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IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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 
 

 

Připomínkové  

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 

JUDr. Pavla 

Schödelbauerová 

224 864 114 

Pavla.schodelbauerova

@mmr.cz 

 

Ing. Arch. Josef 

Morkus, Ph.D. 

224 862 301 

Josef.morkus@mmr.cz 

 

K části první, bodu 454 

K bodu 454 – doporučujeme uvést celexové číslo CELEX: 32017L1132 

místo uvedeného CELEX: 32009L0101. 

Akceptováno 

K části první, bodu 701 a 707 

Navrhovaná úprava souvisí i s úpravou uvolněného podílu. Uvedené 

ustanovení upravuje další důvody, speciální, které vedou k vyloučení člena 

bytového družstva. Tyto důvody kopírují výpovědní důvody obsažené 

v úpravě nájmu bytu v  § 2288 odst. 1 ObčZ. Podle úpravy týkající se nájmu 

bytu v ObčZ, plyne v tomto případě tříměsíční výpovědní doba. K výpovědi 

se dále váže prekluzivní lhůta stanovená pro nájemce, který má právo podat 

návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná (i platná), do dvou 

měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Pokud toto právo nevyužije, nájem 

uplynutím výpovědní doby končí a pronajímatel se může domáhat práva 

vyklizení bytu a jeho předání. Pokud nájemce využije práva požádat soud o 

přezkoumání výpovědi, probíhá soudní řízení o platnosti a oprávněnosti 

výpovědi.  Po jeho skončení se v kladném případě může pronajímatel rovněž 

domáhat práva vyklizení bytu. 

V případě vyloučení družstevního nájemce z obdobných důvodů, je však 

postup takový, že před vyloučením člena bytového družstva (BD) je nutné 

zaslat výstrahu (v případě trestného činu to neplatí) schválenou 

představenstvem BD a musí být poskytnuta nejméně 30denní lhůta 

k nápravě. O vyloučení člena BD rozhoduje představenstvo. Proti 

rozhodnutí lze podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne 

doručení oznámení o vyloučení.  Proti rozhodnutí členské schůze o 

zamítnutí námitek může vylučovaná osoba ve lhůtě 3 měsíců podat návrh 

k soudu.  Do doby pravomocného rozhodnutí o vyloučení nelze proti členovi 

uplatnit práva plynoucí ze zániku členství. Pokud soud potvrdí oprávněnost 

Částečně akceptováno jinak 

 

Domníváme se, že odlišné nastavení postupu při ukončení běžného 

nájmu a družstevního nájmu jsou ospravedlnitelné některými 

specifiky družstevního nájmu, zejména pak tím, že při vyloučení 

z družstva nedochází pouze k ukončení nájemního práva, ale také 

zbavení vlastnického práva k podílu v družstvu. Tímto způsobem se 

tedy zasahuje do vlastnictví dotčené osoby a je proto namístě 

zpřísněný postup. 

Než je člen zbaven vlastnického práva, měla by mu být poskytnuta 

možnost, aby svého nežádoucího jednání zanechal, k čemuž mu je 

třeba poskytnout dostatečně dlouhou dobu. 

Je sice pravdou, že na základě úpravy v zákoně o obchodních 

korporacích rozhoduje o vyloučení představenstvo s tím, že se člen 

musí, předtím, než se obrátí na soud, obrátit na členskou schůzi 

s námitkami. Zákon však zároveň umožňuje, aby na základě úpravy 

stanov o vyloučení rozhodovala přímo členská schůze, přičemž 

institut námitek se následně neuplatní, čímž se proces „přezkumu“ 

oprávněnosti výpovědi zkrátí. 

V návaznosti na připomínky obdržené v rámci meziresortního 

připomínkového řízení se v bytovém družstvu nebude konstruovat 

uvolněný družstevní podíl. 
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vyloučení, zaniká členství člena BD v družstvu (a nájem bytu), a podle 

návrhu novely se jeho členský podíl považuje za uvolněný a nastupuje 

úprava prodeje uvolněného podílu, přičemž z dikce navrhovaného § 748 

odst. 1, věta první, se zřejmě dovozuje, že došlo sice k zániku členství a 

nájemního vztahu, ale nedošlo ke zrušení nájemní smlouvy (není zřejmé, 

kdy dojde ke zrušení nájemní smlouvy). 

Je zřejmé, že v porovnání s úpravou nájmu bytu je nájemce družstevního 

bytu daleko více chráněn, a to i v případě že spáchá trestný čin. Když k době 

týkající se posuzování oprávněnosti vyloučeného člena BD ještě připočteme 

lhůty a povinnosti BD při prodeji uvolněného podílu, lze říci, že ochrana 

nájemce je v porovnání s porušením jeho povinností a případným dalším 

závadným chováním neproporcionální. Tuto disproporci doporučujeme 

vyřešit. 

K části první, bodu 701  

V novelizačním bodě 701, který se týká doplnění § 734 zákona č. 90/2012 

Sb., požadujeme doplňované slovo „také“ nahradit slovy „kromě důvodů 

uvedených v § 614 tohoto zákona také“. 

Navržené doplnění paragrafu, který řeší možnosti vyloučení člena bytového 

družstva, neúměrně rozšiřuje spektrum možností, pro které lze člena 

družstva vyloučit. Fakticky zavádí příkladmý výčet důvodů pro vyloučení, 

ale ponechává pro vyloučení člena bytového družstva ještě další 

neomezenou množinu  důvodů. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, cílem 

navržené úpravy bylo odstranění pochybností, zda se na členy bytových 

družstev vztahují rovněž důvody pro vyloučení plynoucí z obecné úpravy 

družstva (§ 614). Navržený novelizační bod tuto otázku sice řeší, zároveň 

však dle našeho názoru vnáší do právní úpravy další neurčitost, která bude 

předmětem výkladových sporů, a mohla by vést k vylučování členů družstev 

i v případech, kdy to zákonodárce nezamýšlel. Z těchto důvodů navrhujeme 

výše uvedenou úpravu novelizačního bodu, která postaví najisto vztah k § 

614 zákona, což bylo novelizačním bodem zamýšleno, a zároveň neotevře 

možnost neúměrně širokého výkladu daného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K části první, bodu 704  

Navrhovaná změna má podle navrhovatele reagovat na stávající nejistotu, 

zda se stanovy BD mohou odchýlit od kogentní úpravy v občanském 

zákoníku, či nikoli.  Dosud však případné odchylky od kogentní úpravy 

nebyly podle našich informací důvodem ke sporům.  

Družstevní nájem vykazuje oproti běžnému nájmu určitá specifika, která 

ROZPOR 

Částečně akceptováno 

 

Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá 

specifika, to Ministerstvo spravedlnosti nerozporuje. Tato specifika 

se však projevují speciální úpravou v zákoně o obchodních 
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jsou upravena speciálně v zákoně o obchodních korporacích a vylučují tak 

obecnou úpravu v občanském zákoníku. Zákon o obchodních korporacích 

kogentně stanoví způsob ukončení nájemního vztahu (§ 734 ZOK). 

S ohledem na skutečnost, že je právo nájmu spojeno s podílem, stanoví, že 

se společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 736 a 737 ZOK), dále 

kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba neurčitá [§ 742 písm. a) 

ZOK], či neziskové nájemné (§ 744 ZOK). 

Je však otázka, zda speciální úprava, zejména v případě vyloučení člena BD 

a úprava vedoucí ke skončení členství, nájmu a vyklizení bytu v těchto 

případech, je skutečně optimální. 

Podle našeho názoru by se úprava podnájmu v občanském zákoníku, neměla 

aplikovat na nájem družstevního bytu. Podle § 2274 ObčZ může dát 

nájemce část bytu do podnájmu, pokud v bytě bydlí, i bez souhlasu 

pronajímatele. Tuto úpravu považujeme za nešťastnou, a to i pro nájem bytu 

podle ObčZ. Jestliže si pronajímatel může vyhradit souhlas s přijetím cizí 

osoby do domácnosti podle § 2272 odst. 2 ObčZ, a zákon tedy omezuje 

nájemce pro případ, že chce svoji domácnost sdílet s další osobou, je zcela 

protismyslné, že jej neomezuje při přijetí cizí osoby do bytu. Pro nájemce je 

tak jednodušší přijmout do bytu cizí osobu do podnájmu, než jako 

příslušníka domácnosti. (I když ustanovení § 2272 ObčZ je v praxi jen 

obtížně realizovatelné, a jsou značné pochybnosti o jeho smyslu a účelu.) 

Ukládání smluvní pokuty je zapovězeno v běžných nájmech, ale není důvod, 

aby tak bylo stejně u nájmu družstevního.  Zejména v případech skončení 

nájmu podle ObčZ, kdy úprava je značně jednodušší, a osoba, která v bytě 

žije po skončení nájmu, již proti smluvní pokutě chráněna není.  Stejně tak i 

při plnění jiných nepeněžitých povinností by zřejmě bylo spíše namístě 

uvažovat o možnosti úpravy smluvní pokuty u nájmu bytu podle ObčZ, než 

ji vylučovat i pro nájem bytu družstevního. Požadujeme návrh v tomto 

smyslu upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

korporacích a vylučují obecnou úpravu v občanském zákoníku, jak 

již uvedlo připomínkové místo.  

V návaznosti na minulé připomínkové řízení jsme navíc uznali, že je 

žádoucí, aby se stanovy bytového družstva mohly odchýlit i od 

úpravy běžné údržby a drobných oprav v občanském zákoníku, resp. 

v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a 

drobné opravy související s užíváním bytu. 

Považujeme za žádoucí v odůvodněných případech připustit 

odchylku od obecných pravidel v občanském zákoníku, ve zbytku by 

se však měl aplikovat občanský zákoník. Takovým dalším případem 

(kromě běžné údržby a drobných oprav) se jeví i problematika 

stavebních úprav bytu a domu. V zákoně o obchodních korporacích 

proto bude stanoveno, že stanovy bytového družstva upraví 

okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat byt a dům.  

V případě podnájmu není rozdíl mezi běžným nájmem a družstevním 

nájmem. Občanský zákoník umožňuje podnajmout bez souhlasu 

pronajímatele pouze část bytu, a to za podmínky, že v bytě bydlí i 

nájemce. Vychází se z ideje, že bydlící nájemce je zárukou, že 

nebude docházet k narušování poměrů v domě a že neumožní 

poškozování bytu. Souhlasíme s připomínkovým místem, že výklad 

občanského zákoníku je nicméně sporný s ohledem na § 2272 odst. 2. 

Z jakého důvodu se tato koncepce nehodí pro družstevní nájem, není 

z připomínek zřejmé. Ani společenství vlastníků jednotek nemůže 

ovlivnit, kdo bude sousedem jiného vlastníka, stejně tak ani 

v běžných vlastnických vztazích není možno určit, kdo koupí vedlejší 

dům. Má-li být opuštěna koncepce, že podnájem části bytu, ve 

kterém nájemce sám bydlí, je možný bez souhlasu pronajímatele, měl 

by se změnit občanský zákoník jako takový.  

Ani v případě sankcí při neplacení nájemného nevidíme rozdíl mezi 

běžnými nájemními vztahy a družstevním nájmem. I v případě 

porušení povinností z družstevního nájemního vztahu je třeba trvat na 

obecném přístupu v občanském zákoníku. Vychází se z ideje, že by 

nemělo docházet k dalšímu zadlužování nájemce a dalšímu „trestání“ 

(což má ostatně celospolečenské důsledky – obchod s chudobou atd.). 

Pro porušování povinností z nájmu je třeba přikročit k jiným 

zákonem předvídaným nástrojům – například vyloučení z družstva. 

Pokud by člen bytového družstva po svém pravomocném vyloučení 

z družstva setrvával v družstvu (obdobně jako v případě užívání bytu 

po uplynutí výpovědní doby) je možno takového „nájemce“ 
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sankcionovat, jelikož se již nejedná o člena družstva, nýbrž o osobu, 

která neoprávněně užívá družstevní byt. Pokud by měl být opuštěn 

zákaz ukládání smluvních pokut, muselo by se tak stát v obecné 

rovině v občanském zákoníku. 

 

MMR – neakceptováno, trvá na připomínce. 

K části první, bodu 706 

V § 744 odst. 1 se uvádí, že členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, 

hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady 

bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně 

nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se 

nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy 

a investice těchto družstevních bytů. 

Není zde uvedeno, že hradí v nájemném rovněž náklady na údržbu bytů, 

resp. je hradí v příspěvku na tvorbu finančního zdroje na opravy a investice 

do těchto bytů. To neodpovídá nově navrhovanému znění odstavce 2, podle 

kterého stanovy určí rozsah pouze v případě, že se týká běžné údržby a 

drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu. Pokud se týká 

oprav, je tato položka uvedena v odstavci 1 a vztažena i k bytům, ale údržba 

zde uvedena není.  

Znamená to, že podle odstavce 1 nájemci hradí v nájemném náklady na 

opravy a investice pokud se týkají domů i bytů, zatímco běžnou údržbu bytů 

hradí pouze v rozsahu stanov, protože v odstavci 2 se hovoří pouze o 

drobných opravách a běžné údržbě, přičemž o údržbě domů a bytů 

ustanovení neupravuje. Doporučujeme návrh v tomto směru upřesnit. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že je pravidlo vyložitelné. Stanovy bytového 

družstva určí, co všechno náleží do běžné údržby a drobných oprav, 

které si provádí a hradí sám nájemce. Ve zbytku se uplatní odstavec 

1. Přestože zde není výslovně uvedena údržba, domníváme se, že je 

v příspěvku zahrnuta již de lege lata. 

K části první, bodu 707 

Podle návrhu novely vyloučením nájemce, člena bytového družstva, pro 

porušování jeho povinností, by po pravomocném rozhodnutí soudu o 

potvrzení vyloučení, nebo v případě, že by vyloučený člen BD nepodal 

návrh k soudu, pro družstvo započal komplikovaný proces. V době, kdy by 

v bytě bydlel vyloučený člen BD, jehož nájem zřejmě zanikl, avšak má s BD 

uzavřenou nájemní smlouvu podle § 747 odst. 1 věty první, by BD muselo 

připravit prodej bytu, uskutečnit inzerci, umožnit prohlídky bytu, poskytovat 

i informace o bydlící osobě atd. Veškeré tyto nutnosti směřující na 

vyloučeného člena, který porušoval svoje povinnosti, přičemž mohl svůj 

podíl převést sám již dříve, budou přeneseny na družstvo, které bude 

povinno realizovat prodej ještě za obývání bytu bývalým členem družstva, 

což výrazně sníží cenu prodávaného bytu. Nebo by družstvo muselo 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 748 a 749 budou znít následovně: 

„§ 748 

 

(1) Vypořádací podíl člena bytového družstva určí stanovy, 

musí však vždy odpovídat spravedlivému uspořádání 

vztahů mezi členem a bytovým družstvem. 

(2) Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl roven výši 

splněného členského vkladu. Liší-li se však významně ke 

dni zániku účasti člena v bytovém družstvu reálná 

hodnota družstevního podílu od výše splněného 

členského vkladu, odpovídá výše vypořádacího podílu 
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realizovat i vyklizení bytu, což by však předpokládalo další soudní řízení, 

dále postup podle o. s. ř., tedy uložení vyklizovaných věcí a jejich následný 

prodej, pokud by si je bývalý nájemce nevyzvedl z úschovy, a tím i další 

náklady, když by nebylo ani jisté, zda budou ze získaného výnosu z prodeje 

uspokojeny.  

Požadujeme proto, aby právní úprava této problematiky byla ponechána jako 

dispozitivní, shodně jako je tomu u jiných obchodních korporací. Není 

rovněž zvažován případ, kdy k udělení příklepu vůbec nedojde. 

Tato připomínka je zásadní. 

reálné hodnotě družstevního podílu. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního 

bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 36 měsíců ode 

dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen 

nájemcem, nebo uplynutím 36 měsíců poté, kdy byla nebo 

mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623 

748, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího 

člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, 

kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

 (2) U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný 

uplynutím 6 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 

zjištěna jeho výše podle § 748. Byl-li takový člen z 

bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 

1 věty první až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v 

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 

řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno.“. 

 

K rozdílové tabulce návrhu právního předpisu s předpisy EU  

V případě rozdílové tabulky doporučujeme uvádět v závěrečném přehledu 

evropských předpisů plné názvy směrnic 2001/86/ES a 2013/34/EU.  

Akceptováno 

ÚV ČR - 

Odbor kompatibility 

 

Mgr. Ing. Dušan Uher  

 

Mgr. Jan Frýdl 

 

Mgr. Bohumil Peterka 

K důvodové zprávě: 

I přesto, že předkladatel v důvodové zprávě na str. 93 odkazuje 

v podrobnostech na srovnávací tabulky, je nezbytné, aby výčet předpisů, 

které jsou ve vztahu k předkládanému návrhu transpoziční, byl úplný. 

Navrhujeme tak doplnit výčet předpisů EU také o směrnice, které jsou 

návrhem transponovány v minimální míře (viz. výčet níže). 

Akceptováno 

 

 

Nad rámec předloženého návrhu: 

K § 774 zákona o obchodních korporacích: 

V souvislosti s implementací směrnice 2017/1132 je nutno v souladu s čl. 48 

odst. 3 Legislativních pravidel vlády aktualizovat § 774 ZOK. 

Akceptováno  

Nad rámec předloženého návrhu: 

K § 518 zákona o obchodních korporacích: 

Čl. 75 odst. 1 směrnice 2017/1132 stanoví, že v případě snížení upsaného 

základního kapitálu musí mít alespoň věřitelé, jejichž pohledávky vznikly 

před zveřejněním rozhodnutí o snížení, přinejmenším právo na zajištění 

Akceptováno 

 

Návrh bude upraven. 
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pohledávek, které ke dni zveřejnění nejsou splatné. Oproti tomu § 518 odst. 

3 ZOK váže vznik práva na zajištění k okamžiku doručení výzvy nebo až 

druhého zveřejnění. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

Ministerstvo financí 

 

JUDr. Stanislava 

Vosková 

tel. 257 042 473, 

stanislava.voskova@m

fcr.cz, 

 

JUDr. Zdeněk Lankaš 

tel. 257 042 262, 

zdenek.lankas@mfcr.c

z 

 

Ing. Mgr. Jaroslav 

Křemen 

tel. 257 042 031, 

jaroslav.kremen@mfcr

.cz 

 

Mgr. Bc. Aleš Králík, 

LL.M. tel. 257 042 

435, 

ales.kralik@mfcr.cz 

 

Ing. Pavla Strakošová, 

tel. 257 043 163, 

pavla.strakosova@mfc

r.cz 

 

Ing. Tomáš Severa 

tel. 257 042 747, 

tomas.severa@mfcr.cz 

K bodům 20 až 23 a bodu 33, § 34 a 35 a § 40 

Ustanovení upravující pravidla stanovení podílu na zisku, záloh na zisku 

a jejich distribuci dle našeho názoru popírají logiku tvorby a použití 

účelových fondů tvořených ze (zdaněného) zisku, i kapitálových fondů, 

které podle navrhovaného § 34 odst. 6 jsou zařazeny do kategorie jiných 

vlastních zdrojů, a prakticky legitimizuje z těchto fondů vytváření 

„podsložek“ zisku, se kterými může obchodní korporace volně „disponovat“ 

při tvorbě podílu na zisku. Nesouhlasíme s použitím slov „jiné vlastní 

zdroje“; jednak se tak v daném kontextu zavádí velmi mlhavý pojem, jednak 

součástí „vlastních zdrojů“ je např. ážio. Je otázkou, zda skutečně je 

úmyslem předkladatele umožnit výplatu ážia v rámci stanovení výše podílu 

na zisku. Navíc upozorňujeme, že možnost rozdělení ostatních vlastních 

zdrojů, které jsou v předkládací zprávě konkretizovány na příkladu 

oceňovacích rozdílů z přecenění, je v praxi často zneužívána zejména 

prostřednictvím účelových fúzí společností.  

Rovněž není jasné, proč se text navrhovaného ustanovení § 34 odst. 1 

odchyluje od judikatury Nejvyššího soudu. 

Navrhujeme osobní jednání zástupců Ministerstva financí specializujících se 

na oblast účetnictví s předkladatelem za účelem nalezení společného 

přístupu k nakládání s podílem na zisku, fondů tvořených ze zisku a 

ostatních vlastních zdrojů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno  

 

Předně poznamenáváme, že zákon již de lege lata rozlišuje mezi 

rozdělováním zisku a rozdělováním jiných vlastních zdrojů. Pojem 

„jiné vlastní zdroje“ není novelou zaváděn, nýbrž s ním pracuje již 

stávající znění ZOK [srov. skupinový nadpis k § 40 až 43, dále § 40 

odst. 1, § 190 odst. 2 písm. g), § 278 odst. 1, § 350 odst. 1, § 421 

odst. 2 písm. h), § 495 odst. 2 a § 567 odst. 4; tento pojem znal i 

obchodní zákoník – srov. např. § 187 odst. 1 písm. f) ObchZ]. 

V tomto ohledu se tedy nic nemění. O tom, že lze rozdělovat jiné 

vlastní zdroje, není pochyb ani v právní teorii – srov. např. Dědič, J., 

Lasák, J.: Vybrané otázky rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů 

a poskytování záloh na dividendy v akciové společnosti po 

rekodifikaci, Bulletin Komory daňových poradců ČR, 1/2014, s. 18-

24, nebo Rozhovor s Pavlem Pravdou Výplata zisku a jiných 

vlastních zdrojů aneb je možné vyplatit zisk i tam, kde žádný není? 

Auditor, 2/2016, s. 29-31. Nejde tedy o nově zaváděný pojem, ale o 

pojem dlouhodobě používaný. 

S ohledem na zákonné rozlišování mezi distribucí zisku a distribucí 

jiných vlastních zdrojů není možno distribuovat ážio při rozdělení 

zisku, nýbrž při distribuci jiných vlastních zdrojů; samozřejmě při 

splnění příslušných zákonných podmínek. Nedostali jsme dosud 

žádný podnět pro zákaz distribuce jiných vlastních zdrojů; jde o 

v praxi dlouhodobě známý nástroj. Není důvod, aby se do konce 

existence obchodní korporace v ní zadržovaly jiné vlastní zdroje, 

které by nakonec při její likvidaci připadly stejně (byla-li korporace 

prosperující) společníkům. Takový zákaz proto předkládaná novela 

nezavádí. I za trvání korporace je samozřejmě nezbytné chránit 

věřitele společnosti, proto je distribuce jiných vlastních zdrojů možná 

pouze v případě, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky, 

např. test podle § 40 odst. 1 a 3 (ve znění novely). 

Lze nicméně souhlasit, že distribuce jiných vlastních zdrojů by měla 

podléhat stejným pravidlům jako distribuce zisku, proto bude test 

navrhovaného § 34 odst. 2 rozšířen i na distribuci jiných vlastních 

zdrojů a dále budou v příslušném testu zohledňovány i fondy, které 

nejsou tvořeny ze zisku (avšak stále jen ty fondy, s nimiž je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)

mailto:stanislava.voskova@mfcr.cz
mailto:stanislava.voskova@mfcr.cz
mailto:zdenek.lankas@mfcr.cz
mailto:zdenek.lankas@mfcr.cz
mailto:jaroslav.kremen@mfcr.cz
mailto:jaroslav.kremen@mfcr.cz
mailto:ales.kralik@mfcr.cz
mailto:pavla.strakosova@mfcr.cz
mailto:pavla.strakosova@mfcr.cz
mailto:tomas.severa@mfcr.cz


 7 

společnost oprávněna disponovat, tedy nikoli vázané fondy, jako 

např. oceňovací rozdíly z přecenění majetku). 

Kromě toho bude zrušen navrhovaný § 34 odst. 6 a namísto něj bude 

v příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, která 

mají dopadat i na distribuci jiných vlastních zdrojů, tato skutečnost 

výslovně uvedena, čímž se posílí právní jistota. 

Za účelem zvýšení transparentnosti se doplní do § 66 písm. c) ZVR, 

že se do sbírky listin ukládá i návrh na rozdělení JVZ, např. „…, 

návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo návrh 

vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu,…“. 

Co se týče odchýlení se od judikatury Nejvyššího soudu, jde o reakci 

na požadavky z praxe a ostatně i nelogičnost judikovaných závěrů. 

Účetní závěrka nemusí být aktuální ani před uplynutím šesti měsíců 

od skončení účetního období a na druhou stranu může být stále 

vypovídající i na konci účetního období. Nastavení šestiměsíční lhůty 

je tak umělé a nedůvodně omezuje společnosti při ekonomickém 

plánování. 

Počítáme, že návrh bude opětovně konzultován se zástupci 

Ministerstva financí specializujících se na oblast účetnictví. 

 

Vyjádření MF  

 

Požadujeme, aby bylo najisto postaveno (a to buď v návrhu zákona, 

nebo alespoň v důvodové zprávě), že za části vlastního kapitálu, které 

nejsou určeny k rozdělení a výplatě, se považují ty části vlastního 

kapitálu (resp. ty jiné vlastní zdroje), u nichž účetní předpisy upravují 

režim jejich vzniku a následného řešení (včetně jejich zániku). 

Doplněním legislativního textu se docílí zvýšení právní jistoty 

subjektů práva při respektování zásady, že obchodní právo může 

povolit výplatu jakýchkoliv částí vlastního kapitálu mimo ty části, 

které nejsou k výplatě určeny.  

Dále žádáme o zařazení tabulky s vymezením struktury vlastního 

kapitálu podle konkrétních položek rozvahy (bilance) s informací o 

možnostech a podmínkách jejich rozdělení/výplaty (popř. 

nerozdělení) do důvodové zprávy. Upravenou tabulku zasíláme 

přílohou (Příloha č. 1). 

 

MSp 
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Do § 34 odst. 2 bude doplněna věta třetí: „K rozdělení nelze použít 

fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje jiný právní předpis 

nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení 

vylučuje.“ Navrhovaná tabulka bude po úpravách doplněna do 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření MF 

Požadujeme upravit doplněnou větu „K rozdělení nelze použít fondy, 

jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje jiný právní předpis nebo 

společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.“ 

Tato úprava dle našeho názoru lépe vystihuje námi požadované 

doplnění textu zákona.   

Jako vhodné se nám jeví zkrátit Vámi upravenou tabulku JVZ 

vypuštěním prostředního sloupce, který je pro účely ZOK 

nadbytečný. 

MSp 

 

Akceptováno – doplněná věta bude příslušným způsobem upravena a 

tabulka JVZ bude zkrácena. 

 

Vyjádření MF 

 

S vypořádáním souhlasíme. 

K bodům 21 a 22, § 34 odst. 2 a § 34 odst. 6 

V hypotéze chybí základní předpoklad, že bylo dosaženo zisku za aktuální 

účetní období.  

Text pravidla výpočtu částky zisku k rozdělení by dle našeho názoru měl být 

zkrácen a mělo by být stanoveno: „Částka zisku k rozdělení nesmí 

v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku 

hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření 

minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku.“ Pokud dochází 

k uzavření majetku entity, obchodní společnosti, aby sloužil k jejímu 

podnikání, mělo by docházet k vyvádění tohoto majetku prostřednictvím 

kapitálových fondů dostatečně transparentním a předem předvídatelným 

způsobem. Vyvádění vlastních zdrojů prostřednictvím podílů na zisku 

za dostatečně transparentní způsob nepovažujeme.   

Dále je nejasné, proč je výslovně uváděna zdánlivost rozhodnutí. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno jinak  

 

Distribuce jiných vlastních zdrojů by měla podléhat stejným 

pravidlům jako distribuce zisku, proto bude test navrhovaného § 34 

odst. 2 rozšířen i na distribuci jiných vlastních zdrojů, a dále budou 

v příslušném testu zohledňovány i fondy, které nejsou tvořeny ze 

zisku (avšak stále jen ty fondy, s nimiž je společnost oprávněna 

disponovat, tedy nikoli vázané fondy, jako např. oceňovací rozdíly 

z přecenění majetku). 

Zdánlivost rozhodnutí není ničím novým, pracuje s ní již stávající 

znění zákona, používá však spojení, že „na rozhodnutí se hledí, jako 

by nebylo přijato“. Zdánlivost rozhodnutí je nezbytná z toho důvodu, 

aby zde nebyl právní titul pro výplatu podílu na zisku. Případně 

vyplacené podíly na zisku (v rozporu s tímto testem) je třeba vrátit 

(není zde právní titul). Legislativní zkratka „zdánlivé rozhodnutí“ 

bude i s ohledem na připomínky dalších připomínkových míst 
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zrušena a nahrazena formulací: „rozhodnutí nemá právní účinky“; 

důsledek však bude stejný, jako je dle stávajícího znění zákona 

(používá se spojení, že „na rozhodnutí se hledí, jako by nebylo 

přijato“), tedy rozhodnutí nebude existovat. 

 

Vyjádření MF 

 

Požadujeme, aby bylo opět v důvodové zprávě uvedeno, případně 

odkázáno na příslušnou část důvodové zprávy, že za části vlastního 

kapitálu, které nejsou určeny k rozdělení a výplatě, se považují ty 

části vlastního kapitálu (resp. ty jiné vlastní zdroje), u nichž účetní 

předpisy upravují režim jejich vzniku a následného řešení (včetně 

jejich zániku). Doplněním legislativního textu se docílí zvýšení 

právní jistoty subjektů práva při respektování zásady, že obchodní 

právo může povolit výplatu jakýchkoliv částí vlastního kapitálu 

mimo ty části, které nejsou k výplatě určeny. 

 

MSp 

 

Do § 34 odst. 2 bude doplněna věta třetí: „K rozdělení nelze použít 

fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje jiný právní předpis 

nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení 

vylučuje.“ V tomto smyslu bude doplněna i důvodová zpráva. 

 

Vyjádření MF 

Požadujeme upravit doplněnou větu „K rozdělení nelze použít fondy, 

jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje jiný právní předpis nebo 

společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.“ 

Tato úprava dle našeho názoru lépe vystihuje námi požadované 

doplnění textu zákona.    

 

MSp 

 

Akceptováno – doplněná věta bude příslušným způsobem upravena a 

tabulka JVZ bude zkrácena. 

 

Vyjádření MF 

 

S vypořádáním souhlasíme. 
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K bodu 23, § 35 odst. 1 

Mezitímní účetní závěrka se podle § 19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 

sestavuje v průběhu účetního období k jinému okamžiku než ke konci 

rozvahového dne v případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy. 

Požadujeme přeformulovat § 35 odst. 1 tak, aby byla zachována dikce § 19 

odst. 3 zákona o účetnictví a to tak, aby byl stanoven konkrétní okamžik, ke 

kterému se mezitímní účetní závěrka sestavuje.    

Dále požadujeme doplnit, kdo rozhoduje o výplatě zálohy na podíl na zisku 

a zda toto rozhodnutí podléhá nějakému schválení. Doporučujeme zvážit 

doplnění povinnosti, aby nejvyšší orgán schvaloval mezitímní účetní 

závěrku a současně schvaloval i rozhodnutí o vyplacení zálohy na podíl 

podílu na zisku.   

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Částečně akceptováno jinak 

 

V návaznosti na dohodu se zástupci Ministerstva financí 

specializujících se na účetnictví bude k novele zákona o obchodních 

korporacích připojena i novela zákona o účetnictví. Měl by se 

novelizovat § 19 odst. 3 zákona o účetnictví tak, aby se namísto „V 

případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy…“ hovořilo o 

případech, kdy zvláštní právní předpisy předpokládají sestavení 

mezitímní účetní závěrky. Tímto se návrh dostane do souladu se 

zákonem o účetnictví. 

Proces rozhodování o záloze vyplývá již de lege lata ze zákona o 

obchodních korporacích a občanského zákoníku. Podle § 163 OZ 

platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou 

zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné 

moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Jelikož zákon o 

obchodních korporacích nesvěřuje rozhodování o poskytnutí záloh do 

působnosti jiného orgánu, náleží orgánu statutárnímu (jednatel, 

představenstvo). To však nevylučuje, aby společenská smlouva 

(stanovy) svěřila toto rozhodnutí například valné hromadě. 

S ohledem na působnost valné hromady se nevyžaduje schválení 

mezitímní účetní závěrky valnou hromadou. Požadavek na schválení 

valnou hromadou by proces vyplácení záloh značně komplikoval 

(činil velmi neflexibilním) a prodražil (náklady na svolání a konání 

valné hromady). Nutno však podotknout, že poslední slovo v tom, 

zda záloha společníkům (akcionářům) zůstane, má samotná valná 

hromada. Pokud totiž valná hromada o rozdělení příslušné části zisku 

mezi společníky nerozhodne, záloha na podíl na zisku se bude vracet 

(srov. navrhovaný § 35 odst. 2; podotýkáme, že v návaznosti na 

připomínky vznesené v meziresortním připomínkovém řízení se bude 

vypouštět § 35 odst. 3). 

