak, aby byly dodrženy základní požadavky z hlediska 
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transparentnosti takové struktury. Zvolený model by měl vycházet ze zahraničních vzorů 

prověřených praktickým užíváním.  

1.6.5 Ustanovení, jež plně neodrážejí svůj smysl či účel 

Jedním z hlavních cílů navrhované novely je zajistit, aby ustanovení zákona o obchodních 

korporacích naplňovala svůj smysl a účel.  

Napříč zákonem lze nalézt vícero ustanovení, jejichž aplikace je v praxi znemožněna 

nevhodnou textací dané právní normy. Ideálním stavem jsou proto jasně a srozumitelně 

formulovaná ustanovení, o jejichž významu nelze mít pochybnosti. Srozumitelností je potom 

potřeba rozumět takovou volbu slov a výstavbu souvětí, jíž budou rozumět nejen zástupci 

odborné veřejnosti, nýbrž i poučení laici.  

Rovněž lze identifikovat ustanovení, jež sice lze aplikovat, avšak prizmatem principu 

spravedlnosti práva a rovnosti společníků obchodních korporací je nelze považovat za vhodná 

řešení výše uvedených nedostatků platné úpravy. Zákon o obchodních korporacích, stejně 

jako jiné legislativní dokumenty, má vytyčené základní zásady a právní principy, jež se snaží 

realizovat a jež slouží jako vodítko pro interpretaci zákonného textu. Bez pochyb platí, že 

každé ustanovení zákona by mělo respektovat a naplňovat stanovené základní zásady a právní 

principy.    

S ohledem na skutečnost, že se jedná o rozmanitou skupinu problematických ustanovení, jež 

nelze generalizovat, je potřeba zdůraznit, že bližší rozbor řešení nedostatků jednotlivých 

ustanovení je obsažen ve zvláštní části důvodové zprávy.  

1.6.6 Propojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS 

Cílem je propojit český obchodní rejstřík prostřednictvím BRIS s obdobnými zahraničními 

registry tak, jak vyžaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 

14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností, která nahradila 

směrnici 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. Účelem 

propojení je zajistit aktuálnost a důvěryhodnost obchodního rejstříku ve vztahu jednak 

k informacím o závodech zahraničních právnických osob a jednak k údajům o přeshraničních 

fúzích.  

Propojení prostřednictvím BRIS by mělo zahrnovat jednak zprostředkování vymezených dat 

do BRIS a jednak nastavení postupu, jak je s relevantními daty zpřístupněnými v BRIS 

naloženo ve vztahu k subjektům zapsaným v českém obchodním rejstříku. 

Nutno podotknout, že režimu BRIS by měly podléhat pouze některé údaje vedené 

v obchodním rejstříku. Půjde o informace o kapitálových společnostech ve smyslu směrnice 

(EU) 2017/1132, údaje o jejich pobočkách a přeshraničních fúzích těchto společností. 

Specifickým cílem dále je, aby některé údaje (o pobočkách zahraničních právnických osob a 

přeshraničních fúzích), které jsou zpřístupněny v BRIS, byly v zásadě okamžitě převzaty do 

českého obchodního rejstříku. Chce se tedy vytvořit a legislativně ukotvit částečně 

automatizovaný systém převádějící data dostupná prostřednictvím BRIS přímo do obchodního 
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rejstříku. Po technické stránce je již v současné době propojení obchodního rejstříku 

prostřednictvím BRIS téměř hotové.      

1.6.7 Postih neaktivních obchodních korporací 

Novela zákona o obchodních korporacích si rovněž klade za cíl eliminovat existenci 

neaktivních obchodních korporací, respektive alespoň výrazně snížit jejich počet. Efektivním 

postihem neaktivních obchodních korporací, jehož důsledkem bude ve většině případů výmaz 

obchodní korporace z obchodního rejstříku, by mělo dojít ke snížení počtu případů daňových 

podvodů, v nichž jsou neaktivní obchodní korporace zneužívány jako tzv. bílí koně, či 

alespoň ke ztížení takového jednání. Skutečnost, že zpravidla nemají žádný postižitelný 

majetek, z něhož by bylo možné uhradit dlužné částky, stejně jako nemožnost dohledat 

konkrétní fyzickou osobu, která takovou obchodní korporaci řídí a která by mohla být 

povolána k odpovědnosti, vede k faktickému vyhýbání se (trestní i jiné) odpovědnosti. 

Navrhovaná úprava by tak měla vést nejen ke zvýšení transparentnosti podnikatelského 

prostředí a snížení rizika podvodného jednání v České republice, ale i ke zlepšení 

vymahatelnosti práva a zamezení vyhýbání se odpovědnosti za daňové (či jiné) podvody. 

Dalším důsledkem navrhované novely bude „vyčištění“ obchodního rejstříku od neaktivních 

obchodních korporací a zvýšení naplněnosti sbírky listin, která je již dlouhodobě na 

znepokojivě nízké úrovni. Lze předpokládat, že zavedením účinné sankce proti neaktivním 

obchodním korporacím, které nezakládají účetní závěrky do sbírky listin, budou obchodní 

korporace obecně více dbát na důsledné plnění svých zákonných povinností a budou ve 

stanovených lhůtách pravidelně zakládat účetní závěrky do sbírky listin. Lze tedy očekávat, že 

vlivem zavedení efektivní sankce proti neaktivním obchodním korporacím dojde ke zvýšení 

naplněnosti sbírky listin.  

1.6.8 Nedostatky v zapracování směrnic Evropské unie 

Dalším cílem navrhované novely zákona je uvést českou právní úpravu do souladu 

s legislativou Evropské unie. Česká republika je členským státem Evropské unie, z čehož jí 

plyne mnoho práv a povinnosti, kromě jiných i povinnost řádně transponovat a aplikovat 

unijní právo. V opačném případě by České republice mohl hrozit postih ze strany Evropské 

unie. Je tedy potřeba napravit současný stav a řádně transponovat unijní směrnice, aby 

napříště nebylo potřeba eurokonformního výkladu pro odstranění rozdílných znění unijních a 

národních předpisů.  

1.6.9 Ochrana práv společníků a třetích osob 

Důležitým cílem navrhované novely je rovněž posílení ochrany práv společníků, a to 

především menšinových společníků, a dále třetích osob (zejména věřitelů).  

Potřeba rozšířit způsoby ochrany všech společníků je palčivá především v osobních 

společnostech. Stávající úprava osobních společností nepřiznává společníkům některá práva, 

jež náleží (v některých případech jen kvalifikovaným) společníkům kapitálových společností 

a družstev. V případech, kdy pro uvedenou diskrepanci není legitimní důvod, je žádoucí 

přiznat taková práva i společníkům v osobních společnostech, aby mohli napříště plně hájit 

zájmy své i zájmy společnosti.  
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Především se však cílí na posílení ochrany menšinových společníků. Ochrana menšinových 

společníků je konkretizací principu ochrany slabší strany, jenž je jedním ze základních 

soukromoprávních principů. Hlasování na zasedání nejvyššího orgánu obchodní korporace a 

podílení se na přijímání rozhodnutí tohoto orgánu je základním právem společníka, díky 

němuž může ovlivňovat fungování obchodní korporace a bránit své oprávněné zájmy spojené 

se členstvím v obchodní korporaci. Menšinoví společníci s malým podílem na hlasovacích 

právech však zpravidla nejsou schopni účinně prosazovat a hájit své zájmy. To může vést k 

jejich znevýhodňování, popřípadě i k jejich šikaně. Proto musí být menšinovým společníkům 

tato faktická nevýhoda částečně kompenzována úpravou některých institutů. Na druhou stranu 

je potřeba vzít v úvahu i obstrukční potenciál menšinových společníků, kteří by při příliš 

ochranářské právní úpravě mohli blokovat rozhodování nejvyššího orgánu obchodní 

korporace. Je potřeba zajistit, aby ochrana menšinových společníků nepřevážila nad 

schopností obchodní korporace efektivně fungovat a vyvíjet činnost. Vždy je nutno mít na 

zřeteli, že smyslem ochrany menšinových společníků je zajištění spravedlivého a efektivního 

fungování obchodní korporace. 

Sledovaným cílem předkládané novely v otázce posílení ochrany menšinových společníků je 

především pečlivé stanovení rozhodnutí, k jejichž přijetí je potřeba změna společenské 

smlouvy, a stanovení potřebné většiny hlasů společníků pro přijetí určitého rozhodnutí, aby 

byla nalezena rovnováha mezi dvěma výše nastíněnými protipóly. Bližší výklad o konkrétních 

ustanoveních a naplňování stanovených cílů je obsažen ve zvláštní části důvodové zprávy.  

Kromě ochrany společníků je třeba zajistit i dostatečnou ochranu třetích osob, zejména 

věřitelů. Obchodní korporace jako podnikatelské subjekty vstupují do právních vztahů s řadou 

třetích osob. Přihlédne-li se ke skutečnosti, že podnikání je činnost s nejistým výsledkem a 

může být i ztrátová, nezbývá, než aby právní řád poskytoval nástroje, které minimalizují 

negativní dopady na věřitele společnosti. Zvláště při snižování základního kapitálu, respektive 

snižování základního členského vkladu v družstvu může dojít k obcházení zájmů věřitelů, je 

proto nezbytné stanovit efektivní nástroje, které zajistí, že i při změnách výše základního 

kapitálu, respektive základního členského vkladu v družstvu bude dostatečně respektováno 

postavení věřitelů.    

1.6.10 Drobné zjevné nedostatky stávající úpravy 

Navrhovaná novela si klade za cíl odstranit legislativně-technické nedostatky zákona o 

obchodních korporacích. Žádoucím stavem je zákon, který nebude obsahovat nesprávné 

odkazy na jiná ustanovení zákona nebo nesprávné tvary slov. 

 

1.7 Zhodnocení rizika navrhované právní úpravy 

Přijetí navrhované úpravy nepřináší žádná závažná rizika, jež by bylo možno předvídat. 

Základním rizikem je, že novou právní úpravou se nemusí podařit odstranit identifikované 

nedostatky stávající úpravy, naopak hrozí, že budou vytvořeny i problémy nové; v případě 

zjevných chyb, ať již technické nebo věcné povahy, je však toto riziko téměř mizivé. Toto 

riziko je do značné míry zmírněno tím, že zásahy jsou přesně zacílené, navíc z velké části 

odůvodněné potřebami praxe.  
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Propojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS je spojeno s rizikem faktické technické 

funkčnosti, a to patrně zejména v počátečním období fungování celého systému.   

 

2 Návrh variant řešení a jejich náklady a přínosy 

Varianty řešení jsou strukturovány dle základních cílů navržené novely vymezených výše 

(sub 1.3). Ostatní změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy.  

2.1 Ustanovení nepřesná či nejednoznačná 

2.1.1 Varianta I – nulová   

Zákonodárce může zvažovat variantu ponechání stávajícího stavu. 

Přínosy 

Za přínos nulových variant, tedy variant beze změny zákona, je obecně označováno zachování 

stability právní úpravy a nulové transakční náklady adresátů. V daném případě je však třeba 

uvedené doplnit a tím i poněkud relativizovat. Stěží lze totiž hovořit o stabilitě právní úpravy, 

která je nepřesná či nejednoznačná, a na jejímž obsahu nepanuje shoda. 

Náklady 

Nulová varianta znamená neřešení identifikovaných problémů a zachování stavu, kdy některá 

ustanovení zákona jsou nepřesná či nejednoznačná. To má negativní dopad na právní jistotu a 

vyvolává zvýšené náklady. Taková právní úprava představuje pro své adresáty zátěž. 

Interpretace a aplikace příslušných ustanovení je nadmíru náročná. Nejasná a sporná právní 

úprava vede k vynakládání vyšších finančních prostředků jednak preventivně (zejm. odborná 

právní pomoc), jednak incidenčně (náklady na soudní řízení). 

Nejasná a sporná právní úprava má zároveň negativní dopad na atraktivitu českého prostředí 

pro zahraniční investory, pro něž je výhodnější investovat v zahraničí, kde je právní úprava 

jasnější a srozumitelnější. Je zcela logické, že s nejasnou právní úpravou se pojí zvýšené 

finanční náklady, a proto investoři dají přednost zemím s přehlednou právní úpravou, kde 

nebudou muset vynakládat tolik finančních prostředků na právní pomoc a zastupování před 

soudy a jinými státními institucemi. 

2.1.2 Varianta II – zpřesnění stávající úpravy změnou příslušných ustanovení zákona 

V této variantě dojde ke změně příslušných částí zákona, která nejsou ve své stávající 

formulaci dostatečně přesná a jednoznačná. Je potom třeba rozlišovat mezi případy, kdy 

- v úvahu přichází v zásadě jen jedno řešení, které je dostatečně argumentačně 

podloženo a na němž panuje mezi odbornou veřejností převážná shoda; 

- v úvahu přichází více řešení. 

Prvně uvedený okruh ustanovení nepředstavuje z hlediska dopadů regulace problém, neboť je 

správně vykládán a aplikován již za stávajícího znění. Provedení příslušné změny pak přispěje 

k právní jistotě adresátů a k přehlednosti právního řádu. Do této skupiny lze řadit například 

problematiku vyjádření prekluze práv. 
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Posléze uvedený okruh ustanovení je již o něco komplikovanější a je v rámci něj třeba 

odlišovat ustanovení, jejichž výklad lze přenechat soudní judikatuře a nevyžadují proto 

legislativní zásah (není nutné neprodlené řešení), od ustanovení, jejichž výklad by se sice snad 

časem vyjasnil a ustálil, avšak s ohledem na právní jistotu adresátů a na předcházení 

zbytečnému vynakládání nákladů je vhodné tak učinit legislativně. Jedná se například o 

vyjasnění otázky, zda může akciová společnost vydat akcie, s nimiž je spojeno právo 

jmenovat členy dozorčí rady, nebo kterému orgánu v osobních společnostech náleží obchodní 

vedení – zda orgánu statutárnímu, nebo všem společníkům kolektivně. V neposlední řadě lze 

poukázat na vyjasnění otázky, za jakých podmínek může obchodní korporace vypořádat újmu 

s povinnou osobou podle § 53 odst. 3 ZOK. V podrobnostech je potřeba odkázat na zvláštní 

část důvodové zprávy, kde jsou jednotlivé navrhované změny podrobně vysvětleny a 

odůvodněny. 

Přínosy 

Hlavní výhodou vyjasnění sporných ustanovení je posílení právní jistoty adresátů právních 

norem, stejně jako předcházení možným soudním sporům. Z uvedeného plyne další velmi 

důležitá výhoda a tou je úspora nákladů adresátů, kteří se nebudou muset obracet na právní 

odborníky s žádostí o výklad předmětných ustanovení, ani je žádat o zastupování v případě 

soudních sporů. 