 

Vyjádření MF 

 

S vypořádáním souhlasíme. 

K bodu 33, § 40 odst. 4 

Možnost sestavení mezitímní účetní závěrky je v rozporu s § 19 odst. 3 

zákona o účetnictví. Navíc pokud je stanovena „možnost“ sestavení účetní 

závěrky, kdo konkrétně je kompetentní ve věci rozhodnutí sestavení 

mimořádné účetní závěrky. Požadujeme přeformulovat § 35 odst. 1 tak, aby 

Částečně akceptováno jinak 

 

V návaznosti na dohodu se zástupci Ministerstva financí 

specializujících se na účetnictví bude k novele zákona o obchodních 

korporacích připojena i novela zákona o účetnictví. Měl by se 
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byla zachována dikce § 19 odst. 3 zákona o účetnictví a to tak, aby byl 

stanoven konkrétní okamžik, ke kterému se mezitímní účetní závěrka 

sestavuje.     

Dále pro posílení právní jistoty požadujeme doplnit vysvětlení textu 

„významným, a nikoli jen přechodným ztrátám“.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

novelizovat § 19 odst. 3 zákona o účetnictví tak, aby se namísto „V 

případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy…“ hovořilo o 

případech, kdy zvláštní právní předpisy předpokládají sestavení 

mezitímní účetní závěrky. Tímto se návrh dostane do souladu se 

zákonem o účetnictví. 

Poslední věta § 40 odst. 4 nebude zakládat povinnost vyhotovit účetní 

závěrku po uplynutí 6 měsíců, část věty za středníkem bude zrušena. 

V průběhu celého roku bude vyhotovení mezitímní účetní závěrky 

ponecháno na uvážení člena statutárního orgánu (jako možnost). 

V návaznosti na přijaté připomínky se nebude hovořit o 

„významných, a nikoli v jen přechodných ztrátách“, nýbrž pouze o 

„významných ztrátách“. Půjde zpravidla o významné události, které 

by měly být v souladu s § 19 odst. 6 zákona o účetnictví popsány 

v příloze v účetní závěrce. Konečný výklad se však ponechává na 

rozhodovací praxi; vždy bude záviset na okolnostech konkrétního 

případu. 

 

Vyjádření MF 

 

Stále se nám jeví jako problematické obsahové vymezení pojmu 

„významné a nikoliv jen přechodné ztráty“, a proto navrhujeme 

vypuštění novelizovaného § 40 odst. 4 ZOK. V případě, že naší 

připomínce nebude vyhověno, požadujeme alespoň text „k 

významným a nikoliv jen přechodným ztrátám“ nahradit textem 

„k významným ztrátám“ a v tomto smyslu upravit i důvodovou 

zprávu. 

Pro případ, že nevyhovíte našemu požadavku na vypuštění § 40 odst. 

4 ZOK, předkládáme návrh novely § 19 odst. 3 zákona o účetnictví 

(včetně důvodové zprávy) - Příloha č.2. 

 

MSp 

Akceptováno 

Navrhovaný § 40 odst. 4 bude bez náhrady vypuštěn. 

K bodu 41, § 46 odst. 4  

Považujeme za problematickou solidární odpovědnost zástupce právnické 

osoby s právnickou osobou, zvláště pokud je daný zástupce např. vázán 

pokyny právnické osoby, které např. z titulu zaměstnanecké smlouvy je 

povinen plnit. Nespatřujeme jako nutné, aby zde byla solidární odpovědnost, 

pokud je zde odpovědnost dané právnické osoby.  

Neakceptováno 

 

Solidární odpovědnost posiluje postavení obchodní korporace, ta se 

totiž může obrátit jak na zástupce právnické osoby, tak i na samotnou 

právnickou osobu, která je členem jejího orgánu. Přestože nelze 

vyloučit, že právnická osoba bude dávat svému zástupci pokyny, je 
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Tato připomínka je zásadní. třeba zdůraznit, že tento zástupce je povinen jednat s péčí řádného 

hospodáře (§ 46 odst. 5). Na zástupce, přestože není stricto sensu 

členem voleného orgánu obchodní korporace, se kladou stejné 

požadavky jako na samotného člena statutárního orgánu (§ 46 odst. 

5). Pokud více členů voleného orgánu způsobí obchodní korporaci 

újmu, jsou za to také odpovědni společně a nerozdílně (§ 2915 OZ). 

Pravidlo § 46 odst. 4 ZOK tak pouze formuluje obdobné pravidlo i 

pro situace, kdy je členem orgánu právnická osoba a její funkci 

vykonává zmocněnec. Pravidlo ničeho nic nestanoví o vnitřním 

vztahu mezi právnickou osobou (jako členem orgánu) a jejím 

zástupcem - pokud by právnická osoba nahradila škodu, ač tato byla 

způsobena jednáním zmocněnce, může se právnická osoba dovolávat 

vypořádání se se zmocněncem podle účasti na způsobení vzniklé 

škody, vůči zmocněnci by tak měla regres (§ 2916 OZ). S ohledem 

na skutečnost, že se chce chránit dotčená obchodní korporace, resp. 

se chce usnadnit její postavení při vymáhání újmy, považujeme za 

žádoucí zachovat stávající znění. 

 

Vyjádření MF – měníme na doporučující 

K bodům 92 a 93, § 83  

Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou úpravou, pokud jde o ověření zprávy 

o vztazích způsobem stanoveným v § 83 odst. 4. 

Navrhovaná změna (§ 83 a 84) je nedostatečně zdůvodněna a nezohledňuje 

dodatečné náklady na její zavedení, neboť problematika ověření zprávy 

o vztazích jako samostatného ověření byla z právního řádu prostřednictvím 

zákona o obchodních korporacích vypuštěna a ponechána v rovině obecné 

upravené zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 

(dále jen „zákon o auditorech). 

V důvodové zprávě je uváděno, že výrok o ověření zprávy o vztazích bude 

nedílnou součástí zprávy o ověření účetní závěrky. Tato skutečnost nejen, 

že z návrhu explicitně nevyplývá, zároveň jde o návrh národní úpravy tzv. 

„gold plating“ a tedy úpravu nad rámec transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, 

konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých 

forem podniků a směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/43/ES 

o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, což není 

rovněž řádně zdůvodněno ani s vyčíslením dopadů. Z předložených 

materiálů rovněž není patrné, že by tato skutečnost byla vyžadována 

komunitárním právem. 

Částečně akceptováno 

 

Úprava přezkumu zprávy o vztazích auditorem bude ve spolupráci 

s MF vyjasněna tak, aby ze zákona o obchodních korporacích jasně 

vyplývala povinnost přezkumu zprávy o vztazích auditorem jako 

součásti výroční zprávy, aniž by však docházelo k výkladovým 

nejasnostem či pochybnostem o rozsahu přezkumu.  

 

Vyjádření MF je zpracováno  v přiloženém samostatném materiálu 

(Příloha č. 3). 

 

 

Vyjádření MSp je zapracováno v samostatném dokumentu. 

 

Vyjádření MF je zpracováno  v přiloženém samostatném materiálu. 

 

MSp 

 

Úprava přezkumu zprávy o vztazích auditorem byla ve spolupráci 

s MF přepracována, aby ze zákona o obchodních korporacích jasně 
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Ověření zprávy o vztazích lze považovat za ověření zcela nesouvisející 

s povinným auditem a vyžadované nad jeho rámec, tedy postrádáme logiku 

zahrnutí výroku do zprávy o ověření účetní závěrky. 

Z návrhu není patrné, proč je ověření zprávy o vztazích vždy podmíněno 

ověřením účetní závěrky. Text ustanovení odstavce 4 je zcela zavádějící 

neboť předkladatel z něj zároveň dovozuje povinnost auditora vydat výrok 

a uvést jej ve zprávě o ověření účetní závěrky. Platí-li ustanovení § 84 odst. 

2 a zpráva o vztazích se připojuje resp. je (nedílnou) součástí výroční 

zprávy, navrhovaná úprava v § 83 zcela postrádá smysl a je vůči současně 

platné právní úpravě obsažené v zákoně o auditorech, duplicitní, protože 

z ustanovení § 18, resp. aplikace Mezinárodních auditorských standardů 

(v tomto případě zejména ISA 720 - Povinnosti auditora týkající se ostatních 

informací) platí, že „Auditor je podle tohoto standardu povinen seznámit se 

s ostatními informacemi a tyto informace posoudit“. 

S rozšířením obsahu zprávy o ověření účetní závěrky zásadně nesouhlasíme 

a požadujeme navrhovanou úpravu včetně zavádějícího textu důvodové 

zprávy vypustit. 

Ustanovení odstavce 1 je zmatečné, zatímco povinnost auditora ověřit 

zprávu o vztazích je stanovena až v odstavci 4, odstavec 1 požaduje, aby 

kontrolní orgán sdělil své stanovisko ke zprávě auditora. Platí-li, že součástí 

zprávy o ověření účetní závěrky je i výrok o ověření zprávy o vztazích, je 

povinností kontrolního orgánu vyjádřit se k celé zprávě auditora, což 

postrádá jakýkoliv smysl a přidanou hodnotu, a pouze dotčenému subjektu 

navyšuje administrativní zátěž a náklady a prakticky jde o nepřímou novelu 

zákona o auditorech, což je zcela nežádoucí. 

Obecně platí, že zpráva auditora představuje nezávislé ověření některých 

skutečností, vyjádření k takové zprávě je pak zcela na vnitřním uspořádání 

dotčeného subjektu a není nezbytně nutné takový postup kodifikovat. 

Navrhovanou změnu v odstavci 1 požadujeme vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

vyplývala povinnost přezkumu zprávy o vztazích auditorem jako 

součásti výroční zprávy, aniž by však docházelo k výkladovým 

nejasnostem či pochybnostem o rozsahu přezkumu. Upravena byla 

rovněž pravidla pro ukládání zprávy o vztazích do sbírky listin.  

 

Vyjádření MF 

 

S vypořádáním souhlasíme. 

 

K bodům 94 a 95, § 84 

Obecně lze poukázat na to, že navrhovaná úprava týkající se opatření ke 

zprávě o vztazích je zmatečná, a zejména zcela nenaplňuje zamýšlený 

záměr, a to zvýšení právní jistoty uživatelů práva. S navrhovanou úpravou § 

84 nelze tedy souhlasit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

 

Úprava přezkumu zprávy o vztazích auditorem bude ve spolupráci 

s MF vyjasněna (více viz výše).  

 

Vyjádření MF je zpracováno  v přiloženém samostatném materiálu 

(Příloha č. 3). 

 

Vyjádření MSp je zapracováno v samostatném dokumentu. 
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Vyjádření MF je zpracováno  v přiloženém samostatném materiálu. 

 

MSp 

 

Úprava přezkumu zprávy o vztazích auditorem byla ve spolupráci 

s MF přepracována, aby ze zákona o obchodních korporacích jasně 

vyplývala povinnost přezkumu zprávy o vztazích auditorem jako 

součásti výroční zprávy, aniž by však docházelo k výkladovým 

nejasnostem či pochybnostem o rozsahu přezkumu. Upravena byla 

rovněž pravidla pro ukládání zprávy o vztazích do sbírky listin.  

 

Vyjádření MF 

 

S vypořádáním souhlasíme. 

 

K bodu 105, § 88 odstavec 3 

V návaznosti na výše uvedené připomínky (§ 83 a 84) požadujeme 

přeformulovat odstavec 3 v § 88. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

 

Úprava přezkumu zprávy o vztazích auditorem bude ve spolupráci 

s MF vyjasněna (více viz výše). 

 

Vyjádření MF je zpracováno  v přiloženém samostatném materiálu 

(Příloha č. 3). 

 

Vyjádření MSp je zapracováno v samostatném dokumentu. 

 

Vyjádření MF je zpracováno  v přiloženém samostatném materiálu. 

MSp 

 

Úprava přezkumu zprávy o vztazích auditorem byla ve spolupráci 

s MF přepracována, aby ze zákona o obchodních korporacích jasně 

vyplývala povinnost přezkumu zprávy o vztazích auditorem jako 

součásti výroční zprávy, aniž by však docházelo k výkladovým 

nejasnostem či pochybnostem o rozsahu přezkumu. Upravena byla 

rovněž pravidla pro ukládání zprávy o vztazích do sbírky listin.  

 

 

Vyjádření MF 
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S vypořádáním souhlasíme. 

K bodu 126, § 113 odst. 1 písm. c) 

Považujeme za příliš zatěžující, že osoba, která není plně svéprávná, nemůže 

dědit podíl ve veřejné obchodní společnosti. Tato regulace může činit velký 

problém v případě dědictví nezletilé osoby, kdy tato osoba nemůže nabýt 

podíl ve společnosti a zároveň dochází ke zrušení společnosti. 

Nedomníváme se, že je účelné takto limitovat dědictví, zvláště u osob, které 

svéprávné např. časem budou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Zákaz dědění podílu ve veřejné obchodní společnosti osobě, která 

není plně svéprávná (tj. osobě s částečnou svéprávností nebo 

s omezenou svéprávností), souvisí s navrhovaným § 95 odst. 3, podle 

něhož nemůže být společníkem fyzická osoba, která není plně 

svéprávná; toto ustanovení přitom připomínkové místo nerozporuje. 

Není vhodné připustit nedůslednost zákona, kdy by se osoba, která 

není plně svéprávná, nemohla stát společníkem veřejné obchodní 

společnosti (tedy nemohla se stát jejím zakladatelem nebo do 

společnosti přistoupit změnou společenské smlouvy), zároveň by 

však mohla podíl ve veřejné obchodní společnosti zdědit. 

Důvodem, proč se navrhuje neumožnit osobám, které nejsou plně 

svéprávné, aby se staly společníky veřejné obchodní společnosti, je 

jejich ochrana. Osoby, které nejsou plně svéprávné, mohou právně 

jednat pouze omezeně, přesto by se měly (ze zákona) stát členy 

statutárního orgánu a (minimálně podle navrhované úpravy) 

rozhodovat v otázkách obchodního vedení společnosti a zastupovat 

společnost navenek. Je sice pravdou, že by v rozsahu omezené 

svéprávnosti mohli za osoby jednat zákonní zástupci nebo 

opatrovníci (popř. s přivolením soudu), ale i v takovém případě by 

riziko neomezeného ručení za dluhy společnosti tížilo osoby, které 

nejsou plně svéprávné. Dále je třeba chránit i ostatní společníky ve 

společnosti, kteří by byli v důsledku rozhodování a jednání například 

zákonného zástupce či opatrovníka rovněž vystaveni neomezenému 

ručení. Osobní společnosti jsou přitom stavěny na velké důvěře mezi 

společníky a na skutečnosti, že společníci rozhodují o tom, kdo se 

stane členem statutárního orgánu (úpravou společenské smlouvy a 

členství je spojeno s podílem). To by však nešlo, pokud by za osobu 

s omezenou svéprávností jednal zákonný zástupce či opatrovník; třetí 

osoby jsou z členství ve statutárním orgánu vyloučeny.   

Dále upozorňujeme, že připustí-li společenská smlouva veřejné 

obchodní společnosti dědění podílu a není-li dědic podílu plně 

svéprávný, neznamená to vždy zrušení společnosti. Podle § 113 odst. 

2 se zbývající společníci mohou dohodnout, že společnost nadále 

trvá. V takovém případě náleží dědici, který není plně svéprávný, 

vypořádací podíl. Nedohodnou-li se ostatní společníci na dalším 

trvání společnosti, náleží dědici, který není plně svéprávný, podíl na 
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likvidačním zůstatku. Fakticky tedy nedochází k limitaci dědictví, 

neboť součástí dědictví bude vypořádací podíl nebo podíl na 

likvidačním zůstatku.  

 

Vyjádření MF – měníme na doporučující 

K bodu 491, § 448 

Požadujeme změnu úpravy, podle které volí ve společnosti s více než 500 

zaměstnanci třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci. Praxe ukázala, že tento 

poměr je příliš vysoký. Jako dostačující by mohla být povinnost volby 

alespoň jednoho člena dozorčí rady zaměstnanci, vyšší počet, který by 

mohly určit stanovy, by pak byl limitován jednou třetinou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 

Nejsme si vědomi tvrzené problematičnosti poměru členů dozorčí 

rady volených zaměstnanci a členy volenými valnou hromadou. 

Povinná volba jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci 

v akciových společnostech s více než 500 zaměstnanci byla zavedena 

zákonem č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), který je účinný od 14. ledna 2017; v současné chvíli je 

tedy součástí právního řádu něco málo přes jeden rok. Zároveň 

přechodné ustanovení k citovanému zákonu stanoví akciovým 

společnostem s více než 500 zaměstnanci povinnost uvést ujednání 

stanov a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do 2 let od 

nabytí účinnosti předmětného zákona, tj. nejpozději do 15. ledna 

2019. 

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že je příliš brzy na 

zhodnocení, zda je jedna třetina členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci adekvátní, nebo nikoli. Na druhou stranu musíme 

poznamenat, že z komparativního hlediska je jedna třetina členů 

dozorčí rady volených zaměstnanci zcela adekvátní. 

V zájmu právní jistoty a předcházení vzniku dalších nákladů 

společnostem, které se již přizpůsobily požadavkům zákona, trváme 

na ponechání stávajícího poměru členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci.   

 

Vyjádření MF 

S vypořádáním nesouhlasíme. Ministerstvo financí má z fungování 

dozorčích rad (dále jen „DR“) ve společnostech s majetkovou účastí 

státu s touto úpravou negativní zkušenosti – zástupci zaměstnanců ve 

většině případů na kontrolní roli víceméně rezignují a jsou pasivní 

nebo  podporují stanoviska managment, navíc je jejich pohled na 

fungování podniku často příliš úzký a nereflektující činnost podniku 

v dlouhodobém horizontu. S povinným třetinovým podílem je navíc 

spojena i nutnost konstruovat DR tak, aby jejich počet byl dělitelný 3, 
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což by bez této povinnosti nebylo nezbytné.   

Současně upozorňujeme, že úprava povinné účasti zaměstnanců v DR 

již v právním řádu obsažena byla (obchodní zákoník) a od této 

úpravy bylo právě při přípravě ZoK upuštěno.  

Podle našeho názoru návrh ani nijak nekomplikuje činnost 

obchodních společností, který by se úprava týkala, pokud již upravily 

(nebo před účinností nyní navrhované úpravy upraví) své stanovy a 

složení dozorčích rad. Jen by jim v případech, kdy se v jejich 

konkrétním případě navržené řešení neosvědčilo, umožnila tento 

počet snížit. Úprava, kterou MF navrhuje, by si tedy nevyžadovala 

přechodné ustanovení ani žádnou aktivitu  od dotčených obchodních 

společností, pokud by měly za to, že jim stávající podíl zaměstnanců 

v DR vyhovuje.   

 

Replika MSp  

Částečně akceptováno 

Bude snížen počet povinně kodeterminových členů na 1, naopak se 

nenavrhuje měnit maximální hranici dobrovolně kodeterminovaných 

členů. Jde o úpravu dispozitivní, proto si každá společnost (resp. 

akcionáři) může sama určit, zda jí postačuje 1/3 nebo chce ½ 

kodeterminovaných členů. 

 

Vyjádření MF 

 

S vypořádáním souhlasíme. 

K ČÁSTI DEVÁTÉ, ČL. XI - § 44b odstavec 1 písm. b) 

Požadujeme ponechat znění textu ustanovení písm. b) před čárkou (cit: 

„nemá zvolen monistický systém vnitřní struktury společnosti“), neboť se 

prakticky v kontextu celého ustanovení § 44b jedná o transpoziční 

ustanovení čl. 39/2 Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/43/ES ze 

dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních 

závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení 

směrnice Rady 84/253/EHS.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 

Přijetí připomínkovým místem navrhované textace § 44b odst. 1 

písm. v) zákona o auditorech by znamenalo vyloučení všech 

akciových společností s monistickou strukturou správy a řízení 

z aplikace pravidla o zproštění povinnosti zřizovat výbor pro audit. 

Taková úprava by však byla výrazně přísnější než stávající právní 

úprava, která vylučovala pouze akciové společnosti s monistickým 

systémem vnitřní struktury společnosti, kde je předsedou správní 

rady statutární ředitel. 

Domníváme se, že navrhovanou restriktivní textaci nevyžaduje ani 

evropské právo. Článek 39 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních 

a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 
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78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS 

pouze vyžaduje, aby v případech, kdy správní nebo dozorčí orgán 

vykonává funkce výboru pro audit, nevystupoval předseda tohoto 

orgánu, jímž je výkonný člen orgánu, jako jeho předseda.  

Navrhujeme proto ponechat § 44b odst. 1 písm. b) v následujícím 

znění: 

„b) nemá zvolen monistický systém vnitřní struktury společnosti, kde 

předsedou správní rady je výkonný člen správní rady statutární 

ředitel,“. 

V zákoně sice není pojem „výkonný člen“ užíván, na druhou stranu 

je však užíván pojem „nevýkonný člen“ (srov. § 44 odst. 2 zákona o 

auditorech). Zároveň je pojem „výkonný člen“ užíván i v zákoně o 

bankách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Z toho důvodu 

se nám použití pojmu „výkonný člen“ v zákoně o auditorech jeví 

přijatelným. 

V uvedeném smyslu bude upravena i důvodová zpráva. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o transpoziční ustanovení, bude 

v příslušném smyslu upravena rovněž rozdílová tabulka a doplněna 

srovnávací tabulka výše uvedené směrnice.  

 

Vyjádření MF – bereme na vědomí 

K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ - K obecné části, písm. f)  

V rámci obecné části důvodové zprávy materiálu – písm. f) je uvedeno, 

že pokud nenastanou nějaké komplikace, tak vynaložení dalších nákladů 

v souvislosti s projektem BRIS (tj. technické připojení českého obchodního 

rejstříku na systém propojení evropských obchodních rejstříků) se 

neočekává. Zde podotýkáme, že je nutné, pokud dojde ke zvýšeným 

nákladům souvisejících s tímto projektem, tyto náklady opět zcela pokrýt 

v rámci stávajícího rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti bez 

požadavku na jeho dodatečné navýšení. Požadujeme tuto skutečnost 

výslovně uvést v předmětné části důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 

V současné době je již projekt BRIS i v ČR plně funkční, další 

náklady tak již nelze očekávat. Důvodová zpráva bude v uvedeném 

smyslu upravena. 

 

Vyjádření MF – bereme na vědomí 

K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ - K čl. IV (obdobně i k čl. XIII)  

Navržené odůvodnění považujeme za příliš kusé a požadujeme proto doplnit 

důvodovou zprávu takto 

„Podle navrhované novely zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), bude zrušena 

výslovná úprava statutárního ředitele jako statutárního orgánu akciové 

společnosti s monistickou vnitřní strukturou, viz zrušení § 463 a další 

Akceptováno 

 

Vyjádření MF – bereme na vědomí 
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úpravy zákona o obchodních korporacích. Taková změna má důsledky i pro 

jiné právní předpisy na finančním trhu, které odkazují na statutárního 

ředitele. Platná znění § 8 odst. 2 zákona  bankách a § 10 odst. 2 zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu jsou transpozicí čl. 88 odst. 1 písm. e) CRD 

IV[1], a tedy nelze pravidlo zákazu souběhu pozice CEO s předsedou 

správní rady v případě monistické vnitřní struktury banky, resp. obchodníka 

s cennými papíry bez náhrady vypustit. S ohledem na uvedené se navrhuje 

termín „statutární ředitel“ nahradit termínem „generální ředitel“,[2] když 

termín generální ředitel je již v českém prostředí dostatečně zaveden. 

Navrhovaná úprava v § 8 odst. 1 a 2 zákona o bankách a § 10 odst. 2 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu pak staví najisto, že generální ředitel je 

vždy součástí (členem) správní rady. Obdobné pravidlo platí i pro 

dualistickou strukturu, s výjimkou zavedení neslučitelnosti funkce 

generálního ředitele a člena dozorčí rady (střet zájmů je v daném případě 

takový, že samotný zákaz působení v pozici předsedy dozorčí rady by nebyl 

dostatečný). Navrhovanou úpravou se mj. zachovává přehlednost právní 

úpravy zákona o bankách; v opačném případě, by musel být generální ředitel 

explicitně uveden na mnoha dalších místech zákona, která upravují 

požadavky na vedoucí orgán [např. § 4 odst. 5 písm. e) § 8 odst. 3, 4, 5, 8 a 

9 a 5, § 8a, § 8b odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 2 písm. b), § 

19 odst. 1 písm. b) a d) atd.] za účelem splnění požadavků na vedoucí orgán 

a jeho členy plynoucí z CRD IV.“. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Obecně 

Nad rámec navrhovaných změn se dává ke zvážení nahrazení legislativních 

zkratek v zákoně o obchodních korporacích definicemi. Legislativní zkratky 

jsou zavedeny pro základní pojmy korporátního práva, jako jsou osobní 

společnost a kapitálová společnost (§ 1 odst. 2), peněžitý vklad a nepeněžitý 

vklad (§ 15 odst. 3) nebo vypořádací podíl (§ 36 odst. 1). Tato označení 

potom vzhledem k pravidlu zakotvenému v čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, podle kterého lze text odpovídající zavedené zkratce použít 

jen v daném zákoně a prováděcím předpisu k tomuto zákonu, není možné 

používat v jiných právních předpisech, přestože se jedná o pojmy, které jsou 

předmětem právní úpravy napříč právním řádem; v důsledku toho je nutné 

v ostatních právních předpisech používat mnohoslovné opisy těchto pojmů, 

což brání srozumitelnosti a přehlednosti právní úpravy. V některých 

případech je legislativní zkratkou vymezen právní termín (např. vypořádací 

podíl, kusová akcie), to také neodpovídá Legislativním pravidlům vlády, a to 

čl. 40 odst. 2, podle kterého nelze vymezení nového právního termínu 

Neakceptováno  

 

Uvedený přístup, tedy preference definicí namísto legislativních 

zkratek, je jistě legitimním legislativním přístupem, o jehož 

přínosech nelze mít pochyb. Obzvláště v některých právních 

odvětvích, kde je zaváděno mnoho definic (resp. legislativních 

zkratek), jež jsou používány napříč mnoha zákony (např. bankovní 

právo, právo podnikání na kapitálovém trhu apod.), je tento přístup 

dokonce nepostradatelný. Pokud by byl vytvářen nový právní 

předpis, jistě by bylo přiléhavé debatovat o nahrazení legislativních 

zkratek definicemi. Ovšem v případě novely stávajícího právního 

předpisu nelze považovat takovou změnu za vhodnou, neboť by 

znamenala změnu koncepce a systematiky celého zákona (a zřejmě 

nejen zákona o obchodních korporacích, nýbrž i občanského 

zákoníku a dalších soukromoprávních předpisů), tedy faktické 

přepracování mnoha ustanovení. Taková změna je nežádoucí a ve 
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nahrazovat zavedením legislativní zkratky pro určité slovní spojení. 

Obdobně například v případě legislativní zkratky (finanční asistence) 

zavedené v § 41 zákona o obchodních korporacích. 

svém důsledku nadbytečná. 

K bodu 14, § 26 odst. 2 

Z důvodové zprávy vyplývá, že záměrem je stanovit, že za splnění 

povinnosti uhradit cenu nepeněžitého vkladu odpovídá vkladatel, zatímco 

nabyvatel podílu za splnění této povinnosti pouze ručí. Skutečnost, že 

povinnost uhradit cenu má i po převodu podílu vkladatel, však z navrhované 

textace nijak nevyplývá, pouze se stanoví ručení nabyvatele. Doporučuje se 

ustanovení § 26 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přeformulovat tak, 

aby bylo v souladu s důvodovou zprávou. 

Neakceptováno 
 

Domníváme se, že předmětné pravidlo je formulováno dostatečně 

srozumitelně. Skutečnost, že za splnění povinnosti uhradit cenu 

nepeněžitého vkladu odpovídá vkladatel, plyne z § 26 odst. 1. 

Odstavec 2 pouze stanoví zvláštní úpravu pro případ, je-li podíl 

převeden na jinou osobu. Splnění povinnosti stále tíží vkladatele (to 

plyne z § 26 odst. 1), navíc je stanovena pouze ručební povinnost 

nabyvatele.  

K bodu 14, § 26 odst. 2 

Nad rámec předkládaného materiálu doporučujeme v § 26 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích zrušit slovo „(společník)“. Výraz „vkladatel“ je 

v § 15 odst. 2 zaveden jako legislativní zkratka pro slova „společník nebo 

budoucí společník“ a není zřejmé, jaký je účel doplnění „(společník)“ 

za slovem „vkladatel“. 

 Akceptováno 

  

K bodům 16 a 17, § 32 

Z textu důvodové zprávy není zcela zřejmé, z jakého důvodu by § 32 zákona 

o obchodních korporacích mohl být vykládán jako lex specialis k § 709 odst. 

3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“). Doporučujeme navrhovanou změnu blíže vysvětlit v důvodové 

zprávě. 

 Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 32 odstavec 5 bude z návrhu zákona vypuštěno.  

K bodu 18, § 32a 

Navrhovaný § 32a odst. 1 zákona o obchodních korporacích je duplicitní 

k § 1320 občanského zákoníku v části týkající se zástavního práva; 

doporučuje se v této části zrušit. 

 Akceptováno 

K bodu 21, § 34 odst. 3 

Pokud v rámci nového znění odstavce 3 v § 34 jsou pouhými 

změnami zrušení slov „podílů na zisku“ a změna slov „s tímto zákonem“ 

na slova „se zákonem“, není vhodné tyto změny provádět formou nového 

znění, ale zrušením a nahrazením daných slov, neboť ze současného znění 

není zřejmé, v čem změna spočívá. 

Akceptováno  

 

 

K bodu 23, § 35 odst. 2 a 3 

Doporučuje se upravit znění § 35 odst. 2 a 3 tak, aby vyplývalo to, co plyne 

z důvodové zprávy, neboť ze znění odstavce 3 není zřejmé, co se rozumí 

„za podmínek uvedených v odstavci 2“ a o jakém zisku nejvyšší orgán 

nerozhodne. Dále doporučujeme ke zvážení, zda neobrátit logiku ustanovení 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 35 odstavec 3 bude z návrhu zákona bez náhrady 

vypuštěno.   
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a nenormovat, kdy se záloha vrací. Za prvé, když zisk k rozdělení 

nepřevyšuje podle řádné nebo mimořádné účetní závěrky vyplacené zálohy 

a za druhé, když převyšuje, ale nejvyšší orgán nerozhodne o rozdělení 

takového zisku, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

K bodu 27, § 36 odst. 3 

Ustanovení § 36 odst. 3 věty druhé podle navrhovaného znění lze vykládat 

tak, že v případě, kdy se reálná hodnota majetku společnosti liší od jeho 

ocenění v účetnictví, neplatí nejen to, že se vypořádací podíl stanoví 

z vlastního kapitálu zjištěného na základě účetní závěrky, ale ani to, že se 

stanoví ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci. Doporučuje se 

druhou větu v 36 odst. 3 přeformulovat například takto: „Liší-li se podstatně 

reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se 

při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši 

dluhů vykázaných v účetní závěrce podle věty první.“. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že z textace § 36 odst. 3 jasně vyplývá, že věta „To 

neplatí, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od 

jeho ocenění v účetnictví.“ se vztahuje jen k té části věty první, která 

hovoří o stanovení vypořádacího podílu z vlastního kapitálu 

sestaveného z účetní závěrky. V opačném případě by ztratila smysl 

věta třetí, která v návaznosti na větu druhou stanoví, že: „V takovém 

případě se při určení výše vypořádacího podílu…“. Pravidlo pro 

odchylné určení dne, k němuž se stanoví vypořádací podíl, absentuje, 

proto je snadno vyložitelné, že věta druhá a třetí představují odchylku 

jen pro způsob určení vypořádacího podílu. 

K bodu 30, § 36 odst. 5 

Spatřujeme jako problematické použití spojení „poté, co je nebo mohla být 

zjištěna jeho výše“, neboť se domníváme, že nelze vyplatit vypořádací podíl, 

pokud není jeho výše přesně zjištěna. 

Neakceptováno  
 

Formulace „poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše“ je 

obsažena již ve stávajícím znění § 36 odst. 4. Jedná se o pojistku 

proti nečinnosti statutárního orgánu, neboť po uplynutí lhůty bez 

zbytečného odkladu poté, co mohla být výše vypořádacího podílu 

zjištěna, se pohledávka společníka stává splatnou. Od toho okamžiku 

má nárok na úroky z prodlení, může se domáhat splnění pohledávky 

soudní cestou apod.   

K bodu 33, § 40 odst. 5 

Nespatřujeme jako účelné, aby došlo k prekluzi práva na výplatu zisku 

pouze na základě uplynutí času. Pokud je cílem dle důvodové zprávy, aby 

nebyl vyplacen zisk, než se zlepší hospodářská situace společnosti, je možno 

tuto podmínku zakotvit do textu předpisu, ovšem to zcela nezávisí pouze 

na uplynutí daného časového období. 

Neakceptováno  

 

Cílem navrhovaného ustanovení je (především z účetního hlediska) 

vyřešit situaci, kdy dojde k rozhodnutí valné hromady o rozdělení 

zisku, avšak statutární orgán odmítne podíly na zisku vyplatit 

z důvodu nesplnění některého ze zákonných testů. Aby nebyly 

nevyplacené podíly na zisku stále vedeny jako pohledávky 

společníků za společností (nelze-li je vyplatit ani v průběhu účetního 

období, neboť se hospodářská situace společnosti nezlepšila), 

navrhuje se stanovit časový okamžik (konec účetního období), 

k němuž dojde k zániku práva na podíl na zisku a nevyplacený zisk 

se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. Samozřejmě 

pokud dojde ke zlepšení hospodářské situace společnosti, může valná 

hromada v následujícím účetním období opětovně rozhodnout o 
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rozdělení zisku a statutární orgán následně bude moci vyplatit podíly 

na zisku společníkům (budou-li splněny všechny zákonem 

předvídané testy).   

K bodu 34, § 41 

Doporučujeme doplnit bod 35 ve znění: 

V § 41 se slovo „půjčka“ nahrazuje slovem „zápůjčka“. 

Akceptováno 

K bodu 36, § 43 odst. 2 

Doporučuje se § 43 odst. 2 přeformulovat tak, aby z jeho znění vyplývalo 

nejprve obecné řešení, tj. že podíl je možné rozdělit pouze změnou 

společenské smlouvy, a až následně stanovit výjimky z tohoto pravidla, 

tj. případy, kdy tak lze učinit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. 

Akceptováno jinak  

 

Novelizační bod 36 (změna § 43 odst. 2) bude bez náhrady vypuštěn. 

K bodu 38, § 45 odstavec 1 

V odstavci 1 je uvedeno, že případy, kdy na rozhodnutí orgánu obchodní 

korporace je nahlíženo, jako by nebylo přijato (tzv. „zdánlivé rozhodnutí“), 

se posoudí podle ustanovení občanského zákoníku upravujícího spolky. 

Avšak občanský zákoník upravuje „zdánlivé právní jednání“ v hlavě V, 

která je věnována právním skutečnostem a v této části není spojována se 

spolky. Odkaz na spolky v § 45 (1) tedy není zcela srozumitelný. 

Akceptováno jinak 

 

Legislativní zkratka „zdánlivé rozhodnutí“ bude i s ohledem na 

připomínky dalších připomínkových míst zrušena a nahrazena 

formulací: „rozhodnutí nemá právní účinky“; důsledek však bude 

stejný, jako je dle stávajícího znění zákona (používá se spojení, že 

„na rozhodnutí se hledí, jako by nebylo přijato“), tedy rozhodnutí 

nebude existovat. 

K bodům 38 a 39, § 45 odst. 1 a 2 

V odst. 2 se v zásadě zavádí definice zdánlivosti rozhodnutí, zatímco v odst. 

1 je zavedena legislativní zkratka „zdánlivé rozhodnutí“. I když obě varianty 

jsou dle našeho názoru možné, domníváme se, že nikoliv společně. Pokud je 

zavedena legislativní zkratka, měla by se používat v podobě zavedení – 

„zdánlivé rozhodnutí“, ovšem v odst. 2 se spíše definuje zdánlivost, než že 

by se používala legislativní zkratka. Doporučujeme sjednotit legislativní 

text. 

Akceptováno jinak 

 

Legislativní zkratka „zdánlivé rozhodnutí“ bude i s ohledem na 

připomínky dalších připomínkových míst zrušena a nahrazena 

formulací: „rozhodnutí nemá právní účinky“; důsledek však bude 

stejný, jako je dle stávajícího znění zákona (používá se spojení, že 

„na rozhodnutí se hledí, jako by nebylo přijato“), tedy rozhodnutí 

nebude existovat. 

K bodu 41, § 46 odst. 1 

Volba legislativní zkratky je značně zmatečná, neboť vyvolává dojem jiného 

významu, než vyplývá ze zkracovaného textu. Pojem „člen voleného 

orgánu“ může vést k mylnému závěru, že členové jsou do funkce voleni, 

nikoliv jmenování nebo jinak povoláni. Doporučujeme zvážit jinou 

vhodnější zkratu, neboť tato je značně matoucí. 

Neakceptováno 

 

Legislativní zkratka „člen voleného orgánu“ je použita již ve 

stávajícím znění občanského zákoníku (srov. § 152 odst. 2 OZ), kde 

rovněž zahrnuje členy orgánu, kteří jsou do funkce voleni, jmenováni 

či jinak povoláni. Stejnou legislativní zkratku se navrhuje zavést i 

v zákoně o obchodních korporacích. Nedomníváme se, že by tato 

legislativní zkratka byla matoucí.  

K bodu 41 

V současném znění občanského zákoníku je výraz „člen voleného orgánu“ 

v § 152 odst. 2 zaveden jako legislativní zkratka (s tím, že zahrnuje pouze 

fyzické osoby, zatímco navrhovaná definice v zákoně o obchodních 

Neakceptováno 

 

Nesouhlasíme, že by legislativní zkratka zavedená v občanském 

zákoníku nemohla být ve stejném znění upravena rovněž v jiném 
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korporacích zahrnuje i právnické osoby), tedy nemůže být používán v jiných 

zákonech; jako vhodnější se však jeví změnit tuto zkratku na definici, než 

ponechat v občanském zákoníku legislativní zkratku a v dalších předpisech 

zavádět definice stejného znění. 

zákoně. Podle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády lze text 

odpovídající zavedené legislativní zkratce použít jen v prováděcím 

předpisu, je-li zaveden v prováděném zákoně; v jiných zákonech 

musí být legislativní zkratka znovu zavedena, má-li být v tomto 

právním předpise užívána. Změna legislativní zkratky na definici by 

byla problematická, jelikož by bylo třeba zavedenou terminologii 

dodržovat i v jiných právních předpisech napříč právním řádem, což 

by si vyžádalo nespočet změn. 

K bodu 42, § 46 odst. 2 

Dané ustanovení se týká i šikanózního vedení insolvenčního řízení – dáváme 

na zvážení, zda-li ustanovení vhodněji nevymezit – konkrétní případ např. 

společnost ČEPRO, a.s. a jeho volené orgány – řízení již bylo zastaveno, 

ustanovení se ale na orgány de facto nadále vztahuje. 

Neakceptováno 
 

Domníváme se, že problematika šikanózních insolvenčních návrhů 

by měla být, a s odkazem na poslední novely insolvenčního zákona 

již je, řešena v insolvenčním zákoně, nikoli v zákoně o obchodních 

korporacích. Stávající znění insolvenčního zákona poskytuje 

dostatečné nástroje ochrany před šikanózními insolvenčními návrhy, 

např. předběžné posouzení věřitelského insolvenčního návrhu (§ 

100a InsZ), povinnost složit zálohu na náklady řízení (§ 108 InsZ) 

nebo pokuta ukládaná za podání insolvenčního návrhu, který byl 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a InsZ). V takové situaci 

považujeme za vhodné ponechání stávajícího znění § 46 odst. 2. 

K bodu 46, § 46 

Navrhovaná ustanovení doporučujeme s ohledem na systematiku paragrafu 

vložit za § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích jako odstavce 4 až 6 

a případně také spojit navrhovaný odstavec 7 s navrhovaným odstavcem 3, 

neboť odstavec 7 stanoví sankci za porušení povinnosti stanovené v odstavci 

3 a bylo by proto vhodné, aby byly součástí jednoho ustanovení. 

Neakceptováno 
 

Domníváme se, že systematika § 46 je vhodná. Odstavec 7 sice 

částečně navazuje na odstavec 3 („nezmocní-li právnická osoba 

zástupce“), na druhou stranu však navazuje i na odstavec 6 („nebude-

li zapsán do veřejného rejstříku“), proto není vhodné spojení 

navrhovaných odstavců 3 a 7.  

K bodu 46, § 46 

V navrhovaném § 46 odst. 6 zákona o obchodních korporacích 

doporučujeme za slova „odstavce 3“ vložit slova „do veřejného rejstříku“, 

protože ze současné textace není zřejmé, o jaký zápis se jedná. 

Akceptováno 

K bodu 46, § 46 odst. 8 

Toto ustanovení považujeme za problematické, neboť důsledky mohou být 

dalekosáhlé. Právnická osoba, která má člena voleného orgánu jinou 

právnickou osobu, jejíž zmocněnec již není zmocněn, může být vystavena 

nejistým situacím, pokud daná fyzická osoba již není zmocněna nebo 

dokonce právnická osoba, která je členem voleného orgánu a které již 

zanikla funkce, přesto za právnickou osobu nadále jedná. Není zřejmé, zda 

takové jednání bude shledáno jako nicotné a jaké budou důsledky. Je možno, 

Neakceptováno, vysvětleno 
 

Právnická osoba, která je členem orgánu kapitálové společnosti nebo 

družstva, i její zástupce se zapisují do obchodního rejstříku. Právní 

jednání učiněná zástupcem poté, co zanikne jeho zmocnění, stejně 

jako jednání učiněná po zániku funkce právnické osoby se budou 

vždy posuzovat v souladu se zásadou materiální publicity veřejných 

rejstříků (srov. § 8 zákona o veřejných rejstřících). Pokud tedy budou 
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že takto dojde ke značné právní nejistotě subjektů, které se domnívaly, 

že jednání právnické osoby má právní důsledky, když se v budoucnu ukážou 

pouze jako zdánlivé. 

zástupce a právnická osoba stále zapsáni v obchodním rejstříku, bude 

právní jednání zástupce platné a bude společnost zavazovat.  

K bodu 51, § 53 odst. 3 

Doporučujeme odstranit slovo „se“ před slovem „nahrazují“ a ve větě druhé 

vložit slovo „se“ před slovem „nahrazují“. 

Akceptováno 

K bodu 51, § 53 odst. 3 

Doporučuje se zrušit slova „(novace nebo narovnání)“, neboť vysvětlení 

v závorkách by se podle čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády mělo 

používat jen výjimečně v případě, kdy není jasné, v jakém významu se 

navržený pojem používá. V tomto případě však vysvětlení není nutné, 

protože změnou obsahu závazku může být jen novace nebo narovnání, jak je 

zřejmé z občanského zákoníku (§ 1901 až § 1907), a text v závorce je tedy 

nadbytečný. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Z občanského zákoníku plyne, že kromě novace (§ 1902 o. z.) a 

narovnání (§ 1903 o. z.) může existovat ještě jiná změna obsahu 

závazku, a to podle ustanovení § 1901 o. z. I ustanovení § 1901 o. z. 

podléhá skupinovému nadpisu oddílu 2 „změna obsahu závazků“ a 

představuje tak změnu obsahu závazku, která není ani novací, ani 

narovnáním. S ohledem na uvedené není text v závorkách 

nadbytečný. 

K bodu 57, § 55 odst. 1 věta druhá 

Formulace druhé věty je nejasná a zavádějící; není z ní zřejmé, v kterém 

případě má člen kontrolního orgánu informovat kontrolní orgán. 

Doporučujeme větu upravit podle věty první, tedy: „Hodlá-li člen 

kontrolního orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, 

informuje o tom kontrolní orgán, je-li jeho jediným členem, informuje 

nejvyšší orgán.“ 

Neakceptováno 
 

Větu druhou je potřeba číst v návaznosti na větu první. Věta první 

stanoví, že člen voleného orgánu má informační povinnost tehdy, 

hodlá-li uzavřít s touto korporací smlouvu, a vůči komu tuto 

informační povinnost musí splnit. S ohledem na skutečnost, že věta 

první nedopadá na člena kontrolního orgánu, stanoví pravidla pro 

informační povinnost člena kontrolního orgánu věta druhá. 

K bodu 58, § 55 odst. 3 

Doporučujeme slovo „slovo“ za slovem „vkládají“ nahradit slovem „slova“. 
Akceptováno 

K bodu 59, § 55 odst. 4 

Doporučujeme odstranit slovo „se“ před slovem „vkládají“. 
Neakceptováno 

 

V této větě se nevyskytuje dvakrát slovo „se“, aby bylo namístě jeho 

vypuštění 

K bodu 69, § 60 písm. d) a § 61 odst. 1 

Doporučujeme odstranit slovo „se“ před slovem „vkládá“. 
Akceptováno 

K bodu 73, § 63 až 66 

V § 63 odst. 1 doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 

V § 64 odst. 1 doporučujeme vložit slovo „Nabytím“ před slova „právní 

mocí“ a slovo „mocí“ nahradit slovem „moci“. 

Neakceptováno 

 

Přejímají se formulace používané již ve stávajícím znění zákona 

(srov. § 63 odst. 1 a § 66 odst. 1). Zároveň upozorňujeme, že zákon o 

obchodních korporacích ve stávajícím ani v navrhovaném znění 

spojení „nabytí právní moci“ nepoužívá, není tedy namístě jej 

zavádět jen v některých ustanoveních. Jinak by muselo být přidáno 

značné množství novelizačních bodů, aby byla tato změna promítnuta 
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do všech příslušných ustanovení.  

K bodu 100, § 86 odst. 4 

Doporučujeme vložit slovo „se“ před slovo „zrušuje“. 
Akceptováno 

K bodu 100, § 86 odst. 4 

Není jasné, z jakého důvodu je povinnost uložení znaleckého posudku do 

sbírky listin a jeho doručení ostatním účastníkům řízení ukládáno znalci 

a nikoliv objednateli znaleckého posudku. 

Neakceptováno 

 

V první řadě musíme upozornit, že podle stávajícího znění zákona je 

znalec povinen doručit znalecký posudek přezkoumávající zprávu o 

vztazích soudu, osobě, která vyhotovila zprávu o vztazích, a jeho 

závěry taktéž navrhovateli a osobám podle § 85 odst. 2. Navrhovaná 

úprava tuto povinnost zjednodušuje v tom smyslu, že stanoví 

povinnost doručit znalecký posudek ostatním účastníkům řízení 

(typicky navrhovatel a společnost a případné osoby podle § 85 odst. 

2).  

Znalecký posudek se kromě toho v zájmu zajištění publicity ukládá 

do sbírky listin obchodního rejstříku, jak stanoví již stávající znění § 

66 písm. l) ZVR. Zákon však výslovně nestanoví, kdo je za uložení 

znaleckého posudku do sbírky listin odpovědný, proto je jeho uložení 

povinností ovládané osoby (jejího statutárního orgánu podle § 163 

OZ). Ovládané osoby však zpravidla nemají na zveřejnění zájem, a 

proto často nejsou znalecké posudky do sbírky listin ukládány. 

Tomuto se navrhuje zabránit tím, že se stanoví povinnost znalce 

uložit znalecký posudek do sbírky listin.  

K bodu 117, § 106 

Doporučujeme odstranit předložku „V“ před slovy „§ 106 zní:“. 

V § 106 odst. 3 doporučujeme vložit slovo „nabytím“ před slova „právní 

mocí“ a slovo „mocí“ nahradit slovem „moci“. 

V § 106 doporučujeme vyjádřit odstavec 4 takto: „Na člena statutárního 

orgánu společnosti se použijí ustanovení zákona o střetu zájmů, ustanovení 

občanského zákoníku a ustanovení tohoto zákona o povinnosti jednat při 

výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této 

povinnosti.“ 

Částečně akceptováno 

 

Předložka „V“ před slovy „§ 106 zní:“ bude odstraněna. 

Formulaci „nabytí právní moci“ není vhodné zavádět jen v některých 

ustanoveních zákona – k tomu více viz vypořádání předchozí 

připomínky.  

K poslední připomínce uvádíme, že cílem § 106 odst. 4 je stanovit 

členovi statutárního orgánu veřejné obchodní společnosti stejné 

povinnosti, které vyplývají z první hlavy zákona pro členy voleného 

orgánu kapitálových společností a družstev, tedy mimo jiné i pravidla 

o střetu zájmů (§ 54 a násl.). Na členy voleného orgánu kapitálových 

společností a družstev se neaplikují pravidla vyplývající ze zákona o 

střetu zájmů, není tedy důvodné, aby tato pravidla dopadala na členy 

statutárního orgánu veřejné obchodní společnosti. Zároveň není 

vhodná ani další připomínkovým místem navrhovaná změna, aby se 

mezi slova „občanského zákoníku a“ a „tohoto zákona“ vložilo slovo 

„ustanovení“, neboť tím by došlo k posunutí významu; nemají se 
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aplikovat veškerá ustanovení občanského zákoníku, nýbrž pouze ta 

ustanovení občanského zákoníku o povinnosti jednat při výkonu 

funkce s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této 

povinnosti. 

K bodu 120, § 108 odst. 2 druhá věta 

Z ustanovení není zřejmé, jak se bude postupovat v případě, kdy 

společníkovi zanikne účast bez právního nástupce (např. když zemře bez 

právního nástupce), neboť v takovém případě nemůže společnost nadále 

zastupovat. 

Vysvětleno 

 

Pokud společníkovi zanikne účast bez právního nástupce, může i 

nadále v řízení společnost zastupovat. Samozřejmě v případě, kdy 

společník zemře a zároveň nebude mít právního nástupce (jinak by se 

aplikoval věta první a v řízení by pokračoval jeho právní nástupce), 

soud řízení zastaví. To však nemusí výslovně stanovit zákon o 

obchodních korporacích, to plyne obecně z procesních předpisů.  

K bodu 126, § 113 odst. 1 písm. e) 

Doporučujeme vložit tečku na konci věty. 
Akceptováno  

K bodu 129§ 113 odst. 1 

Doporučujeme slovo „písmeno“ nahradit zkratkou „písm.“ a na konci věty 

vložit tečku. 

Akceptováno  

K bodu 130, § 113 odst. 1 písm. h) 

Doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 
Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 

zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá [srov. např. § 113 odst. 1 písm. b)]. 

K bodu 135, § 114 odst. 1 

Ve větě za středníkem doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slova 

„právní moci“. 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 

zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá [srov. např. § 113 odst. 1 písm. b)]. 

K bodu 139, § 116 odst. 3 

Doporučujeme na konci věty vložit slovo „obdobně“. 
Akceptováno  

K bodu 148, § 127 odst. 1 

Doporučujeme vložit za slova „na začátek“ slovo „textu“. Tato připomínka 

platí obecně i pro další ustanovení, ve kterých se toto spojení vyskytuje 

a rovněž pro slovo „odstavce“. (např. bod 219.) 

Akceptováno  

K bodu 150, § 127 odst. 1 písm. c) 

Doporučujeme slovo „písmeno“ nahradit zkratkou „písm.“. 
Akceptováno 

K bodu 154, § 128 

V § 128 odst. 1 ve větě za středníkem doporučujeme vložit slovo „nabytí“ 

před slova „právní moci“. 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 
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zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá [srov. např. § 113 odst. 1 písm. b)]. 

K bodu 179, § 154 odst. 2 

V platném znění příslušných částí zákona o obchodních korporacích není 

zrušení příslušné části ustanovení vyznačeno přeškrtnutím textu. 

Akceptováno  
 

Bude upraveno platné znění s vyznačením změn. 

K bodu 184, § 160 druhá věta 

Z ustanovení není zřejmé, jak se bude postupovat v případě, kdy 

společníkovi zanikne účast bez právního nástupce (např. když zemře bez 

právního nástupce), neboť v takovém případě tento společník nemůže 

společnost nadále zastupovat. 

Vysvětleno 

 

Pokud společníkovi zanikne účast bez právního nástupce, může i 

nadále v řízení společnost zastupovat. Samozřejmě v případě, kdy 

společník zemře a zároveň nebude mít právního nástupce (jinak by se 

aplikoval věta první a v řízení by pokračoval jeho právní nástupce), 

soud řízení zastaví. To však nemusí výslovně stanovit zákon o 

obchodních korporacích, to plyne obecně z procesních předpisů. 

K bodu 188, § 164 odst. 2 

Doporučujeme odstranit slovo „se“ před slovem „zrušují“. 
Akceptováno 

K bodu 232, § 206 odst. 2 

Doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 
Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 

zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá [srov. např. § 113 odst. 1 písm. b)]. 

K bodu 234, § 206 odst. 3 

Doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 
Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 

zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá [srov. např. § 113 odst. 1 písm. b)]. 

K bodu 256, § 218 odst. 3 

Doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slovo „účinnosti“. 
Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace § 218 odst. 3 odpovídá stávajícímu znění § 466 

odst. 2. Není důvod, proč by se uvedená ustanovení měla lišit.  

K bodu 283, § 242 

V § 242 se navrhuje zrušení odstavce 3. Věcně jde o povinnost zničení 

odevzdaných kmenových listů, ačkoli není patrný důvod, proč má být 

likvidátor této povinnosti zbaven. Důvodová zpráva se o zrušení odstavce 3 

vůbec nezmiňuje, natož aby to odůvodňovala. Doporučujeme proto doplnit 

důvodovou zprávu. 

Vysvětleno  

 

Povinnost likvidátora odevzdané kmenové listy neprodleně zničit se 

z odst. 3 navrhuje přesunout do odst. 1 jako poslední větu, kam 

systematicky patří (systematicky patří před úpravu odst. 2). 

K bodu 286, § 245 odst. 2 

Doporučujeme slovo „držícím“ nahradit slovy „ , který drží“. 
Neakceptováno 

 

Formulace „držícím imobilizované akcie v úschově“ byla převzata ze 

stávajícího znění § 406. Navíc se nedomníváme, že by slovo 
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„držícím“ bylo obtížně pochopitelné nebo z jazykového hlediska 

nevhodné. 

K bodu 287, § 247 odst. 2 

Doporučuje se nahradit zavedenou legislativní zkratku „kusová akcie“ 

vymezením tohoto právního termínu. Vzhledem k pravidlu zakotvenému 

v čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, podle kterého lze text 

odpovídající zavedené zkratce použít jen v daném zákoně a prováděcím 

předpisu k tomuto zákonu, není možné toto označeni používat v jiných 

právních předpisech, přestože se může jednat o pojem, který je předmětem 

právní úpravy napříč právním řádem; v důsledku toho je nutné v ostatních 

právních předpisech používat mnohoslovné opisy těchto pojmů, což brání 

srozumitelnosti a přehlednosti právní úpravy. V tomto případě je navíc 

legislativní zkratkou vymezen právní termín, to také neodpovídá 

Legislativním pravidlům vlády, a to čl. 40 odst. 2, podle kterého nelze 

vymezení nového právního termínu nahrazovat zavedením legislativní 

zkratky pro určité slovní spojení. 

Neakceptováno 

 

Legislativní zkratka „kusová akcie“ se nezavádí nově, pouze se 

přesouvá ze stávajícího ustanovení § 257 odst. 1. Z tohoto důvodu se 

nedomníváme, že je vhodné, aby se legislativní zkratka změnila na 

definici (vymezení pojmu). 

K bodu 299, § 251 

V souvislosti s úpravou textu § 251 upozorňujeme, že textem ustanovení 

v § 251 odst. 2 písm. b) není určeno, kdo stanoví a kdy předá znalci 

informaci o úhrnném emisním kursu akcií, které mají být společností vydány 

jako protiplnění za nepeněžitý vklad. 

Vysvětleno 
 

Domníváme se, že není potřeba regulovat zákonem veškeré 

podrobnosti. Je pochopitelné, že informaci o úhrnném emisním kursu 

akcií, které mají být společnost vydány jako protiplnění za 

nepeněžitý vklad, předá znalci společnost v rozumné době tak, aby 

znalec mohl vyhotovit posudek znalce oceňující nepeněžitý vklad.  

K bodu 309, § 247 odst. 3 

V platném znění není zrušení odstavce 3 vyznačeno přeškrtnutím. V tomto 

odstavci se nejedná o poslední, ale druhou větu – jakožto poslední se 

označuje věta má-li odstavec 3 nebo více vět. Doporučujeme zpřesnit. 

Akceptováno 

K bodu 310, § 257 odst. 4 

Upozorňujeme na to, že v platném znění je nové znění odstavce 4 chybně 

vyznačeno. Je-li reformulován celý odstavec, potom je třeba v platném znění 

dosavadní odstavec škrtnout a napsat v úplnosti (i s pořadovým číslem 

odstavce) odstavec nový.  

Tato připomínka platí obecně pro všechny v příslušných novelizačních 

bodech formulované nové odstavce, např. pro § 264 odst. 2 platného znění, 

atd.   

Akceptováno 

1. K bodu 324, § 276 odst. 6 

Doporučujeme formulovat odstavec 6 v § 276 v úplném znění. 
Neakceptováno  

 

Domníváme se, že uvedení změn v § 276 odst. 6 (v původním odst. 

3) je přehlednější a více vypovídající, než uvedení odst. 6 v úplném 
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znění.  

2. K bodu 335, § 285 odst. 2 písm. g) 

Správnější by zřejmě bylo formulovat novelizační bod tak, že „za slovo 

„představenstvo“ se doplňují slova „nebo správní rady“, popřípadě alespoň 

vypustit z novelizačního bodu pro nadbytečnost slovo „text“.“. 

Akceptováno  

3. K bodu 338, § 289 

Doporučujeme v úvodním text novelizačního bodu odstranit slovo „za“. 
Akceptováno 

K bodu 354, § 311 písm. d) bod 4  

V souvislosti s úpravou textu § 311 upozorňujeme, že text v § 311 písm. d) 

bod 4 je nejasný a rovněž není zřejmé, čemu by měla být cena, za kterou 

budou tyto akcie získány, přiměřená. 

Vysvětleno 

 

Není nám jasné, v čem spočívá tvrzená nejasnost § 311 písm. d) bod 

4. Podle našeho názoru je zřejmé, že ustanovení požaduje jednak 

zdůvodnění poskytnutí finanční asistence (proč je její poskytnutí 

v zájmu společnosti) a jednak přiměřenost ceny, za kterou byly 

získány akcie společnosti, která poskytuje finanční asistenci. 

Požadavek, aby byla cena „přiměřená“, je v zákonech zcela běžný. 

Znamená to, že by cena nabytí akcií měla v zásadě odpovídat ceně, 

za kterou by byly akcie nabyty jinou osobou za jiných (běžných) 

podmínek.  

4. K bodu 395, § 360 odst. 5 

Doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem „nebo“, nicméně toto ustanovení 

hovoří o promlčecí lhůtě, zatímco v odstavci 3 se podle našeho názoru jedná 

o lhůtu prekluzivní – dle obratu „právo zaniká“. Věc by bylo zřejmě možné 

řešit vypuštěním slova „promlčecí“.    

Částečně akceptováno 

 

V odstavci 5 bude slovo „a“ nahrazeno slovem „nebo“, neboť řízení 

podle odstavce 3 a řízení podle odstavce 4 nemohou nikdy probíhat 

současně.  

O promlčecí lhůtě se v odstavci 5 hovoří záměrně a správně, neboť se 

jedná o promlčecí lhůtu pro uplatnění (jiných) práv, která jsou závislá 

na poskytnutí požadovaného vysvětlení. Nic tedy nebrání tomu, aby 

lhůta pro obrácení se na soud podle odstavce 3 a 4 byla prekluzivní.  

5. K bodu 406, § 369 odst. 2 

Doporučujeme za slovo „je-li“ vložit slova „tento den již“. 
Neakceptováno 

 

V první řadě upozorňujeme, že byla převzata textace stávajícího § 

369 odst. 2 (navrhovaného odst. 3). 

Dále upozorňujeme, že vložení slov „tento den již“ není vhodné, 

neboť rozhodný den může být určen ve stanovách nebo v rozhodnutí 

předcházející valné hromady anebo je stanoven zákonem (srov. § 

405). Z tohoto důvodu bude ve lhůtě cca 15 až 10 dnů před konáním 

valné hromady (s nimiž pracuje § 369) vždy „již“ určen. Slova „je-li 

určen“ míří na skutečnost, že nikoli všechny akciové společnosti 

musí mít stanoven rozhodný den pro účast na valné hromadě (srov. 

§ 405). 
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K bodu 406, § 369 odst. 2 

Doporučujeme přehodnotit délku lhůty pro doručení žádosti z 15 dnů na 17 

dnů, neboť rozhodný den je primárně stanoven na 7 dnů přede dnem, kdy je 

možné uplatnit právo (podle § 284 odst. 3 + § 405 odst. 4), tedy primárně by 

měla být tato lhůta stanovena na 17 dnů, pokud má tak být nejpozději 10 dnů 

před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. 

Neakceptováno 

 

Nedomníváme se, že je nutné, aby bylo výchozím pravidlem 17 dnů, 

tedy součet 10 a 7 dnů. Jedná se o lhůty na sobě nezávislé – pokud 

společnost nemá stanovený rozhodný den pro účast na valné hromadě 

(což některé akciové společnosti mít nemusí – srov. § 405), je 

rozhodnou lhůtou 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Pokud 

společnost má stanovený rozhodný den, ať již dobrovolně (ve 

stanovách nebo rozhodnutím předchozí valné hromady), nebo ze 

zákona, je pro rozhodná lhůta 10 dnů před rozhodným dnem k účasti 

na valné hromadě.  

V této souvislosti upozorňujeme, že lhůty 15 a 10 dnů byly odvozeny 

od lhůt 10 a 5 dnů podle navrhovaného ustanovení § 369 odst. 3; tyto 

lhůty však připomínkové místo nenavrhuje změnit, ačkoli by bylo 

možné argumentovat stejně, tedy že by lhůta 10 dnů měla být 

nahrazena lhůtou 12 dnů (5 + 7 dnů).  

6. K bodu 407, § 369 odst. 3  

7. Doporučujeme za slova „číslem „10““ vložit slova „, za slovo „je-li“ se 

vkládají slova „tento den již“, takže celý novelizační bod by byl upřesněn 

takto: 

„407. V § 369 odst. 3 se za slovo „představenstvo“ vkládají slova „nebo 

správní rada“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „10“, za slovo „je-li“ se vkládají 

slova „tento den již “ a za slovo „určen,“ se vkládají slova „5 dnů“.“.  

V platném znění by odstavec 3 zněl takto: 

„(3) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po uveřejnění 

a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo nebo 

správní rada doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 10 dnů přede 

dnem jejího konání, případně, je-li tento den již určen, 5 dnů před 

rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto 

zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.“. 

Neakceptováno 

 

V první řadě upozorňujeme, že byla převzata textace stávajícího § 

369 odst. 2 (navrhovaného odst. 3). 

Dále upozorňujeme, že vložení slov „tento den již“ není vhodné, 

neboť rozhodný den může být určen ve stanovách nebo v rozhodnutí 

předcházející valné hromady anebo je stanoven zákonem (srov. § 

405). Z tohoto důvodu bude ve lhůtě cca 10 dnů před konáním valné 

hromady (s nimiž pracuje § 369) vždy „již“ určen. Slova „je-li určen“ 

míří na skutečnost, že nikoli všechny akciové společnosti musí mít 

stanoven rozhodný den pro účast na valné hromadě (srov. § 405). 

K bodu 412, § 374 odst. 2 

Doporučujeme upřesnit, že toto ustanovení se použije jen pro monistický 

systém. V navrhované podobě působí ustanovení zavádějícím dojmem, že se 

toto pravidlo uplatní na všechny akciové společnosti. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že je z kontextu celého ustanovení zcela zřejmé, že 

se odstavec 2 použije pouze na akciové společnosti s monistickým 

systémem správy a řízení. Na dualistický systém totiž směřuje 

odstavec 1 a zřejmě nikdo nebude dovozovat, že se odstavec 1 

uplatní na všechny společnosti, tedy jak na společnosti 

s dualistickým, tak s monistickým systémem správy.  

8. K bodu 426, § 390 odst. 4 Akceptováno 
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Doporučujeme slova „věty první“ odstranit. V odstavci 3 jde o jediné 

rozhodnutí soudu – jiné zde soud nevydává, a proto je počítání vět zbytečné. 

9. K bodu 428, § 390 odst. 6 

Doporučujeme slova „věty první“ odstranit. V tomto odstavci jde o dohodu, 

která je upravena ve větě první, o které hovoří následující věta druhá, a proto 

je počítání vět zbytečné. 

Akceptováno  

K bodu 449, § 421 odst. 2 písm. m) 

10. Upozorňujeme, že v tomto bodě se očekává úprava na základě směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828, pokud jde o podporu 

dlouhodobého zapojení akcionářů. Doporučovali bychom tedy tuto úpravu 

ze současné novely vypustit a ponechat ji na návrhu zákona, který bude 

transponovat předmětnou směrnici. Může nastat situace, kdy dvě různé 

novely budou upravovat stejné ustanovení, a nebude zřejmé, jaká bude 

výsledná podoba tohoto ustanovení. 