Náklady 

Nevýhodou této varianty je mírné narušení stability právní úpravy, nakolik je tuto třeba 

chápat ve smyslu výše naznačeném. Změny některých ustanovení si mohou vyžádat nepatrné 

transakční náklady na straně osob, které vykládaly určitá ustanovení odlišným způsobem, než 

jak nově stanoví zákon o obchodních korporacích. Zásadně však nedochází k velkým změnám 

v zákonném textu, proto navrhované změny s sebou nepřinesou výraznější náklady pro 

adresáty; na podstatě většiny institutů se nic nemění. Naopak tyto drobné náklady 

mnohonásobně převýší výhody plynoucí z jasné, přesné a srozumitelné právní úpravy. 

 

2.2 Nadměrná regulatorní zátěž 

2.2.1 Varianta I – nulová 

Zákonodárce může zvažovat variantu ponechání stávajícího stavu. 

Přínosy 

Přínosem nulové varianty by bylo zachování stability právní úpravy. 

Náklady 

Nulová varianta znamená neřešení identifikovaných problémů a zachování stavu, kdy není 

plně využit prostor pro snížení regulatorní zátěže. Vyvolává rovněž zvýšené náklady na straně 

obchodních korporací a jejich společníků, v tomto ohledu představuje resignaci na 

zefektivnění podnikatelského prostředí a snížení nákladů pro jednotlivé subjekty. Nadměrná 

regulatorní zátěž má rovněž negativní dopad na atraktivitu českého právního prostředí pro 

zahraniční investory. 
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2.2.2 Varianta 1I – změna příslušných ustanovení zákona 

V této variantě dojde ke změně příslušných částí zákona. Vzhledem k rozmanité skupině 

dotčených ustanovení, jež se navrhuje upravit, je potřeba v podrobnostech odkázat na zvláštní 

část důvodové zprávy.  

Přínosy 

Výhodou je oproštění obchodních korporací od nadbytečných povinností, zatraktivnění 

českého právního prostředí a snížení nákladů podnikání. 

Náklady 

Tato varianta si vyžádá změnu právní úpravy a bude mít tedy negativní vliv na stabilitu 

stávající právní úpravy. S přijetím navrhované varianty zásadně nejsou spojeny žádné náklady 

pro obchodní korporace, neboť není potřeba měnit společenskou smlouvu. 

 

2.3 Transparentnost struktur kapitálových společností a družstev 

2.3.1 Varianta I – nulová  

Zákonodárce může zvažovat variantu ponechání stávající úpravy. V takovém případě se na 

členství právnické osoby ve statutárním, kontrolním či jiném voleném orgánu kapitálové 

společnosti nebo družstva i nadále použije § 154 občanského zákoníku. I napříště tak bude 

platit, že právnická osoba má zmocnit fyzickou osobu, jež ji bude zastupovat v orgánu 

obchodní korporace, nicméně neučiní-li tak, bude ji zastupovat člen jejího statutárního 

orgánu; tímto členem statutárního orgánu může být jiná právnická osoba. 

Přínosy 

Přínosem nulové varianty by bylo především zachování stability stávající právní úpravy, 

neboť by zákon o obchodních korporacích nebyl novelizován nedlouho po svém přijetí. Za 

další výhodu lze považovat zachování vyšší míry autonomie vůle pro právnické osoby, jež 

jsou členy volených orgánů kapitálových společností a družstev; projevem vůle je i neurčení 

fyzické osoby a ponechání zastupování na členovi statutárního orgánu ve smyslu § 154 

občanského zákoníku.  

Náklady 

Nulová varianta znamená rezignaci na řešení identifikovaných, výše popsaných problémů a 

na dosažení zamýšlených cílů. Stávající úprava nezajišťuje dostatečnou transparentnost 

organizačních struktur obchodních korporací a negarantuje, že bude ve všech případech 

možné dohledat fyzickou osobu, která jedná jménem právnické osoby a fakticky ji zastupuje 

v orgánu obchodní korporace. Za každým právním jednáním právnické osoby by měla být 

dohledatelná fyzická osoba (nebo více fyzických osob), jež utváří vůli právnické osoby a 

kterou lze případně volat k odpovědnosti (nejen občanskoprávní, nýbrž i trestněprávní). 

Opačný stav nelze považovat za žádoucí, neboť má negativní dopad na vymahatelnost práva i 

na důvěru občanů ve spravedlnost a řádné fungování právního řádu. 

Finanční náklady mohou u nulové varianty vznikat zejména na straně třetích osob, které se 

snaží zjistit fyzickou osobu, která jedná jménem právnické osoby a fakticky ji zastupuje 
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v orgánu obchodní korporace. Dohledání takové osoby může být v praxi velmi náročné, což si 

obvykle žádá dodatečné finanční prostředky. V tomto světle by byl neefektivní také postih 

podle trestních norem, které sice umožňují trestat právnickou osobu i bez zjištění fyzické 

osoby, jejíž jednání se právnické osobě přičítá, nicméně to má být až subsidiární řešení. 

Primárním cílem je najít pachatele a toho potrestat, aby napříště v rozporu s právem nejednal. 

2.3.2 Varianta II – zrušení možnosti členství právnických osob ve volených orgánech 

právnických osob 

Druhá navrhovaná varianta spočívá ve zrušení možnosti, aby členem voleného orgánu 

právnické osoby byla jiná právnická osoba. Právo právnických osob být členy orgánů jiných 

právnických osob vyplývá z obecné úpravy právnických osob v občanském zákoníku (srov. 

§ 152 nebo 154 OZ), a proto by takový zákaz musel být upraven právě v občanském 

zákoníku. 

Přínosy 

Popsaná varianta řešení by na rozdíl od nynějšího stavu zajistila, že bude vždy dohledatelná 

minimálně jedna fyzická osoba, která je členem voleného orgánu právnické osoby, potažmo 

obchodní korporace, protože by členy volených orgánů mohly být právě jen fyzické osoby. 

Tím by měla být znemožněna existence netransparentních uspořádání navzájem propojených 

právnických osob, respektive by bylo zabráněno řetězení právnických osob ve volených 

orgánech právnických osob, včetně obchodních korporací. Usnadnila by se i případná 

vyšetřovací činnost orgánů činných v trestním řízení v případě trestné činnosti právnické 

osoby, v důsledku čehož by se snížily náklady na trestní řízení. 

Náklady 

Navrhovaná druhá varianta představuje nejen výrazný zásah do stability právní úpravy 

nedlouho po rekodifikaci soukromého práva, ale především značný zásah do existujících 

právních vztahů. V současné době využilo mnoho právnických osob zákonnou možnost, aby 

byla členem jejich voleného orgánu jiná právnická osoba. Konkrétní údaje o využitelnosti 

tohoto institutu v praxi poskytuje následující tabulka. 

Tabulka – počet právnických osob, v jejichž voleném orgánu je právnická osoba, stav 

údajů k 10. 8. 2016 

Právní forma právnické osoby 

Počet právnických osob s 

jinou právnickou osobou ve statutárním 

nebo kontrolním orgánu 

Veřejná obchodní společnost 144 

Komanditní společnost 355 

Společnost s ručením omezeným 1 804 

Akciová společnost 289 

Družstvo 342 

Evropská společnost 17 
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Komory 2 

Nadace 3 

Nadační fond 7 

Obecně prospěšná společnost 1 

Příspěvková organizace 1 

Spolek 181 

Pobočný spolek 1 

Společenství vlastníků jednotek 3 529 

Ústav 10 

Zájmové sdružení právnických osob 2 

Ostatní 1 

Celkem 6 689 

 

Není žádoucí, aby po několika letech od účinnosti nových soukromoprávních kodexů 

docházelo k návratu k právnímu stavu z období před rekodifikací, zvláště pokud lze 

sledovaného účelu dosáhnout mírnějšími prostředky. 

Druhá varianta by také znamenala určité omezení autonomie vůle právnických osob a ve 

svém důsledku i smluvní volnosti. Zákaz členství právnických osob v orgánech právnických 

osob, potažmo obchodních korporací by tak ve svém důsledku mohl vést i ke snížení 

atraktivity českého právního prostředí pro zahraniční investory, neboť by neposkytovalo 

žádané možnosti, jež jsou v zahraničí standardem. 

Podstatný by mohl být i finanční dopad druhé varianty na některé právnické osoby. Ty by 

musely jednak provést změny ve své organizační struktuře – změna zakládajícího právního 

jednání, jednak tyto kroky reflektovat do veřejného rejstříku (v případě, kdy se do něj členové 

orgánů obligatorně zapisují). V případech, kdy změna zakladatelského právního jednání 

podléhá ověření notářem (s.r.o., a.s., družstvo, SVJ a další, tj. většina), bude třeba počítat 

s náklady na notářský zápis (min. 4 000,- Kč bez DPH). Podání návrhu na zápis do veřejného 

rejstříku obecně podléhá soudnímu poplatku, přičemž změna zápisu je obecně zpoplatněna 

poplatkem ve výši 2000,- Kč [položka 11 bod 1 písm. e) přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o 

soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]. 

2.3.3 Varianta III – povinnost zmocnit jedinou fyzickou osobu jako zástupce právnické 

osoby 

Třetí varianta představuje kompromisní řešení mezi výše uvedenými variantami. Zachovává 

výhody členství právnické osoby ve voleném orgánu kapitálové společnosti nebo družstva a 

současně zmírňuje rizika zneužití. Varianta spočívá v přijetí zvláštní úpravy pro kapitálové 

společnosti a družstva odchylné od obecné úpravy v § 154 občanského zákoníku. Tato úprava 

stanoví povinnost právnické osoby, jež je členem voleného orgánu kapitálové společnosti 

nebo družstva, bez zbytečného odkladu zmocnit jedinou fyzickou osobu, která ji bude 
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v daném orgánu obchodní korporace zastupovat. Jedinou podmínkou, kterou musí právnické 

osoby dodržet při určování zástupce – fyzické osoby, je, aby taková fyzická osoba splňovala 

požadavky a předpoklady stanovené zákonem pro výkon funkce člena daného orgánu. Takový 

požadavek kladený na fyzickou osobu je legitimován zájmem, aby nedocházelo k obcházení 

požadavků a předpokladů pro výkon funkce člena voleného orgánu cestou zřizování 

právnických osob.  

Zároveň se navrhují stanovit dvě pravidla, jež mají vést k dodržování povinnosti určit 

zástupce – fyzickou osobu a posílit vymahatelnost této povinnosti. V první řadě se navrhuje 

stanovit, že bez zápisu takového zástupce není možné právnickou osobu jako člena voleného 

orgánu kapitálové společnosti nebo družstva zapsat do obchodního rejstříku. Konečně se 

navrhuje stanovit nejpřísnější sankci pro případ, že právnická osoba tuto zákonnou povinnost 

nesplní. Neurčí-li právnická osoba svého zástupce do 2 měsíců od vzniku funkce ve voleném 

orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, její funkce ze zákona zanikne.  

Přínosy 

Navrhované řešení by na rozdíl od současného stavu zajistilo, že bude vždy možné dohledat 

fyzickou osobu, která jedná jménem právnické osoby, jež je členem voleného orgánu 

kapitálové společnosti či družstva. Tím by měla být znemožněna existence netransparentních 

uspořádání navzájem propojených právnických osob, respektive znemožněno řetězení 

právnických osob ve volených orgánech obchodních korporací. 

Dalším přínosem třetí varianty je absence negativních důsledků, jež jsou spojeny s úplným 

zákazem členství právnických osob ve volených orgánech jiných právnických osob, jak 

navrhuje druhá varianta. Na rozdíl od druhé varianty neupírá právnickým osobám právo stát 

se členem voleného orgánu, protože cílí pouze na netransparentní řetězení právnických osob.  

Náklady 

Předkládaná varianta představuje zásah do stability právní úpravy, stejně jako každá novela 

právního předpisu. Oproti variantě druhé se však jedná o drobný zásah do stávající právní 

úpravy, který se nedotkne právní jistoty adresátů právních norem v takové míře jako právě 

druhá varianta. Jak bylo uvedeno výše, již za stávající právní úpravy má právnická osoba, 

která je členem orgánu jiné právnické osoby, povinnost určit konkrétní fyzickou osobu, která 

ji bude zastupovat. Až v případě, kdy není tento primární předpoklad naplněn, přichází 

v úvahu člen statutárního orgánu této právnické osoby. Jedná se tedy pouze o modifikaci 

(respektive vypuštění) zásadně subsidiárního pravidla. 

Právnické osoby, jako členové voleného orgánu kapitálových společností nebo družstev, jež 

v současné době ve voleném orgánu zastupuje člen jejich statutárního orgánu, budou povinny 

k tomuto zmocnit jedinou fyzickou osobu; tuto fyzickou osobu budou muset nechat zapsat do 

obchodního rejstříku. Podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku obecně podléhá 

soudnímu poplatku, přičemž změna zápisu je obecně zpoplatněna poplatkem ve výši 2000,- 

Kč [položka 11 bod 1 písm. e) přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů]. Tyto náklady vzniknou jen právnickým osobám, které nemají 

zástupce v obchodním rejstříku zapsaného; nevzniknou tedy všem obchodním korporacím. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

38 

 

 

2.4 Funkční úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti 

2.4.1 Varianta I – nulová 

Jako první variantu lze zvažovat ponechání stávajícího právního stavu.  

Přínosy 

Přínosem nulové varianty se na první pohled může jevit zachování stability právní úpravy. Ta 

však může být pouze iluzorní. Stávající právní úprava vyvolává řadu výkladových problémů, 

jež jsou předmětem odborné debaty a na jejichž řešení neexistuje shoda. Jistou stabilitu 

přinese až první judikatura soudů vyšších instancí. Než se rozhodovací praxe ustálí, může to 

trvat značně dlouhou dobu (až v řádech desítek let).  

Náklady 

Nulová varianta znamená neřešení aktuálních rozsáhlých výkladových nejasností spojených 

se stávající dikcí úpravy monistického systému a nevyslyšení volání odborné veřejnosti a 

praxe po vhodné reformulaci a zpřesnění této úpravy. Zachování stávající podoby monistické 

správy akciové společnosti zároveň potvrdí její raritní charakter v porovnání s tradiční 

podobou monistické struktury akciové společnosti známé v mnoha evropských zemích. Tím 

bude nadále zachován stav, který není vstřícný vůči zahraničním investorům vycházejícím 

obvykle ze znalosti fungování tradiční monistické správy akciové společnosti. Atraktivita 

tuzemského právního prostředí pro ně tak bude nadále negativně ovlivňována. Trvající 

nejistota především v klíčových otázkách rozdělení působností mezi orgány společnosti bude 

nadále představovat zátěž a nutnost vynakládat dodatečné ex ante i ex post náklady (spojené 

s nezbytnou interpretací právní úpravy, resp. s případným soudním řízením). Negativa 

stávajícího stavu byla již podrobně popsána výše. 