Neakceptováno  
 

V současné době nelze jednoznačně uzavřít, zda bude v rámci 

transpozice předmětné směrnice potřeba zasahovat do textu § 421 

odst. 2 písm. m). Z tohoto důvodu nepovažujeme za vhodné v tento 

okamžik z novely vypustit navrhovanou úpravu § 421 odst. 2 písm. 

m), neboť tato je na transpozici směrnice nezávislá.  

K bodu 481, § 436 odst. 2 

Upozorňujeme, že stanovení této povinnosti výrazným způsobem zvýší 

administrativní náročnost dotčených subjektů, jimiž budou zejména malé 

účetní jednotky a mikro účetní jednotky. 

Neakceptováno 

 

Povinnost vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o 

stavu jejího majetku a uveřejnit ji spolu s účetní závěrkou i povinnost 

uveřejňovat spolu s účetní závěrkou výroční zprávu ukládá zákon již 

ve stávajícím znění; v této části nedochází ke změně. Naopak 

v případě akciových společností, které mají povinnost vyhotovovat 

výroční zprávu, dochází ke snížení administrativního zatížení, neboť 

se upouští od požadavku na vyhotovení zprávy o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.  

K bodu 482, § 438 odst. 3 

Z důvodové zprávy zcela jasně nevyplývají důvody pro předmětnou změnu 

či výhody takovéto změny. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 

Navrhované ustanovení § 438 odst. 3 navazuje na nový § 59 odst. 6, 

který stanoví možnost tzv. jednorázového průlomu do společenské 

smlouvy, a to smlouvou o výkonu funkce, pokud byla tato schválena 

většinou potřebnou pro změnu společenské smlouvy. V akciové 

společnosti však mohou být členové představenstva voleni dozorčí 

radou, v takovém případě není žádoucí, aby dozorčí rada mohla 

smlouvou o výkonu funkce jednorázově prolamovat úpravu ve 

stanovách, neboť obecně je pro změnu stanov potřeba souhlas 

akcionářů (buď všech akcionářů, nebo rozhoduje-li o změně stanov 

valná hromada, příslušné většiny akcionářů). Navrhuje se proto 

stanovit kompromisní řešení, podle něhož se dozorčí rada může při 

schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva odchýlit 

od ujednání stanov, tedy je jednorázově prolomit, pokud to však 
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stanovy předjímají a v rozsahu, v jakém takové odchýlení umožňují; 

v konečném efektu tak o takovém průlomu rozhodují akcionáři 

společnosti.  

11. K bodu 488, § 443 

12. Uvozovací větu doporučujeme formulovat takto: 

„V § 443 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a slova „důvodů 

uvedených ve větě první“ se nahrazují slovy „těchto důvodů“.  Doplňuje se 

odstavec 2, který zní:“. 

V doplňovaném odstavci 2 doporučujeme nahradit slova „také, je-li“ slovy 

„i v případě, že je“. 

Neakceptováno 

 

V první řadě se nedomníváme, že je vhodné zasahovat do stávajícího 

textu zákona, pokud neobsahuje věcné nesprávnosti nebo pokud není 

jeho změna odůvodněna jinými navrhovanými změnami. 

V uvedeném případě by se jednalo o tzv. „změnu pro změnu“, která 

je obecně značně kritizována. 

Ve druhém případě se domníváme, že se jedná jen o otázku 

„jazykového cítění“, neboť je jistě možná a správná i formulace 

„také, je-li“.   

K bodu 490, § 448 

Doporučujeme doplnit bod 490 stanovící zrušení povinnosti členů z řad 

zaměstnanců ve výši jedné třetiny. Praxe ukázala, že je daný poměr příliš 

vysoký. Jako dostačující by mohla být povinnost obsazení „minimálně“ 

1 místa z řad zaměstnanců, maximálně však 1/3. 

Ostatní body se přečíslují. 

Neakceptováno 
 

Nejsme si vědomi tvrzené problematičnosti poměru členů dozorčí 

rady volených zaměstnanci a členy volenými valnou hromadou. 

Povinná volba jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci 

v akciových společnostech s více než 500 zaměstnanci byla zavedena 

zákonem č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), který je účinný od 14. ledna 2017; v současné chvíli je 

tedy součástí právního řádu něco málo přes jeden rok. Zároveň 

přechodné ustanovení k citovanému zákonu stanoví akciovým 

společnostem s více než 500 zaměstnanci povinnost uvést ujednání 

stanov a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do 2 let od 

nabytí účinnosti předmětného zákona, tj. nejpozději do 15. ledna 

2019. 

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že je příliš brzy na 

zhodnocení, zda je jedna třetina členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci adekvátní, nebo nikoli. Na druhou stranu musíme 

poznamenat, že z komparativního hlediska je jedna třetina členů 

dozorčí rady volených zaměstnanci zcela adekvátní. 

V zájmu právní jistoty a předcházení vzniku dalších nákladů 

společnostem, které se již přizpůsobily požadavkům zákona, trváme 

na ponechání stávajícího poměru členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci.   

 

Replika MSp (viz zásadní připomínka k § 448) 
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Částečně akceptováno 

Bude snížen počet povinně kodeterminových členů na 1, naopak se 

nenavrhuje měnit maximální hranici dobrovolně kodeterminovaných 

členů. Jde o úpravu dispozitivní, proto si každá společnost (resp. 

akcionáři) může sama určit, zda jí postačuje 1/3 nebo chce ½ 

kodeterminovaných členů.  

13. K bodu 494, § 448 odst. 4 

Doporučujeme za slova „odst. 4 se“ vložit slova „za slovo „funkce“ vkládají 

slova „člena dozorčí rady“,“. Vhodnější by však bylo vyjádřit odstavec 4 

úplným zněním. 

Neakceptováno  

 

Domníváme se, že navrhovaná změna není potřebná, neboť ze 

systematického zařazení paragrafu do pododdílu 2 „Dozorčí rada“ i 

ze systematického řazení odstavců v daném paragrafu je nepochybné, 

že se jedná o smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. 

14. K bodu 495, § 448a a 448b 

15. Doporučujeme celkovou reformulaci těchto ustanovení včetně jejich 

rozdělení na § 448a až 448d s přihlédnutím k jejich obsahu, takto: 

„495. Za § 448 se vkládají nové § 448a  až 448d, které znějí:  

„§ 448a 

(1) Člena dozorčí rady voleného zaměstnanci mají právo volit a odvolat 

pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání v pracovním 

poměru ke společnosti.  

(2) Stanoví-li to volební řád, zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí 

rady prostřednictvím volitelů. Volební obvody vytváří a zrušuje 

představenstvo podle pravidel určených ve volebním řádu. Volební řád určí 

způsob zařazování zaměstnanců do jednotlivých volebních obvodů s tím, že 

každý zaměstnanec se zařazuje  pouze do jednoho volebního obvodu. Při 

volbě volitelů se postupuje obdobně podle § 448b.  

(3) Volitelem může být jen zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke 

společnosti.  

(4) Funkce volitele zaniká, je-li na jeho místo zvolen nový volitel (Toto je 

podle našeho názoru problematické ustanovení, které je v rozporu 

s předchozím odstavcem 3. Funkce volitele by měla zaniknout dnem 

skončení pracovního poměru zaměstnance, který je volitelem, ke společnosti, 

jak plyne z předchozího odstavce 3, s tím, že volební řád by měl stanovit, do 

kdy se mají konat volby nového volitele), nebo jeho odstoupením z funkce. 

Odstoupením z funkce zaniká funkce volitele uplynutím 2 měsíců ode dne 

doručení odstoupení společnosti, ledaže volební řád  určuje jiný okamžik 

zániku funkce.  

§ 448b 

 (1) Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze 

Neakceptováno 
 

Ačkoli je připomínkovým místem navrhovaná reformulace a 

systematická změna § 448a a 448b jistě možná, je cílem 

minimalizovat počet nově vkládaných paragrafů, které jsou označeny 

i písmeny, do zákona.  
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zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke společnosti, ledaže stanovy 

určí, že členu dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká funkce 

skončením pracovního poměru ke společnosti, pokud odešel do důchodu; 

k jinému ujednání stanov se nepřihlíží. 

 (2) Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci 

je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada 

zaměstnanců anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním 

poměru ke společnosti. 

 (3) K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila 

alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů.  

(4) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; volební řád 

však může určit vyšší většinu hlasů.  

(5) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho 

odvolání alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů, 

nestanoví-li volební řád pro odvolání jinou většinu. 

(6) Volba a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci nebo voliteli 

se řídí volebním řádem, který připraví a schválí představenstvo po 

projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, působí-li ve 

společnosti.  

§ 448c 

 (1) Volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci 

organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací a radou 

zaměstnanců, působí-li ve společnosti, tak, aby se jich mohl účastnit co 

nejvyšší počet voličů. 

 (2) Člen představenstva, dozorčí rady, likvidátor, odborová organizace nebo 

rada zaměstnanců, kteří jsou oprávněni podat návrh podle § 448b odst. 2, 

anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke 

společnosti, se mohou z důvodů podle § 428 dovolávat neplatnosti volby 

nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci podle ustanovení 

občanského zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Ustanovení 

§ 429 odst. 2 se použije obdobně. 

§ 448d 

(1) Stanovy mohou určit, že s akcií je spojeno právo jmenovat jednoho nebo 

více členů dozorčí rady a takto jmenovaného člena odvolat. Celkový počet 

takto jmenovaných členů nesmí být vyšší, než počet členů dozorčí rady 

volených valnou hromadou.  

(2) Jmenování a odvolání člena dozorčí rady podle odstavce 1 vyžaduje 

písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a je vůči společnosti účinné 
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doručením. Akcionář při výkonu práva podle odstavce 1 doloží společnosti 

vlastnické právo k akcii. 

(3) Nejmenuje-li akcionář člena dozorčí rady do 1 měsíce ode dne, kdy mohl 

právo podle odstavce 1 vykonat, může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl 

pod polovinu, jmenovat náhradního člena dozorčí rady do doby, než 

akcionář toto právo vykoná. 

(4) Člena dozorčí rady jmenovaného podle odstavce 1 nemůže odvolat valná 

hromada, ledaže právo podle odstavce 1 zaniklo. Je-li pro to závažný důvod 

spočívající ve výkonu funkce jmenovaného člena dozorčí rady, zejména 

porušil-li závažně nebo opakovaně své povinnosti, může jej soud na návrh 

kvalifikovaného akcionáře odvolat. 

(5) Na dovolání se neplatnosti jmenování nebo odvolání člena dozorčí rady 

jmenovaného podle odstavce 1 se použijí § 428 a § 429 odst. 2 obdobně.  

(6) K rozhodnutí o změně stanov, které umožní vydat akcii s právem podle 

odstavce 1, je třeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů.“.“. 

16. K bodu 500, § 456 

Text odstavce 4 doporučujeme přeformulovat tak, aby nevzbuzoval dojem, 

že zavádí termín „obor podle občanského zákoníku“.   

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že je snadno vyložitelné, že se nezavádí termín „obor 

podle občanského zákoníku“, nýbrž že se odkazuje na rozdělení 

působnosti jednotlivých členů orgánu podle určitých oborů, jak 

stanoví občanský zákoník v § 156 odst. 2. Na toto ustanovení ostatně 

odkazuje i důvodová zpráva. 

17. K bodu 502, § 457 odst. 1 

18. Z legislativních hledisek doporučujeme vložit za slovo „počet“ slovo 

„členů“ a slova „členy; v“ nahradit slovy „členy. V“, tedy rozdělit větu na 

dvě věty. 

Současně konstatujeme, že nám není jasné, proč text připouští, že by 

v jednočlenné společnosti mohla být správní rada dvoučlenná (resp. zda je to 

záměrem textu „mohou stanovy určit i nižší počet členů“). Doporučujeme 

zvážit, zda by nebylo vhodnější stanovit, že v jednočlenné společnosti tvoří 

správní radu jediný člen. 

Částečně akceptováno  

 

Souhlasíme s doplněním slova „členů“ a s rozdělením do dvou vět.  

Nesouhlasíme však se stanovením, že v jednočlenné akciové 

společnosti by měla mít správní rada jediného člena. Speciální 

pravidlo pro jednočlenné akciové společnosti má za cíl nenutit je, aby 

povinně zřizovaly tříčlennou správní radu. Proto je jim umožněno, 

aby se od požadavku tříčlenné správní rady odchýlily nejen směrem 

nahoru, což umožňuje první věta, ale i směrem dolů. Pokud by 

jednočlenné společnosti z nějakého důvodu chtěly dvoučlennou 

správní radu, není důvod jim to zakazovat; taková úprava však 

v praxi nebude častá.  

19. K bodu 502, § 459 

Doporučujeme odstranit odstavec 4, neboť jeho aplikace může zcela negovat 

předchozí tři odstavce, které jsou důvodné. 

Neakceptováno 

 

Zákaz konkurence se navrhuje upravit shodným způsobem nejen 

v případě členů správní rady, ale i členů dozorčí rady, představenstva 

a jednatelů ve společnosti s ručením omezeným. Cílem úpravy 
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zákazu konkurence je v plném rozsahu umožnit společnostem, aby jej 

nastavily podle svých potřeb a podle specifik jednotlivých 

společností. Úprava odstavce 4, který umožňuje ve stanovách určit 

odchylné řešení, je tak zcela zamýšleným a vhodným způsobem, jak 

tohoto cíle dosáhnout. 

Upozorňujeme, že v návaznosti na přijaté připomínky bude odstavec 

4 znít následovně: 

„(4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence jinak.“. 

20. K bodu 502, § 460 odst. 3 

Doporučujeme za slova „náhradní členy“ vložit slova „správní rady“. 
Neakceptováno 

 

V první řadě upozorňujeme, že předmětná textace byla převzata 

z úpravy kooptace členů představenstva (srov. § 444 odst. 1) a 

kooptace členů dozorčí rady (srov. § 454 odst. 1); není přitom 

důvodné, aby se od sebe textace odlišovaly.  

Zároveň se domníváme, že ze systematiky ustanovení jednoznačně 

plyne, že jsou míněni náhradní členové správní rady. 

21. K bodu 537, § 484 odst. 2 

Doporučujeme slova „akciím neupsaným podle věty první“ nahradit slovy 

„takto neupsaným akciím“. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že z hlediska čitelnosti a snazší pochopitelnosti textu 

je vhodnější výslovně odkázat, o jaké neupsané akcie se jedná (tedy 

akcie neupsané podle věty první). 

22. K bodu 546, § 490 odst. 3 

Doporučujeme slova „kapitálu; prohlášení“ nahradit slovy „kapitálu. 

Prohlášení“, tedy rozdělit větu na dvě věty. 

Neakceptováno 

 

Předmětná textace byla převzata ze stávajícího ustanovení § 221, kde 

je rovněž užit středník. S ohledem na tuto skutečnost a s přihlédnutím 

k tomu, že použití středníku nijak nekomplikuje čitelnost nebo 

pochopitelnost textu, jej navrhujeme ponechat. 

23. K bodu 560, § 507 písm. c) 

Na prvním řádku písmene doporučujeme vložit za slovo „kapitálu“ slovo „, 

a“. 

Akceptováno 

24. K bodu 618, § 549 odst. 4 

Důvodová zpráva v souvislosti s tímto odstavcem konstatuje, že se navrhuje 

výslovně stanovit, že odstavce 2 a 3 v § 549 jsou dispozitivní, ale není 

odůvodněno, proč. V tomto směru je třeba důvodovou zprávu doplnit. 

Akceptováno 
 

Důvodová zpráva bude upřesněna. 

K bodu 629, § 558 a 559 

Doporučujeme slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. 
Akceptováno 

K bodu 639, § 567a a 567b 

Doporučujeme v uvozující větě vložit za slovo „které“ slova “včetně 
Neakceptováno 
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skupinového nadpisu nad § 567b Snížení základního členského vkladu“. Úprava navrhovaná připomínkovým místem byla obsažena v návrhu 

novely, který byl poslán na začátku roku 2017 vládě. Na komisích 

LRV však zazněla výtka, že skupinový nadpis musí být vložen 

samostatným novelizačním bodem, pročež není navrhovaná 

formulace možná. Z tohoto důvodu připomínku neakceptujeme. 

K bodu 640, § 567b 

Doporučujeme ustanovení tohoto bodu zrušit a nahradit jej tímto 

ustanovením: „Nad § 568 se nadpis „Snížení základního členského vkladu“ 

zrušuje.“. 

Akceptováno částečně. 

 

S ohledem na výše uvedenou připomínku nebude bod 640 zrušen, 

neboť se domníváme, že vložení skupinového nadpisu by mělo být 

učiněno samostatným novelizačním bodem.  

Bude však vložen nový novelizační bod, kterým bude zrušen 

skupinový nadpis nad § 568. 

K bodu 655, § 610 písm. j) 

Doporučujeme vložit slovo „nabytím“ před slova „právní mocí“ a slovo 

„mocí“ nahradit slovem „moci“. 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 

zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá (více viz výše). 

K bodu 662, § 627 

Doporučujeme vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 
Neakceptováno 

 

Navrhovaná textace byla zvolena s ohledem na stávající znění 

zákona, které spojení „nabytí právní moci“, ač možná správnější, 

nepoužívá (více viz výše). 

K části první, čl. II, k bodu 1 

Doporučujeme úvodní část bodu upřesnit takto: 

„1. Ukládá-li tento zákon povinnost provést v obchodním rejstříku zápis 

skutečnosti, která se dosud nezapisovala, nebo ukládá-li povinnost do sbírky 

listin uložit listinu,  která  se dosud do obchodního rejstříku neukládala, 

zapsaná osoba podá návrh …..“.  

V souvislosti s tímto ustanovením však obecně konstatujeme, že není 

stanovena žádná sankce pro případ, že stanovená povinnost splněna nebude. 

Máme za to, že v takových případech zákon stanoví, že po marném uplynutí 

stanovené lhůty soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. 

Doporučujeme tuto věc ještě posoudit. 

Částečně akceptováno 

 

Připomínkovým místem navrhované upřesnění nepovažujeme za 

nutné, neboť stanoví totéž, jako novelou navrhované znění. 

Na druhou stranu souhlasíme s tím, že absentuje sankce pro případ, 

že stanovená povinnost stanovena nebude, proto bude do 

přechodného ustanovení doplněna nová věta druhá, která zní:  

„Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji vyzve a stanoví ve výzvě 

dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li 

dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo 

osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a 

nařídí její likvidaci.“. 

K části první, čl. II,  k bodu 2 

 Doporučujeme za slovo „nebude-li“ vložit slova „fyzická osoba“ a za slova 

„ode dne“ vložit slovo „nabytí“. 

Akceptováno 

K části první, čl. II, k bodu 4 

Doporučujeme za slova „č. 90/2012 Sb.“ na pátém řádku vložit slova „ , ve 
Akceptováno 
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znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“.  

K části první, čl. II, k bodu 7 

Doporučujeme nahradit slovo „které“ slovem „která“.  
Neakceptováno  

 

Slovo „které“ se pojí ke slovu „činnosti“, přičemž kvůli vazbě „se 

týká“ nelze použít slovo „která“. Cílem je stanovit, že je myšlen 

výkon činnosti, která je jinak v rámci úpravy zákazu konkurence 

zakázána.  

K části první, čl. II, k bodu 10 

Doporučujeme nahradit slova „vkladu; ke“ slovy „vkladu. K této“, tedy 

rozdělit větu na dvě věty. 

Akceptováno 

K části první, čl. II, k bodu 14  

Doporučujeme zvážit, zda se nejedná o nepřiměřeně dlouhou lhůtu – 5 let. 

Za přiměřenou bychom považovali lhůtu 2, popř. 3 roky.  

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Lhůta 5 let byla stanovena s ohledem běžnou délku funkčního období 

člena dozorčí rady. Zákon o obchodních korporacích sice 

dispozitivně stanoví délku funkčního období člena dozorčí rady 3 

roky, většina společností však má ve stanovách stanoveno funkční 

období v délce 5 let, neboť obchodní zákoník stanovil maximální 

funkční období právě v délce 5 let.  

K části první, čl. II, k bodu 15 

Doporučujeme v zájmu lepší srozumitelnosti vložit na posledním řádku 

za druhé slovo „rady“ slovo „ , uvedené“. 

Neakceptováno  

 

Nedomníváme se, že by stávající text přechodného ustanovení byl 

obtížně srozumitelný. Kromě toho by slovo „uvedené“ muselo být 

uvedeno v jiném pádu, tedy „uvedeného“, neboť se jedná o změnu 

počtu uvedeného ve stanovách.  

K části druhé, čl. III  

Doporučuje se dát znění čl. III do souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády. 

Akceptováno 

K části třetí, čl. IV, k bodu 2, § 8 odst. 2 

Doporučujeme za text „V § 8 odst. 2“ vložit slova „úvodní části 

ustanovení“. 

Akceptováno 

K části čtvrté, čl. V, Obecně 

V souvislosti s poměrně rozsáhlejší novelou notářského řádu doporučujeme 

zvážit, zda není nutná formulace přechodných ustanovení. 

Akceptováno jinak 

 

Nedomníváme se, že by změny v notářském řádu dosahovaly takové 

intenzity, aby bylo potřeba přechodného ustanovení. Hlavní změnou 

notářského zápisu je zavedení nového typu notářského zápisu, který 

budou notáři pořizovat ode dne nabytí účinnosti zákona (novely).  

Zřejmě je však potřeba doplnit přechodné ustanovení pro případ 

rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam), které bylo 

zahájeno přede dnem nabytí účinnosti novely. Zřejmě by bylo možné 
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převzít dikci § 779 odst. 2 a stanovit, že: 

„Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno právní 

jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu obchodní korporace, dokončí se 

takto zahájený proces podle zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

K části čtvrté, čl. V, k bodu 16, § 80ga  odst. 2 písm. l), § 80gc  a §80gd 

V § 80ga  odst. 2 písm. l) se uvádí obrat „pokud tak stanoví zvláštní právní 

předpis“ – není jasné, podle jakého zvláštního právního předpisu, by měl 

obsahovat další údaje notářský zápis o souhlasu uděleném mimo zasedání 

orgánu. Bylo by vhodné tento zvláštní právní předpis konkretizovat a uvést 

přímo do tohoto ustanovení jako normativní odkaz. Obdobně doporučujeme 

upravit tento obrat i v ustanovení § 80gc  a §80gd. 

Neakceptováno 

 

Formulace „další údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis“ 

byla převzata ze stávajícího ustanovení § 80b odst. 1 písm. o) 

notářského řádu. Důvodem, proč nelze zvolit normativní odkaz, je 

skutečnost, že tyto další údaje mohou být stanoveny v různých 

zákonech, nejen v zákoně o obchodních korporacích. Takovým 

zvláštním právním předpisem může být například zákon o 

přeměnách.  

K části sedmé, čl. VIII, k bodu 3 

Doporučujeme za text „V § 53 odst. 7“ vložit slova  „ve větě druhé“. 
Akceptováno 

25. K části sedmné, čl. IX, k přechodnému ustanovení 

V nadpisu článku doporučujeme nahradit slovo „Přechodné“ slovem 

„Přechodná“, neboť se jedná o dvě přechodná ustanovení. 

Akceptováno 

K části jedenácté, čl. XIII, k úvodní větě 

Úvodní větu uvedenou pod označením čl. XIII je nutno upravit takto: 

„Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., … se mění takto :“. 

Akceptováno 

K části jedenácté, čl. XIV, k přechodnému ustanovení 

Doporučujeme slova „nevyžaduje; § 518“ nahradit slovy „nevyžaduje. 

Ustanovení § 518“. 

Akceptováno jinak 

 

Přechodné ustanovení bude přeformulováno tak, že bude vloženo 

slovo „ustanovení“, avšak bude ponechán středník. Příslušná část 

věty tak bude znít: „… nevyžaduje; ustanovení § 518…“. 

K části dvanácté, čl. XV, k bodu 29 a 30, § 105 a 105a  

Doporučujeme ještě zvážit, zda je dostatečně postižen vztah mezi postupem 

podle § 104, § 105 a postupem podle nově doplněného ustanovení § 105a.  

Vzhledem ke stávající právní úpravě sbírky listin v zákoně č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů, zároveň doporučujeme, aby předkladatel při konstrukci 

navrhovaného opatření zvážil i odkaz na jiné listiny povinně ukládané do 

sbírky listin. Dle našeho názoru konstrukce navrhovaného opatření založená 

pouze na nezveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin představuje pouhé 

dílčí řešení problému (neaktivních obchodních korporací) a mohlo by 

vytvořit zdání, že neuložení jiných listin nepředstavuje v některých 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

V první řadě se domníváme, že vztah mezi § 104, 105 a 105a zákona 

o veřejných rejstřících je dostatečně jasný. Za neuložení listiny do 

sbírky listin může rejstříkový soud uložit zapsané osobě pořádkovou 

pokutu až do výše 100 000 Kč (srov. § 104). Pokud zapsaná osoba 

nezakládá listinu opakovaně (nebo pokud může mít neplnění 

povinností zapsanou osobou závažné důsledky pro třetí osoby a je na 

tom právní zájem), může rejstřík zahájit i bez návrhu řízení o zrušení 

zapsané osoby s likvidací. Tento postup se aplikuje na všechny 

zapisované osoby a za nezakládání jakýchkoli listin (popř. neplnění 
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případech tak vysoké riziko na trvání společnosti, jako opakované 

neukládání účetních závěrek ve sbírce listin. Nicméně i přes výše uvedené 

obavy, vítáme snahy o řešení problému neaktivních společností resp. 

společností, které neplní zákonné požadavky. Pro futuro je vhodné řešit 

problematiku napříč všemi typy právnických osob, neboť tento problém 

přesahuje hranice obchodních korporací. 

dalších povinností – srov. § 105). Vedle tohoto obecného postupu se 

navrhuje stanovit nový postup dopadající jen na obchodní korporace 

a jen pro neplnění povinnosti zakládat do sbírky listin účetní závěrky, 

který spočívá v možnosti soudu při splnění zákonem stanovených 

podmínek rozhodnout o zrušení obchodní korporace bez likvidace 

(srov. § 105a).  

Omezení působnosti ustanovení § 105a pouze na nezakládání 

účetních závěrek je výsledkem vyvažování zájmu na eliminaci 

„neaktivních“ společností, které mohou být např. zneužity k páchání 

daňových podvodů, a snahy nad únosnou míru nezatěžovat fungující 

obchodní korporace, které by jinak byly vystaveny značně širokému 

riziku jejich zrušení bez likvidace. S ohledem na skutečnost, že 

účetní závěrka se vyhotovuje pravidelně (zpravidla jednou ročně), 

zatímco jiné listiny mohou být vyhotovovány a tedy i zakládány do 

sbírky listin značně nepravidelně, bylo zvoleno jako rozhodující 

kritérium pro posouzení „neaktivnosti“ společnosti právě nezakládání 

účetních závěrek. Tím samozřejmě netvrdíme, že není problém i 

nezakládání jiných listin do sbírky listin, nicméně se domníváme, že 

v takovém případě jsou dostatečnými pravidla § 104 a 105.  

S ohledem na značnou přísnost pravidla § 105a, podle něhož pro 

nezakládání účetních závěrek (za splnění zákonných předpokladů), 

může dojít ke zrušení zapsané osoby bez likvidace, jsme omezili 

osobní působnost tohoto pravidla pouze na obchodní korporace, na 

které lze obecně klást vyšší požadavky, než například na spolky či 

společenství vlastníků jednotek. Z tohoto důvodu se ustanovení § 

105a aplikuje pouze na obchodní korporace; tím však nevylučujeme, 

že by v případě pozitivních zkušeností s fungováním § 105a 

v budoucnosti mohlo dojít k rozšíření osobní působnosti tohoto 

pravidla.  

K části dvanácté, čl. XVI, k přechodnému ustanovení 

V nadpisu článku doporučujeme nahradit slovo „Přechodná“ slovem 

„Přechodné“ – jedná se jenom o jedno přechodné ustanovení. 

Akceptováno 

K důvodové zprávě – k obecné části, písm. g), odstavec třetí 

Doporučujeme vhodněji formulovat větu „Navrhuje se právnické osobě 

uložit povinnost, která je členem voleného orgánu, aby pověřila jednu 

fyzickou osobu, která ji bude ve voleném orgánu zastupovat.“ 

Akceptováno 
 

Obecná část důvodové zprávy bude navrhovaným způsobem 

upravena.  

Česká národní banka 

 

Ing. Mgr. Daniel Tyraj 

K délce meziresortního připomínkového řízení 

Jsme si vědomi, že nejde o zcela nový návrh, a připomínková místa 

se k němu mohla vyjádřit už v roce 2016. Návrh je však pozměněn 

Vysvětleno 

Zkrácení lhůty pro zasílání připomínek v rámci meziresortního 

připomínkového řízení bylo důvodné, neboť novela zákona o 
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daniel.tyraj@cnb.cz, 

tel. 224 413 899  

v návaznosti na minulé připomínkové řízení a projednání v pracovních 

komisích LRV, jakož i v návaznosti na aktuální problémy (participace 

zaměstnanců v dozorčích radách), a není na místě zúžené a zkrácené 

připomínkové řízení. Zdůrazňujeme, že návrh mění 12 zákonů, nejobsáhlejší 

novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOK“), obsahuje 711 novelizačních bodů. Doporučujeme proto u podobně 

obsáhlých novel připomínkové řízení nezkracovat. 

obchodních korporacích byla v obdobném znění vyslána do 

meziresortního připomínkového řízení již na konci roku 2016. 

Všechna připomínková místa tak měla možnost se k tomuto materiálu 

již dříve vyjádřit. Změny provedené v návaznosti na minulé 

připomínkové řízení nedosahovaly takové intenzity, která by 

způsobila nedůvodnost zkrácení lhůty pro zasílání připomínek. 

Připouštíme, že zaměstnanecká participace je upravena nově, avšak 

tato úprava není natolik rozsáhlá, aby znemožňovala včasné 

prostudování návrhu a uplatnění připomínek.   

 

Vyjádření ČNB:  

Považujeme za vysvětlené. 

K souběhům  

Navrhujeme legislativně upravit souběh výkonu funkce člena statutárního 

orgánu a zaměstnaneckého poměru. Novela ZOK řeší mnohé problémy, 

které již byly v praxi překonány výkladem nebo terminologicky upřesňuje 

mnohé praxí a teorií překonané nejasnosti, naopak jeden z nejpalčivějších 

problémů pro obchodní společnosti, tj. souběh výkonu funkce člena 

statutárního orgánu se zaměstnaneckým problémem, není novelou upravený. 

Tady upozorňujeme na právní úpravu ve zrušeném obchodním zákoníku, 

která souběhy umožňovala a také na judikaturu vyšších soudů. Jednotlivé 

senáty Nejvyššího soudu, Ústavní soud, ale také Nejvyšší správní soud ve 

věci nepřinášejí právní jistotu, proto považujeme za nutné legislativní řešení. 

V praxi je například znemožněn v jednočlenné s.r.o. výkon funkce 

statutárního orgánu v oblasti obchodního vedení a zaměstnanecký poměr pro 

odbornou činnost, když zde podle pracovněprávního senátu Nejvyššího 

soudu absentuje znak závislé činnosti. Nicméně členové orgánů řeší, jak 

zajistit placení zdravotního a sociálního pojištění, těžit z výhod 

nemocenského pojištění a současně vykonávat obchodní vedení. V podstatě 

je však problém jednoduchý, umožnit zaměstnanecký poměr, který nebude 

vylučovat odpovědnost a ručení členů statutárního orgánu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Záměrně se § 66d ObchZ nepřejímá. Jeho konstrukce, že jedna osoba 

sama na sebe deleguje část obchodního vedení je z teoretického i 

praktického hlediska problematická (rovněž problematika kauzy). 

Obdobně nelogická by byla konstrukce, kdyby se dodavatel ze 

smlouvy o dílo stal současně svým vlastním subdodavatelem. 

Navíc, v návaznosti na vydání nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 

září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/2015, lze předpokládat vydání rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, které na uvedený nález zareaguje. Po vydání 

předmětného nálezu převažuje výklad, že smlouvu o výkonu funkce 

je třeba posuzovat materiálně, i kdyby byla označena za smlouvu 

pracovní; vždy zůstanou nedotčena kogentní ustanovení občanského 

zákoníku a zákona o obchodních korporacích (vznik a zánik funkce, 

odpovědnost, odměňování). Zbytek smlouvy o výkonu funkce bude 

možno s určitými limity podřídit režimu zákoníku práce, půjde o 

občanskoprávní smlouvu, do níž budou vtažena některá ustanovení 

zákoníku práce. Nepůjde však o dva smluvní vztahy, ale pouze jeden 

(srov. P. Šuk. Podkladový materiál k semináři Právo kapitálových 

obchodních společností, tři roky poté, volené orgány obchodních 

korporací. Bova, Staré Splavy, 1. – 4. prosince 2016). Shodně I. 

Štenglová a B. Havel: „Soudíme, že ve smlouvě o výkonu funkce lze 

rovněž – v rozsahu, který není podroben kogentní úpravě zákona 

o obchodních korporacích – sjednat, že smlouva o výkonu funkce se 

řídí zákoníkem práce. (…) Strany jím toliko projevují vůli, aby se 

občanskoprávní vztah mezi členem orgánu a obchodní korporací 

v rozsahu, který není upraven kogentními normami (zejména) 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, řídil – 
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namísto přiměřené aplikace ustanovení občanského zákoníku 

o příkazu – úpravou zákoníku práce. (…) Uzavřou-li strany (vedle 

smlouvy o výkonu funkce) na výkon některých činností spadajících do 

působnosti člena (voleného) orgánu (typicky obchodní vedení) tzv. 

manažerskou smlouvu, jejíž režim podřídí zákoníku práce, je třeba na 

takovou „souběžnou“ smlouvu hledět jako na svého druhu dodatek ke 

smlouvě o výkonu funkce. Pokud tyto smlouvy vzniknou současně, lze 

mluvit o smíšené obligaci. Jinými slovy, souběžně uzavřená smlouva 

je v takovém případě součástí smlouvy o výkonu funkce, a dopadají 

na ni veškerá pravidla regulující smlouvu o výkonu funkce. Tato 

smlouva nebude (jen proto, že její režim byl podřízen zákoníku práce) 

neplatná (srov. důvody nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 190/15), nicméně 

jejím podřízením zákoníku práce strany nevyloučí kogentní úpravu 

dopadající na členy volených orgánů (srov. výše).“ (I. Štenglová a B. 

Havel in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: 

Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2017, komentář k § 59, marg. č. 2). 

Konečně důvody pro zakotvení § 66d ObchZ plynuly zejména 

z práva veřejného (otázky sociálního a zdravotního pojištění, 

daňových předpisů). Po úpravě veřejnoprávních předpisů (zákonem 

č. 470/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 – srov. blíže např.  

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-

zpravy/tiskove-zpravy-2012/novela-zakona-o-nemocenskem-

pojisteni-rozsiruje-okruh-nemocensky-pojistenych-osob.htm), kdy 

oba vztahy byly postaveny naroveň, není pro zachování souběhu 

funkcí důvod. 

 

Vyjádření ČNB: 

Nesouhlasíme s vypořádáním. Judikatura je značně nepřehledná, 

vyvíjí se v posledním desetiletí s různými zvraty, a očekávat, že nový 

rozsudek nebo stanovisko Nejvyššího soudu  vnese do věci jasno, je 

nereálné. Nesouhlasíme ani s tím, že věc byla doktrinálně vyřešena, 

cit. názory tady byly i dříve, prakticky již po vydání nového ZOK, a 

přesto to nezabránilo právní nejistotě, ani to neovlivnilo rozhodování 

senátu 21 (srov. rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3613/2015). Proti rozsudku 

byla podána ústavní stížnost.  Současně nepožadujeme jako řešení 

zapracovávat dřívější znění § 66d ObchZ, ten jsme také nepovažovali 

za vhodně formulovaný, nicméně výslovná legislativní reakce je na 

místě (konkrétní znění právní normy je věcí diskuze).   
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MSp: 

V návaznosti na následnou telefonickou a emailovou komunikaci 

byla dne 24. 4. 2018 změněna připomínka na doporučující. 

K transpozici směrnice 2017/828/EU 

Návrh netransponuje směrnici 2017/828/EU, která se týká kótovaných 

akciových společností a upravuje mj. zprávu o transakcích se spřízněnými 

stranami, jde o novelu směrnice o výkonu akcionářských práv (směrnice 

2007/36/ES). Tuto požadujeme transponovat. Směrnice 2017/828/EU byla 

uveřejněna v Úředním věstníku už 20. 5. 2017, lhůta pro transpozici uplyne 

10. 6. 2019. Novela ZOK má nabýt účinnosti 1. 1. 2020, nerozumíme proto, 

proč není návrhem na novelu ZOK zajištěna také transpozice výše citované 

směrnice, tím spíše, když se dotýká obdobných oblastí jako novela ZOK 

(smlouva o výkonu funkce, odměňování, zpráva o vztazích, resp. o 

transakcích se spřízněnými stranami). Tuto připomínku činíme i při vědomí 

skutečnosti, že směrnice má dopadnout na kótované společnosti a převážná 

část transpozice bude zřejmě v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, ač 

pravidla pro transakce se spřízněnými osobami by mohla platit i obecně. 

Nicméně časté změny právní úpravy v obdobných oblastech přinášejí 

náklady a právní nejistotu. 

Neakceptováno 

 

Transpozice směrnice 2017/828/EU je od předkládané novely ZOK a 

dalších předpisů oddělena úmyslně z několika důvodů. Předně 

gestorem transpozice je Ministerstvo financí a nikoli Ministerstvo 

spravedlnosti. Dále, jak správně poukazuje připomínkové místo, 

směrnice dopadá pouze na kotované akciové společnosti a 

předpokládá se, že naprostá většina pravidel bude transponována do 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu. A konečně, při transpozici 

jsme vázáni transpoziční lhůtou. Spojení transpozičního zákona 

s novelou ZOK by mohlo ohrozit splnění transpoziční lhůty, z čehož 

by mohly plynout pro ČR nepříjemné konsekvence ze strany EU. 

Přestože rozumíme vznesené připomínce, s ohledem na uvedené 

důvody se preferuje oddělení transpozice směrnice od novely ZOK. 

 

Vyjádření ČNB:  

Vypořádání je účelové a nelogické, nelze totiž předpokládat, že by 

transpozice provedná už touto novelou, vedla k nedodržení 

transpoziční lhůty, zatímco transpozice do novely pozdější, teprve 

připravované, nikoli. Dále jak uvádí předkladatel, „naprostá většina“ 

pravidel bude transponována do zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu, nikoli však zjevně všechna. Předmětem připomínky bylo mj. 

otevření diskuze, zda některá, vhodná evropská pravidla proti 

tunelování firem, by neměla být vztažena na všechny společnosti. 

Vzhledem k tomu, že jde o doporučující připomínku, akceptujeme 

vypořádní, byť věcně přesvědčeni o argumentech předložených 

předkladatelem nejsme. 

K novému uspořádání monistického modelu 

Akceptujeme, že předkládaná změna monistického modelu odpovídá 

dlouhým diskuzím, je kompromisem a návrh principiálně nezpochybňujeme. 

Uvádíme však, že bylo-li úmyslem navrhovatele zavést do českého právního 

řádu monistický systém, nepovedlo se to v minulosti, a novela v tomto 

směru znamená jen dílčí zlepšení. Zatímco aktuálně český monistický 

systém je dualistický, když ze správní rady vytváří v určitém rozsahu 

dozorčí radu a ze statutárního ředitele jednočlenné představenstvo, nový 

Neakceptováno 

 

Souhlasíme s tím, že podstatným atributem monistického systému 

řízení akciové společnosti vedle obligatorně zřizovaného orgánu 

(správní rady) je funkce výkonného ředitele (angl. CEO), přesto jsme 

se po důkladném uvážení a diskuzi s předními českými komercialisty 

rozhodli, že připomínku neakceptujeme a funkci výkonného ředitele 

do zákona o obchodních korporacích nezakotvíme. 
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návrh ze správní rady dělá svého druhu představenstvo a osobu chief 

executive officer (CEO) zrušuje i jako funkci a nazývá v novelizovaných 

zákonech jako generálního ředitele (což je funkce v Česku spojována 

s dualistickým uspořádáním). Srov. například zákaz podle CRD, aby CEO 

nebyl současně předsedou správní rady (ne zákaz generálnímu řediteli, aby 

byl předsedou představenstva, „vylepšování“ transpozice, že generální 

ředitel nemá být členem dozorčí rady, je toho důkazem). Návrh tedy mění 

v reakci na teoretické disputace zásadním způsobem něco, co vyžaduje jen 

dílčí upřesnění, a v praxi nečiní velké problémy (na rozdíl od souběhů) 

s tím, že jeden hybrid nahrazuje hybridem jiným, byť pravděpodobně 

zdařilejším. Doporučujeme proto úpravu v dílčích aspektech ještě uvážit 

(zda výslovně v ZOK nepostavit na jisto, že CEO je právě generální ředitel, 

byť jde o nepřesnost, a že jde o funkci). 

Především upozorňujeme, že zákon o obchodních korporacích 

vychází z určité systematiky a koncepce. Upravuje jednotlivé 

obchodní korporace a jejich orgány, které jsou pro řízení a řádné 

fungování obchodní korporace nezbytné. V dalších otázkách vnitřní 

správy a řízení obchodních korporací si vystačí s možností delegace 

určitých pravomocí na třetí osoby, resp. výslovným zákazem určité 

pravomoci delegovat. V případě, že by byla funkce výkonného 

ředitele zakotvena pouze v rámci úpravy monistického systému 

vnitřní správy akciové společnosti, vystavovali bychom se riziku 

výkladu a contrario v rámci dualistické akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným apod. Přitom nelze pochybovat o 

tom, že stejně jako v případě správní rady, je přinejmenším 

v dualistických akciových společnostech funkce generálního ředitele 

(CEO) velmi častou.  

Jediným možným řešením by bylo zakotvení funkce výkonného 

ředitele v rámci obecné úpravy zákona o obchodních korporacích, 

tedy s platností pro všechny obchodní korporace. V  této souvislosti 

vyvstává otázka, jak by měla být funkce výkonného ředitele 

definována (aby úprava nebyla obcházena tím, že společnost zřídí 

jinou funkci s odlišným označením, jež však bude obsahově 

odpovídat funkci výkonného ředitele), jaká pravidla chování (práva a 

povinnosti) by měla být pro obecně upravenou funkci výkonného 

ředitele stanovena, zda by se mělo jednat o povinně či dobrovolně 

zřizovanou funkci apod.  

Nesouhlasíme přitom s názorem připomínkového místa, že zrušením 

funkce CEO v zákoně o obchodních korporacích a jeho úpravou 

pouze v sektorových předpisech fakticky činíme ze správní rady 

představenstvo. Správní rada se vyznačuje kumulací výkonné a 

kontrolní funkce (samozřejmě část své výkonné působnosti může 

delegovat na CEO), nemůže být tedy en bloc srovnávána 

s představenstvem.   

Ponecháváme tedy úpravu funkce výkonného ředitele v monisticky 

řízených akciových společnostech na stanovy společnosti a na kodex 

správy a řízení společností, v nichž by měla být funkce CEO 

dostatečně jasně vymezena. 

 

Vyjádření ČNB: 

Nesouhlasíme s argumentací předkladatele, kterou považujeme 

v mnoha ohledech za nelogickou. Pokud jde o odkaz na diskuzi 
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s předními českými komercionalisty, blíže neurčenými, budiž řečeno, 

že i stávající zákon byl přijímán po odborném projednání s nimi, 

tehdy však převažovalo akademicky jiné pojetí monistického 

systému. Argumentace  předkladatele je účelová též v tom, když se 

hovoří o nemožnosti legislativního vymezení funkce, aniž by právní 

úprava byla obcházena. V tom směru by ovšem společnosti mohly 

zřídit stanovami takové orgány, které budou fakticky nahrazovat 

představenstvo a dozorčí radu nebo správní radu, jen je jinak nazvat. 

Taková úprava by však byla odporující zákonu, když vymezení 

orgánů, či obecněji vnitřního uspořádání považuje občanský zákoník 

za otázky postavení osob, od kterých se nelze odchýlit, ledaže tak 

upraví výslovně zákon (kogetní norma, někdy pro možnost odchýlení 

nazývána „polokogentní“). Máme za to, že obdobnému 

legislativnímu zakotvení CEO nebrání žádné relevantní argumenty. 

Pak stejný problém by musel činit v praxi problémy min. od roku 

2004, kdy bylo potřeba transponovat směnice v oblasti kapitálového 

trhu, které stanoví pravidla pro funkci CEO, např. MiFID. Tyto jsme 

však nezaznamenali. Pokud jde o výklad a contrario, tam sdíleme 

s předkladatelem obavu o nezamýšlené důsledky, byť jiné povahy. 

Srov. zejména ustanovení § 10 ZPKT a § 8 ZoB, dle kterých 

generální ředitel (obecně vymezená funkce, nikoli jen pro monistický 

systém) nesmí být současně předsedou správní rady nebo členem 

dozorčí rady (posledně uvedené pravidlo je ryze národní dotváření 

EU práva). Vykládem a contrario  je pak možné dovodit, že v obecné 

obchodní společnosti by generální ředitel mohl být členem dozorčí 

rady. Nicméně podle našeho názoru neplatí, že by v obecném právu 

mohl výkonný manažer, navíc v pozici generálního ředitele, být 

členem dozorčí rady. Předkladatel se toliko snaží směrnicové 

pravidlo platné pro monistický systém a pro CEO vztáhnout i na 

systém dualistický. Tedy nerozumíme, jaký je důvod nově 

navrhované právní úpravy generálního ředitele, zda skutečně 

problémy praxe nebo jen akademické spory. Připomínka však byla 

formulována jako doporučující. Rozpor není dán. 

K důvodové zprávě 

Doporučujeme precizovat důvodovou zprávu, některé změny nejsou 

dostatečně odůvodněné, srov. odůvodnění změn v § 329 nebo § 532 ZOK, 

nebo k § 63 až § 65 ZOK, kde se odkazuje na řadu ustanovení, aniž by bylo 

zřejmé, zda jde o ustanovení dle platného nebo navrhovaného znění.   

Akceptováno 

 

Důvodová zpráva bude precizována. 

 

Vyjádření ČNB:  

Děkujeme za zapracování. 
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K § 34 ZOK (bod 22) 

Doporučujeme upravit odstavec 6 takto: 

„(6) Ustanovení tohoto zákona o zisku platí přiměřeně také pro jiné vlastní 

zdroje, pokud to nevylučuje jejich povaha nebo zákon nestanoví jinak.“. 

Odůvodnění: Návrh odstavce 6 neodpovídá odůvodnění. Podle odůvodnění 

mají ustanovení tohoto zákona platit přiměřeně také pro jiné vlastní zdroje, 

ledaže to vylučuje jejich povaha nebo zákon. Odkaz na „není-li stanoveno 

jinak“ není dostatečně přesný. 

Akceptováno jinak 

 

Pravidla zákona o zisku, která mají platit i pro jiné vlastní zdroje, 

budou výslovně formulována tak, aby z jejich textace bylo 

nepochybné, že platí i pro jiné vlastní zdroje. Navrhované odkazovací 

ustanovení, bude zrušeno. 

 

Vyjádření ČNB:  

Děkujeme za zapracování, že bude výslovná textace a ne odkaz 

považujeme za lepší řešení.  

K § 40 ZOK (bod 33) 

Doporučujeme revidovat odkazy na „kapitálovou společnost nebo družstvo“, 

„obchodní korporace“, „společnost“. 

Odůvodnění: V návrhu platí jednotlivá pravidla pro „kapitálovou společnost 

nebo družstvo“, „obchodní korporace“, „společnost“, není jasné, zda jde o 

výsledek hlubší úvahy nebo terminologickou nejednotnost. 

 Vysvětleno 

Užívání odlišných pojmů v § 40 není nahodilé. Pravidla některých 

odstavců není vhodné nebo možné na osobní společnosti aplikovat. 

Odstavce 1, 2 a 4 se na osobní společnosti nepoužijí, protože 

společníci za splnění povinností neomezeně ručí; není účelné 

aplikovat na osobní společnosti např. test vlastního kapitálu a 

omezovat je tím v rozdělování zisku. Stranou ponecháváme 

skutečnost, že tvorba základního kapitálu ve veřejné obchodní 

společnosti je čistě dobrovolná, tehdy nelze test vlastního kapitálu 

aplikovat vůbec. U jiných pravidel je na druhou stranu žádoucí, aby 

se použila i na osobní společnosti (odstavec 3 a 6). Odstavec 5 se 

použije na osobní společnosti ve vztahu k odstavci 3 pouze pokud je 

naplněn odstavec 3. 

 

Vyjádření ČNB:  

Považujeme za vysvětlené. 

K § 46 odst. 8 ZOK (bod 46) 

Navrhujeme upravit takto: 

(8) Zanikne-li fyzické osobě zmocnění podle odstavce 3, zmocní právnická 

osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu jako svého zástupce; 

nebude-li však tato zapsána do veřejného rejstříku ani ve lhůtě 2 měsíců ode 

dne zániku zmocnění předešlého zástupce, její funkce zaniká.“. 

Odůvodnění: Námi navrhovaná formulace je přesnější a kratší, není nutné 

opakovat slova „Nezmocní-li právnická osoba zástupce podle odstavce 3“. 

Akceptováno jinak  

 

S ohledem na zamezení výkladovým nejasnostem v otázce, komu 

zaniká funkce, nedojde-li k zápisu (zda zástupci nebo právnické 

osobě), navrhujeme navrženou textaci ještě trochu vyjasnit: 

 

„(8) Zanikne-li fyzické osobě zmocnění podle odstavce 3, zmocní 

právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu jako 

svého zástupce; nebude-li však tato zapsána do veřejného rejstříku 

ani ve lhůtě 2 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce, 

její funkce zaniká právnické osobě funkce člena voleného orgánu.“. 

 

Vyjádření ČNB:  
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Děkujeme za zapracování. 

K § 59 odst. 4 věta druhá ZOK (bod 65) 

Doporučujeme za slova „Odměna se“ doplnit slova „v takovém případě“.  

Odůvodnění: Jde o upřesnění, tak aby bylo zjevné, že se nejedná o obecné 

pravidlo a navazuje na větu první. 

Akceptováno 

Vyjádření ČNB:  

Děkujeme za zapracování. 

 

K § 59 odst. 6 ZOK (bod 66) 

Doporučujeme upravit takto:  

„(6) V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou 

smlouvou platí ujednání společenské smlouvy.“ 

Odůvodnění: Podle předkladatele má jím navrhované pravidlo platit pro 

případ rozporu. Současně má dle odůvodnění platit, že bude-li smlouva o 

výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské 

smlouvy a obsahovat příznivější podmínky, pak platí přednostně ujednání 

smlouvy o výkonu funkce. To však navrhovaná norma nestanoví, navíc má 

tato norma dva problémy. První, může tady být více provázaných ustanovení 

ve smlouvě o výkonu funkce a společenské smlouvě, kdy bude obtížné určit, 

co je jako celek výhodnější a samostatně ujednání fungovat nebudou. Další 

problém je sama právní norma, která nic rozumného nenormuje. Dovídáme 

se, že v případě rozporu je dána přednost společenské smlouvy (a smlouva 

o výkonu funkce v těch ujednáních, kde je v rozporu, ustupuje), ledaže je 

smlouva o výkonu funkce schválena stejnou většinou, tedy pak neplatí 

přednostně ujednání společenské smlouvy. V tomto případě však ve 

skutečnosti chybí stanovení normativního pravidla, protože nelze 

automaticky dovozovat, že má přednost ujednání/ustanovení smlouvy o 

výkonu funkce, jen to, že není stanoveno pravidlo přednosti společenské 

smlouvy, tedy dokumenty jsou rovnocenné. 

Částečně akceptováno 

 

Připomínku připomínkového místa lze rozdělit na dvě roviny – první 

je věcné řešení rozporných ujednání mezi společenskou smlouvou a 

smlouvou o výkonu funkce a druhou je textace předmětného 

ustanovení. 

K části první podotýkáme, že za stávající právní úpravy je 

dovozována přednost smlouvy o výkonu funkce před společenskou 

smlouvou. Domníváme se však, že by v obecné rovině měla mít 

přednost společenská smlouva jako vrcholný výsledek vůle 

společníků. Ačkoli smlouvu o výkonu funkce v kapitálových 

společnostech schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy orgán 

zastupující všechny společníky, liší se většiny potřebné pro přijetí 

rozhodnutí, kterým se mění společenská smlouva, a pro schválení 

smlouvy o výkonu funkce. V důsledku tak ke schválení smlouvy o 

výkonu funkce stačí souhlas nižšího procenta společníků, než pro 

schválení smlouvy o výkonu funkce, přesto je (minimálně částí 

právní teorie) dovozována přednost smlouvy o výkonu funkce před 

ujednáním společenské smlouvy. Takové řešení nepovažujeme za 

vhodné a z tohoto důvodu navrhujeme stanovit jako výchozí pravidlo 

přednost ujednání společenské smlouvy před ujednáními ve smlouvě 

o výkonu funkce. 

Na druhou stranu nelze přehlížet, že smlouva o výkonu funkce může 

být schválena stejnou (popřípadě i větší) většinou, jaká je 

vyžadována pro změnu společenské smlouvy. V takovém případě 

není legitimní striktně trvat na přednosti společenské smlouvy jen 

z toho důvodu, že se jedná o formalizovaný dokument. Proto 

navrhujeme stanovit přednost smlouvy o výkonu funkce tehdy, bude-

li schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy.  

Nesouhlasíme s názorem připomínkového místa, že mohou vznikat 

problémy s určením, zda je „výhodnější“ úprava ve společenské 

smlouvě nebo ve smlouvě o výkonu funkce. Navrhovaná úprava 

nepočítá se zohledněním „výhodnosti“ jednotlivých ujednání, pouze 

zcela konkrétně stanoví, že pokud se ujednání odchylují (ať jsou 
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výhodnější nebo méně výhodná), má přednost ujednání společenské 

smlouvy, resp. smlouvy o výkonu funkce.  

Co se týče druhé části, tedy textace daného ustanovení, resp. absence 

normativního pravidla, domníváme se, že je ustanovení vyložitelné. 

Přesto v rámci právní jistoty navrhujeme § 59 odst. 6 přeformulovat 

takto: 

„V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou 

smlouvou platí ujednání společenské smlouvy; byla-li smlouva o 

výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu 

společenské smlouvy, platí ujednání ve smlouvě o výkonu funkce.“. 

 

Vyjádření ČNB:  

Považujeme za vysvěleno a textaci za vyjasněnou. 

K § 65 odst. 2 ZOK (bod 73) 

Doporučujeme v odstavci 2 nahradit slova „Soud může rozhodnout“ slovy 

„Soud může i bez návrhu rozhodnout“ a v poslední větě doplnit za středník 

„ustanovení § 63 odst. 3 se použije obdobně“. Takto upravené ustanovení 

pak zařadit do samostatného ustanovení označeného paragrafovou značkou. 

Dosavadní ustanovení § 66 označit jako § 66a. 

Odůvodnění: Není jasné, proč chybí slova „bez návrhu“, srov. odstavec 1 a 

odkaz na § 63 odst. 3. Je pak sporné, zda odstavec 2 navazuje na první (v 

takovém případě by bylo na místě upravit takto „Soud v rozhodnutí podle 

odstavce 1 může rozhodnout“), nebo zda jde o samostatné pravidlo, pak je 

třeba upravit, jak navrhujeme. 

Akceptováno jinak 

 

V druhém odstavci úmyslně chybí, že soud může rozhodnout i bez 

návrhu. O tom, že osoba nebude z výkonu funkce v jiné obchodní 

korporaci vyloučena, by měl soud rozhodovat pouze na návrh. Tato 

jiná obchodní korporace nebo případně vylučovaný člen by se měl 

dovolávat, že vyloučení může poškodit zájmy této jiné obchodní 

korporace. Srov. již stávající znění § 67 odst. 3 in fine ZOK. Tento 

dodatek bude s nezbytnými modifikacemi převzat. 

Jde o samostatné pravidlo, které nesouvisí s prvním odstavcem. 

S ohledem na uvedené navrhujeme přesunout odstavec 2 do § 64 a na 

druhou stranu § 64 odst. 2 do § 65; § 64 bude upravovat důsledky 

vyloučení a možnost zachování funkce a § 65 důsledky porušení 

zákazu uloženého soudním rozhodnutí o vyloučení. 

Nově by pravidla měla znít následovně: 

§ 64 

(1) Právní mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být 

osoba, které se rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve 

všech obchodních korporacích; zánik funkce oznámí soud, který 

o vyloučení rozhodl, bez zbytečného odkladu soudu, který podle 

jiného právního předpisu vede obchodní rejstřík (dále jen 

„rejstříkový soud“). 

(2) Soud může rozhodnout, že osoba, u níž jsou dány 

důvody pro vyloučení, může za podmínek stanovených v tomto 

rozhodnutí zůstat členem statutárního orgánu jiné obchodní 

korporace, pokud okolnosti případu dokládají, že dosavadní 
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výkon její funkce v této obchodní korporaci neodůvodňuje 

vyloučení z výkonu funkce, a pokud by vyloučení mohlo vést k 

poškození oprávněných zájmů této obchodní korporace nebo 

jejích věřitelů; návrh na vydání rozhodnutí může podat osoba, u 

níž jsou dány důvody pro vyloučení, nebo dotčená obchodní 

korporace. 

§ 65 

Osoba, která poruší zákaz uložený jí rozhodnutím o vyloučení, 

ručí za splnění všech povinností obchodní korporace, které 

vznikly v době, kdy přes zákaz vykonávala činnost člena jejího 

statutárního orgánu. Soud i bez návrhu rozhodne, že se této 

osobě opětovně zakazuje vykonávat funkci člena statutárního 

orgánu, a to až na dobu 10 let; ustanovení § 63 odst. 3 se použije 

obdobně. 

 

Vyjádření ČNB:  

Děkujeme za zapracování, resp. zohlednění připomínky. 

K § 69 odst. 2 ZOK (bod 76) 

Doporučujeme zrušit slova „, a bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti 

má“.  

Odůvodnění: Uvedená slova nedávají smysl, protože ustanovení § 63 až § 

66 se mají použít také na faktického vedoucího, tj. osobu, která se fakticky 

nachází v postavení člena statutárního orgánu, přestože není jeho členem. 

Tedy u této osoby je postavení faktického vedoucího dáno právě vztahem ke 

společnosti (tj. nachází se v postavení obdobném členovi statutárního 

orgánu). Doplňovaná slova jsou tedy matoucí a nejasná. 

Neakceptováno 
 

Předmětná část ustanovení je inspirována § 66 odst. 6 obchodního 

zákoníku, podle nějž se ustanovení o odpovědnosti a ručení orgánů a 

členů orgánů společnosti vztahovala také na „osoby, které na základě 

dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují 

podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány 

ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke 

společnosti mají“. Slovo „vztah“ míří na formálně právní spojení 

mezi obchodní korporací a danou osobou. Smyslem těchto slov je 

tedy zdůraznit, že pro založení postavení tzv. faktického nebo 

stínového vedoucího není podstatné, zda je osoba členem orgánu, 

nebo zda k obchodní korporaci má jakýkoliv jiný (formálně právní) 

vztah. 

 

Vyjádření ČNB:  

Podle našeho názoru je dovětek zbytečný a zdůraznění též. Budiž 

citována navrhovaná dikce (změny doporučované ČNB vyznačeny):  

 

(2) Tento díl se použije Ustanovení § 63 až 66 se použijí 

obdobně na bývalého člena statutárního orgánu, na osobu v 

obdobném postavení člena statutárního orgánu a na každou další 
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osobu, která se fakticky v takovém postavení nachází, přestože 

není členem orgánu. 

Připomínka byla doporučující, není dán rozpor. 

K § 82 odst. 5 ZOK (bod 91) 

Doporučujeme odstavec 5 formulovat takto:  

„(5) Ve zprávě o vztazích se neuvede vnitřní informace podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 nebo informace, která 

podléhá ochraně nebo utajení podle jiného právního předpisu.“.  

Odůvodnění: Navrhujeme výslovně upravit, že se neuvede vnitřní informace 

podle nařízení (EU) č. 596/2014, neboť není jasné, zda taková informace 

spadne do kategorie „informace chráněné podle jiného právního předpisu“. 

Důvodová zpráva pak odkazuje k tomuto ustanovení na utajované informace 

a obchodní tajemství, což nasvědčuje tomu, že předkladatel dostatečně 

nezvážil nutnost zahrnout pod toto ustanovení také vnitřní informace. 

Současně doporučujeme zvážit upravit normativní odkaz na zvláštní právní 

předpisy (zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, případně další) nebo citovat tyto předpisy do poznámky pod 

čarou. Tím se usnadní orientace adresáta právní normy a vyloučí výkladové 

nejasnosti. Současně doporučujeme uvádět odkaz na informaci v jednotném 

čísle. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno jinak 

 

Souhlasíme s připomínkovým místem, že by ve zprávě o vztazích 

neměly být uváděny vnitřní informace podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 596/2014.  

Nedomníváme se však, že je vhodné uvádět tak v textu zákona 

výslovně. Pokud bychom výslovně uvedli pouze vnitřní informace, 

budou vznikat výkladové obtíže, jak je to s jinými chráněnými či 

utajovanými informacemi a proč tyto nejsou taktéž výslovně 

vypočteny v textu ustanovení. Na druhou stranu pokud vypočteme 

všechny takové informace – tj. např. vnitřní informace, informace 

utajované podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, bankovní tajemství, a to 

vždy s normativním odkazem na relevantní právní předpis – bude 

dané ustanovení dlouhé a obtížně čitelné. Kromě toho nastává riziko, 

že některé informace utajované podle zvláštních právních předpisů 

budou opomenuty. 

Navrhujeme proto doplnit důvodovou zprávu tak, aby výslovně 

stanovila, že vnitřní informace (stejně jako další výše uvedené 

informace) se ve zprávě o vztazích neuvádějí. 

 

Vyjádření ČNB: 

Doplnění důvodové zprávy není dostatečné. Navíc případné odkazy 

na zvláštní právní předpisy, a to demonstrativním výčtem, je možné 

uvést do poznámky pod čarou, jak bylo v připomínce 

navrhováno. S nezapracováním připomínky podstatné z hlediska 

výkonu dohledu ČNB nesouhlasíme. 

 

MSp: 

(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, které podléhají 

ochraně nebo utajení podle jiného právního předpisu3). 

3) Např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti, nebo nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
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zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 

2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. 

ČNB 

Nově navržená textace § 82 odst. 5 ZOK s poznámkou pod čarou 

vyhovuje. Připomínku považujeme za vypořádanou. 

K § 301 ZOK  

Navrhujeme doplnit odstavec 3, který zní: 

„(3) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 písm. a) musí být v případě 

nabývání akcií prostřednictvím veřejného návrhu přijato před uveřejněním 

veřejného návrhu.“. 

Odůvodnění: Zákon dosud nestanoví, že přijetí usnesení valné hromady 

musí předcházet zveřejnění nabídky, a případné nedodržení postupu při 

nabývání vlastních akcií je v soukromoprávní rovině upraveno v § 308 ZOK 

(převod akcií je platný, ledaže převodce nejednal v dobré víře), z povahy 

věci však plyne, že parametry odkupu by měly být definovány a schváleny 

před samotným zveřejněním nabídky odkupu. Rozhodování valné hromady 

by nemělo probíhat pod tlakem uveřejněného návrhu, a neměl by být tímto 

způsobem limitován samotný předmět debaty akcionářů a jejich právo 

předkládat valné hromadě návrhy ve smyslu parametrů transakce. To platí i 

v situaci, kdy je ve společnosti majoritní akcionář, neboť návrh předkládá 

představenstvo, a není vyloučeno, že návrh nebyl projednán s majoritním 

akcionářem, nebo že může mít jiný názor na navrhované podmínky nabytí. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že není možný postup, aby byl nejprve uveřejněn 

veřejný návrh smlouvy a až následně došlo ke schválení nabytí 

vlastních akcií valnou hromadou. 

Veřejný návrh smlouvy podle § 323 odst. 2 musí obsahovat mimo 

jiné výši protiplnění a dobu závaznosti veřejného návrhu. Usnesení 

valné hromady, kterým se připouští nabytí vlastních akcií, však musí 

obsahovat mimo jiné i dobu, po kterou může společnost nabývat 

vlastní akcie a nejvyšší a nejnižší cenu, tj. parametry, které jsou 

součástí uveřejnění podle § 323 odst. 2. Je vyloučeno, aby 

představenstvo uveřejnilo veřejný návrh smlouvy, aniž by tyto 

parametry byly schváleny valnou hromadou.  

 

Vyjádření ČNB: 

Jsme stejného názoru jako předkladatel ohledně výkladu ustanovení, 

nicméně jsme se v praxi setkali s tím, že společnost uveřejnila 

veřejný návrh, a teprve následně zjistila, že by mělo dojít ke 

schválení valnou hromadou a valná hromada schvalovala dle 

uveřejněného veřejného návrhu. Domníváme se, že pokud je 

navrhována takto rozsáhlá novela, jedno pro praxi vhodné vyjasnění, 

na němž je navíc interpretačně věcná shoda, by tuto novelu 

nezatížilo. Nesouhlasíme proto s vypořádáním  a rádi bychom věc 

dále diskutovali. 