2.4.2 Varianta II – změna právní úpravy monistického systému vnitřní správy akciové 

společnosti 

Varianta spočívá ve změně příslušných částí zákona o obchodních korporacích (především 

§ 456 až 463 ZOK). K odstranění identifikovaných nedostatků, jež byly popsány v bodu 1.4.4, 

se nabízí několik sub-variant (resp. dvojic sub-variant), které budeme dále označovat jako 

sub-varianty IIa, IIb, IIc a IId (vnitřně členěné do dvojic na IIaa / IIab, IIba / IIbb, IIca / IIcb). 

Otázka působnosti volených orgánů – IIa 

Varianta IIaa – doplnění zákona o výslovnou úpravu napříč textem zákona 

Dle této varianty by měla být zrušena stávající koncepce úpravy monistického systému řízení 

akciové společnosti, která kromě otázek výslovně upravených v příslušném oddílu řeší zbylé 

otázky formou odkazu na právní úpravu dualistického systému. Přiměřená aplikace 

ustanovení o představenstvu nebo dozorčí radě vyvolává výkladové problémy, neboť nelze 

jednoznačně určit, která ustanovení obsažená v rámci dualistického systému se mají aplikovat 

i v  systému monistickém a na jaké orgány; významná nejistota panuje zejména ve vymezení 

působnosti jednotlivých orgánů. Kde to bude s ohledem na zrušení tohoto odkazu na místě, 

měl by být stávající zákonný text doplněn výslovnou úpravou, která se uplatní pro 

monistickou akciovou společnost.  

Přínosy 
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Touto změnou právní úpravy budou odstraněny značně kritizované a problematické 

výkladové otázky spojené se stávající textací zákona (s problematickým odkazovacím 

ustanovením) za současného zachování rozumné šíře a obsáhlosti zákonného textu. Oddíl 

upravující monistický systém vnitřní správy by obsahoval pouze základní (avšak dostatečnou) 

specifickou úpravu organizace monistické akciové společnosti. Řešení ostatních otázek 

(kupříkladu pravomoc správní rady v rámci uplatňování práva akcionáře na vysvětlení, při 

svolání valné hromady či při podání akcionářské žaloby akcionářem společnosti) by 

dostatečně plynulo z patřičně doplněných ustanovení hlavy V, věnované akciové společnosti. 

Vyjasnění kompetencí volených orgánů monistické akciové společnosti povede k předcházení 

sporům a k úspoře nákladů ex ante i ex post vynakládaných adresáty (spojených s nezbytnou 

interpretací právní úpravy, resp. s případným soudním řízením). Zvolené řešení napříště (ve 

spojení s dalšími navrhovanými úpravami monistického systému) zajistí existenci dostatečné 

a efektivní právní regulace monistického systému vnitřní správy akciové společnosti. 

Náklady 

Nevýhodou této sub-varianty je určité narušení stability stávající právní úpravy, a to nedlouho 

po jejím přijetí. Změny si vyžádají vynaložení jistých transakčních nákladů na straně adresátů. 

Tyto náklady však budou výrazně převáženy prezentovanými přínosy plynoucími z napříště 

funkční a vnitřně bezrozporné právní úpravy. 

Varianta IIab – doplnění zákona o výslovnou úpravu v samostatné hlavě 

Alternativním řešením k výše uvedenému (tj. k doplnění zákonného textu výslovnou úpravou 

pro monistický systém vnitřní správy) je samostatná a komplexní úprava všech dotčených 

otázek v oddílu věnovaném monistickému systému (kupříkladu včetně úpravy uplatňování 

práva akcionáře na vysvětlení, svolání valné hromady příslušným orgánem či podání 

akcionářské žaloby vůči členu voleného orgánu monistické akciové společnosti). 

Přínosy 

Obdobně jako u sub-varianty IIaa by touto změnou právní úpravy byly odstraněny výkladové 

otázky spojené se stávající značně kritizovanou a problematickou textací zákona 

(s problematickým odkazovacím ustanovením), což by vedlo k již zmíněné klarifikaci právní 

úpravy, předcházení soudním sporům a snížení nákladů adresátů. 

Náklady 

I s touto sub-variantou se pojí náklady již uvedené k sub-variantě IIaa. Nadto však přistupují 

také náklady spojené se zhoršením uživatelského komfortu čtenáře zákona. Samostatná a 

komplexní úprava všech otázek spojených s fungováním monistické akciové společnosti 

v rámci zvláštního oddílu by neúměrně prodloužila zákonný text a znepřehlednila by jej. 

Adresát, který by kupříkladu hledal úpravu svolání valné hromady, by v rámci oddílu 

věnovanému monistickému systému vnitřní správy musel vyhledat zvláštní úpravu, jakkoli by 

modifikace v ní obsažené byly pouze marginální.  

Otázka organizačního uspořádání – IIb  

Varianta IIba – valná hromada a správní rada  

V této sub-variantě primárně dojde ke zrušení statutárního ředitele coby orgánu obligatorně 

zřizovaného vedle správní rady. Jak již bylo uvedeno výše, existence orgánu statutárního 
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ředitele nenaplňuje svůj účel, neboť z celkového počtu 4 243 monistických akciových 

společností je v 3 507 společnostech statutární ředitel současně členem správní rady, tj. cca v 

83 % akciových společností s monistickým systémem správy, a v 3 102 společnostech je 

statutární ředitel současně jediným členem správní rady, tj. cca 73 % monistických akciových 

společností (srov. tabulku – Počet a. s., v nichž je statutární ředitel členem správní rady k 10. 

8. 2016). I z tohoto důvodu se navrhuje stanovit, že statutárním orgánem a orgánem, jemuž 

přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti, je obligatorně zřizovaná správní 

rada. Varianta dále bude reglementovat nezbytné mantinely výkonu a delegace působnosti 

správní rady (na její jednotlivé členy, případně na třetí osoby).  

Přínosy 

Tato změna právní úpravy povede k přiblížení tuzemské právní úpravy mezinárodní praxi 

(resp. zahraniční úpravě monistického systému vnitřní správy akciové společnosti) a tedy 

k zatraktivnění tuzemského právního prostředí pro zahraniční investory. Monistický systém 

dle tuzemské úpravy bude napříště skutečně systémem monistickým, v němž se obligatorně 

zřizuje pouze jeden volený orgán (a nikoli dva, jak je tomu nyní), od jehož kompetencí se 

bude odvozovat případné další organizační uspořádání společnosti. Změnou právní úpravy 

budou odstraněny výkladové otázky spojené se stávající značně kritizovanou a 

problematickou textací zákona (zejména problematický vztah správní rady a statutárního 

ředitele a jejich kompetencí). Klarifikace právní úpravy i v tomto případě povede k 

předcházení sporům a k úspoře nákladů ex ante i ex post vynakládaných adresáty (spojených s 

nezbytnou interpretací právní úpravy, resp. s případným soudním řízením). 

Zvolené řešení napříště zajistí existenci dostatečné a efektivní právní regulace monistického 

systému vnitřní správy akciové společnosti. 

Náklady 

Nevýhodou této sub-varianty je určité narušení stability stávající právní úpravy, a to nedlouho 

po jejím přijetí, které si nadto vyžádá nezbytný zásah především do organizačního uspořádání 

stávajících monistických akciových společnosti (které obligatorně zřídily funkci statutárního 

ředitele). K 10. srpnu 2016 v České republice z celkového počtu 25 882 akciových 

společností zapsaných v obchodním rejstříku existovalo 4 243 monistických akciových 

společností. Tento počet není zanedbatelný, nikoli však prohibitivní v tom smyslu, aby 

vylučoval přijetí navrhovaných změn, konkrétně této sub-varianty. 

Implementace navrhovaných změn zákona si vyžádá změnu příslušných údajů v obchodním 

rejstříku; podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podléhá soudnímu poplatku ve výši 

2000,- Kč [položka 11 bod 1 písm. e) přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]. V souvislosti se změnou organizační struktury 

může také vyvstat potřeba odborné právní konzultace, která se může značně různit. 

Domníváme se však, že navrhovaná změna je do značné míry formálního rázu a tudíž podle 

našeho názoru postačí běžná konzultace s notářem při sepisování notářského zápisu a další 

náklady by v této souvislosti vznikat neměly. Navrhovaná změna neznamená nezbytně změnu 

stanov [tj. náklady na notářský zápis (min. 4 000,- Kč bez DPH)]. Účinností této novely bude 

dosavadní kogentní právní úprava nahrazena novou a příslušná ustanovení stanov budou 

neplatná. V daném případě to bude mít za následek vyprázdnění působnosti svěřené 

statutárnímu řediteli, která podle nové právní úpravy bude náležet správní radě. Bude-li 
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statutární ředitel jako orgán upraven ve stanovách, bude zřejmě považován za fakultativní 

orgán. Pokud budou chtít akciové společnosti statutárního ředitele ze svých stanov vypustit, 

bude nutné je změnit. Co se týče změny stanov a zápisu do rejstříku, je třeba říci, že pokud 

bude taková povinnost vyžadována jednou ze změn v navrhované novele, náklady pro 

adresáty by měly zůstat stejné i v případě, kdy bude činěno více změn (např. zápis zástupce 

právnické osoby jako člena orgánu a výmaz statutárního ředitele). 

Lze očekávat, že náklady spojené s navrhovanými změnami (tj. zejména náklady na 

reorganizaci managementu dotčených akciových společností) budou výrazně převáženy 

prezentovanými přínosy plynoucími z napříště funkční a vnitřně bezrozporné právní úpravy. 

Varianta IIbb – valná hromada, správní rada a statutární ředitel 

Alternativou k výše uvedenému je zachování statutárního ředitele coby obligatorně 

zřizovaného voleného orgánu monistické akciové společnosti vedle správní rady. V takovém 

případě zákon musí do budoucna jasně stanovit, jaké jsou kompetence správní rady a 

statutárního ředitele a jaký je vzájemný vztah těchto dvou orgánů společnosti. Klíčovým je 

v této otázce srozumitelné a funkční vymezení působnosti v oblasti obchodního vedení 

společnosti. Zároveň musí být postaveno najisto, který z těchto orgánů společnosti je orgánem 

statutárním. V této sub-variantě by rovněž měl být zákonný text věnovaný statutárnímu 

řediteli doplněn o ta ustanovení, která již nyní platí v rámci systému dualistického pro členy 

volených orgánů (zákaz konkurence statutárního ředitele či zánik jeho funkce). 

Přínosy 

Tato změna právní úpravy by nepředstavovala takový zásah do stability právní úpravy, jakým 

je sub-varianta IIba. Obligatorně zřizovaný statutární ředitel monistické akciové společnosti 

by zůstal zachován. Došlo by současně k žádoucímu vyjasnění jeho působnosti a jeho 

postavení především vůči správní radě, což by jistě vedlo k eliminaci nákladů adresátů 

(spojených především s potřebou zevrubné a zákonu vyhovující úpravy těchto otázek ve 

stanovách). 

Náklady 

Výrazným negativem spojeným s touto sub-variantou je vedle negativ již vypočtených u sub-

varianty IIba i zachování stávající hybridní podoby monistického systému vnitřní správy, 

která neodpovídá mezinárodní praxi a je pro adresáty těžko uchopitelná a matoucí. Zvláště 

pro zahraniční investory představuje tato monistická (fakticky však modifikovaná dualistická) 

struktura akciové společnosti poměrně výrazné odrazující hledisko.  

Otázka počtu členů správní rady – IIc  

Varianta IIca – tříčlenná správní rada 

S ohledem na specifickou povahu správní rady, v níž jsou koncentrovány řídící i kontrolní 

funkce, bude zákonem napříště stanoven minimální počet jejích členů – alespoň 3 (tj. učiní 

ustanovení § 457 ZOK jednostranně kogentním). Tento požadavek je možné prolomit u 

akciových společností s jediným akcionářem, kde bude umožněno, aby řídící i kontrolní 

funkce byly koncentrovány v jedné osobě; to je legitimizováno skutečností, že je zde pouze 

jeden akcionář („majitel“ společnosti), odpadá zde tedy argument ochrany akcionářů (zvláště 

menšinových) sborovým orgánem. V případě této sub-varianty bude nezbytné upravit dopady 
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navrhované úpravy na stávající akciové společnosti, jejichž správní rada má méně než 3 

členy, a to prostřednictvím přechodného ustanovení. Úprava správní rady se pak v rámci 

tohoto navrhovaného řešení dále vhodně doplní o ustanovení, která již nyní platí obdobně i 

v rámci systému dualistického pro členy volených orgánů (zákaz konkurence členů správní 

rady, zánik jejich funkce, způsob rozhodování správní rady apod.). 

Přínosy 

Tato změna právní úpravy povede ke zdůraznění žádoucí dělby moci ve správní radě, coby 

orgánu, kterému by mělo náležet obchodní vedení společnosti a dohled nad její činností (viz 

variantu IIba). Správní rada by v sobě měla kumulovat jak funkci řídící, tak funkci kontrolní. 

Tato sub-varianta by zajistila nemožnost existence monokratické správní rady (vyjma situace, 

kdy je společnost jednočlenná a kdy zde nevzniká prostor pro poškození zájmů dalších 

akcionářů), v níž z povahy věci nemůže existovat nezávislá kontrola výkonu exekutivní 

působnosti. Navíc požadavek minimálního počtu členů správní rady není pro zahraniční praxi 

nijak neobvyklý a nebude tak pro řadu zahraničních investorů odrazující. Minimální počet 

členů správní rady (alespoň 3) je upraven kupříkladu ve Francii, Belgii, Lucembursku (v 

posledních dvou zmíněných zemích s výjimkami podobnými zvažované tuzemské úpravě) či 

v rámci unijní regulace evropské společnosti. Tato sub-varianta rovněž reflektuje mnohá 

doporučení nejlepší praxe (best practice) v oblasti corporate governance. 

Náklady 

Nevýhodou této varianty je narušení stability stávající právní úpravy, a to nedlouho po jejím 

přijetí. Změny si vyžádají i určité transakční náklady, a to zvláště na straně již existujících 

akciových společností, které zvolily monistický systém vnitřní správy. Jak již bylo uvedeno, 

k 10. 8. 2016 v České republice z celkového počtu 25 882 akciových společností zapsaných 

v obchodním rejstříku existovalo 4 243 monistických akciových společností; z toho 3 759 

s jednočlennou správní radou a 119 s dvoučlennou správní radou (viz graf – Počet členů 

správní rady k 10. 8. 2016). Tento počet není ani z tohoto hlediska zanedbatelný, avšak není 

prohibitivní v tom smyslu, aby vylučoval přijetí navrhovaných změn v počtu členů správní 

rady.  