K § 313 ZOK (bod 356) 

Doporučujeme sjednotit dikci buď „členovi představenstva nebo správní 

rady“ nebo „členovi statutárního orgánu“.  

Odůvodnění: Není zřejmý důvod, proč jsou užity různé formulace, jednou se 

odkazuje na členy představenstva nebo správní rady, na jiném místě pouze 

na člena statutárního orgánu. 

VysvětlenoUstanovení, která mají dopadat na představenstvo nebo 

správní radu, výslovně hovoří o těchto orgánech; užití pojmu 

statutární orgán by bylo nesystematické (srov. např. § 255, 260, 311 

aj.). Pojem statutární orgán je použit v předmětném ustanovení proto, 

že osobou společnost ovládající nemusí být pouze akciová 

společnost, ale i jiná právnická osoba, ve které je statutární orgán 

pojmenován jinak. 
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Vyjádření ČNB:  

Považujeme za vysvětleno. 

K § 318 odst. 1 ZOK  

Navrhujeme toto ustanovení precizovat, tak aby bylo zřejmé, že se § 301 

ZOK použije také na nabývání vlastních akcií českou společností 

prostřednictvím jí ovládané osoby založené podle zahraničního práva. 

Odůvodnění: Ustanovení § 318 odst. 1 není precizně formulováno. Zákon 

totiž upravuje nabývání akcií společnosti jí ovládanou osobou v § 318 odst. 

1 takto: „Tento oddíl se obdobně použije také na upisování, nabývání a 

zastavování akcií ovládající osoby ovládanou osobou s výjimkou § 304, § 

306 odst. 1 písm. a) a d) a § 309 odst. 2 a ustanovení o snižování základního 

kapitálu.“ Pojem „ovládaná osoba“ je v ZOK vymezen v § 74 odst. 1 takto: 

„Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.“ 

Obchodní korporací se podle § 1 ZOK rozumí obchodní společnosti a 

družstva, tj. společnosti založené podle českého práva. Je pak otázkou, zda 

Česká národní banka může dle úzkého jazykového výkladu dohlížet 

nabývání vlastních akcií ovládající osobou založenou dle českého práva, 

které však probíhá prostřednictvím ovládané osoby založené podle 

zahraničního práva. Dle evropské právní úpravy a dle logicky věci, by Česká 

národní banka i takové nabývání měla dohlížet, proti tomu však stojí zásady 

veřejného práva a věc může být chápána jako sporná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

 

Připomínkovým místem předestřený úzký jazykový výklad 

považujeme za rozporný se smyslem a účelem daného pravidla a 

rovněž v rozporu s evropským právem, konkrétně článkem 67 

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

června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností. Je-

li možno ustanovení vyložit eurokonformně, je tak třeba činit.  

Přestože lze přisvědčit, že zákon o obchodních korporacích dopadá 

na společnosti založené podle českého práva, z vymezení § 1 odst. 1 

nevyplývá, že je relevantní pouze pro společnosti se sídlem na území 

české republiky.  

Smyslem předestřeného pravidla je postihnout zastření nabývání 

vlastních akcií prostřednictvím ovládané osoby bez ohledu na její 

sídlo. Jiný výklad by vedl k absurdním důsledkům, protože by pro 

společnost nebylo nic jednoduššího, než založit si zahraniční 

dceřinou společnost. Na to ostatně pamatoval i evropský zákonodárce 

při formulaci čl. 67 odst. 1 druhý pododstavec zmíněné směrnice.  

Domníváme se, že (smysluplný) výklad pravidla je natolik zřejmý, že 

není třeba zásahu zákonodárce. 

 

Vyjádření ČNB: 

Nesouhlasíme s nezapracováním připomínky. Výklad předestřený 

předkladatelem je správný, nicméně v případě výkonu dohledové 

činnosti ČNB není na místě dovozovat postih osoby, pro kterou 

zákon povinnost nestanoví, pouze výkladem (eurokonformním nebo 

logickým). Chyba v transpozici nemůže být totiž v neprospěch 

účastníka řízení. Navíc v praxi jsme se setkali s tím, že renomovaná 

společnost zastupována kvalitní advokátní kanceláři zákon o 

obchodních korporacích vyložila jinak než předkladatel, a nabývala 

zahraniční ovládající osobou mimo režim zákona o obchodních 

korporacích, tj. aniž by bylo schváleno valnou hromadou. Vzhledem 

k tomu, že jde o zajištění efektivního výkonu dohledu ČNB, bylo by 

na místě, aby povinnost byla v zákoně jasně stanovena.  

 

MSp: 

§ 318 
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(1) Tento oddíl se obdobně použije také na upisování, nabývání a 

zastavování akcií ovládající osoby ovládanou osobou 

prostřednictvím osoby, kterou ovládá, s výjimkou § 304, § 306 

odst. 1 písm. a) a d) a § 309 odst. 2 a ustanovení o snižování 

základního kapitálu. 

(2) Ovládanou osobu, která nezcizí nabyté akcie ovládající osoby, 

může soud zrušit a nařídit její likvidaci. 

 

ČNB: 

Toto řešení je akceptovatelné a souhlasíme s ním. Tímto by byla 

zásadní připomínka ČNB k § 318 ZOK vypořádána.  

K § 390 odst. 4 ZOK (bod 426) 

Doporučujeme formulovat větu třetí takto: 

„Společnost rozhodnutí podle odstavce 3 věty první a výzvu na přihlášení se 

o dorovnání uveřejní bez zbytečného odkladu a způsobem, jakým byla 

svolána valná hromada, která rozhodla o nuceném přechodu účastnických 

cenných papírů.“.  

Odůvodnění: Je nereálné požadovat po společnosti, aby současně 

s uveřejněním soudního rozhodnutí toto rozhodnutí uveřejnila. Je nutné také 

přesně odkázat na rozhodnutí soudu podle odstavce 3 věty první. 

Neakceptováno 

 

Ustanovení nestanoví lhůtu, ve které musí společnost uveřejnit 

rozhodnutí a výzvu způsobem, jakým byla svolána valná hromada 

(společnost bude muset kontrolovat úřední desku, aby se to 

dozvěděla, proto není stanovena jasná lhůta). Slovo „současně“ 

vyjadřuje, že rozhodnutí má uveřejnit „také“ společnost.  

Pro úplnost upozorňujeme, že tato textace je obsažena již ve 

stávajícím znění předmětného pravidla. 

 

Vyjádření ČNB: Nesouhlasíme s argumentací předkladatele, ale šlo 

o doporučující připomínku a rozpor není dán. 

K § 401 odst. 2 ZOK  

Doporučujeme formulovat takto:  

„(2) Pouze Pokud akcionář, který jedná ohledně určitých akcií na účet jiné 

osoby, je oprávněn vykonávat hlasovací práva náležejícím k akciím 

odlišně.“. 

Odůvodnění: Není jasné, zda akcionář může s akciemi stejného druhu 

hlasovat odlišně. Je možný výklad a contrario, tedy akcionáři, kteří jednají 

na účet jiné osoby, mohou vykonávat hlasovací práva odlišně, ostatní 

akcionáři nikoli. Je možné argumentovat jednotou vůle (ta se nemůže 

projevovat zmatečně, tak že by u akcií stejného druhu hlasoval akcionář 

odlišně). Proti tomu je možné argumentovat principem soukromého práva, 

že co není zakázáno, je dovoleno. 

Neakceptováno  

 

Navrhovanou změnu § 401 odst. 2 nepovažujeme za nutnou. Ačkoli 

se mohou objevovat menšinové názory, podle nichž akcionář smí 

vykonávat hlasovací právo odlišně s každou z akcií v jeho vlastnictví, 

nedomníváme se, že je na tyto názory potřeba legislativně reagovat. 

V opačném případě by zákon musel reagovat na každý (po)chybný 

výklad právní normy a postavit na jisto, jakým způsobem má být 

právní norma správně interpretována. Domníváme se, že 

výkladem  právní normy i směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv 

akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi lze dospět 

k závěru, že akcionář může vykonávat hlasovací práva odlišně jen 

v případě, jestliže jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby.   
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 Není dán rozpor, jde o doporučující připomínku. Nicméně není zcela 

jasný smysl novely, když se napravuje řada věcí v praxi už 

doktrinálně nebo judikatorně vyřešených, tam kde má však věc 

předkladatel za jasnou, odlišné názory ignoruje a nejasnost v zákoně 

ponechává. 

K § 407 odst. 3 ZOK (bod 443) 

Navrhujeme upravit takto:  

„(3) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na 

valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis 

charakteristiku a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh 

změny stanov a odůvodnění navrhovaných změn představenstvo nebo 

správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na 

internetových stránkách společnosti a rovněž společnost umožní každému 

akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul 

v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a do odůvodnění 

navrhovaných změn; na toto právo musí být akcionář upozorněn v 

pozvánce na valnou hromadu.“. 

Odůvodnění: Ustanovení je označeno jako transpoziční a odkazuje 

na směrnici 2007/39/ES o výkonu některých práv akcionářů 

ve společnostech s kótovanými akciemi. Nicméně směrnice tuto otázku 

takto neupravuje. Podle směrnice je nutné uvést v pozvánce, kde lze nalézt 

úplné a nezkrácené znění dokumentů a dále na internetových stránkách 

společnosti musí být takové nezkrácené znění dokumentů k dispozici. 

O odůvodnění navrhovaných změn se explicitně nehovoří a nepožaduje se 

jejich uvedené v pozvánce, což může být značně pro společnosti zatěžující a 

náročně. Navrhujeme proto do pozvánky nezařazovat odůvodnění 

navrhovaných změn stanov. Je potřeba doplnit, že v pozvánce se uvádí popis 

navrhovaných změn stanov, ne všech navrhovaných změn, srov. situaci, kdy 

na pořad jednání valné hromady jsou řazeny také jiné záležitosti. Současně 

upozorňujeme, že ve srovnávací tabulce není zařazený navrhovaný § 407 

odst. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

 

Souhlasíme s tím, aby namísto slova „charakteristiku“ byla použita 

slova „stručný a výstižný popis“. Stejně tak nenamítáme nic proti 

vyjasnění, že se jedná o navrhované změny „stanov“ (ačkoli se 

domníváme, že je to z ustanovení dovoditelné). Ustanovení bude 

v uvedeném smyslu upraveno. 

Nesouhlasíme však s přesunutím „odůvodnění“ navrhovaných změn 

z pozvánky pouze na internetové stránky společnosti, resp. do sídla 

společnosti. Je pravdou, že směrnice 2007/36/ES nepožaduje, aby 

bylo odůvodnění navrhovaných změn stanov uvedeno v pozvánce na 

valnou hromadu. Je však potřeba nahlížet na požadavky směrnice 

prizmatem způsobu, jakým jsou v zákoně o obchodních korporacích 

transponovány. Například návrh usnesení a jeho zdůvodnění se uvádí 

v pozvánce na valnou hromadu [srov. § 407 odst. 1 písm. f)], ačkoli 

ze směrnice plyne pouze požadavek uveřejnit návrh usnesení na 

internetových stránkách společnosti a v pozvánce na valnou hromadu 

pouze uvést, kde je možné získat úplné a nezkrácené znění 

dokumentů a návrhů usnesení. Není nám zřejmé, z jakého důvodu by 

měl být režim navrhovaných změn stanov odchylný. Z toho důvodu 

trváme na skutečnosti, aby bylo v pozvánce na valnou hromadu 

uváděno rovněž odůvodnění navrhovaných změn stanov.  

Co se týče argumentu, že by navrhovaná úprava mohla být pro 

společnosti zatěžující a náročná, upozorňujeme současně na znění § 

406 odst. 1 poslední věty, podle níž lze zasílání pozvánky na valnou 

hromadu na adresu akcionáře nahradit jiným vhodným způsobem; 

tímto způsobem může být například zasílání prostřednictvím e-mailu. 

Závěrem uvádíme, že nám není zřejmá výtka připomínkového místa 

ke srovnávací tabulce. Srovnávací tabulka ke směrnici 2007/36/ES 

obsahuje u čl. 5 odst. 3, jehož je transpozicí, informaci o skutečnosti, 

že transpozice daného ustanovení je dotčena předkládanou novelou 

(uvedení ID návrhu zákona). 
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Děkujeme za částečnou akceptaci. Nicméně nevidíme důvod, aby 

návrh změn stanov byl obsažen v pozvánce, od toho je nutné 

odlišovat zařazení návrhu usnesení a jeho odůvodnění, které může 

být  relativně stručné. Pokud jde o možnost uplatnit § 406 odst. 1 

ZOK, jde sice o řešení, ale tím spíše nevidíme pro navrženou úpravu 

v zákoně důvod (je-li možnost relativně lehce vyloučit ve stanovách). 

Nicméně náhrada ve stanovách nesmí nedůvodně omezovat 

akcionáře v účasti na valné hromadě, takže se zakládá zbytečně na 

právní nejistotu. Přesto, že nesouhlasíme s argumentací 

předkladatele, není dán rozpor. 

K § 440 ZOK (bod 484) 

Doporučujeme upravit tak, aby bylo jasné, že menšinové stanovisko může 

uplatnit i jen jeden člen, který hlasoval jinak než většina:  

„(4) V zápise se uvede stanovisko člena představenstva, který hlasoval jinak 

než většina, jestliže o to požádá.“.  

Odůvodnění: Terminologické úpravy v návaznosti na Leg. pravidla vlády, tj. 

zpravidla je nutné uvádět v j.č. Nadto menšinové stanovisko může mít i 

jeden člen nikoli menšina (což bude obvyklé, srov. 3 členné představenstvo). 

Navrhované mn. č. je nevhodné také z důvodu, že každý člen by měl mít 

jedno stanovisko. Dodáváme, že předkladatelem navrhovaná změna není 

nezbytná, neboť uvedené už dovodila teorie, pokud tedy je nutné výslovně 

normovat, pak precizně a správně. 

Neakceptováno 

Legislativní pravidla vlády sice požadují uvádění slov především 

v jednotném čísle, avšak nelze na tomto požadavku trvat i za cenu 

složitější větné konstrukce a tím i složitější čitelnosti textu. Navíc 

máme za to, že dikce „uvedou se stanoviska menšiny členů“ je 

dostatečná pro závěr, že „menšinou členů“ může být i jediná osoba, a 

použití množného čísla „stanoviska“ odůvodňuje závěr, že odchylné 

stanovisko může uplatnit každý jednotlivý člen orgánu, který 

nesouhlasí s přijatým většinovým závěrem. Textace § 462 odst. 4 je 

navíc převzata ze stávajícího znění § 450 odst. 3 z.o.k. Komentářová 

literatura potvrzuje, že může jít i o odlišné stanovisko jediného člena 

– srov. např. V. Filip, J. Lasák – „za menšinové stanovisko lze 

z logiky věci považovat každé stanovisko, které bude odlišné od 

postoje ostatních členů dozorčí rady. V důsledku toho mohou být 

v zápise uvedena stanoviska od každého ze členů dozorčí rady, 

budou-li se vzájemně lišit.“ (V. Filip, J. Lasák in Lasák, J., Pokorná, 

J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. II. Díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 2127.). 

 

Vyjádření ČNB:  

Nesouhlasíme s argumentací předkladatele, ale šlo o doporučující 

připomínku a rozpor není dán. 

K § 441 odst. 4 a § 451 odst. 4 ZOK (bod 484, 497) 

Doporučujeme upravit takto: 

„(4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 

3.“.  

Alternativně: 

„(4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence jinak.“. 

Odůvodnění: Doporučujeme tato ustanovení upřesnit, neboť je normativně 

Akceptováno 

 

Bude upraveno u § 441 odst. 4, § 451 odst. 4 a rovněž § 710 odst. 4. 

 

Vyjádření ČNB: 

Děkujeme za zapracování. 
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nevhodně formulováno. Není jasné, co mohou stanovy upravit jinak. Je 

nutné navázat na to, že je možné odchýlit se od pravidel podle odstavců 1 až 

3, nebo upravit extenzivněji, že zákaz konkurence může být ve stanovách 

upraven jinak, tedy též přísněji než v odstavcích 1 až 3.  

K § 448a odst. 5 ZOK (bod 495) 

Doporučujeme upravit takto: 

„(5) K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila 

alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je 

kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; volební řád může určit 

vyšší kvalifikovanou většinu hlasů pro zvolení. Člen dozorčí rady zvolený 

zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání alespoň polovina 

oprávněných voličů nebo zvolených volitelů, nestanoví-li volební řád pro 

odvolání jinou kvalifikovanou většinu. 

Odůvodnění: Upozorňujeme, že pokud se vyžaduje pro zvolení nejvyšší 

počet hlasů, neznamená to, že musí jít o většinu hlasů (např. kandidát je 

zvolen 1/3 hlasů, což znamená nejvyšší počet odevzdaných hlasů), proto 

nedává logiku hovořit o vyšší většině, než je nejvyšší počet odevzdaných 

hlasů. Pro odvolání by mělo být doplněno, že k odvolání se vyžaduje 

kvalifikovaná většina, pokud bude odkaz na jinou většinu, může jít o menší 

počet hlasů, např. polovina oprávněných voličů, jež se volby účastnila, tj. 

polovina z voličů, která se účastnila platných voleb. 

Neakceptováno 

 

Právě s ohledem na skutečnost, že nejvyšší počet hlasů může být i 

poměrně nepatrná většina (může být 10 kandidátů na jedno místo, 

voleb se zúčastní právě jedna polovina oprávněných voličů a její 

hlasy se rozprostřou mezi 10 kandidátů), nikoli ani prostá, nepoužívá 

se termín „kvalifikovaná“ většina. Volební řád může určit jakoukoli 

vyšší většinu, například i prostou většinu odevzdaných hlasů. 

Pokud jde o odvolání, je úmyslem návrhu umožnit i snížení většiny 

potřebné pro odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. 

Pokud je možné zvolit členem dozorčí rady osobu, pro kterou 

nehlasovala ani prostá většina hlasujících (tj. ¼ oprávněných voličů), 

jeví se vhodné, aby bylo možné kvorum pro odvolání i snížit. 

Podotýkáme, že v návaznosti na přijaté připomínky bude v § 448a 

odst. 5 první věta sníženo kvorum na třetinu oprávněných voličů. 

 

Vyjádření ČNB: 

Nesouhlasíme s vysvětlením. Podstata připomínky směřovala 

k logice věci, neumíme říci, co je „vyšší většina“. Jde buď o většinu 

prostou nebo kvalifikovanou. Pokud jde o zvolení někoho, kdo byl 

zvolen nejvíce hlasy, které ale nepředstavují většinu, pak nejde o 

většinu, ale o volbu nevyšším počtem hlasů. Není dán rozpor, šlo o 

doporučující připomínku. 

K § 448a a § 448b ZOK (bod 495) 

Doporučujeme upravit nové ustanovení § 448c, které zní: 

„Počet členů volených zaměstnanci nebo podle § 448b odst. 1 nesmí být 

vyšší než počet členů volených valnou hromadou.“. 

Odůvodnění: Mají-li pravidla podle § 448 odst. 2 a podle § 448b odst. 1 být 

koherentní a zajišťovat, že valná hromada volí většinu členů dozorčí rady, 

mělo by být upraveno, že ani součet členů volených zaměstnanci a 

akcionářem s akcií se zvláštním právem nepřesahuje počet členů zvolených 

valnou hromadou. Jinak nedávají smysl pravidla dle § 448 odst. 2 a § 448b 

odst. 1.  

Neakceptováno 

 

Připomínkovým místem předvídaná situace je řešena ustanovením § 

448 odst. 2 druhá věta část věty před středníkem a § 448b odst. 1 

druhá věta. Přijaté řešení je však odlišné, než které navrhuje 

připomínkové místo. V případě, že společnost podléhá jak 

zaměstnanecké participaci, tak vydá akcie s právem jmenovat členy 

dozorčí rady, může se stát, že každá třetina členů dozorčí rady může 

být povolána do funkce někdy jiným. V krajním případě tak valná 

hromada může volit 1/3 členů. Srov. i důvodovou zprávu – „Je 

nezbytné zachovat vliv valné hromady, jako nevyššího orgánu 

společnosti na složení dozorčí rady. Proto by nikdy nemělo být možné 
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jmenovat postupem podle § 448b více členů dozorčí rady, než kolik 

členů volí valná hromada. Ve společnostech s povinnou 

kodeterminací, kde je 1/3 členů dozorčí rady volena zaměstnanci 

společnosti, mohou jednotliví akcionáři postupem podle § 448b 

jmenovat nejvýše 1/3 členů dozorčí rady, 1/3 bude volit valná 

hromada. Pokud by společnost ve stanovách určila, že počet členů 

dozorčí rady volených zaměstnanci je vyšší, konkrétně ½ všech členů 

dozorčí rady (srov. § 448 odst. 2 poslední věta), nebylo by možné 

vydat akcie s vysílacími právy, neboť by alespoň ½ členů musela být 

volena valnou hromadou.“ 

Připomínkové místo navrhuje, aby i za těch okolností volila valná 

hromada polovinu členů. Považujeme za vhodné nechat na 

rozhodnutí akcionářů, jestli se vzdají práva volit až 2/3 členů, či 

nikoli. Ostatně k zavedení druhu akcií s právem podle § 448b je třeba 

vysokého kvora (které bude na základě přijatých připomínek ještě 

zpřísněno - bude vyžadován nejen souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů 

všech akcionářů, nýbrž i souhlas za každý druh akcií, přičemž 

v rámci každého druhu akcií bude vyžadován souhlas tříčtvrtinové 

většiny hlasů všech akcionářů vlastnících daný druh akcie). 

 

Vyjádření ČNB: 

Jde o věcné řešení, nicméně lze akceptovat i to nastíněné 

předkladatelem. Problém, na který upozorňujeme, není řešený § 448 

odst. 2 ani § 488b odst. 1. Není dán rozpor.  

K § 456 odst. 4 ZOK (bod 500) 

Doporučujeme upravit takto: 

„(4) Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení 

a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze stanovit pro 

jiný orgán společnosti ani jí pověřit osoby odlišné od členů správní rady; 

tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých 

oborů podle občanského zákoníku.“. 

Odůvodnění: Doporučujeme precizovat tak, aby bylo zřejmé, že působností 

správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní 

zaměření dohledu nad činností nelze pověřit nejenom osoby odlišné od 

členů správní rady, ale stanovit ji ani pro jiný orgán společnosti, tj. valnou 

hromadu nebo orgán stanovený stanovami. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že navrhovaná textace je dostatečně jasná. Navíc, že 

tuto působnost nemůže vykonávat valná hromada plyne z § 421 odst. 

3. Že tuto působnost nemůže vykonávat dobrovolně zřizovaný orgán 

vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 24. 11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4563/2008). 

 

Vyjádření ČNB:  
Podle našeho názoru se předkladatel přespříliš spoléhá na dotváření 

práva soudní judikaturou, viz například otázka souběhů, na rozdíl od 

jednoznačného, na jednom místě stanoveného pravidla.  

K § 461 ZOK (bod 502) 

Doporučujeme upravit takto: 

„Pro rozhodování správní rady a pro zaznamenání průběhu jednání 

Neakceptováno 

 

Úprava akciové společnosti je koncipována tak, že příslušná pravidla 
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se použije obdobně § 440.“. 

Odůvodnění: Podle našeho názoru navrhovaný § 461 ZOK kopíruje § 440 

ZOK. V takovém případě postačí na pravidla rozhodování a pro zápis použít 

stejnou úpravu jako pro představenstvo formou legislativního odkazu. 

jsou rozepisována u jednotlivých orgánů – nejen u představenstva (§ 

440), ale rovněž již ve stávajícím znění zákona u dozorčí rady (§ 449 

odst. 2, § 450). S ohledem na uvedené se stejná legislativní technika 

zvolila i u správní rady. 

 

Vyjádření ČNB:  
Šlo legislativně-technickou a doporučující připomínku, není dán 

rozpor.  

 

 

K § 532 odst. 3 věta první ZOK (bod 596) 

Doporučujeme formulovat takto: 

„Je-li splněna některá z podmínek podle § 322 odst. 2 věty druhé, lze vzít 

akcie z oběhu i bez veřejného návrhu smlouvy.“. 

Odůvodnění: Upozorňujeme, že by výjimka měla platit, nastane-li i jen 

jedna z podmínek uvedených v § 322 odst. 2 věta druhá pod písmeny a) až 

c), proto navrhujeme o podmínce hovořit v j. č. 

Akceptováno 

 

Vyjádření ČNB: 

Děkujeme za zapracování. 

K § 636  ZOK (bod 666) 

Navrhujeme zrušit novelizační bod 666. 

Alternativně navrhujeme umožnit, aby - při zachování uveřejňování 

pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách s fikcí doručení - 

mohly stanovy určit, že pozvánka se bude namísto na internetové stránce 

uveřejňovat na informační desce. 

Odůvodnění: Dle důvodové zprávy dosavadní úprava „fakticky ukládá 

družstvu povinnost zřídit internetové stránky“, přičemž „takovýto 

požadavek se jeví (zejm. v případě tzv. malého družstva) jako nedůvodně 

přísný a je ze strany bytových družstev, ale i ze strany odborné veřejnosti 

kritizován“. Předkládaný návrh však zcela pomíjí, že tato právní úprava již 

existuje více jak čtyři roky, že dotčené subjekty této povinnosti 

internetových stránek plně navykly a její značná uživatelská přívětivost při 

svolávání členské schůze byla osvojena. Navíc, předkládaný návrh na 

svolávání členské schůze prostřednictvím informační desky v sídle družstva 

je anachronický oproti progresivnímu dosavadnímu přístupu, který spočívá v 

povinnosti svolat členskou schůzi prostřednictvím internetových stránek, a 

zároveň může benefitovat z fikce doručení pozvánky.  

Pokud je argumentováno kritikou povinnosti zřídit internetové stránky, která 

však byla vedena toliko z počátku účinnosti nové soukromoprávní úpravy 

(viz odkaz důvodové zprávy na literaturu z roku 2014), tak by mělo být 

přihlédnuto především k tomu, že kritika byla vedena z pozice, že jde o 

K diskuzi 

 

Problematika uveřejňování pozvánky na členskou schůzi bude 

předmětem dalšího jednání, a to především se zástupci družstev. 

 

Vyjádření ČNB: 

Upozorňovali jsme na problém, šlo o doporučující připomínku. 

Pokud dojde k věcně přijatelnému řešení pro zástupce družstev, tj. 

osob z praxe a se zkušenostmi s aplikací předmětných ustanovení 

zákona, budeme takové řešení akceptovat. 

 

MSp: 

Po projednání se zástupci družstev zůstane zachována stávající 

podoba návrhu. 
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přijetí zásadního zásahu do dosavadního stavu (který před rokem 2014 

existenci internetových stránek nepožadoval). Právě takového zásadního 

zásahu do dosavadního stavu se však usiluje předkládaným návrhem znovu 

dopustit (neboť zasílání nákladných doporučených dopisů 4 roky platná 

právní úprava nevyžadovala). 

Předkládaný návrh dále pomíjí náklady spojené s touto změnou, když 

aktuálně stačí zaslání pozvánky obyčejným dopisem, resp. prostým 

vhozením do schránky, zatímco předkládaný návrh pro dodržení právní 

jistoty (pro platné svolání členské schůze) vyžaduje zaslání doporučeného 

dopisu. Pomineme-li zasílání do zahraničí, tak při aktuální ceně obyčejného 

dopisu á 19,- Kč a doporučeného dopisu á 44,- Kč vychází, že náklady 

svolávání členské schůze budou předloženým návrhem na jednu osobu, 

které musí být pozvánka zaslána, zvýšeny nejméně o 25,- Kč na osobu. Co 

se nákladů týče, návrh dále pomíjí, že na dosavadní úpravu § 636 navazují 

ustanovení stanov bytového družstva (které byly masově přijímány v 

souvislosti s novou soukromoprávní úpravou). Bytová družstva tak jsou 

nucena návrhem zákona do další změny stanov, aby nebyly rozporné s 

předloženým návrhem.  

Náklady v současnosti vynakládané bytovými družstvy na vedení 

internetové stránky jsou tedy v porovnání s náklady vyvolanými změnou v 

zásadě zanedbatelné. 

K § 744 ZOK (bod 706) 

Navrhujeme zrušit novelizační bod 706 a nevkládat nový § 744 odst. 2. 

Odůvodnění: Důvodová zpráva uvádí, že „se navrhuje umožnit úpravou ve 

stanovách odchýlit se od úpravy běžné údržby a drobných oprav v 

občanském zákoníku“. Takovému postupu bytových družstev však dosud 

nic nebránilo, a to (v souladu se zněním konkrétních stanov) i jiným 

způsobem, např. rozhodnutím členské schůze na návrh představenstva či 

přijatými vnitřními předpisy. Navrhovaná úprava je tedy zbytečná. 

Návrh naopak přináší negativa, neboť znemožňuje jiný postup než vymezit 

(nelogicky pouze) běžnou údržbu a drobné opravy ve stanovách. Návrh také 

nezohledňuje, že věcně úprava technického charakteru do stanov nepatří a 

současně pomíjí, že platná právní úprava umožňuje stanovit u družstevního 

bytu úhrady nájemce (člena) nejen ve vztahu k běžné údržbě a drobným 

opravám, ale teoreticky až do rozsahu „nákladů na opravy, modernizace a 

rekonstrukce“. Návrh tedy mechanicky sleduje dikci „běžné“ nájemní 

smlouvy, která může být v případě bytových družstev značně modifikována. 

Předkládaný návrh v rozporu se svým úmyslem zohlednit specifika 

družstevního bydlení, tato specifika naopak pomíjí. Jakékoli změny této 

Neakceptováno 

Navrhovaná změna souvisí se změnou § 741 odst. 1, kterou se staví 

najisto, že stanovy bytového družstva se nemohou odchýlit od 

kogentní úpravy nájmu v občanském zákoníku. Pokud by nebylo v § 

744 formulováno speciální pravidlo, řídila by se běžná údržba a 

drobné úpravy bytu úpravou v občanském zákoníku, resp. v nařízení 

vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné 

opravy související s užíváním bytu. Tato úprava je však pro 

družstevní nájmy nevhodná, jelikož je jednostranně kogentní a 

nemůže vyhovovat potřebám různě velkých družstev. Výše příspěvků 

na opravy se v jednotlivých družstvech liší a v jiném rozsahu kryje 

opravy bytů. Proto je žádoucí, aby i s ohledem na ustanovení 

odstavce 1, které stanoví, že součástí neziskového nájemného je i 

„příspěvek na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a 

investice těchto družstevních bytů“, byl vymezen rozsah běžné 

údržby a drobných oprav, které si provádí a hradí člen samotný. 

 

Vyjádření ČNB: 
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problematiky pro bytová družstva do budoucna bude vyžadovat náročný 

postup změny stanov, který nejen významně navýší náklady bytových 

družstev, ale mnohdy smysluplné změny ve svém důsledku znemožní. Tento 

návrh zároveň může zásadním a negativním způsobem ovlivnit ekonomiku 

fungování (malých) bytových družstev, u nichž se blíží zajišťování oprav 

spíše rozsahu u společenství vlastníků jednotek (viz § 1189 o. z.).  

Šlo o doporučující připomínku, není dán rozpor. 

K přechodným ustanovením (ZOK) 

V bodě 1. doporučujeme nahradit lhůtu 6 měsíců lhůtou 12 měsíců a v bodě 

2. lhůtu 2 měsíců lhůtou 6 měsíců. 

Odůvodnění: S přihlédnutím k legislativnímu procesu, lze očekávat 

předložení návrhu zákona vládě cca během května a předložení návrhu 

zákona do Poslanecké sněmovny PČR před parlamentními prázdninami, 

začátek projednávání pak až na podzim 2018 a přijetí zákona v polovině 

roku 2019. Nelze současně očekávat, že adresáti právní normy, typicky 

členové statutárních orgánů obchodních společností, zejména pokud jde o 

s.r.o. studují už návrhy připravovaných právních předpisů, ale seznamují se 

až s těmi přijatými a účinnými. Pokud zákonodárce nutí obchodní korporace 

ke změnám a novým zápisům do obchodního rejstříku, bylo by vhodné 

stanovit pro tyto změny a zápisy dostatečnou lhůtu. 

Neakceptováno 

 

Relativně kratší lhůta (6 měsíců) byla zvolena s ohledem na 

předpokládanou delší legisvakanční lhůtu. Počítáme, že recipienti 

zákona by měli mít minimálně 6 měsíční legisvakanční lhůtu, aby se 

s předpisem mohli seznámit. Případný termín nabytí účinnosti může 

být změněn v návaznosti na průběh legislativního procesu. 

 

Vyjádření ČNB: 

Šlo o doporučující připomínku, není dán rozpor, a to i přesto, že 

s argumentací předkladatele nesouhlasíme. 

K § 2241 o. z. (část desátá) 

Doporučujeme zvážit zachování tohoto ustanovení. 

Alternativně případně upravit takto: 

„Jedná-li se o byt, který je ve vlastnictví právnické osoby, obývaný 

z důvodu členství členem nebo společníkem této právnické osoby, upravují 

práva a povinnosti stran především stanovy nebo společenská smlouva. 

Pokud se k bytu uzavírá nájemní smlouva, platí § 2235 odst. 1.“. 

Odůvodnění: Pro vznik vztahu k bytu v bytovém s.r.o. (právo nájemní nebo 

užívací) by měla být rozhodná úprava společenské smlouvy a pravidla 

případně spojená se zvláštním druhem podílu. V takovém případě dává 

smysl umožnit i dílčí odchýlení od pravidel nájemní smlouvy, a to i 

v neprospěch nájemce. Jde například o náhradu nákladů na údržbu a drobné 

opravy. Pokud je však zájem předkladatele upravit i u těchto s.r.o. nájemní 

smlouvu kogentně, doporučujeme alternativní návrh, neboť společenská 

smlouva nemusí vůbec předpokládat uzavření nájemní smlouvy, ale např. 

právo užívání spojené se zvláštním druhem podílu. 

Neakceptováno 

 

Účelem zrušení je postavit najisto, že ani stanovy jiných právnických 

osob (mimo bytových družstev), ve kterých je s podílem spojeno 

právo nájmu, se nemohou odchýlit od kogentní úpravy nájmu 

v občanském zákoníku. Zrušení předmětného pravidla má stejné 

účinky jako doplnění věty navrhované připomínkovým místem. 

Rozhodně nepovažujeme za žádoucí, aby stanovy právnické osoby 

nemusely respektovat kogentní úpravu nájmu v občanském zákoníku 

(zachování stávajícího znění by mohlo vést k tomuto výkladu). 

Úprava nájmu představuje vyváženou míru ochrany mezi nájemce a 

příslušnou právnickou osobou. 

 

Vyjádření ČNB: 

Šlo o doporučující připomínku, není dán rozpor. Nicméně 

upozorňujeme, že řešení prosazované předkladatelem za účelem 

ochrany práv nájemníků se může společnost snadno vyhnout, a to 

nahrazením nájemního práva, které svědčí společníkům právnické 

osoby a které je spojené se zvláštním podílem, právem užívacím.  

K 105a zákona o veřejných rejstřících (část dvanáctá) Částečně akceptováno jinak 
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1. Navrhujeme v § 105a odst. 1 nahradit lhůtu jednoho měsíce od doručení 

výzvy lhůtou tří měsíců od doručení výzvy.  

2. V § 105a odst. 3 navrhujeme upravit takto:  

„Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci doručit ani 

při opakovaném doručení, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím 

zrušení; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše 

rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku“. 

Odůvodnění: Navrhovaná právní úprava jakkoli pochopitelná a 

odůvodnitelná, když míří na nefunkční společnosti, které nevyvíjejí žádnou 

činnost, je příliš přísná a nerespektuje reálné možnosti rejstříkových soudů a 

koneckonců ani obchodních společností. Může pak negativně zasáhnout 

mnohé další společnosti. Nejde jen o ony „mrtvé“ schránky, které je třeba 

zrušit, nebo naopak na protipólu „kvalifikované“, např. kótované 

společnosti, které své povinnosti naopak zpravidla řádně plní. Na trhu 

působí také řada malých s.r.o. a soukromých a.s., pro takové může být 

úprava hraniční, až likvidační. Například i při dobré vůli může být nereálné 

zajistit a zaslat soudu dosud nezaslané účetní závěry ve lhůtě 1 měsíce. 

Současně by se mělo k zahájení zrušení vyžadovat dva pokusy o zaslání 

výzvy. Předkladatel ustanovení označil jako transpoziční, nicméně 

navrhované ustanovení není uvedeno ve srovnávací tabulce a podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 o některých aspektech 

práva obchodních společností platí toliko, že členské státy stanoví přiměřené 

sankce pro případ, že nedojde ke zveřejnění stanovenému v čl. 29, 30, 31, 

36, 37 a 38 nebo jestliže v obchodních listinách nejsou uvedeny povinné 

údaje stanovené v čl. 35 a 39. Jsme připraveni diskutovat i jinou vyváženou 

úpravu, např. výzva bude zasílána, pokud nebyly předloženy 3 účetní 

závěrky, byť nešlo o po sobě jdoucí období. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

Předně společnost může být vyzvána již po uplynutí jednoho 

účetního období, aby doplnila účetní závěrku (srov. § 104 ZVR). 

Pokud společnost nezaloží již v druhou účetní závěrku, bude ji 

zaslána výzva soudu (podle § 105a odst. 1), aby tak ve lhůtě 1 měsíce 

učinila. V této části akceptujeme připomínku připomínkového místa a 

odst. 1 bude nově znít: 

„Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní 

závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do 

sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne 

doručení výzvy předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení 

do sbírky listin, jinak bude postupovat podle odstavců 3 až 5§ 104.“. 

Na příště tak bude postaveno najisto, že proces zrušení obchodní 

korporace bez likvidace podle § 105a může být použit pouze 

v případě, pokud je společnost „nekontaktní“, tedy není možné ji 

doručit ani výzvu podle odstavce 1.  

V samotném procesu podle § 105a proběhne vícero doručování 

obchodní korporaci – předně výzva podle odstavce 1 a dále i 

případné usnesení o zahájení řízení o zrušení (nebude-li společnosti 

možné doručit výzvu podle odstavce 1), které je ostatně zapisováno i 

do obchodního rejstříku (odstavec 3). Aktivní obchodní korporace má 

tak dostatek možností k tomu, aby se projevila. 

Dané ustanovení je vykazováno jako transpoziční právě proto, že 

stanoví sankci pro porušení povinnosti zveřejňovat listiny předvídané 

směrnicí. Zároveň nám není zřejmá výtka připomínkového místa ke 

srovnávací tabulce. Srovnávací tabulka ke směrnici (EU) 2017/1132 

obsahuje u čl. 40, jehož je transpozicí, informaci o skutečnosti, že 

transpozice daného ustanovení je dotčena předkládanou novelou 

(uvedení ID návrhu zákona). 

 

Vyjádření ČNB: 

Navrhujeme stanovit alespoň dvouměsíční lhůtu společnosti pro 

předložení chybějících účetních závěrek. Jednoměsíční lhůta je i přes 

všechny relevantní argumenty předložené předkladatelem příliš 

krátká. Pokud si je předkladatel jistý, že navrhované opatření 

nepovede k likvidaci malých a středních podnikatelů, nebo 

přetěžování soudů, akceptujeme však jeho návrh na vypořádání. 

K přechodným ustanovením  

Doporučujeme nahradit lhůtu 6 měsíců lhůtou 12 měsíců. 
Neakceptováno 
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Odůvodnění: Pokud zákonodárce nutí obchodní korporace ke změnám a 

novým zápisům do obchodního rejstříku, bylo by vhodné a odpovídá 

zásadám právního státu dát k těmto změnám a zápisům dostatečnou lhůtu.  

Relativně kratší lhůta (6 měsíců) byla zvolena s ohledem na 

předpokládanou delší legisvakanční lhůtu. Počítáme, že recipienti 

zákona by měli mít minimálně 6 měsíční legisvakanční lhůtu, aby se 

s předpisem mohli seznámit. Případný termín nabytí účinnosti může 

být změněn v návaznosti na průběh legislativního procesu. 

 

Vyjádření ČNB: 

Šlo o doporučující připomínku, ČNB šlo jen o to, nezatěžovat 

podnikatele příliš častými změnami právní úpravy a dát jim čas na 

přizpůsobení se nové právní úpravě, zejména na potřebné změny 

stanov apod. 

Ministerstvo 

zemědělství  

 

Mgr. Kamila 

Brunovská 

 

Obecně: 
1. S ohledem na skutečnost, že materiál již jednou prošel 

připomínkovým řízením, i když následně nebyl projednán vládou, 

byla na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády zkrácena 

lhůta pro sdělení připomínek na 10 pracovních dní. 

Nepovažujeme tento postup vzhledem k rozsahu a charakteru 

materiálu za vhodný. Materiál byl po předchozím meziresortním 

připomínkovém řízení částečně upraven, což ztěžuje orientaci a 

zároveň vyžaduje detailní a pečlivé prostudování materiálu. U tak 

zásadního materiálu, za jaký je předkládaná novela dvanácti zákonů 

považována, by měla být lhůta ke sdělení připomínek ponechána 

nezkrácená, tedy 25 pracovních dnů.  

Pokud cílem zkrácené lhůty je mj. rychlé předložení návrhu zákona 

Poslanecké sněmovně či dokonce brzké nabytí účinnosti zákona, 

považujeme za nutné zmínit, že projednání návrhu v Poslanecké 

sněmovně (a následně v Senátu) se může bez ohledu na vůli 

předkladatele značně prodloužit. I z tohoto důvodu se zkrácení 

meziresortního připomínkového řízení o 15 pracovních dní jeví jako 

poněkud unáhlené. 

Vysvětleno 

 

Nesouhlasíme s tím, že by zkrácení lhůty pro zasílání připomínek 

v rámci meziresortního připomínkového řízení bylo nevhodné, 

neboť novela zákona o obchodních korporacích byla v obdobném 

znění vyslána do meziresortního připomínkového řízení již na konci 

roku 2016. Všechna připomínková místa tak měla možnost se 

k materiálu v obdobném znění již dříve vyjádřit. 
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2. k části desáté Změna občanského zákoníku 

 

Požadujeme vložit do části desáté Změna občanského zákoníku čl. XII za 

novelizační bod 3. nový novelizační bod 4., který zní: 

 

„4. V § 1840 písmeno g) zní:  

 „g) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby 

v domácnosti, které podnikatel fyzicky doručuje spotřebiteli domů, 

do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou častých 

a pravidelných dodávek,“.“. 

 

 Dosavadní novelizační bod 4. se označuje jako novelizační bod 5. 

  

Odůvodnění: 

Přestože předložený návrh zákona není zaměřen na úpravu ochrany 

spotřebitele, považujeme za potřebné upravit dosavadní text § 1840 

občanského zákoníku. Navrhovaný novelizační bod směřuje 

na odstranění nepřesné transpozice směrnice o právech spotřebitelů v § 

1840 písm. g) občanského zákoníku. Má za cíl upravit situace, kdy se 

spotřebitel ocitá v nevýhodné situaci vůči podnikateli při uzavírání 

smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory. Navrhovaná změna tak 

napomůže jednoznačnosti úpravy k omezení praktiky tzv. šmejdů 

například při uzavírání obchodů po telefonu, kdy si kupující ani nemusí 

být zcela jednoznačně vědom, že během telefonického hovoru uzavírá 

smlouvu. Obsah návrhu byl konzultován se Státní zemědělskou 

a potravinářskou inspekcí i Českou obchodní inspekcí, jež s ním 

vyslovily souhlas.  

Podle čl. 3 odst. 3 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů (dále jen 

„směrnice č. 2011/83/EU“) se „tato směrnice nevztahuje na smlouvy 

týkající se dodávek potravin, nápojů nebo jiného zboží, které je určeno 

pro běžnou spotřebu v domácnosti a které obchodník fyzicky doručuje 

spotřebiteli domů, do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou 

častých a pravidelných dodávek“. 

Stávající ustanovení § 1840 písm. g) občanského zákoníku ovšem 

předmětnou výjimku nepřesně transponuje, když stanoví, že „ustanovení 

tohoto pododdílu se nepoužijí na smlouvu g) o dodávce potravin, nápojů 

nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy 

domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil,…“. 

Neakceptováno 
 

S ohledem na skutečnost, že předmětná novela se zaměřuje na 

změnu zákona o obchodních korporacích a v občanském zákoníku se 

navrhují jen změny nezbytné v souvislosti s dotčenou materií, 

nepovažujeme za vhodné a účelné otevírat při této příležitosti 

diskusi nad jinými částmi občanského zákoníku. Současně ovšem 

podotýkáme, že z obsahového hlediska lze s připomínkou souhlasit. 

Nepřesnosti v transpozici směrnice č. 2011/83/EU by podle Věcného 

záměru nového zákona o ochraně spotřebitele, schváleného vládou 

dne 18. 9. 2017, měly být napraveny právě v tomto novém zákoně (v 

daném případě srov. str. 66 věcného záměru). 

 

Ministerstvo zemědělství nadále trvá na zásadní připomínce. 

Přestože je v přípravě zákon o ochraně spotřebitele, ve kterém má 

být obsaženo znění již odpovídající směrnici č. 2011/83/EU, 

výsledek legislativního procesu se nám jeví jako časově nejasný. 

Jsme toho názoru, že ponechání textu ustanovení, které je 

nedokonalou implementací směrnice, není vhodné vzhledem 

k potřebě šetřit práv spotřebitele. Zákonodárce tak ponechává řešení 

této situace v podstatě na neurčito, byť má dobrý úmysl kodifikovat 

tuto oblast kvalitně a souhrnně v novém předpisu. Podle našeho 

názoru je vhodné využít této příležitosti a změnit dané ustanovení již 

teď tak, aby spotřebitel byl chráněn, jak to předpisy EU vyžadují. 

 

Rozpor odstraněn po telefonickém rozhovoru mezi příslušnými 

náměstky dne 20. 4. 2018. 
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Jedná se o nepřesnou transpozici evropského předpisu, kdy některé prvky 

směrnice nebyly převzaty do občanského zákoníku (směrnice požaduje 

častou frekvenci a pravidelnost dodávek a aby samotný obchodník 

fyzicky doručoval spotřebiteli domů, do místa jeho bydliště nebo na jeho 

pracoviště).  V důsledku toho je při aplikaci tohoto ustanovení nutné 

využít ve značné míře eurokonformní výklad, který jedině může zajistit, 

že  požadavky Dílu 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem, Oddílu 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a 

závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, Pododdílu 1 - 

Obecná ustanovení poskytují ochranu spotřebiteli, který uzavírá smlouvu 

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.. Jedná se například 

o smlouvy uzavírané prostřednictvím telefonu, kde spotřebitel může být 

ve značně nevýhodném postavení a může se snadno stát obětí nekalých 

obchodních praktik obchodníka.  

Ustanovení čl. 4 směrnice č. 2011/83/EU, přitom stanoví, že „členské 

státy nesmí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani 

zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či 

méně přísných ustanovení za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany 

spotřebitele, pokud není v této směrnici stanoveno jinak“, přičemž 

možnost toto ustanovení rozšířit ve směrnici stanovena není. 

S ohledem na výše uvedené je nezbytné, aby bylo ustanovení § 1840 

písm. g) uvedeno do souladu s požadavky směrnice č. 2011/83/EU. 

V rámci českého právního řádu tak bude jednoznačně zajištěna úroveň 

ochrany spotřebitelů odpovídající evropskému standardu. 

Tuto změnu požadujeme promítnout také do platného znění. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. k novelizačním bodům 201 (§ 175) a 203 (§ 177): 

Doporučujeme upravit ustanovení § 175 odst. 3 takto:  

„(3) Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah 

návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na 

vyjádření musí být úředně ověřen.“. 

V § 177 doporučujeme na konec odstavce 2 doplnit větu „Vyžaduje-li 

zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou 

listinou, je rozhodnutí přijato dnem, kdy je o rozhodování per rollam 

vyhotoven notářský zápis.“.  

Obdobnou připomínku označenou za zásadní vzneslo MZe i v rámci 

připomínkového řízení k návrhu v minulém volebním období. Přestože 

byla tehdy situace vypořádána tak, že MZe ustoupilo z rozporu, máme za 

Akceptováno jinak 

 

„Úřední ověření“ ve smyslu předpokládaném čl. 10 směrnice 

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

2017 o některých aspektech práva obchodních společností (dřívější 

čl. 11 tzv. první směrnice) předpokládá kontrolu souladu obsahu 

zakladatelského právního jednání, příp. stanov, a jejich změn 

s právními předpisy. Nabízela se dvě řešení. První řešení 

předpokládalo přijetí pouze jednoho notářského zápisu, jenž by se 

vyhotovoval až po přijetí rozhodnutí. Nevýhodu tohoto řešení 

spatřujeme v podstatě v úplné eliminaci prevenční úlohy notáře 

v daném procesu. Toto řešení by totiž umožňovalo postup, kdy bylo 

přijato rozhodnutí, které by bylo vadné, a notář by o něm následně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)



 65 

to, že tato problematika stojí za opětovné uvážení. 

Povinnost vyhotovit návrh rozhodnutí per rollam ve formě notářského 

zápisu je podle našeho názoru nepřiměřeně administrativně i finančně 

zatěžující a nemá oporu v ustanovení směrnice, na které předkladatel 

v této souvislosti odkazuje. V důvodové zprávě a rozdílové tabulce se 

uvádí, že v článku 11 směrnice je uvedeno, že „ve všech členských 

státech, jejichž právní předpisy nestanoví předběžnou správní nebo 

soudní kontrolu při zakládání společnosti, musí být akt, kterým se 

společnost zakládá, a stanovy, jakož i jejich změny, úředně ověřeny“. 

K tomu předkladatel dodává, že z cizojazyčných znění směrnice lze 

dovodit požadavek veřejné listiny.  

Z navrhovaného znění lze dokonce dovodit, že návrh zasílaný 

společníkům by měl mít formu notářského zápisu (opisu), tj. v případě 

více společníků by bylo třeba mít příslušný počet notářských zápisů 

(opisů) k rozeslání, což by rozhodování per rollam výrazně prodražilo.  

Dochází-li ke změně společenské smlouvy, pak lze přistoupit na názor 

předkladatele, že i v případě rozhodování per rollam by rozhodnutí mělo 

být osvědčeno veřejnou listinou. Jakkoli lze předběžnou konzultaci 

s notářem jen doporučit, nelze se – a to i s ohledem na uváděné znění čl. 

11 směrnice – ztotožnit s názorem, že by veřejnou listinou měl být 

osvědčen rovněž návrh rozhodnutí per rollam, a to tím spíše, že obsah 

rozhodnutí by měl být součástí vyjádření společníka. Tato koncepce jde 

proti smyslu rozhodování per rollam, kdy tato forma rozhodování by 

měla být méně formalistická. 

odmítl sepsat notářský zápis. Celý proces by se proto musel 

opakovat. Je také třeba akcentovat, že i ve vztahu ke společníkům 

plní notářské ověření významnou úlohu. V případě, že je jim 

k rozhodnutí zasílán návrh, který není notářsky ověřen, nemají 

záruku, že navrhované rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, 

příp. společenskou smlouvou. Tím je na ně přenášeno břemeno 

provést toho posouzení vlastními silami či na vlastní náklady. 

Právě s ohledem na prevenční působení notářství, předcházení 

zbytečným finančním a časovým nákladům na straně společnosti i 

společníků, bylo zvoleno dvoustupňové řešení. 

Aby se předešlo výkladu prezentovanému MZe, že se každému 

společníku posílá notářský zápis, postaví se najisto, že není třeba 

vyhotovovat tolik notářský zápisů o návrhu rozhodnutí, kolik je 

společníků, nýbrž že postačí, že se vyhotoví jeden notářský zápis o 

návrhu rozhodnutí a jednotlivým společníkům se zašle pouze kopie 

příslušného notářského zápisu. Pravidlo § 175 odst. 3 tak bude 

napříště znít: 

„Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít 

formu veřejné listiny; v takovém případě se společníkům zasílá 

kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.[…]“ 

V úpravě akciové společnosti bude slovo „společníkům“ nahrazeno 

slovem „akcionářům“, v úpravě družstva budou slova „valné 

hromady“ nahrazena slovy „členské schůze“ a slovo „společníkům“ 

nahrazeno slovem „členům“. 

Upozorňujeme, že zároveň s návrhem zákona se předkládá i návrh 

vyhlášky, kterou se mění notářský tarif. Odměna notáře za sepsání 

obou notářských zápisů, tedy notářského zápisu o návrhu rozhodnutí 

a notářského zápisu o rozhodování per rollam, by měla odpovídat 

stávající výše odměny notáře za sepsání jednoho notářského zápisu. 

Sepíše-li notář pouze jeden z těchto notářských zápisů, bude mu 

náležet odměna pouze v poloviční výši. Navrhované řešení dvou 

notářských zápisů tak nebude pro adresáty představovat nadbytečné 

finanční náklady.  

 

Problematika notářských zápisů dále vysvětlena telefonicky 

mezi příslušnými osobami obou ministerstev. 
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4. k novelizačním bodům 454 (§ 419) a 456 (§ 420): 

Doporučujeme upravit ustanovení § 419 odst. 2 v tomto znění: 

„(2) Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření akcionáře i obsah 

návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis 

na vyjádření musí být úředně ověřen.“. 

V § 420 doporučujeme na konec odstavce 2 doplnit větu „Vyžaduje-li 

zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou 

listinou, je rozhodnutí přijato dnem, kdy je o rozhodování per rollam 

vyhotoven notářský zápis.“. 

Odůvodnění je stejné jako v případě připomínky k novelizačním bodům 

201 a 203. 

Neakceptováno 

 

Viz vyjádření k předchozí připomínce. 

5. k novelizačním bodům 672 (§ 654) a 674 (§ 655: 

Doporučujeme upravit ustanovení § 654 odst. 2 v tomto znění: 

„(2) Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření člena i obsah návrhu 

rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření 

musí být úředně ověřen.“. 

V § 655 novém odst. 2 doporučujeme na konec odstavce 2 doplnit větu 

„Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno 

veřejnou listinou, je rozhodnutí přijato dnem, kdy je o rozhodování per 

rollam vyhotoven notářský zápis.“. 

Odůvodnění je stejné jako v případě připomínky k novelizačním bodům 

201 a 203. 

Neakceptováno 
 

Viz vyjádření k předchozí připomínce. 

6. k novelizačnímu bodu 110 (§ 91) 

Doporučujeme v novém odstavci 3 věta druhá slova „účelně vynaložené 

náklady spojené“ nahradit slovy „náhrada účelně vynaložených nákladů 

spojených“. 

Náklady, které znalec při vypracování znaleckého posudku již vynaložil, 

mu mohou být posléze nahrazeny. 

Akceptováno 

7. k novelizačnímu bodu 312 (§ 259) 

Doporučujeme v novém znění § 259 odst. 1 písm. f) slovo „nimi“ nahradit 

slovem „ním“, nebo „ní“, v závislosti na tom, jestli jsou práva spojená 

s druhem akcie, nebo  s danou akcií. 

Akceptováno 
 

Slovo „nimi“ bude nahrazeno slovem „ním“. 
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8. k novelizačnímu bodu 384 (§ 348) 

Podle navrhovaného nového odstavce 4 pokud osoba, které byl vyplacen 

podíl na zisku, nevěděla ani neměla vědět, že při vyplacení podílu na zisku 

byly porušeny podmínky stanovené zákonem, podíl na zisku se nevrací. 

Není však zřejmé, zda se podíl na zisku nevrací ani v případě, že rozhodnutí 

valné hromady bylo nezákonné a již nelze žalovat neplatnost valné hromady 

z důvodu uplynutí lhůty.  

Vysvětleno 
 

Jestliže je rozhodnutí valné hromady nezákonné, avšak již uplynula 

lhůta pro dovolání se neplatnosti valné hromady, hledí se na takové 

rozhodnutí jako na platné. Pokud byl podíl na zisku akcionáři 

vyplacen na základě „platného“ rozhodnutí valné hromady, není 

důvod, proč by měl podíl na zisku vracet. Pokud však akcionář věděl 

nebo měl vědět, že při vyplacení podílu na zisku byly porušeny 

podmínky stanovené zákonem (což by se mohlo překrývat s důvody 

způsobujícími nezákonnost rozhodnutí valné hromady), bude 

povinen podíl na zisku vrátit. 

9. k novelizačnímu bodu 418 (§ 378) 

Doporučujeme v § 378 v novém odstavci 5 za slova „členského státu“ 

vložit slova „Evropské unie“. 

Jedná se o zpřesnění. 

Neakceptováno 

 

Formulace „jiného členského státu než České republiky“ byla 

zvolena v návaznosti na stávající znění odstavce 4, které rovněž 

výslovně nestanoví, že se jedná o „jiný členský stát Evropské unie“. 

Domníváme se, že z kontextu je zcela zřejmé, že je zamýšlen „jiný 

členský stát Evropské unie“. 

Zároveň podotýkáme, že přijetí formulace navrhované 

připomínkovým místem v odstavci 5 by znamenalo nutnost změny 

textace odstavce 4, čímž by došlo k dalšímu navýšení počtu 

novelizačních bodů návrhu zákona.  

10. k § 421 zákona o obchodních korporacích 

V § 421 odst. 3 doporučujeme zrušit slovo „tento“.  

Podle stávající i navrhované úpravy není zákonem o obchodních 

korporacích svěřeno do působnosti valné hromady rozhodování 

o přeměně společnosti a valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování 

případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních 

korporacích nebo stanovy. Nemůže si tedy k rozhodování vyhradit ani 

případy upravené zákonem o přeměnách, který ovšem její rozhodování 

předpokládá, není-li takové rozhodování do její působnosti vtaženo také 

stanovami. Navrhuje se proto postavit najisto, že valná hromada akciové 

společnosti může o přeměně společnosti rozhodovat.   

Akceptováno jinak  
 

Do § 420 odst. 2 se navrhuje vložit nové písmeno q), které po vzoru 

společnosti s ručením omezeným a družstva výslovně svěřuje do 

působnosti valné hromady akciové společnosti rozhodnutí o 

přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách stanoví jinak.  

Ministerstvo vnitra 

 

Mgr. Petra Soklová, 

petra.soklova@mvcr.c

z 

tel. 974 817 317 

Změny, které tento zákon provádí jsou z pohledu Informačního systému 

datových schránek (dále jen „ISDS“) vcelku zásadní – alespoň co se týče 

kýženého potenciálu.  

Jedná se nám o právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku, kde 

v roli statutárního orgánu je jiná právnická osoba, kterou může zastupovat 

jiná právnická osoba atd. Správce ISDS má povinnost čerpat přístupové 

Akceptováno 

 

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra bude připravena novela zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

předpisů, tak, aby se v registru osob evidoval údaj o zmocněnci 

právnické osoby, která je členem voleného orgánu jiné kapitálové 
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Mgr. Tomáš Požár, 

tomas.pozar@mvcr.cz  

tel. 974 816 628 

údaje z ROS, který zná pouze statutárního zástupce. Přístupové údaje jsou 

zasílané do vlastních rukou výhradně jen adresáta a jsou určeny statutárnímu 

zástupci jako fyzické osobě, nikoli právnické osobě na sídlo. Takže pokud se 

tak stane, nastává problém. Přístupové údaje nemá kdo dostat – nelze je 

doručit. Společnost se pak sama musí dožadovat o přístup do DS na základě 

toho, že doloží, že má jmenovanou a v obchodní rejstříku zapsanou osobu 

„při výkonu funkce zastupuje“.  Té už správce přidělí přístup, jelikož se 

jedná o zastupující fyzickou osobu v rozsahu oprávnění statutárního orgánu. 

V souvislosti s předkládanou novelou zákona o obchodních korporacích 

vyšlo najevo, že oproti současnému stavu má být tato osoba měla být 

povinně jmenovaná. Počet žádostí takových osob, které se potom budou 

oprávněně do datové schránky individuálně na Ministerstvu vnitra domáhat 

přístupu následně určitě vzroste, když automaticky přístupové údaje 

nebudou moci být získány k dispozici. 

Ministerstvo vnitra jako správce ISDS samozřejmě vítá, že k vámi 

navrhované změně, kdy namísto nepřehledné rozhodovací struktury, kde 

není neobvyklým jevem několik neadresných úrovní statutárního orgánu 

(zapsaná právnická osoba namísto osoby fyzické), které se mohou 

rozvětvovat do nepřehledné struktury pod sebou, dojde k povinnému určení 

zastupující fyzické osoby již na úrovni první. V souvislosti se správou 

přístupu do datové schránky však takovou změnu nelze v aktuálním znění 

zákona námi nijak zohlednit (pozitivně využít) – naopak, přibude s velkou 

pravděpodobností počet individuálních žadatelů o přístup do datové 

schránky. Správce ISDS totiž nemá zmocnění jak takové údaje (resp. 

odkud)  čerpat. Fyzická osoba zastupující právnickou osobu v roli 

statutárního orgánu není údajem evidovaným v registru osob podle zákona č. 

111/2009 Sb. o základních registrech, ze kterého má ISDS podle § 15 písm. 

d) zákona č. 300/2008 Sb. oprávnění čerpat. Ministerstvo vnitra samozřejmě 

neřeší jenom žádosti o přístup do datové schránky fyzických osob v roli „při 

výkonu funkce zastupuje“, ale přímo stížnosti takových osob, které se 

domnívají, že do datové schránky mají mít přístup od prvopočátku – je 

povinnost ministerstva jim ze zákona přístup zajistit, aniž by museli žádat.  

Požadujeme zohlednit náš vcelku zásadní požadavek, aby prostřednictvím 

novely zákona o obchodních korporacích došlo k zavedení zastupující osoby 

do registru osob, resp. přidání této osoby do seznamu evidovaných údajů o 

právnické osobě v ROS – změnový zákon by tedy současně měnil 

v příslušném ustanovení zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

Takováto změna by pro nás byla neocenitelná. Domníváme se, že osoba, 

která je fyzickou osobou zastupující právnickou osobu v roli statutárního 

společnosti nebo družstva, který tuto právnickou osobu ve voleném 

orgánu kapitálové společnosti nebo družstva zastupuje.   
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orgánu by měla být údajem evidovaným v ROS.  Registr osob je přitom 

referenčním zdrojem údajů a jeden ze základních registrů. Nevidíme důvod, 

proč údaje o zastupující osobě mají zůstat nedostatečně nevyužity pouze 

v některém z veřejném rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík apod.). 

Myslím, že zápis předmětné ocení nejenom Ministerstvo vnitra ale i další 

orgány veřejné moci v rámci elektronizace agend., které čerpají referenční 

údaje ze základních registrů. 

Tato připomínka je zásadní. 

K čl. II – k přechodnému ustanovení: 

Dle bodu 14 přechodných ustanovení je akciová společnost, která uvedla 

ujednání stanov do souladu s § 448 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění zákona 

č. 458/2016 Sb., přede dnem nabytí účinnosti předkládaného zákona, 

povinna opětovně upravit stanovy a dále volební řád dle navrhovaného § 

448 a 448a do 5 let ode dne nabytí účinnosti novelizovaného zákona. Tato 

lhůta působí poněkud neúměrně. I s ohledem na obecnou délku funkčního 

období člena dozorčí rady navrhujeme lhůtu pro tuto povinnost zkrátit na 3 

roky ode dne nabytí účinnosti předkládaného zákona. 

Neakceptováno 

 

Lhůta 5 let byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v praxi bývá 

funkční období členů volených orgánů nejčastěji právě pětileté. Je 

tomu tak proto, že obchodní zákoník stanovil maximálně pětileté 

funkční období člena voleného orgánu. 

K čl. I bodu 42 – k § 46 odst. 2: 

Navrhujeme v daném novelizačním bodě slovo „slovo“ před slovy „až 65“ 

nahradit slovem „slova“ a slova „za slovy „není dána““ vypustit pro 

nadbytečnost, neboť slovo „jiná“ se v ustanovení vyskytuje právě jednou.  

Akceptováno 
 

 

K čl. III – k § 28 odst. 7 – zákona č. 563/1991 Sb.: 

S ohledem na čl. 55 odst. 3 a čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel 

vlády doporučujeme čl. III uvést ve znění: „V § 28 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., se odstavec 7 zrušuje.“. 

Akceptováno 
 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

V čl. I bodu 179 (§ 154 odst. 2) se stanoví, že se slova „nebo po zápisu 

snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku“ zrušují. V platném 

znění však navrhovaná změna není promítnuta, doporučujeme ji tedy 

doplnit. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

Dle čl. I bodu 256 jsou na konci § 218 odst. 3 doplňovány nové věty. 