V daném kontextu lze potenciálně uvažovat o finančních nákladech obchodních korporací 

spočívajících v možnosti přiznat odměnu novým členům správní rady (v případech, kdy bude 

třeba počet členů správní rady zvýšit). Finanční vyčíslení toho dopadu však principiálně není 

ani přibližně možné, jelikož nelze stanovit, jakou odměnu členové správních rad mají, 

přičemž platí, že nemusí mít odměnu vůbec. Také je třeba brát v úvahu, že akciové 

společnosti, jakožto naše nejsofistikovanější forma obchodní korporace, bývá nezřídka kdy 

řízena i jinými osobami než jsou členové jejích orgánů (např. generální ředitel a jiný vrcholný 

management). Předpokládá se, že společnosti, které takto fungují, pouze přesunou tyto osoby 

z manažerských pozicí do korporátní struktury. Lze tedy toliko konstatovat, že tato případná 

potřeba by dopadla na 3 878 akciových společností, tj. na ty, které mají toliko jednočlennou či 

dvoučlennou správní radu.  

Implementace navrhovaných změn zákona si vyžádá změnu příslušných údajů v obchodním 

rejstříku; podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podléhá soudnímu poplatku ve výši 

2000,- Kč [položka 11 bod 1 písm. e) přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]. Navrhovaná změna neznamená nezbytně změnu 
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stanov [tj. náklady na notářský zápis (min. 4 000,- Kč bez DPH)]. Počet členů správní rady 

menší než 3 by musel být uveden ve stanovách. Účinností této novely bude automaticky 

takové ujednání neplatné a na jeho místo nastoupí nová zákonná úprava. Zároveň podle 

přechodného ustanovení k tomuto bodu je pro akciové společnosti založené přede dnem 

účinnosti novely tato povinnost účinná až (i) dnem konání volby nových členů správní rady 

nebo (ii) první změnou poštu členů správní rady ve stanovách. Co se týče změny stanov a 

zápisu do rejstříku, je třeba říci, že pokud bude taková povinnost vyžadována jednou ze změn 

v navrhované novele, náklady pro adresáty by měly zůstat stejné i v případě, kdy bude činěno 

více změn (např. výmaz statutárního ředitele a zápis dvou nových členů správní rady). 

Lze očekávat, že náklady spojené s navrhovanými změnami budou výrazně převáženy 

prezentovanými přínosy plynoucími z navrhovaných změn monistického systému jako celku, 

které zajistí existenci napříště funkční a vnitřně bezrozporné právní úpravy. 

Varianta IIcb – i jednočlenná správní rada 

Alternativou k navrhovanému zvýšení počtu členů správní rady je zachování dispozitivní 

úpravy, tj. možnosti zřízení méně než tříčlenné správní rady. Tato sub-varianta by fakticky 

potvrdila možnost existence správní rady jako monokratického orgánu (což není v současné 

době zcela bez pochybností), jehož jediný člen by musel splňovat podmínky kladené na 

předsedu správní rady, tedy by musel být osobou fyzickou. I v rámci této sub-varianty by bylo 

na místě doplnit stávající úpravu o ustanovení, která již nyní platí v rámci systému 

dualistického (zákaz konkurence členů správní rady, zánik jejich funkce, způsob rozhodování 

správní rady, je-li správní rada orgánem kolektivním apod.). 

Přínosy 

Zachování dispozitivní úpravy počtu členů správní rady staví na preferenci stability právní 

úpravy. Úprava by do určité míry představovala vyšší flexibilitu za současného zachování 

nižších nákladů (které jinak rostou s rostoucím počtem členů správní rady). Zachování 

možnosti zřízení i méně než tříčlenné správní rady by nebylo v komparaci se zahraničními 

úpravami zcela raritním řešením (obdobná volnost panuje kupříkladu ve Švýcarsku). 

Náklady 

Jistým nákladem spojeným s touto sub-variantou je riziko zneužití netransparentní organizace 

a správy monistické akciové společnosti, zvláště je-li správní rada koncipována jako orgán 

monokratický (obsazený jedinou fyzickou osobou), v němž je rezignováno na vzájemný 

dohled na výkon řídících a kontrolních funkcí ve společnosti. Takové organizační uspořádání 

má velký potenciál pro zneužití, které může vést k poškození zájmů širokého okruhu tzv. 

stakeholderů (tj. nejen akcionářů, ale i věřitelů či zaměstnanců společnosti). 

Otázka rozdělení členů správní rady na exekutivní a neexekutivní – IId 

Varianta IId 

S ohledem na mezinárodní praxí ovlivněný návrh koncipovat správní radu jako jediný 

obligatorně zřizovaný orgán monistické akciové společnosti (samozřejmě vedle valné 

hromady), lze navrhnout zakotvení obligatorního rozdělení členů správní rady na exekutivní 

(výkonné) a neexekutivní (nevýkonné). Navrhované řešení by z logiky věci předpokládalo 

existenci kolektivní správní rady. 
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Přínosy 

Rozdělení členů správní rady na exekutivní a neexekutivní by zdůraznilo žádoucí dělbu moci 

v rámci správy monistické akciové společnosti. Tato sub-varianta by reflektovala mnohá 

doporučení nejlepší praxe (best practice) v oblasti corporate governance. 

Náklady 

Jakkoli představuje rozdělení kompetencí v rámci správní rady mezi výkonné a nevýkonné 

členy vhodné, široce doporučované a v praxi mnohdy vyhledávané řešení vnitřní organizace 

správní rady, není zákonné zakotvení tohoto požadavku v mezinárodním srovnání příliš 

obvyklé. Francouzská, švýcarská, lucemburská ani britská zákonná úprava jej neobsahuje. 

Nečiní tak ani unijní regulace evropské společnosti. Specificky jej reglementují úpravy 

belgická či nizozemská. Zákonné zakotvení rozdělení členů správní rady na exekutivní a 

neexekutivní by s sebou zároveň neslo nezbytné úvahy o stanovení vzájemného poměru mezi 

počty těchto členů, popřípadě i o jejich minimálním počtu. Všechny tyto úpravy lze hodnotit 

jako nadbytečný zákonný zásah do autonomie fungování monistických akciových společností. 

Ponechání takového organizačního a funkčního rozhodnutí na vůli zakladatelů, resp. 

akcionářů společnosti (popřípadě na vůli samotných členů správní rady v rámci jejich 

kompetence k rozhodnutí o horizontální delegaci podle § 156 OZ) se jeví jako vhodnější. 

 

2.5 Ustanovení, jež plně neodrážejí svůj smysl či účel 

2.5.1 Varianta I – nulová 

Zákonodárce může zvažovat variantu ponechání stávajícího stavu.  

Přínosy 

Přínosem nulové varianty se na první pohled může jevit zachování stability právní úpravy. Ta 

však může být pouze iluzorní. V mnoha případech spadajících do této kategorie se ohledně 

jejich skutečného obsahu vede odborná debata a nelze vyloučit, že po několika letech aplikace 

soudy dojdou k jiným závěrům, než které se podávají ze zákonného textu.3 Je třeba zdůraznit, 

že interpretace v rozporu s dikcí zákona představuje významný otřes pro právní jistotu 

adresátů normy a zatěžuje je požadavkem nejen na znalost právní úpravy, nýbrž i na znalost 

související soudní judikatury. S uvedeným souvisí také problematika transakčních nákladů, 

jako je adaptace různých smluvních ujednání (včetně zakladatelských dokumentů) nové 

právní úpravě, které v této variantě primárně vzniknout nemají; je však diskutabilní, zdali 

náklady na právní pomoc, či jinak preventivně či incidenčně vynaložené náklady, takové 

transakční náklady ve výsledku nepřevýší.  

Náklady 

Nulová varianta znamená neřešení identifikovaných problémů a zachování stavu, kdy některá 

ustanovení zákona plně neodrážejí svůj smysl či účel. Taková právní úprava – jak již bylo 

                                                           
 

3 Srov. například již rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. listopadu 2014, sp. zn. 29 Cdo 

3919/2014. 
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uvedeno výše – má významný dopad na právní jistotu adresátů. Díky složitosti daných otázek 

se dá předpokládat, že stabilní řešení přinese až judikatura nejvyšších soudů – to bývá 

zpravidla otázkou desítky let. Úprava představuje pro adresáty zátěž, neboť klade nadměrné 

nároky na interpretaci a aplikaci zákonného textu. Nejistota v některých otázkách zvyšuje 

náklady adresátů (právní pomoc, soudní spory) i státu (soudní spory). 

Dalším nepříznivým důsledkem je negativní dopad na atraktivitu českého prostředí pro 

zahraniční investory. Je-li právní úprava složitá pro tuzemské adresáty, tím složitější a hůře 

uchopitelnější bude pro adresáty cizozemské. 

2.5.2 Varianta II – změna příslušných ustanovení zákona 

V této variantě dojde ke změně příslušných částí zákona. V některých případech přitom 

postačí ustanovení vhodně doplnit, v jiných bude zapotřebí podstatnější změna institutu.  

Příkladem může být úprava protestu společníka, resp. akcionáře proti usnesení valné 

hromady. Cíle, které tento nový institut sleduje, jsou rozumné. Jejich provedení však není ve 

všech svých důsledcích zcela racionální, jedná-li se o protest společníka, resp. akcionáře 

nepřítomného na valné hromadě. Na něj totiž povinnost protestace nedopadá, aniž by se 

rozlišovalo, z jakých důvodů nebyl na valné hromadě přítomen. Tento nedostatek lze poměrně 

snadno odstranit. Má-li být institut protestu zachován, variantně se nabízí buď úplné 

vypočtení všech případů, kdy se lze dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, ačkoli 

nebyl podán protest, nebo formulace obecného důvodu (protest nebyl podán ze závažného 

důvodu). Podrobný popis je obsažen ve zvláštní části důvodové zprávy. 

Přínosy 

Hlavním přínosem této varianty je změna problematických ustanovení, díky níž budou tato 

ustanovení napříště naplňovat svůj smysl a účel. Zákon tak již nebude obsahovat instituty, 

které nelze z důvodu nesrozumitelnosti či nevhodné textace vůbec aplikovat, nebo které sice 

aplikovat lze, ale jen s velkými obtížemi. Výhodou této varianty také je, že modifikací či 

zpřesněním zákonné úpravy dojde k uklidnění odborných debat o pravém obsahu a smyslu 

určitých institutů a předejde se i riziku, že nejvyšší soudy časem vyloží problematické 

instituty způsobem odporujícím jejich doslovnému znění. V tomto ohledu navrhovaná 

varianta přinese posílení právní jistoty adresátů. V neposlední řadě je výhodou této varianty 

také předcházení možným soudním sporům, čímž dojde i k úspoře nákladů s tím spojených.  

Náklady 

Nevýhodou této varianty je mírné narušení stability právní úpravy, které může při změně 

některých problematických ustanovení nastat. V některých případech si změny příslušných 

ustanovení také mohou vyžádat drobné transakční náklady, především pak náklady spojené s 

adaptací zakladatelských právních jednání novému znění zákona. Nicméně lze uzavřít, že 

výhody plynoucí z přijetí této varianty a uspořené náklady několikanásobně převáží zmíněné 

transakční náklady.  
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2.6 Propojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS 

2.6.1 Varianta I – nulová 

Nulová varianta spočívá v ponechání současného právního nastavení obchodního rejstříku. Po 

technické stránce je připojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS téměř hotovo, proto 

nelze již dále uvažovat o ponechání nevyhovujícího technického nastavení obchodního 

rejstříku. 

Přínosy 

Tato varianta nemá žádné přínosy. S ohledem na skutečnost, že již byly vynaloženy náklady 

na technické připojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS, o teoretické úspoře výdajů 

nemůže být řeč. 

Náklady 

Z formálního hlediska je zásadním problémem této varianty nevyhovění požadavkům 

plynoucím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 

2017 o některých aspektech práva obchodních společností, která nahradila směrnici 

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. Případné neprovedení 

transpozice by mohlo vést Evropskou komisi k iniciaci řízení o porušení smluv proti České 

republice.  

Věcným negativním dopadem by teoreticky mohlo být separování českého obchodního 

rejstříku od ostatních evropských registrů a tedy následná oboustranná právní nejistota. To by 

mohlo mít za následek snížení konkurenceschopnosti českých kapitálových společností, a to 

právě s ohledem na neprovázanost české evidence. Informace o českých společnostech by 

nebyly veřejně dostupné ve stejném režimu jako informace o společnostech z ostatních 

členských států. Navíc by nebylo plnohodnotně zajištěno, aby informace o pobočkách 

zahraničních společností zapsaných v českém obchodním rejstříku byly aktuální. Ve 

skutečnosti však tato rizika nejsou reálná, jelikož po technické stránce je připojení českého 

obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS téměř hotové. 

Pokud by technické připojení neexistovalo, byla by zásadní praktickou komplikací nemožnost 

vymazat českou kapitálovou společnost zaniklou v důsledku přeshraniční fúze v rámci 

Evropské unie. Je totiž třeba si uvědomit, že směrnice stanovuje, že výměna informací o 

přeshraničních fúzích kapitálových společností má probíhat výhradně prostřednictvím BRIS.  

2.6.2 Varianta II  

Varianta II pracuje s transpozicí směrnice (EU) 2017/1132. V rámci této varianty lze 

rozlišovat rovinu technickou a právní. 

Z technického hlediska vychází podoba transpozice z prováděcího 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: 
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1. Údaje z českého obchodního rejstříku o společnostech s ručením omezeným, 

akciových společnostech a závodech a odštěpných závodech zahraničních 

kapitálových společností budou v pravidelných datových dávkách 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, budou připraveny k zápisu do českého obchodního rejstříku (ve vztahu 

k subjektům v něm zapsaným). 

Architektura je založena na standardním modelu integrace s využitím Enterprise Service Bus. 

Ministerstvo spravedlnosti bude v krátkém časovém horizontu poskytovat standardní 

implementaci s názvem JuSB (Justice Service Bus); JuSB je komunikačním uzlem, který 

mimo jiné zprostředkuje výměnu informací z různých datových zdrojů. 

 

Na straně BRIS brány bude existovat (vnější) adaptér, který bude překládat BRIS komunikaci 

na příslušné zprávy prostřednictvím Service Bus a předávat je do informačního rejstříku 

veřejné správy (ISVR), tedy do obchodního rejstříku. Na straně ISVR pak bude vytvořen 

nový modul, který bude přijímat zprávy ze Service Bus, zpracovávat je a poskytovat 

odpovědi. Hlavní typy zpráv budou například: 

 zprávy o pobočkách: 

o [ODCHOZÍ] přihlášení se o sledování informací zahraniční společnosti, 

o [PŘÍCHOZÍ] události o zahraniční společnosti, 

o [ODCHOZÍ] odeslání události o místních společnostech, které mají své pobočky 

v zahraničí. 

Z právního hlediska je pak třeba se zabývat tím, jakým procesním postupem uchopit 

relevantní údaje, které budou z BRIS přicházet. Směrnice (EU) 2017/1132 požaduje, aby 

obchodní rejstřík bezodkladně přijal informace zpřístupněné prostřednictvím BRIS. 

Cílem směrnice je zajistit jednodušší a efektivní výměnu informací relevantních zejména 

z hlediska rozvinutého vnitřního trhu. BRIS je navržen tak, že údaje jím zpřístupněné jsou 

důvěryhodné a lze je tedy dále využít. Proto varianta II pracuje se zásadně automatickým 

přejímáním údajů z BRIS přímo do obchodního rejstříku, přičemž vychází z obdoby postupů 

podle § 83 a 95 rejstříkového zákona.  

Propojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS bude věcně probíhat jednak v rámci 

zapsaných poboček zahraničních (evropských) kapitálových společností a jednak v rámci 
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zápisu přeshraničních fúzí, kterých se účastní (zanikají) společnosti s ručením omezeným 

nebo akciové společnosti. Širší vymezení údajů podléhajícím režimu BRIS nepřipadá 

v úvahu, jelikož rozsah je harmonizován směrnicí. Otázka rozsahu tak není zpracována 

variantně. 

Ve vztahu ke změně údajů o pobočkách zahraničních kapitálových společností bude probíhat 

zápis do obchodního rejstříku vyvolaný zpřístupněním údajů v BRIS zcela automaticky. 

Systém sám propojí informace zapisované u pobočky se změněnými informacemi u mateřské 

společnosti a změnu zapíše. Postup bude obdobný režimu § 95 rejstříkového zákona. 

Pokud údaj zpřístupněný v BRIS o zahraniční kapitálové společnosti vyvolá potřebu vymazat 

pobočku zapsanou v českém obchodním rejstříku, měl by se uplatnit režim obdobný postupu 

podle § 83 rejstříkového zákona. Půjde v zásadě o zvláštní typ přímého zápisu (bez řízení). 

Stejným způsobem bude přistupováno k informacím o přeshraničních fúzích kapitálových 

společností.   

Přínosy 

Varianta II odráží požadavky směrnice (EU) 2017/1132. Navrhovaný režim lze označit za 

značně automatizovaný, spolehlivý, efektivní a hospodárný. Výhodou celé koncepce je 

reflektování právních vztahů a konsekvencí přesahujících hranice jednotlivých členských 

států.  

Při fungování BRIS bude zvýšena efektivita všech evropských obchodních registrů, včetně 

českého obchodního rejstříku. Velká část informací s přeshraničním prvkem bude vždy 

aktuální a spolehlivá.  

Z hlediska požadavků na rejstříkové soudy je výhodou navržené varianty částečná 

automatizace systému. Rejstříkové soudy tak budou v určité části své agendy odbřemeněny.    

Náklady 

Náklady na technické připojení českého obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS se 

vyšplhaly na 2 610 000 Kč (bez DPH). Jde o sumu veškerých vynaložených nákladů, které 

zahrnují náklady na analýzu, programování, testování i připojování. V současné době probíhá 

poslední fáze připojení k BRIS. Pokud nenastanou nějaké komplikace, vynaložení dalších 

nákladů v souvislosti s projektem BRIS I se neočekává. 

 

2.7 Postih neaktivních obchodních korporací 

2.7.1 Varianta I – nulová 

Jako první variantu lze zvažovat ponechání stávajícího stavu. 

Přínosy 

Přínosem nulové varianty je zachování stability právní úpravy, neboť nedojde ke změně 

rejstříkového zákona nedlouho po jeho přijetí (rejstříkový zákon je účinný od 1. ledna 2014). 

Tato stabilita právní úpravy je však pouze iluzorní a zcela opomíjí negativní důsledky spojené 

s existencí neaktivních obchodních korporací, které byly popsány výše. Za výhodu nulové 

varianty lze také považovat skutečnost, že nebude potřeba přidat nový údaj zapisovaný do 
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obchodního rejstříku (údaj o zahájení řízení o zrušení společnosti podle § 105a rejstříkového 

zákona) a nebude tak nutné technicky upravit obchodní rejstřík, aby zápis tohoto dalšího 

údaje umožňoval. 

Náklady 

Hlavní nevýhodou nulové varianty, tedy varianty počítající s ponecháním stávajícího stavu, je 

neřešení identifikovaného problému. Nulová varianta rezignuje na postih neaktivních 

obchodních korporací, které bývají nezřídka zneužity pro daňové podvody, popř. pro jiná 

podvodná jednání.  

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. Jak již bylo uvedeno výše (a je podrobněji 

rozvedeno ve zvláštní části důvodové zprávy), 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. 

S nulovou variantou, tj. se stávajícím stavem, souvisí především finanční náklady na straně 

státu. Snaha kontaktovat neaktivní společnosti ze strany soudu a dalších státních orgánů (ale i 

ze strany třetích osob) je obecně spojena jednak s přímými náklady (např. na opakované 

doručování), jednak s náklady nepřímými spočívajícími v zatěžování pracovníků touto 

agendou, která objektivně nemůže vést ke kýženému výsledku (např. vynucení zákonné 

povinnosti). Stávající situace je tak značně neefektivní. Lze doplnit, že množství neaktivních 

subjektů vedených ve veřejném rejstříku celkově komplikuje správu a vedení takového 

registru, což náklady na tuto činnost obecně zvyšuje. Má-li být taková obchodní korporace 

zrušena a vymazána za použití stávajících právních mechanismů, tj. zrušení soudem 

s likvidací podle § 105 rejstříkového zákona, náklady státu činí cca 9 500 Kč na jeden případ.4 

Náklady jsou tvořeny odměnou likvidátora a náhradou jeho hotových výdajů, které jsou 

určeny podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 

a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 

věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob (§ 5 až 9). S ohledem na 

skutečnost, že se jedná o ekonomicky neaktivní „prázdné“ obchodní korporace, náklady 

likvidace není možné uhradit z majetku obchodní korporace a tyto nese stát. K tomu je třeba 

připočíst náklady na práci vykonávanou soudci, vyššími soudními úředníky a dalšími 

                                                           
 

4 Uvedené částky vycházejí z konzultací s některými rejstříkovými soudy. 
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soudními osobami. Tyto náklady odhadujeme na cca 2 000 Kč na jeden případ.5 Je-li 

právnická osoba zrušena s likvidací, je třeba v rozhodnutí o zrušení nařídit likvidaci a dále 

jmenovat likvidátora, vyzvat právnickou osobu k zaplacení soudního poplatku. Po skončení 

likvidace soud musí schválit zprávu o provedené likvidaci podle § 205 odst. 2 občanského 

zákoníku a rozhodnout o odměně a hotových výdajích likvidátora. Podle dostupných dat 

odhadujeme, že navrhovaný postup zrušení obchodní korporace bez likvidace bude možné 

použít v případě cca 5 – 10 % obchodních korporacích, tj. cca 22 500 až 45 000 řízení (srov. 

Graf – obchodní korporace podle poslední založené účetní závěrky, bod 1.4.7)6. Státu by se 

potenciálně snížily náklady cca o 259 až 517,5 mil. Kč [počet řízení X (9 500 + 2 000)]. 

Přesné vyčíslení, v jaké míře obecně existence neaktivních společností finančně zatěžuje 

státní i soukromý sektor, však vzhledem ke komplexnosti problematiky i nedostatku přesných 

dat není možné.     

Dalším negativním důsledkem přijetí nulové varianty je rezignace na zpřehlednění 

obchodního rejstříku v tom smyslu, aby v něm již nebyly zbytečně evidovány neaktivní 

obchodní korporace. V neposlední řadě nulová varianta rezignuje na zvýšení transparentnosti 

podnikatelského prostředí a zároveň na snížení rizika podvodného jednání v České republice.  

2.7.2 Varianta II – zavedení sankce zrušení obchodní korporace bez likvidace při neplnění 

povinnosti zakládat účetní závěrky do sbírky listin 

Druhá varianta spočívá v zakotvení nového typu sankce v rejstříkovém zákoně, která bude 

postihovat obchodní korporace, jež neplní zákonem stanovenou povinnost zakládat účetní 

závěrky do sbírky listin. Touto sankcí je zrušení obchodní korporace bez likvidace – na rozdíl 

od stávající sankce zrušení obchodní korporace s likvidací umožňuje navrhovaná sankce 

zrušit obchodní korporaci bez toho, aby náklady likvidace hradil stát (nemá-li obchodní 

korporace žádný majetek). Zrušit obchodní korporace bez likvidace bude moci rejstříkový 

soud při splnění zákonem stanovených předpokladů po předchozí marné výzvě 

k dobrovolnému splnění povinnosti doručované obchodní korporaci (pod hrozbou uložení 

pořádkové pokuty); v takovém případě bez předchozího řízení zahájí řízení o zrušení 

obchodní korporace bez likvidace. Rozhodnutí rejstříkového soudu o zrušení obchodní 

korporace bez likvidace pak slouží jako podklad pro výmaz obchodní korporace z obchodního 

rejstříku. Přínosem této varianty je úspora nákladů, kterou jsou nyní vynakládány z veřejných 

prostředků na formální provedení procesu likvidace (viz vyčíslení nákladu k nulové variantě). 

Správné a spravedlivé nastavení předpokladů, kdy může rejstříkový soud zrušit obchodní 

korporaci bez likvidace, i samotný proces zrušení obchodní korporace bez likvidace, je 

komplexní a složitou otázkou, která obsahuje více dílčích otázek, jež je třeba vzít v úvahu. 

Tyto dílčí otázky jsou prezentovány níže jako sub-varianty (resp. dvojice a jedna trojice sub-

                                                           
 

5 Časová náročnost procesu likvidace z hlediska soudních osob odhadujeme na cca 6 hodin. Počítáme 

s případem, kdy většinu činnosti činí vyšší soudní úředník, jehož průměrné mzdové náklady činí 392 344,- Kč 

ročně. 
6 Vycházíme z předpokladu, že ne všechny obchodní korporace, které nemají založenou žádnou účetní závěrku, 

jsou neaktivní. Z dotazníkového šetření provedeného u rejstříkových soudů vyplývá, že pokud jsou tyto 

vyzývány, ve 30 až 50 % případů je na výzvu k nápravě nějakým způsobem reagováno. 
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variant); sub-varianty jsou dále označovány jako IIa, IIb a IIc (vnitřně členěné na IIaa / IIab, 

IIba / IIbb, IIca / IIcb / IIcc). 

Otázka počtu účetních období, za které není účetní závěrka zakládána – IIa 

Varianta IIaa – sankce již při nezaložení účetní závěrky za jedno účetní období  

Tato sub-varianta umožňuje zrušit obchodní korporaci bez likvidace, nezaloží-li účetní 

závěrku do sbírky listin již za jedno účetní období. Například nezaloží-li obchodní korporace 

účetní závěrku vyhotovovanou za rok 2016 nejpozději do konce roku 2017 do sbírky listin, 

může rejstříkový soud již začátkem roku 2018 vyzvat obchodní korporaci k založení účetní 

závěrky do sbírky listin pod hrozbou pořádkové pokuty. Nezaloží-li účetní závěrku do sbírky 

listin ani ve stanovené lhůtě, zahájí rejstříkový soud řízení o zrušení obchodní korporace bez 

likvidace.  

Přínosy 

Přínosem navrhované sub-varianty je rychlý a efektivní postih neaktivních obchodních 

korporací, neboť pro uložení nově navrhované sankce postačí nezaložení účetní závěrky za 

jedno účetní období. Spolu s rychlým postihem neaktivních obchodních korporací lze za 

přínos považovat i motivaci ostatních obchodních korporací, které z různých důvodů 

nezakládají účetní závěrky do sbírky listin, aby tak činili; v opačném případě bude i jim hrozit 

zrušení bez likvidace.  

Náklady 

Hlavní nevýhodou této sub-varianty je právě ona rychlost postihu neaktivních obchodních 

korporací. Z nezaložení jediné účetní závěrky lze jen stěží usuzovat, jde-li skutečně o 

neaktivní obchodní korporaci, nebo o aktivní obchodní korporaci, která se dostala do prodlení 

se splněním své zákonné povinnosti. Lze mít rovněž za to, že zrušení obchodní korporace bez 

likvidace již po nezaložení jedné účetní závěrky v zákonem stanovené lhůtě je pro české 

právní prostředí příliš přísnou sankcí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o novou sankci, 

která nemá v soukromém právu obdoby, je vhodnější zvolit mírnější úpravu. 

Varianta IIab – sankce při nezaložení účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období 

Tato sub-varianta umožňuje zrušit obchodní korporaci bez likvidace pouze tehdy, nezaloží-li 

do sbírky listin účetní závěrku za dvě po sobě jdoucí období. Například tedy nezaloží-li 

obchodní korporace účetní závěrku vyhotovovanou za rok 2015 nejpozději do konce roku 

2016 do sbírky listin a zároveň nezaloží do sbírky listin ani účetní závěrku vyhotovovanou za 

rok 2016 (nejpozději do konce roku 2017), může rejstříkový soud začátkem roku 2018 vyzvat 

obchodní korporaci k založení účetní závěrky do sbírky listin pod hrozbou pořádkové pokuty. 

Nezaloží-li účetní závěrku do sbírky listin ani ve stanovené lhůtě, zahájí rejstříkový soud 

řízení o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Navrhovanou sankci však nemůže 

rejstříkový soud uložit, nezaloží-li obchodní korporace do sbírky listin účetní závěrku za rok 

2014, za rok 2015 ji řádné založí, a opětovně nezaloží účetní závěrku za rok 2016; obchodní 

korporace totiž musí porušit povinnost založit do sbírky listin účetní závěrku za dvě po sobě 

jdoucí účetní období. Z opakovaného porušení povinnosti lze navíc usuzovat, že obchodní 

korporace je neaktivní. 

Přínosy 
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Přínosem této sub-varianty je rozlišování obchodních korporací, které řádně nezakládají 

účetní závěrku do sbírky listin, na dvě skupiny: první skupinou jsou neaktivní obchodní 

korporace, které nezakládají účetní závěrky do sbírky listin v zásadě nikdy, zatímco druhou 

skupinu tvoří obchodní korporace, které z různých důvodů řádně nezakládají účetní závěrky 

do sbírky listin, ačkoli jsou ekonomicky aktivní. Zrušení obchodní korporace bez likvidace 

míří jen na postih první uvedené skupiny. Oproti sub-variantě IIaa se jedná o mírnější řešení, 

které se zdá být v českém právním prostředí vhodnější, především pak s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o novou sankci, která nemá v soukromém právu obdoby. 

Náklady 

Možným nedostatkem navrhované úpravy je právě požadavek nezakládání účetní závěrky do 

sbírky listin za dvě po sobě jdoucí účetní období. Oproti sub-variantě IIaa je možné 

postihnout neaktivní obchodní korporaci až po delší době, minimálně o rok později než 

v případě sub-varianty IIaa. Navíc zde hrozí potenciální nebezpečí, že obchodní korporace 

budou účetní závěrku do sbírky listin zakládat jen každý druhý rok a tím se budou vyhýbat 

uložení navrhované sankce (taková obchodní korporace je aktivní). Je však třeba si uvědomit, 

že toto potenciální nebezpečí je ve vztahu ke sledovanému cíli irelevantní; sledovaným cílem 

navrhované úpravy je postih neaktivních obchodních korporací, které zpravidla vůbec 

nezakládají účetní závěrky. 

Otázka, zda je nezakládání účetní závěrky jediným předpokladem pro uložení sankce – IIb  

Varianta IIba – sankce již při samotném neplnění povinnosti zakládat účetní závěrku   

Navrhovaná sub-varianta umožňuje zrušit obchodní korporaci bez likvidace již při nesplnění 

povinnosti založit účetní závěrku do sbírky listin; není vyžadováno splnění dalšího 

předpokladu pro uložení této sankce. 

Přínosy 

Přínosem této sub-varianty je především rychlost, s níž je možné neaktivní obchodní 

korporace postihovat; není potřeba čekat na splnění dalších předpokladů, aby mohla být 

obchodní korporace zrušena bez likvidace. Další výhodou této sub-varianty je nezatěžování 

rejstříkových soudů, které nemusí zjišťovat, zda byly splněny další zákonem požadované 

předpoklady pro uložení nově navrhované sankce.  

Náklady 

Hlavní nevýhodou této sub-varianty je právě skutečnost, že soud již nezkoumá splnění dalších 

předpokladů pro zrušení obchodní korporace bez likvidace. Snadno by se tak mohlo stát, že 

bude zrušena obchodní korporace, která není neaktivní; může se jednat o jediný exces této 

obchodní korporace, která jinak řádně plní svou povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky 

listin. Nebezpečná je tato sub-varianta především ve spojení se sub-variantou IIaa.  

Varianta IIbb – sankce při nezakládání účetní závěrky a nekontaktnosti obchodní korporace 

Tato sub-varianta umožňuje zrušit obchodní korporaci bez likvidace za kumulativního splnění 

dvou předpokladů – nezakládání účetní závěrky do sbírky listin a nekontaktnost obchodní 

korporace. Nekontaktností obchodní korporace se rozumí situace, kdy není možné obchodní 

korporaci žádným způsobem doručovat písemnosti. Zpravidla je obchodní korporace 

nekontaktní, pokud se na sídle zapsaném v obchodním rejstříku nezdržuje žádná osoba 
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oprávněná k převzetí písemností. V případě neaktivních obchodních korporací bude 

nekontaktnost pravidlem.  

Přínosy 

Hlavním přínosem této sub-varianty, která požaduje oproti sub-variantě IIba i nekontaktnost 

obchodní korporace, je rozčlenění obchodních korporací, které nezakládají účetní závěrku do 

sbírky listin, do dvou skupin: (a) první skupinu tvoří neaktivní, „prázdné“ obchodní 

korporace, které jsou z povahy věci nekontaktní, v druhé skupině jsou (b) obchodní 

korporace, které ač jsou ekonomicky aktivní, z různých důvodů účetní závěrku do sbírky listin 

nezakládají; oproti první skupině je však zpravidla možné těmto obchodním korporacím 

doručovat písemnosti, jsou tedy kontaktní. Tato sub-varianta by tak měla garantovat, že 

nedojde ke zrušení obchodní korporace, která není neaktivní a která (třeba jen nedopatřením) 

nezaložila účetní závěrku do sbírky listin.  

Náklady 

Zdánlivým nedostatkem této sub-varianty je, že ukládá rejstříkovým soudům další povinnost. 

Pro zrušení obchodní korporace bez likvidace nestačí, že nezakládá účetní závěrku do sbírky 

listin, je potřeba rovněž zjišťovat, jestli je obchodní korporace nekontaktní. V praxi to 

znamená, že rejstříkové soudy tak musí zkoumat, jestli výzva k založení účetní závěrky do 

sbírky listin byla adresátovi doručena. Pokud ano, podle navrhované úpravy bude moci 

rejstříkový soud obchodní korporaci pouze uložit pořádkovou pokutu, nebo ji zrušit 

s likvidací. Kontrola, zda byla písemnost obchodní korporaci doručena, je soudy již nyní 

prováděna a není nikterak nákladná a namáhavá. Také podle ostatních sub-variant rejstříkové 

soudy zasílají výzvu k založení účetní závěrky do sbírky listin. 

Otázka přístupu soudu k (ne)majetnosti obchodní korporace – IIc  

Varianta IIca – zrušení obchodní korporace bez likvidace, aniž by soud přihlížel 

k případnému majetku obchodní korporace 

Tato sub-varianta počítá se zrušením obchodní korporace bez likvidace automaticky při 

splnění zákonných předpokladů (v závislosti na zvolení výše uvedených sub-variant). 

Rejstříkový soud nezjišťuje, ani nijak nepřihlíží ke skutečnosti, jestli má zrušovaná obchodní 

korporace nějaký majetek; obchodní korporace se vždy zrušuje bez likvidace. 

Přínosy 

Hlavním přínosem této sub-varianty je rychlost a jednoduchost rozhodnutí o zrušení obchodní 

korporace bez likvidace, neboť soud nemusí nikterak zvažovat otázku její majetnosti. 

Jednoduše vždy při splnění zákonem stanovených podmínek bez řízení rozhodne o zrušení 

obchodní korporace bez likvidace. Tato sub-varianta tak nikterak navíc nezatěžuje rejstříkové 

soudy. 

Náklady 

Nevýhodou této sub-varianty je právě skutečnost, že soud nepřihlíží k případné existenci 

majetku obchodní korporace, i kdyby o něm bezpečně a prokazatelně věděl. Hlavní slabinou 

zrušování obchodní korporace bez likvidace je situace, že budou zrušovány neaktivní 

obchodní korporace, které ve skutečnosti mají nějaký majetek; v takovém případě hrozí, že 
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bude potřeba zrušit výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku a nařídit provedení 

likvidace. To je však z hlediska právní jistoty krajně nevhodné. 

Varianta IIcb – zrušení obchodní korporace bez likvidace, pokud nevyjde najevo, že obchodní 

korporace má majetek (potom zrušení s likvidací) 

Tato sub-varianta počítá se zrušením obchodní korporace bez likvidace vždy, nevyjde-li 

v průběhu řízení o zrušení obchodní korporace najevo, že zrušovaná obchodní korporace má 

majetek, který postačuje na úhradu nákladů likvidace; v takovém případě rozhodne 

rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace s likvidací. Existence majetku může v řízení 

vyjít najevo především tak, že se zainteresovaná osoba obrátí na rejstříkový soud s tvrzením a 

určitým důkazem existence majetku obchodní korporace. Za tímto účelem se zahájení řízení o 

zrušení obchodní korporace bude zapisovat do obchodního rejstříku; tím bude zajištěna 

publicita pro širokou veřejnost. Zainteresovaná osoba potom bude mít lhůtu minimálně 6 

měsíců od zahájení řízení o zrušení obchodní korporace, aby se obrátila na rejstříkový soud 

s relevantními informacemi.  

Přínosy 

Hlavní přínos této sub-varianty spočívá v tom, že umožňuje soudu rozhodnout o zrušení 

obchodní korporace s likvidací, je-li bezpečně prokázáno, že zrušovaná obchodní korporace 

vlastní určitý majetek; ve zbytku případů rozhodne o zrušení bez likvidace. Zároveň však 

neukládá rejstříkovým soudům povinnost zkoumat, zda obchodní korporace má majetek 

postačující na úhradu nákladů likvidace. Navrhované řešení tak v zásadě rejstříkové soudy 

nijak nezatíží, neboť je nenutí vyvíjet žádnou aktivitu. Jedná se o kompromisní řešení mezi 

navrhovanou sub-variantou IIca a sub-variantou IIcc.  

Náklady 

Nevýhodou této sub-varianty může být menší právní jistota, neboť nemusí být do poslední 

chvíle jasné, jestli bude obchodní korporace zrušována s likvidací nebo bez ní. V případě 

neaktivních obchodních korporací, jejichž postih je cílem navrhované úpravy, však uvedený 

nedostatek nevyvstává; zpravidla vždy budou zrušovány bez likvidace, neboť nemají 

dostatečný majetek. 

Varianta IIcc – soud zjišťuje, zda má obchodní korporace majetek, podle toho ji zruší 

s likvidací nebo bez likvidace  

Podle této sub-varianty rejstříkový soud z úřední povinnosti zjišťuje, jestli má obchodní 

korporace majetek postačující na úhradu nákladů likvidace. Za tímto účelem by měl 

nahlédnout do veřejných seznamů, kontaktovat správce daně nebo jiným obdobným 

způsobem zjišťovat existenci majetku obchodní korporace. Podle zjištěného výsledku pak 

rozhodne o zrušení obchodní korporace s likvidací nebo bez likvidace. 

Přínosy 

Hlavní výhodou této sub-varianty je skutečnost, že bude s vyšší jistotou zřejmé, jestli 

zrušovaná obchodní korporace vlastní určitý majetek, nebo nikoli; podle toho bude 

rozhodnuto o zrušení obchodní korporace s likvidací nebo bez likvidace. Až na výjimečné 

případy tak nebude potřeba zrušit výmazy obchodní korporace z obchodního rejstříku a 

dodatečně nařídit provedení likvidace. 
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Náklady 

Zásadním nedostatkem této sub-varianty je uložení další, a to poměrně zásadní a časově 

náročné povinnosti rejstříkovým soudům, které na vyřizování této agendy nemusí být 

dostatečně personálně obsazeny. Lze se domnívat, že v případě přijetí této sub-varianty by 

rejstříkové soudy neměly čas důsledně prověřovat majetnost obchodních korporací a většinou 

by tak rozhodly o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Přitom nelze považovat za 

vhodné stanovit v zákoně určitý postup, ačkoli lze již předem očekávat, že nebude v praxi 

dodržován. Přijetí této varianty by prakticky přenášelo některé z povinností, které by jinak 

činil likvidátor na soudy. Takové řešení by znamenalo prohloubení stávajícího problému 

zbytečně vynakládaných nákladů na likvidaci „prázdných“ obchodních korporací. 

 

2.8 Nedostatky v zapracování směrnic Evropské unie 

2.8.1 Varianta I – nulová  

Obchodní právo a konkrétně právo obchodních korporací je jedním z právních odvětví, v 

němž je velmi významná úloha evropské legislativy. V zájmu řádného fungování 

mezinárodního obchodu i přeshraničních struktur obchodních korporací je potřeba 

harmonizovat právní úpravu ve všech potřebných aspektech. Členské státy potom mají 

povinnost evropské předpisy řádně transponovat do národních právních řádů, aby zajistili 

jejich aplikaci v plném rozsahu. Platná úprava zákona o obchodních korporacích až na drobné 

výjimky transponuje řádně evropské předpisy. Z tohoto důvodu může zákonodárce zvažovat i 

variantu ponechání stávajícího stavu s tím, že drobné nedostatky budou odstraněny 

eurokonformním výkladem.  

Přínosy 

Přínosem nulové varianty je stabilita stávající právní úpravy a právní jistota adresátů právních 

norem. Je nutno podotknout, že většinu výše uvedených nedostatků platné úpravy lze 

překlenout eurokonformním výkladem (tj. nepřímým účinkem dotčených ustanovení 

směrnic). 

Náklady 

Nulová varianta neřeší identifikované problémy a zachovává stav, který je v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími z členství v Evropské unii. Je potřeba si uvědomit, že ačkoli 

většinu drobných nedostatků v transpozici evropských směrnic lze překlenout 

eurokonformním výkladem, nejedná se o žádoucí stav. Eurokonformní výklad patří mezi 

složitější výkladové metody a pro adresáty právních norem není vždy snadné jej správně 

použít. Předpokladem pro řádný eurokonformní výklad je totiž nejen dobrá znalost 

evropských předpisů, ale často i dobrá znalost cizích jazyků; nezřídka je pro pochopení 

smyslu a účelu určitého evropského předpisu nutné porovnat různé jazykové verze 

konkrétního předpisu. Eurokonformní výklad tak představuje mnohonásobně vyšší zátěž pro 

adresáty právních norem, než běžné výkladové metody, pročež jej adresáti často nejsou sami 

schopni využít a musí se obrátit na právní odborníky, což jim přináší nadbytečné náklady.  

Přetrvávající nesoulad s právem EU může mít také další nepříznivé následky. Především nelze 

vyloučit řízení pro porušení smlouvy vůči České republice iniciované Komisí, stejně jako 
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další případné následné sankce. Dále je třeba poukázat na možnost vzniku odpovědnosti státu 

za škodu způsobenou soukromým subjektům porušením práva EU. 

2.8.2 Varianta II – změna dotčených ustanovení za účelem řádné transpozice směrnic 

Druhá varianta spočívá v novelizaci předmětných ustanovení za účelem odstranění výše 

popsaných nedostatků platné úpravy a uvedení zákona do souladu s evropskými směrnicemi. 

V první řadě se navrhuje opravit nedostatek v zapracování článku 10 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 napříč zákonem a výslovně stanovit, že při nedodržení 

formy veřejné listiny bude právní jednání považováno za zdánlivé. Konkrétně se navrhuje 

vložit do § 45 ZOK nový odstavec, který stanoví, že nebude-li rozhodnutí orgánu obchodní 

korporace v případech vyžadovaných zákonem osvědčeno veřejnou listinou nejpozději do 30 

dnů ode dne jeho přijetí, hledí se na ně, jako by nebylo přijato. Dále se navrhuje změnit 

náležitosti hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti 

tak, aby bylo dosaženo souladu s uvedenou směrnicí EU; v podrobnostech lze odkázat na 

zvláštní část důvodové zprávy.  

Také další nedostatky v zapracování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/1132 by měly být odstraněny. Například § 255 odst. 1 ZOK by měl být změněn tak, aby 

hovořil o úplatě ve výši alespoň 10 %, nikoli o úplatě převyšující 10 %. Dále se navrhuje 

zrušit stávající znění § 484 odst. 2 ZOK, které stanoví, že každý akcionář má přednostní právo 

na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář, neurčí-li 

stanovy jinak. V neposlední řadě se například navrhuje odstranit nedostatek v transpozici čl. 6 

odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES. Do ustanovení § 369 ZOK by 

měl být vložen nový odstavec, který stanoví, že žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení 

jím navrhovaného bodu na pořad jednání valné hromady musí být doručena společnosti 

nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně nejpozději 10 dnů před rozhodným 

dnem k účasti na valné hromadě, je-li rozhodný den určen. 

Přínosy 

Přínosem této varianty je odstranění identifikovaných problémů napříč zákonem o 

obchodních korporacích a dosažení souladu s právem Evropské unie. Hlavní předností 

předkládané varianty je tedy především ulehčení adresátům právních norem, jimž se usnadní 

čitelnost zákonného textu i jeho praktická aplikace. Tím dojde i k odstranění zbytečných 

nákladů, které musí adresáti často vynakládat na právní pomoc. Navrhovaná varianta zároveň 

předchází riziku možného řízení pro porušení smlouvy před Soudním dvorem EU, stejně jako 

zabraňuje vzniku možné odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivcům porušením 

práva EU.   

Náklady 

Druhá varianta představuje zásah do stability právní úpravy, a to nedlouho po nabytí účinnosti 

zákona o obchodních korporacích. Nicméně je třeba podotknout, že se jedná pouze o 

minimální zásahy. Ostatně navrhovaná varianta nepředpokládá přijetí žádných nových 

právních pravidel, neboť ke všem výše uvedeným změnám lze dospět i za stávající právní 

úpravy, použijeme-li eurokonformní výklad (tj. nepřímý účinek směrnic). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

57 

 

 

2.9 Ochrana práv společníků a třetích osob 

2.9.1 Varianta I – nulová  

Zákonodárce může zvažovat variantu ponechání stávajícího stavu.  

Přínosy 

Přínosem nulové varianty by bylo zachování stability stávající právní úpravy, neboť by 

nedošlo k novelizaci zákona o obchodních korporacích nedlouho po nabytí jeho účinnosti. 

Náklady 

Nulová varianta neřeší identifikované problémy a zachovává právní stav, kdy nejsou práva 

společníků dostatečně chráněna, respektive není prostor pro jejich ochranu plně využit. 

Především v úpravě osobních společností je platná úprava značně mezerovitá a neposkytuje 

společníkům možnost efektivně chránit své zájmy. Společníci osobních společností nemají 

k dispozici instituty známé z kapitálových společností a družstev, především právo dovolat se 

neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu. 

Nedostatky platné úpravy, na jejichž řešení nulová varianta rezignuje, lze však nalézt i 

v úpravě ostatních obchodních korporací.  

Ani ochrana třetích osob nebude zajištěna dostatečně. Zvláště v případě snižování základního 

členského vkladu nejsou dány záruky, že družstvo bude při snižování základního členského 

vkladu dodržovat ochranářská pravidla. 

2.9.2 Varianta II – zvýšení ochrany společníků a třetích osob 

Druhá varianta spočívá ve vyplnění mezer v zákoně o obchodních korporacích v rámci 

ochrany společníků a třetích osob.  

Stávající úprava neposkytuje společníkům osobních společností stejné možnosti ochrany 

svých zájmů, jako je tomu v kapitálových společnostech a v družstvu. Přestože je nezbytné 

přihlédnout ke specifikům osobních společností, není dán důvod, aby byli společníci osobních 

společností chránění méně, než společníci kapitálových společností. Na druhou stranu i 

v úpravě kapitálových společností a družstev je prostor pro posílení ochrany menšinových 

společníků a stejně tak věřitelů.  

Navrhovaná varianta spočívá především v zavedení institutů dovolání se neplatnosti usnesení 

nejvyššího orgánu osobních společností, jenž bude koncipován obdobně jako v ostatních 

obchodních korporacích, a přiznání práva žádat soud o jmenování znalce pro účely přezkumu 

zprávy o vztazích společníkům osobních společností. Ve společnosti s ručením omezeným  se 

počítá se zavedením předkupního práva společníků k prodávanému vlastnímu podílu 

společnosti. V úpravě družstev je kladen větší důraz na ochranu věřitelů při snižování 

základního členského vkladu. Rozsah navrhovaných změn je však širší, proto lze ve zbytku 

odkázat na zvláštní část důvodové zprávy. 

Přínosy 

Navrhovaná druhá varianta vyplňuje mezeru v zákoně a poskytuje společníkům osobních 

společností potřebné instituty pro řádnou ochranu svých práv. Zároveň ve společnosti 

s ručením omezeným zavádí institut, který umožní společníkům zachovat si stávající míru 
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vlivu na rozhodování společnosti. Ochrana věřitelů družstev je podle navrhované varianty 

výrazně posílena, zvláště zaručuje, že stávající instituty ochrany věřitelů budou skutečně 

naplněny a nebudou družstvy obcházeny. Varianta zároveň nepřináší výrazný zásah do 

stability právní úpravy a právní jistoty adresátů právních norem. Posílením ochrany 

společníků i třetích osob dochází k účelnějšímu naplňování základních principů 

soukromoprávních kodexů i samotného smyslu právní úpravy. S přijetím navrhované varianty 

zásadně nejsou spojeny žádné náklady pro společnost, neboť není potřeba měnit společenskou 

smlouvu, respektive stanovy.  

Náklady 

Tato varianta bude mít mírně negativní vliv na stabilitu stávající právní úpravy, neboť dojde 

k novelizaci zákona o obchodních korporacích nedlouho po nabytí jeho účinnosti. 

Navrhované změny však nepředstavují takový zásah do platné právní úpravy, jenž by přinesl 

obchodním korporacím nebo jejich společníkům finanční či jiné náklady. 

Umožnění dovolat se neplatnosti rozhodnutí všech společníků a zakotvení práva žádat soud o 

jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích v osobních společnostech je spojeno 

s náklady státu i zúčastněných osob. Na straně státu budou zvýšené náklady tvořeny 

potenciálně vyšším soudním nápadem. V rozsahu, v jakém nejsou náklady na provoz soudní 

soustavy hrazeny soudním poplatkem, ponese náklady stát. Co se týče napadání rozhodnutí 

nejvyššího orgánu u soudu, za rok 2016 pro všechny obchodní korporace (458 457) činí toto 

číslo 187 případů. S ohledem na počet osobních společností (7 290), odhadujeme, že nápad by 

neměl být větší než několik jednotek případů ročně. Obdobný dopad odhadujeme i ve vztahu 

jmenování znalce pro přezkum zprávy o vztazích.7 Lze tak shrnout, že zvýšené náklady na 

soudní soustavu tato změna představovat nebude. 

Předkupní právo společníků k podílu ve vlastnictví společnosti s ručením omezeným potom 

vyvolává jen nepatrné náklady na straně společnosti, která musí společníkům podíl nabídnout 

ke koupi. 

 

2.10 Drobné zjevné nedostatky stávající úpravy 

2.10.1 Varianta I – nulová  

Zákonodárce může zvažovat variantu ponechání předmětných méně závažných nedostatků, 

které spočívají v legislativně-technických či terminologických chybách, nebo duplicitních či 

jinak nadbytečných ustanovení, bez legislativního zásahu. 

Přínosy 

Přínosem nulové varianty by byla stabilita stávající právní úpravy. Lze argumentovat, že 

legislativně-technické či terminologické chyby, nebo duplicitní či jinak nadbytečná 

ustanovení nepředstavují pro praxi závažné problémy, a lze je překlenout výkladem.  

                                                           
 

7 Ve vztahu k této agendě bohužel nemáme k dispozici přesná data, neboť se zvlášť nesleduje. Nicméně počet 

těchto případů by měl být rovněž zanedbatelný.  
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Náklady 

Nulová varianta znamená neřešení identifikovaných problémů. Zákonodárce by měl dbát na 

kvalitu platné legislativy, přehlednost a srozumitelnost právního řádu a nedopustit existenci 

zjevných chyb v zákonech či jiných právních předpisech.  

2.10.2 Varianta II – odstranění zjevných nedostatků stávající úpravy 

Varianta spočívá v novelizaci předmětných ustanovení za účelem odstranění výše uvedených 

nedostatků platné úpravy v zákoně o obchodních korporacích. 

Přínosy 

Druhá varianta předpokládá aktivní přístup k řešení identifikovaných problémů. Oprava chyb 

a nepřesností by měla přinést zkvalitnění platné legislativy po stránce legislativně-technické i 

jazykové a dosažení větší srozumitelnosti a přehlednosti právní úpravy. S ohledem na 

formální povahu změn, nevyvolá tato varianta nutnost přizpůsobovat zakladatelské právní 

jednání. 

Náklady 

Varianta II vyžaduje změnu zákona, představuje tedy určitý zásah do stability právní úpravy. 

Vzhledem k povaze změn, jimiž je pouze náprava drobných nedostatků, které jsou povětšinou 

právní praxí správně aplikovány, nebude tento zásah znatelný. Rovněž lze očekávat vznik 

pouze minimálních transakčních nákladů. 

 

3 Vyhodnocení variant a návrh řešení 

V této části je s ohledem na zhodnocení nákladů a přínosů možných variant řešení 

vymezených problémů stanoveno pořadí variant. Zároveň je vždy doporučeno nejvhodnější 

řešení. 

Vzhledem k tomu, že přínosy i náklady jednotlivých variant a sub-variant jsou jak 

kvantitativní, tak kvalitativní, jeví se jako nejlepší způsob výběru nejvhodnějšího řešení 

použití multikriteriální analýzy. 

Předem jsou definována jednotlivá kritéria, která budou srovnávána. Jednotlivá kritéria mají 

stejnou váhu. Tato kritéria jsou bodována bodovou škálou 0 až 5. Číslice 5 vyjadřuje nejvyšší 

vhodnost varianty s ohledem na účel novely zákona. Jako kritéria byla vybrána: koncepčnost 

řešení, náklady na implementaci, finanční náklady, transparentnost, zásah do autonomie a 

komparativní hledisko. Některá z kritérií byla použita pouze v rámci některých řešení. 

Koncepčnost řešení  

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry je řešení koncepční v kontextu zákona o obchodních 

korporacích a nového civilního práva obecně, z hlediska jejich základních zásad. Hodnota 5 

bodů představuje nejvyšší míru koncepčnosti. 

Náklady na implementaci 
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Kritérium vyjadřuje, jak velké (jednorázové) finanční náklady si vyžádá přizpůsobení 

navrženému řešení. Může se jednat o náklady státu i obchodních korporací a jiných 

soukromých osob. Hodnota 5 bodů vyjadřuje nejnižší (nulové) náklady zvažovaného řešení. 

Finanční náklady 

Kritérium vyjadřuje, jak velké finanční náklady si vyžádá postup podle navrhované právní 

úpravy po jejím zavedení (tj. bez ohledu na náklady na implementaci). Může se jednat o 

náklady státu i obchodních korporací a jiných soukromých osob. Hodnota 5 bodů vyjadřuje 

nejnižší (nulové) náklady zvažovaného řešení. 

Transparentnost 

Kritérium vyjadřuje, v jaké míře dané řešení podporuje transparentnost dotčených subjektů. 

Hodnota 5 bodů představuje nejvyšší míru transparentnosti. 

Zásah do autonomie 

Kritérium vyjadřuje, v jaké míře dochází změnami v rámci variant k omezení autonomie 

regulovaných osob, tj. nakolik varianta omezuje volnost subjektů v úpravě jejich vnitřních 

poměrů a smluvních vztahů. Byť bezbřehá volnost v úpravě některých vnitřních otázek 

obchodních korporací není vhodná, obecně je třeba vyšší míru autonomie považovat za 

pozitivní. V tomto kritériu je také zahrnuta atraktivita právního prostředí pro podnikání, již 

nadměrná regulace snižuje. Hodnota 5 bodů proto vyjadřuje nejnižší míru rigidnosti a 

omezení.    

Komparativní hledisko 

Při rozhodování o nejvhodnější variantě má svou roli i komparativní hledisko. Kritérium 

vyjadřuje, jak by z komparativního hlediska obstály jednotlivé varianty. Hodnota 5 bodů 

představuje nejvhodnější variantu z hlediska její komparace s dalšími zeměmi v Evropě, 

zvláště těmi německy a francouzsky mluvícími. 

 

3.1 Ustanovení nepřesná či nejednoznačná 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncepčnost 

řešení 

Náklady na 

implementaci 

Finanční 

náklady 
Transparentnost Body celkem 

Varianta I 1 5 2 2 10 

Varianta II 4 3 4 5 16 

  

Po zvážení všech nákladů a přínosů lze doporučit přijetí varianty II. Zákonodárce by měl 

dbát o jasnou a srozumitelnou právní úpravu. Změna právní úpravy sice vždy vyvolává určité 

transakční náklady (minimálně na seznámení s novou právní úpravou), ty by však měly být 

plně vyváženy úsporou nákladů po přijetí tohoto řešení. Jasná a srozumitelná právní úprava 

vyvolává menší náklady na orientaci v právu (např. právní služby či samostudium odborné 

literatury), nastoluje jistotou v právních vztazích, a tím působí preventivně z hlediska 
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předcházení soudním sporům a s tím souvisejícím nákladům. Zákonodárce by neměl přenášet 

riziko z nedokonalé právní úpravy na své adresáty a spoléhat, že se sporné otázky vyřeší 

v řádech několika let judikaturou vyšších soudů (tj. v důsledku právních sporů vedených 

účastníky, na náklady jich samotných a státu). Konečně, jasná právní úprava zvyšuje také 

míru transparentnosti struktur právnických osob. 

 

3.2 Nadměrná regulatorní zátěž 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncepčnost 

řešení 

Náklady na 

implement. 

Finanční 

náklady 

Trans-

parentnost 

Zásah do 

autonomie 

Body 

celkem 

Varianta I 2 5 2 5 3 17 

Varianta II 5 4 5 5 5 24 

 

V rámci zvažování vhodných variant řešení byla vybrána varianta II. Snižování regulatorní 

zátěže je současným trendem, jak národním, tak mezinárodním. I s ohledem na moderní 

technologie (internet apod.) je možné bez újmy veřejnému zájmu upustit od některých pevně 

daných postupů. Zavedení volnějších mechanismů vyvolá na straně adresátů nepatrné finanční 

náklady, a to v podobě seznámení se s novými možnostmi. Navíc dojde k výrazným úsporám 

na straně obchodní korporace. Například úspory vyplývající z umožnění převodu podílů ve 

veřejné obchodní společnosti – odpadnou náklady spojené s určením vypořádacího podílu (tj. 

náklady na vyhotovení účetní závěrky, popř. znalecké ocenění – řádově desetitisíce korun) a 

další úspory vyčíslené v kapitole 1.4.2. Ke snižování administrativní zátěže by ale nemělo 

docházet v případech, kdy by to bylo na újmu ochrany jiných zájmů, zejm. transparentnosti, 

informovanosti společníků a třetích osob apod. 

 

3.3 Transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncep. 

řešení 

Náklady 

na impl. 

Finanční 

náklady 

Trans-

parentnost 

Zásah do 

autonomie 

Kompar. 

hledisko 

Body 

celkem 

Varianta I 
3 5 2 2 0 2 14 

Varianta II 
1 2 5 5 5 4 22 

Varianta III 
4 3 4 5 4 4 24 

 

Po zvážení všech nákladů a přínosů doporučujeme přijmout variantu III, tedy stanovit 

právnické osobě, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, povinnost zmocnit 

jedinou fyzickou osobu, která ji bude v daném orgánu zastupovat. Varianta I nepřináší řešení 

problému netransparentních organizačních struktur obchodních korporací, který byl jasně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAW9BSQJU)



 

62 

 

 

identifikován a popsán výše, a proto je třeba tuto variantu jako nevyhovující odmítnout. Při 

rozhodování mezi variantami II a III je třeba dát přednost menšímu omezení autonomie vůle a 

nepoškozování poctivých právnických osob, které jsou členy orgánu právnické osoby, 

respektive obchodní korporace, jestliže i volbou řešení nabízeného ve variantě III bude 

dosaženo zamýšleného cíle. Přijetí varianty III je tedy kompromisním řešením mezi úplným 

zákazem členství právnických osob v orgánech právnických osob, potažmo obchodních 

korporací a možností bez omezení řetězit právnické osoby v orgánech obchodních korporací.  

V otázce, kterým právnickým osobám by měla být tato povinnost uložena, lze v souladu se 

zásadou zdrženlivosti a snahou o minimální zasahování státu do svobody osob doporučit, aby 

se tato povinnost prozatím omezila pouze na právnické osoby, které jsou členy volených 

orgánů obchodních korporací. Obchodní korporace jsou subjekty, které vstupují do 

podnikatelských vztahů a podstupují značná majetková rizika. S tím je také spojeno větší 

riziko zneužití k nepoctivým účelům. Proto je žádoucí se prozatím omezit pouze na obchodní 

korporace a případné rozšíření i na jiné právnické osoby zvažovat až po zhodnocení zavedení 

této povinnosti pro právnické osoby, jež jsou členy volených orgánů obchodních korporací. 

 

3.4 Funkční úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncep. 

řešení 

Náklady 

na impl. 

Finanční 

náklady 

Trans-

parentnost 

Zásah do 

autonomie 

Kompar. 

hledisko 

Body 

celkem 

Varianta 

I 
3 5 2 2 4 1 17 

Varianta 

II 
5 3 4 4 2 5 23 

Varianta 

IIaa 
4 3 4 4 - - 15 

Varianta 

IIab 
2 5 2 2 - - 11 

Varianta 

IIba 
4 4 2 5 2 5 22 

Varianta 

IIbb 
3 5 4 1 4 1 18 

Varianta 

IIca 
5 3 3 5 1 4 21 

Varianta 

IIcb 
3 5 3 1 5 3 20 

Varianta 

IId 
2 3 2 - 2 3 12 

  

Po zvážení všech přínosů a nákladů se doporučuje přijmout variantu II. Tato změna bude 

představovat jistý zásah do právní jistoty a legitimních očekávání adresátů dotčených 
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právních norem. Rovněž bude třeba vynaložit určité náklady na implementaci tohoto řešení, 

jako seznámení se s právní úpravou, konzultace s právníkem, případně změna stanov. 

Nicméně tyto negativní aspekty by měly být více než kompenzovány eliminací značného 

množství výkladových nejasností, které naopak vyvolávají nezanedbatelnou právní nejistotu a 

s ní spojené zvýšené náklady (právní služby, soudní spory apod.). Jasné rozdělení působnosti 

mezi orgány obchodní korporace, jež je nezbytné pro případnou odpovědnost jejích členů, je 

rovněž důležitou zárukou transparentnosti korporátních struktur. Výrazným pozitivem 

preferované varianty je také zatraktivnění tuzemského prostředí pro zahraniční investory, kteří 

jsou mnohdy obeznámení s tradiční podobou a fungováním monistického systému vnitřní 

správy a tuzemská úprava pro ně může být překvapivá a matoucí. Stávající znění právní 

úpravy, které by zůstalo zachováno zvolením varianty I, by tak vůči nim nadále mělo 

odrazující účinky.  

S ohledem na výše uvedené se předně jeví jako vhodnější volba sub-varianty IIaa (a 

současné odmítnutí sub-varianty IIab), jíž dojde k žádoucímu odstranění výkladových rozporů 

spojených se stávající koncepcí zákona, která je postavena na odkazovacím ustanovení na 

právní úpravu dualistického systému. Zároveň bude zachována rozumná šíře, obsáhlost a 

konzistentnost zákonného textu a s tím spojená snadnější čitelnost textu pro adresáty právních 

norem. 

Dále doporučujeme přijmout sub-variantu IIba, jíž dojde ke zrušení statutárního ředitele 

coby orgánu obligatorně zřizovaného vedle správní rady. I přes vznik jistých nákladů na 

implementaci touto úpravou dojde k žádoucímu přiblížení tuzemské právní úpravy 

mezinárodní praxi (resp. zahraniční úpravě monistického systému vnitřní správy akciové 

společnosti), které přispěje k většímu zájmu o tuzemskou úpravu ze strany zahraničních 

investorů. Právě z tohoto důvodu je třeba odmítnout sub-variantu IIbb, která by představovala 

nežádoucí zakonzervování stávající hybridní povahy tuzemského monistického systému. 

Přijetím sub-varianty IIba dojde také k efektivnímu odstranění kompetenčních sporů mezi 

správní radou a statutárním ředitelem.  

V rámci zvažovaných sub-variant je preferovaným řešením sub-varianta IIca. Požadavek 

vzájemného dohledu nad výkonem řídících a kontrolních funkcí ve správní radě a jeho 

pozitivní efekty v podobě eliminace hrozícího poškození zájmů stakeholderů převažuje nad 

jistými náklady spojenými s obligatorním vyšším počtem členů správní rady. 

Po zvážení přínosů a nákladů je třeba trvat na odmítnutí sub-varianty IId. Vnitřní rozdělení 

působnosti v rámci správní rady na exekutivní a neexekutivní členy je vhodné ponechat na 

praxi a na autonomním rozhodnutí společnosti samotné. Takové řešení ostatně odpovídá 

převažující části zahraničních úprav monistické správy akciových společností. Nadto lze mít 

za to, že dělba působnosti na exekutivní a neexekutivní není výsostným privilegiem 

monistických akciových společností. I v rámci společností s dualistickým systémem vnitřní 

správy může být působnost členů představenstva takto rozdělena (samozřejmě za současného 

zachování kontroly představenstva jako celku ze strany dozorčí rady). Rezignuje-li tuzemská 

úprava záměrně na takovouto úpravu v systému dualistickém, není důvod ji zavádět 

v systému monistickém. 

Zvolení varianty I by znamenalo rezignaci na řešení rozsáhlé řady již poměrně dobře 

identifikovaných problémů. Proto je třeba tuto variantu odmítnout. Varianta II (a v ní zvolené 
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sub-varianty) proto představuje vyvážený kompromis snižující náklady spojené s obtížnou 

interpretací stávající úpravy za současného zachování žádoucí variability organizační 

struktury akciové společnosti a posílení ochrany oprávněných zájmů akcionářů a dalších 

zainteresovaných osob. 

 

3.5 Ustanovení, jež plně neodrážejí svůj smysl či účel 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncepčnost 

řešení 

Náklady na 

implementaci 

Finanční 

náklady 

Trans-

parentnost 

Body 

celkem 

Varianta I 2 5 1 2 11 

Varianta II 5 2 5 4 17 

 

Po zvážení všech nákladů a přínosů lze doporučit přijetí varianty II. Jako každá změna 

právní úpravy, bude mít i tato negativní vliv na právní jistotu a vyžádá si určité náklady na 

implementaci. Nicméně – a zvláště v případě korporačního práva – je třeba dbát na jasnost 

práva a předvídatelnost soudních rozhodnutí. Situace, kdy je ohledně určité otázky odborná 

veřejnost zásadně nejednotná, je nežádoucí. Postupem času by se jistě s příchodem soudních 

sporů judikatura ustálila na řešení daných otázek; tyto náklady by však neměly být přenášeny 

na adresáty právních norem. Jasná právní úprava zvyšuje také míru transparentnosti struktur 

právnických osob. 

 

3.6 Propojení obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncepčnost 

řešení 

Náklady na 

implementaci 

Fin. 

náklady 

Trans-

parentnost 

Zásah do 

autonomie 

Body 

celkem 

Varianta I 1 1 1 1 1 5 

Varianta II 5 3 3 5 3 19 

 

Po zvážení všech nákladů a přínosů doporučujeme přijmout variantu II, která počítá 

s právním propojením obchodního rejstříku prostřednictvím BRIS. 
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3.7 Postih neaktivních obchodních korporací 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncep. 

řešení 

Náklady 

na impl. 

Fin. 

náklady 

Trans-

parentnost 

Zásah do 

autonomie 

Kompar. 

hledisko 

Body 

celkem 

Varianta I 3 5 2 2 5 1 16 

Varianta II 3 5 4 4 3 4 23 

Varianta IIaa 3 - 3 5 2 4 17 

Varianta IIab 4 - 3 4 3 3 17 

Varianta IIba 3 - 3 4 3 4 17 

Varianta IIbb 4 - 3 4 5 4 20 

Varianta IIca 2 - 3 2 2 3 12 

Varianta IIcb 3 - 3 3 3 4 16 

Varianta IIcc 2 - 1 4 4 3 14 

 

Po zvážení všech nákladů a přínosů lze doporučit přijetí varianty II, která počítá 

s vytvořením nové účinné sankce proti neaktivním obchodním korporacím. Variantu I je třeba 

odmítnout s tím, že nepřináší řešení výše popsaného problému spojeného s existencí 

neaktivních obchodních korporací.  

V rámci varianty II pak lze doporučit přijetí kombinace sub-variant IIab, IIbb a IIcb. 

Obchodní korporaci by tedy mělo být možné zrušit bez likvidace, jestliže nezaloží do sbírky 

listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období, není-li zároveň možné jí doručit 

výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin (obchodní 

korporace je tedy nekontaktní). V takovém případě rejstříkový soud bez řízení zahájí řízení o 

zrušení obchodní korporace; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace se zapíše do 

obchodního rejstříku. Nevyjde-li ve lhůtě 6 měsíců od zahájení řízení najevo, že obchodní 

korporace vlastní majetek postačující na úhradu nákladů likvidace, rozhodne soud o zrušení 

obchodní korporace bez likvidace; v opačném případě rozhodne o jejím zrušení s likvidací.  
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Uvedená kombinace sub-variant nejlépe vystihuje zamýšlený cíl (postih neaktivních 

obchodních korporací) při současném zachování vysoké úrovně ochrany ostatních obchodních 

korporací. Přijetím této varianty a zmíněných sub-variant by mělo dojít ke zvýšení 

transparentnosti podnikatelského prostředí a snížení rizika podvodného jednání v České 

republice. 

 

3.8 Nedostatky v zapracování směrnic Evropské unie 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncepčnost 

řešení 

Náklady na 

implementaci 

Finanční 

náklady 

Komparativní 

hledisko 
Body celkem 

Varianta I 1 5 2 1 9 

Varianta II 5 4 5 5 19 

 

Po zvážení všech nákladů a přínosů doporučujeme přijmout variantu II. Není vhodné 

zachovávat právní stav, kdy nejsou řádně transponovány evropské směrnice, tedy stav, kdy 

není splněna jedna z hlavních povinností České republiky jako členského státu Evropské unie. 

Zároveň je třeba podotknout, že navrhovaná varianta nepředpokládá výrazné zásahy do platné 

úpravy, s čímž se pojí téměř nulové náklady na implementaci. V neposlední řadě je potřeba 

připomenout výše popisovaný problém spojený s eurokonformním výkladem, jenž je pro 

adresáty právních norem značně obtížný a v konečném důsledku i nákladný. Vzhledem ke 

všem uvedeným argumentů je vhodné přistoupit k legislativnímu řešení a zvolit druhou 

variantu. 

 

3.9 Ochrana práv společníků a třetích osob 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 Koncepčnost 

řešení 

Náklady na 

impl. 

Finanční 

náklady 

Zásah do 

autonomie 

Komparativní 

hledisko 

Body 

celkem 

Varianta I 
2 5 4 5 2 18 

Varianta II 
5 4 3 4 3 19 

 

V rámci zvažování vhodných variant řešení byla vybrána varianta II. Ochrana společníků je 

jedním ze základních cílů práva obchodních korporací a je konkretizací zásady ochrany slabší 

strany, jež patří mezi základní principy soukromého práva. S ohledem na rizikovost 

podnikatelské činnosti je rovněž nezbytné zajistit co nejvyšší ochranu subjektů, které vstupují 

s obchodními korporacemi do právních vztahů. Variantu I je potřeba odmítnout, neboť 

nereflektuje existující mezery v rámci úpravy osobních společností a nechává prostor pro 

znevýhodňování menšinových společníků kapitálových společností a družstev. Rovněž 
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nezajišťuje dostatečnou ochranu věřitelů družstev, a to zejména při snižování základního 

členského vkladu.  

 

3.10 Drobné zjevné nedostatky stávající úpravy 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost řešení 

Náklady na 

implementaci 
Finanční náklady 

Body 

celkem 

Varianta I 
0 5 4 9 

Varianta II 
5 5 5 15 

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o věcné změny právní úpravy a náklady jsou v porovnání 

s uvedenými přínosy zanedbatelné, doporučujeme přijmout variantu II. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti. Ochranu a vymahatelnost práv 

a povinností vyplývajících z nové právní úpravy budou zajišťovat soudy. 

 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti právní úpravy je v případě zákona o obchodních korporacích, jakožto 

stěžejního pilíře soukromého práva, prováděn průběžně.  

Účinnost nově zavedených mechanismů by měla být hodnocena za 5 a 8 let ode dne nabytí 

účinnosti novely. Hodnocen bude zvláště dopad těchto změn: 

- postih neaktivních obchodních korporací – zhodnocení počtu obchodních korporací, 

které budou zrušeny podle § 105a rejstříkového zákona; 

- diskvalifikace člena statutárního orgánu podle § 63 a uložení povinnosti k doplnění 

majetkové podstaty obchodní korporace podle § 66 odst. 1 písm. b) ZOK, s ohledem 

na počet rozhodnutí a výši uložené sankce; 

- umožnění převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti – z hlediska počtu případů; 

- umožnění založení družstva bez ustavující schůze – z hlediska počtu případů. 

 

7 Konzultace a zdroje dat 

Data a poznatky, na něž je v této zprávě odkazováno, vycházejí ze zdrojů Ministerstva 

spravedlnosti ČR. Ministerstvo k návrhům změn zákona dospělo na základě vlastního 
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vyhodnocování dosavadního fungování nové právní úpravy. Přitom byly zohledněny podněty 

z prostředí odborné a zainteresované veřejnosti.   

Návrh byl konzultován s odbornou komisí složenou z předních českých komercialistů a s 

Notářskou komorou ČR. 

 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Tomáš Břicháček 

Adam Hexner 

Daniel Lála 

Lucie Slavíková 

Barbora Záleská 

Odbor legislativní 

Oddělení civilního práva  

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Tel.: + 420 221 997 395 

E-mail: ol@msp.justice.cz 
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