V platném znění je však naznačena i změna věty první, která však nenašla 

odraz v žádném novelizačním bodě. Doporučujeme doplnit nový novelizační 

bod, popř. upravit platné znění. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

V čl. I bodu 309 se stanoví, že v § 257 odst. 3 se věta poslední zrušuje, tato 

změna však není vyznačena v platném znění. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: Akceptováno 
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Podle čl. I bodu 310 má být odstavec 4 v § 257 zcela nahrazen odstavcem 

jiného znění. V platném znění je však ustanovení zachováno a pouze se 

doplňují věty druhá a třetí. Dané doporučujeme vyjasnit. 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

V čl. I postrádáme novelizační bod, který by zohlednil změnu naznačenou v 

platném znění u § 264 odst. 1. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

Upozorňujeme, že dle čl. I bodu 352 je v § 307 dle návrhu doplňován 

odstavec 2 v jiném znění, než v jakém je doplněn do platného znění. 

Doporučujeme u daného ustanovení uvést oba materiály do souladu. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

Doporučujeme do platného znění vyznačit v § 435 odst. 4 změnu 

provedenou čl. I novelizačním bodem 480. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

Dle čl. I bodu 549 dochází v § 491 odst. 2 ke změně znění písmene d). 

Změnu doporučujeme promítnout i do platného znění. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

Doporučujeme čl. I bod 551 (§ 492 odst. 2) popř. platné znění upravit, neboť 

dle platného znění osoba, která upsala akcie na zvýšení základního kapitálu, 

není oprávněna vykonávat akcionářská práva, pokud soud určí, že usnesení 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zdánlivé srov. navrhovaný 

§ 45. 

Akceptováno 

K platnému znění s vyznačenými změnami: 

Upozorňujeme na nesoulad návrhu a platného znění též v čl. V bodu 5 (§ 

80b odst. 1 písm. d) notářského řádu). 

Akceptováno 

Ministerstvo kultury  

 

Mgr. Eva Straková  

tel. 257 085 261,  

eva.strakova@mkcr.cz   

 

Mgr. Jiří Klusoň, tel. 

220 407 356, 

jiri.kluson@mkcr.cz 

 

K čl. XII bod 1 - § 158a občanského zákoníku 

Zde návrh předpokládá, že každá právnická osoba bude povinna uchovávat 

po celou dobu své existence zápisy z jednání jejího nejvyššího orgánu. Tuto 

konstrukci pokládáme za nepraktickou. Může nastat situace, kdy právnická 

osoba ztratí možnost tyto dokumenty uchovávat a disponovat s nimi. 

Důvody mohou být různé. Může nastat zásah vyšší moci (požár, povodeň), 

který zapříčiní fyzické zničení dokumentů. Může dojít třeba ke krádeži 

dokumentů (v praxi Ministerstva kultury došlo například k situaci, kdy 

příjemce dotace nemohl vyúčtovat dotaci, již obdržel ze státního rozpočtu, 

protože fyzické osobě - statutárnímu orgánu příjemce dotace byl vykraden 

automobil, v němž převážel originály účetních dokladů, a byl odcizen i 

šanon s účetními doklady). Rovněž může nastat situace, kdy právnická 

osoba sice existuje, ale dokumenty podle tohoto ustanovení nemůže 

Neakceptováno 

 

Obecnou povinnost uchovávat vybrané dokumenty ukládá téměř 

všem právnickým osobám již dnes zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, v tomto se tedy nejedná o povinnost, 

kterou by právnické osoby neznaly. Politické strany, politická hnutí, 

spolky, ústavy, odborové organizace či organizace zaměstnavatelů 

mají podle přílohy č. 2 tohoto zákona povinnost uchovávat např. 

zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o 

organizační struktuře. Obchodní společnosti a družstva (s výjimkou 

bytových družstev) mají navíc povinnost uchovávat i např. protokoly 

a zápisy z jednání statutárního či dozorčího orgánu nebo zápisy 

z valných hromad.  
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uchovávat, neboť byly vybrány za archiválii postupem podle zákona č. 

499/2004 Sb. a jako takové jsou uchovávány v příslušném archivu. Také 

může nastat situace, že dokumenty jsou povinně předloženy orgánům 

činným v trestním řízení (§ 8 odst. 1 ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 

141/1961 Sb.) nebo správnímu orgánu, který vede správní řízení, v němž je 

třeba jako důkazní prostředek využít konkrétní dokument, resp. listinu (§ 53 

zákona č. 500/2004 Sb.). Jak výše vysvětleno, právnická osoba nemůže 

efektivně splnit povinnost, kterou návrh obecně zavádí. Proto se jeví 

zavedení této povinnosti jako nevhodné, jak jsme upozorňovali již u 

předchozího návrhu (listopad 2016) 

Žádáme proto bod 1 v čl. XII návrhu vypustit a stávající body 2 – 4 označit 

jako body 1 – 3. 

Tito tzv. soukromoprávní původci mají povinnost dokumenty 

uchovávat po dobu, po kterou je potřebují pro svou činnost, a poté je 

musí předložit archivní službě k výběru archiválií, ledaže zvláštní 

právní předpis jinak. Tímto předpisem je právě např. zákon o 

obchodních korporacích v platném znění, který stanoví povinnost 

uchovávat dokumenty po celou dobu existence akciové společnosti 

(srov. § 425 odst. 2), nebo občanský zákoník ve znění navrhované 

novely. 

Navržené ustanovení § 158a o. z. pouze akcentuje jeden 

z dokumentů, které musí obchodní společnosti uchovávat, a to zápisy 

z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami (a aplikační dosah rozšiřuje 

i na případy, kdy jsou rozhodnutí přijímána mimo zasedání) s tím, že 

jasně stanoví lhůtu, po kterou tyto dokumenty musí právnická osoba 

uchovávat z doby „do předložení dokumentů k výběru archiválií“ na 

dobu „po celou dobu své existence“. Sjednocuje tak pravidlo 

povinnosti akciových společností (srov. § 425 odst. 2 z.o.k.) 

s povinnostmi ostatních právnických osob; není dán důvod, aby 

podléhaly odlišnému režimu.  

K námitce, že dokumenty mohou být archivovány, je třeba uvést, že 

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je zákon 

speciální k občanskému zákoníku, a proto má úprava v něm obsažená 

přednost před obecnou úpravou občanského zákoníku. Budou-li 

dokumenty archivovány v souladu se zákonem o archivnictví a 

spisové službě, postupuje právnická osoba po právu a nelze tak 

uvažovat o vzniku odpovědnosti za porušení zákonné povinnosti (viz 

níže).  

V případě, že dokumenty budou v souladu s úpravou ve zvláštním 

zákoně předány orgánům činným v trestním řízení, je z povahy věci 

vyloučeno, aby po dobu trestního řízení uchovávala právnická osoba 

originály těchto dokumentů. Po skončení trestního řízení budou 

předmětné dokumenty vráceny právnické osobě zpět. 

Co se týče případného „porušení“ této povinnosti v důsledku zásahu 

vyšší moci, domníváme se, že zde nemůže vznikat odpovědnost dané 

právnické osoby – k tomu srov. § 75 odst. 1 zákona o archivnictví a 

v případě odpovědnosti za škodu § 2910 o. z., které stanoví liberační 

(resp. exkulpační) důvody pro takové případy. Podle tohoto pravidla 

by se postupovalo i v případě krádeže dokumentů atd. 

Bude doplněna důvodová zpráva. 
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Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

 

Mgr. Petr Pechar  

tel. 221 922 430,  

petr.pechar@mpsv.cz 

 

K předkládací zprávě 

V předkládací zprávě se uvádí, že návrh zákona není předkládán 

připomínkovým místům, která v připomínkovém řízení v roce 2016 k téměř 

totožnému návrhu neuplatnila žádné připomínky, či se vyjádřila pouze k 

variantám.  

Doporučujeme do předkládací zprávy pro úplnost stručně doplnit, v čem 

spočívá rozdíl mezi předchozím návrhem a návrhem současným. 

 

Akceptováno 

 

 

MŠMT  

 

Mgr. Vlastislav 

Svoboda, 

Vlastislav.Svoboda@

msmt.cz,  

tel. 234 812 179 

1. K materiálu, čl. I bod 14.: Doporučujeme navrhované znění poznámky 

pod čarou č. 2 umístit do uvozovek, ve smyslu čl. 57 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády a za tímto zněním doplnit tečku pro 

ukončení předmětného novelizačního bodu. 

Akceptováno  

2. K materiálu, čl. I bod 51.: Z hlediska formálního doporučujeme slovo 

„se“ před slovem „nahrazují“ odstranit a naopak toto slovo doplnit za 

slova „uzavřené s povinnou osobou““. 

Akceptováno 

3. K materiálu, čl. I bod 58.: Upozorňujeme, že na začátku předmětného 

bodu jsou chybně uvedeny uvozovky a slovo „slovo“ za slovem 

„vkládají“ by mělo být nahrazeno slovem „slova“. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

4. K materiálu, čl. I bod 59.: Z hlediska formálního doporučujeme slovo 

„se“ před slovem „vkládají“ odstranit. 
Akceptováno 

5. K materiálu, čl. I bod 65.: Upozorňujeme, že na konci navrhované 

odstavce 4 jsou nesprávně uvedeny uvozovky a tečka. Doporučujeme 

výše uvedené z návrhu odstranit. 

Akceptováno 

6. K materiálu, čl. I bod 69.: Z hlediska formálního doporučujeme slovo 

„se“ před slovem „vkládá“ odstranit. 
Akceptováno 

7. K materiálu, čl. I bod 85.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve druhé části 

novelizačního bodu je nahrazováno více než jedno slovo, doporučujeme 

slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 

Akceptováno 

8. K materiálu, čl. I bod 126.: Upozorňujeme, že předmětným 

novelizačním bodem se určitá slova vkládají na konec textu, tedy před 

čárku, ve smyslu čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, a na konci 

vkládaných slov by tak neměla být uvedena čárka. Doporučujeme 

Akceptováno 
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materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

9. K materiálu, čl. I bod 129. a 509.: Doporučujeme předmětný 

novelizační bod řádně ukončit tak, že na jeho konec bude doplněna 

tečka. 

Akceptováno 

10. K materiálu, čl. I bod 188. a 628.: Z hlediska formálního 

doporučujeme slovo „se“ před slovem „zrušují“ odstranit.  
Akceptováno 

11. K materiálu, čl. I bod 271., 530., 549. a 636. (k § 566 odst. 3 písm. 

b)): Předmětné pododstavce nelze zakončit slovy „popřípadě“, 

„a popřípadě“ či „případně“. Využitím těchto slov vznikají pochybnosti, 

zda se jedná o více možností či kumulativní výčet ve smyslu čl. 42 

Legislativních pravidel vlády. V případě, že předkladatel užitím daných 

slov zamýšlel zdůraznit, že následný pododstavec se použije pouze 

v některých případech, měla by tato skutečnost být vyjádřena až v tomto 

následném pododstavci nebo ve zvláštním ustanovení. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném.  

Neakceptováno  

 

Domníváme se, že z textu jednotlivých ustanovení je seznatelné, že 

slovo „popřípadě“ má vyjadřovat skutečnost, že následný 

pododstavec se použije pouze v některých případech. Zároveň 

upozorňujeme, že tento způsob vyjádření, že se určitý pododstavec 

použije jen v některých případech, je používán již ve stávajícím znění 

zákona o obchodních korporacích. Připomínkovým místem 

navrhovaná změna by tak musela být promítnuta i do stávajícího 

znění zákona, čímž by se pouze zvýšil počet novelizačních bodů 

návrhu zákona.  

12. K materiálu, čl. I bod 368.: S ohledem na formální stránku 

doporučujeme doplnit slovo „se“ před slovo „zrušují“ a před slovo 

„nahrazují“. 

Akceptováno 

13. K materiálu, čl. I bod 372.: Doporučujeme z hlediska formálního 

i s ohledem na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn uvedená 

slova vložit až za čárku, tedy za slova „druhu akcií,“. 

Akceptováno 

14. K materiálu, čl. I bod 409.: Vzhledem ke skutečnosti, že je měněno 

označení dvou odstavců, doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit 

slovem „odstavce“. 

Akceptováno 

15. K materiálu, čl. I bod 541.: Upozorňujeme, že v textu novelizačního 

bodu je chybně uvedeno dvakrát za sebou slovo „se“. Doporučujeme 

jedno slovo „se“ odstranit. 

Akceptováno 

16. K materiálu, čl. I bod 655.: S ohledem na Platné znění s vyznačením 

navrhovaných změn, by slova, která jsou nahrazována v závěru 

předmětného novelizačního bodu, měla být nahrazena včetně následné 

čárky. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

17. K materiálu, čl. I bod 665.: Z hlediska formálního doporučujeme na Akceptováno 
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konec věty navrhovaného odstavce doplnit tečku. 

18. K materiálu, čl. I bod 709.: Doporučujeme s ohledem na formální 

stránku materiálu slovo „se“ za slovy „tak stanovy,““ odstranit. 
Akceptováno 

19. K materiálu, čl. III: Doporučujeme předmětný článek přeformulovat 

ve smyslu čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády např. takto: „V § 

28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 

Sb., se odstavec 7 zrušuje.“. 

Akceptováno 

20. K materiálu, čl. XV bod 1.: Upozorňujeme, že odkaz na poznámku 

pod čarou by měl stejně jako tato poznámka být za číselným označením 

doplněn závorkou a závěrečné uvozovky a tečka by měly být uvedeny 

až na konci, tedy za poznámkou pod čarou. Doporučujeme materiál 

změnit a doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

21. K materiálu, čl. XV bod 2.: Doporučujeme doplnit uvozovky mezi 

rušená slova a slovo „zrušují“ tak, aby bylo jasné, která slova se tímto 

novelizačním bodem ruší. 

Akceptováno 

22. K materiálu, čl. XV bod 18. a 20.: S ohledem na čl. 42 odst. 2 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme čárku před slovem „a“ 

v navrhovaném písmenu odstranit. 

Akceptováno 

Nejvyšší soud 

 

JUDr. Petr Šuk 

Petr.suk@nsoud.cz 

 

JUDr. Filip Cileček 

Filip.cilecek@nsoud.c

z 

 

 

K bodu 10 - § 17 odst. 3 ZOK 

V návaznosti na navrhované zpřesnění obecné úpravy, že nepeněžitým 

vkladem do kapitálové společnosti nemohou být práce nebo služby, lze 

doporučit vypuštění ustanovení § 103 odst. 1, § 121 odst. 2 a § 574 ZOK. 

Odůvodnění:  

Bude-li v obecné úpravě výslovně stanoveno, že zákaz nepeněžitých vkladů 

v podobě výkonu prací nebo služeb se týká pouze kapitálových společností, 

není potřeba totéž opakovat i ve zvláštní části. Z tohoto důvodu lze vypustit 

pravidlo, že nepeněžitým vkladem může být provedení prací nebo služeb, 

z úpravy veřejné obchodní společnosti (§ 103 odst. 1 ZOK), komanditní 

společnosti (§ 121 odst. 2 ZOK) a družstva (§ 574 ZOK). 

Nekceptováno 

 

Nesouhlasíme, že se jedná o duplicitní úpravu. Zvláštní úprava u 

veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti i družstva 

stanoví, že práce a služby jsou jako nepeněžitý vklad přípustné jen 

tehdy, určí-li tak společenská smlouva. Ve veřejné obchodní 

společnosti je navíc vyžadován i souhlas všech společníků. S 

ohledem na dispozitivitu pravidla § 99 odst. 1, kdy se lze odchýlit od 

zákonného pravidla, že ke změně společenské smlouvy je potřeba 

souhlasu všech společníků, ani nelze dovozovat, že je souhlas všech 

společníků implicitně dán tím, že jsou práce a služby ve společenské 

smlovuě připuštěny. U komanditní společnosti naopak nelze 

ustanovení vypustit, neboť je širší (dopadá i na § 103 odst. 2) a 

zdůrazňuje odchylný režim pro komanditisty (oproti 

komplementářům).  

Z uvedených důvodů nesouhlasíme s vypuštěním § 103 odst. 1, § 121 

odst. 2 a § 574 ZOK.  
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K bodu 14 - § 26 ZOK 

Dáváme do úvahy, zda nedoplnit přechodné ustanovení k § 26 ZOK, u 

něhož se odlišně od stávajícího znění navrhuje upravit, kdo nese (primární) 

povinnost podle prvního odstavce a kdo ručí za její splnění, dojde-li 

k převodu podílu.  

Akceptováno 

K bodu 17 - § 32 odst. 5 ZOK 

Novelizační bod navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění:  

Výkladové nejasnosti, na něž navrhovaná úprava reaguje, byly vyjasněny již 

novelou občanského zákoníku (srov. § 709 odst. 3 OZ, ve znění zákona 

460/2016 Sb.). 

Akceptováno 

K bodu 18 - § 32a ZOK 

Z navrhovaného ustanovení by měla být vypuštěna úprava zástavního práva, 

neboť tato je dostatečným (a v zásadě totožným) způsobem upravena 

v občanském zákoníku (srov. § 1320 OZ). Dále doporučujeme přesunout 

pravidlo obsažené v navrhovaném § 32a odst. 3 ZOK do zákona o veřejných 

rejstřících, kam věcně patří.  

S ohledem na výše uvedené změny považujeme za rozumné, aby namísto 

vložení nového ustanovení § 32a byla úprava ostatních věcných práv 

přesunuta do § 32 odst. 5 ZOK a formulována tak, že na vznik jiného 

věcného práva k podílu se použijí obdobně pravidla o vzniku zástavního 

práva k podílu v obchodní korporaci. 

Akceptováno 

K bodu 20 - § 34 dost. 1 ZOK  

Doporučujeme ponechat stávající větu druhou a nedoplňovat větu třetí (ve 

znění návrhu zákona). Doplňovaná i zrušovaná věta stanoví totéž, totiž že 

jiné osoby než společníci se mohou podílet na zisku jen tehdy, připustí-li to 

společenská smlouva.  

Zároveň doporučujeme zvážit zpřesnění věty druhé (ve znění návrhu 

zákona), aby bylo postaveno najisto, ke kterému účetnímu období se úprava 

vztahuje:  

„Na základě této účetní závěrky lze rozdělit zisk do konce účetního období 

(bezprostředně) následujícího po účetním období, za něž byla účetní 

závěrka sestavena.“. 

Akceptováno 

K bodu 22 - § 34 odst. 5 ZOK 

Doporučujeme zvážit vypuštění § 34 odst. 5 ZOK pro nadbytečnost.  

Odůvodnění:  

Pro určení počátku promlčecí lhůty postačuje obecná úprava v občanském 

zákoníku (§ 619 a násl. OZ). 

Akceptováno 

K bodu 22 - § 34 odst. 6 ZOK Akceptováno jinak 
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Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější namísto přiměřené aplikace 

ustanovení o zisku na jiné vlastní zdroje výslovně vypočíst (zřejmě 

taxativním výčtem) ustanovení zákona o zisku, jež by se měla na jiné vlastní 

zdroje aplikovat. 

Odůvodnění: 

Přiměřená aplikace ustanovení o zisku na jiné vlastní zdroje může být 

pro praxi obtížná. V některých případech není zcela zřejmé, zda se 

ustanovení na jiné vlastní zdroje použije, nebo nikoliv. Navrhované 

ustanovení navíc povede k tomu, že se na jiné vlastní zdroje použije i např. 

úprava záloh na podíl na zisku, což dosud není možné. Z důvodové zprávy 

se přitom nepodává, že by toto byl úmysl předkladatele. 

 

U pravidel o distribuci zisku, která se mají použít i na distribuci 

jiných vlastních zdrojů, bude tato skutečnost výslovně uvedena. 

K bodu 23 - § 35 odst. 3 ZOK 

Doporučujeme vypustit § 35 odst. 3 bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení podle našeho přesvědčení nedává dobrý smysl. Nemám-li 

titul (zde rozhodnutí o rozdělení zisku), nemohu si přece ponechat 

prostředky, které jsem obdržel toliko jako zálohu. Fakticky by tak docházelo 

k tomu, že rozhodnutí o rozdělení zisku zůstane v rukách statutárního 

orgánu (na něm je, zda vyplatí zálohy či nikoliv), navíc bez nutnosti dodržet 

pravidla pro rozdělení zisku. 

Akceptováno 

K bodu 38 - § 45 odst. 1 ZOK 

Doporučujeme zvážit vhodnost zavedené legislativní zkratky „zdánlivé 

rozhodnutí“. Zamýšlený účinek - že se k rozhodnutí nepřihlíží - by mohl být 

v textu vyjádřen výslovně, např. formulací „k rozhodnutí se nepřihlíží“, 

nebo „rozhodnutí nemá právní účinky“. 

Akceptováno 

 

Bude použita formulace – rozhodnutí nemá právní účinky. 

K bodu 40 - § 45 odst. 3 ZOK 

Doporučujeme zvážit prodloužení lhůty pro vyhotovení notářského zápisu 

osvědčujícího rozhodnutí orgánu obchodní korporace z 30 dnů na 60 dnů. 

Odůvodnění: 

Z opatrnosti doporučujeme prodloužit lhůtu tak, aby byly vyloučeny situace, 

kdy notář zápis nestihne vyhotovit včas. 

Akceptováno 

K bodu 41 - § 46 odst. 1 ZOK 

Navrhujeme upravit předpoklady pro výkon funkce člena voleného orgánu 

obchodní korporace tak, že překážku výkonu funkce nebude představovat až 

prohlášení konkursu na majetek dané osoby (jak je tomu nyní - § 8 odst. 1 

ŽZ), ale již rozhodnutí o úpadku této osoby. Způsob řešení toho úpadku je 

pro posouzení způsobilosti této osoby vykonávat funkci člena voleného 

orgánu bez zcela významu. Stávající úprava je reliktem z dob, kdy jiné 

řešení úpadku než konkurs nepřicházelo v úvahu.  

Neakceptováno 

 

Stávající úprava odpovídá současným evropským trendům, které 

směřují k mírnějšímu postihu osob, které selhaly v souvislosti 

s podnikatelskou činností [srov. návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé 

šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 

insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2013/30/EU – COM 
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(2016) 723 final]. 

K bodu 46 - § 46 odst. 8 ZOK 

Doporučujeme prodloužit lhůtu pro zápis fyzické osoby - zmocněnce 

právnické osoby, která je členem orgánu kapitálové společnosti nebo 

družstva, do obchodního rejstříku, jestliže zaniklo zmocnění předchozí 

fyzické osobě - zmocněnci, a to ze 2 na 3 měsíce. 

Odůvodnění: 

S ohledem na následek nesplnění povinnosti zapsat zmocněnce (zánik 

funkce právnické osoby v orgánu kapitálové společnosti nebo družstvu) 

doporučujeme prodloužit lhůtu pro zápis zmocněnce. 

Akceptováno 

K bodu 50 - § 53 odst. 2 ZOK 

Navrhujeme odstranit legislativně-technický nedostatek; text musí být 

uveden buď v jednotném, nebo množném čísle – „člena jejího voleného 

orgánu“, nebo „členů jejích volených orgánů“. 

Akceptováno 

K bodu 51 - § 53 odst. 3 ZOK 

Doporučujeme namísto „tohoto závazku“ užívat spojení „závazku tuto újmu 

nahradit“, takže příslušná část věty bude znít: 

„…může se obchodní korporace dohodnout s povinnou osobou na změně 

obsahu závazku tuto újmu nahradit…“. 

Odůvodnění:  

Předmětná věta výslovně nestanoví nic o „závazku“, proto není vhodné užití 

slova „tohoto“ při označení závazku, který vznikl jednáním v rozporu s péčí 

řádného hospodáře. 

Akceptováno 

K bodu 52 - § 53 odst. 4 ZOK 

Doporučujeme zvážit, zda je z teoretického hlediska vhodné, aby důsledkem 

prohlášení usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace, kterým se 

schvaluje dohoda o změně obsahu nebo zániku závazku nahradit újmu 

z titulu jednání člena voleného orgánu v rozporu s péčí rádného hospodáře, 

byla fikce neplatnosti dohody o změně nebo zániku závazku nahradit 

obchodní korporaci újmu. 

Akceptováno 

K bodu 55 - § 54 odst. 4 ZOK 

Doporučujeme doplnit do § 54 ZOK informační povinnost kontrolního 

orgánu vůči nejvyššímu orgánu ohledně informací, které obdržel o střetu 

zájmů podle § 54 odst. 1 ZOK, případně o svém rozhodnutí pozastavit 

členovi voleného orgánu funkci (obdoba informační povinnosti kontrolního 

orgánu podle § 55 odst. 4 ZOK). 

Odůvodnění:  

Není důvodné, aby kontrolní orgán informoval nejvyšší orgán pouze 

v případech podle § 55 odst. 1 nebo 2 ZOK; měl by tak činit i v případech 

Akceptováno  
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podle § 54 odst. 1 ZOK. Informační povinnost má význam i z toho důvodu, 

že nejvyšší orgán může členovi voleného orgánu na vymezenou dobu 

pozastavit z důvodu střetu zájmů výkon funkce, k čemuž je vědomost o 

hrozícím či existujícím střetu zájmů nezbytná. 

K bodu 60 - § 58 ZOK 

Dáváme ke zvážení, zda nezměnit způsob oznamování (doručování) 

odstoupení člena voleného orgánu z funkce – namísto oznámení orgánu, 

jenž ho zvolil, nebo orgánu, jehož je členem, by mělo být stanoveno, že 

odstoupení z funkce člen voleného orgánu oznamuje (doručuje) společnosti. 

Odůvodnění:  

Oznamování odstoupení z funkce orgánu, jenž odstupujícího člena zvolil, 

nebo orgánu, jehož je členem, bylo upraveno již v obchodním zákoníku. Již 

za účinnosti obchodního zákoníku judikatura dovodila, že k platnosti 

odstoupení z funkce postačí doručení oznámení o odstoupení z funkce 

společnosti (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. února 2009, 

sp. zn. 29 Cdo 2863/2008). Pokud by došlo k převzetí textace obchodního 

zákoníku (jak je navrhováno), lze předpokládat, že se praxe přikloní ke 

stejnému výkladu. Pak stojí za zvážení, zda by to zákon neměl říci rovnou. 

Akceptováno 

K bodu 65 - § 59 odst. 4 ZOK 

Ve čtvrtém odstavci doporučujeme vypustit ze slovního spojení „nejpozději 

bez zbytečného odkladu“ slovo „nejpozději“. 

Akceptováno 

K bodu 66 - § 59 odst. 6 ZOK  

Doporučujeme doplnit přechodné ustanovení. 

Odůvodnění:  

Za stávající právní úpravy se dovozuje přednost smlouvy o výkonu funkce 

před ujednáním ve společenské smlouvě. Navrhovaná úprava naopak stanoví 

výchozí pravidlo, podle něhož v případě rozporu mezi smlouvou o výkonu 

funkce a společenskou smlouvou platí ujednání společenské smlouvy, ledaže 

byla smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu 

společenské smlouvy. Zřejmě je tedy třeba přechodného ustanovení, které 

určí, že na smlouvy o výkonu funkce uzavřené přede dnem nabytí účinnosti 

návrhu zákona se aplikuje stávající právní úprava. 

Akceptováno 

K bodu 73 - § 63 odst. 2 ZOK 

Doporučujeme přeformulovat odstavec 2 tak, že soud rozhodne i bez návrhu 

o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace, jestliže byla 

tomuto členovi statutárního orgánu uložena povinnost podle § 66 odst. 1 

písm. a) nebo b) ZOK (ve znění návrhu zákona). 

Odůvodnění:  

Navrhované znění § 63 odst. 2 ZOK předpokládá, že soud podle § 66 ZOK 

Akceptováno  
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rozhodne o tom, že člen statutárního orgánu obchodní korporace přispěl 

porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace. Soud však o této 

otázce podle § 66 ZOK nerozhoduje (ve výroku svého rozhodnutí), 

rozhoduje o povinnosti vydat do majetkové podstaty získaný prospěch nebo 

poskytnout do majetkové podstaty plnění. Skutečnost, zda člen statutárního 

orgánu přispěl k úpadku obchodní korporace, posuzuje soud jen jako 

předběžnou otázku. Z uvedených důvodů musí být možnost soudu 

rozhodnout o diskvalifikaci člena statutárního orgánu i bez návrhu vázána na 

vydání rozhodnutí podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo b) ZOK. 

K bodu 73 - § 65 odst. 2 ZOK 

Doporučujeme doplnit označené ustanovení tak, že návrh na vydání 

soudního rozhodnutí o setrvání vylučovaného člena statutárního orgánu ve 

funkci v jiné obchodní korporaci může podat pouze tato jiná obchodní 

korporace, popř. vylučovaný člen (viz obdobně nyní dle stávajícího znění § 

67 odst. 3 in fine ZOK). 

Akceptováno 

K bodu 76 - § 69 odst. 2 ZOK 

Doporučujeme zvážit, zda by osoby, které se fakticky nachází v postavení 

člena orgánu, přestože nejsou členy orgánu společnosti, neměly mít stejné 

povinnosti a odpovědnost jako členové voleného orgánu, především 

povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovědnost za její porušení 

(srov. v judikatuře např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. 

zn. 29 Cdo 4095/2016).. 

Akceptováno 

K bodu 114 - § 95 odst. 3 ZOK 

Změnu označeného ustanovení, byť je inspirována německou právní 

úpravou, nepovažujeme za rozumnou ani potřebnou; navrhujeme ponechat 

stávající znění, popř. je upravit tak, aby překážka vzniku členství byla 

vázána na zjištění úpadku, nikoliv způsob jeho řešení. 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná úprava sleduje současné evropské trendy, které směřují 

k mírnějšímu postihu osob, které selhaly v souvislosti 

s podnikatelskou činností [srov. návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé 

šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 

insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2013/30/EU – COM 

(2016) 723 final]. 

Navíc podotýkáme, že zákon o obchodních korporacích nestanoví 

žádné předpoklady vzniku účasti ani v kapitálových společnostech. 

Přestože jsme si vědomi skutečnosti, že společník kapitálové 

společnosti nemusí být členem statutárního orgánu společnosti (a 

v akciové společnosti zpravidla není), ovlivňuje směřování 

společnosti prostřednictvím rozhodování valné hromady, například 

schvaluje zásady a pokyny pro statutární orgán (srov. § 195 odst. 2, § 

435 odst. 3), ale především rozhoduje o tom, kdo se členem 
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statutárního orgánu stane, resp. kdo ve funkci skončí [srov. § 190 

odst. 2 písm. c) a § 421 odst. 2 písm. e)]. Většinový společník je 

zpravidla i ovládající osobou a de iure člen statutární orgánu může 

být pouze tzv. bílým koněm.  

K bodu 474 - § 431 odst. 1 ZOK 

Navrhovaná úprava sice správně upouští od konstitutivnosti zápisu štěpení 

akcií či spojení více akcií do jedné, změny formy nebo druhu akcií, nicméně 

ve vztahu ke zbývajícímu zápisu (omezení převoditelnosti akcií) výslovně 

upravuje konstitutivnost zápisu do OR pouze pro případ změny stanov. 

Neřeší však situaci, kdy nově založená společnost má od počátku ve 

stanovách upravenou omezenou převoditelnost, nicméně při prvozápisu této 

společnosti se do OR omezení převoditelnosti nezapíše. Důsledek – 

neúčinnost stanov v této části – by přitom měl být stejný. Navrhujeme proto, 

aby se pravidlo o konstitutivnosti zápisu omezení převoditelnosti akcií (jeho 

změn či zrušení) do OR přesunulo do § 270 (jako druhý odstavec) a v § 431 

zůstal pouze text nyní obsažený v druhém odstavci (se změněnou formulací 

v úvodu, např.: Neurčuje-li zákon jinak, nabývají změny stanov, o nichž 

rozhoduje valná hromada). 

Akceptováno 

K bodu 495 - § 448a ZOK 

Doporučujeme po vzoru úpravy odvolávání člena dozorčí rady jmenovaného 

akcionářem (viz níže) upravit právo valné hromady odvolat člena dozorčí 

rady zvoleného zaměstnanci společnosti, a to ze závažných důvodů 

uvedených v § 448b odst. 4 ZOK. 

Odůvodnění:  

Na rozdíl od úpravy jmenování a odvolávání členů dozorčí rady akcionářem 

chybí v úpravě členů dozorčí rady volených zaměstnanci pojistka pro 

případy, kdy člen dozorčí rady volený zaměstnanci např. závažným 

způsobem porušuje své povinnosti při výkonu funkce; právo odvolat člena 

dozorčí rady voleného zaměstnanci je za všech okolností svěřeno pouze 

zaměstnancům společnosti. Domníváme se, že pro případy ojedinělých 

excesů členů dozorčí rady je vhodné svěřit valné hromadě právo takového 

člena dozorčí rady odvolat. 

Akceptováno 

K bodu 495 - § 448b odst. 2 ZOK  

Doporučujeme přeformulovat znění odstavce 2 věty druhé tak, aby akcionář 

nebyl za všech okolností nucen dokládat společnosti vlastnické právo 

k akcii, s níž je spojeno právo jmenovat člena dozorčí rady.  

Odůvodnění:  

Akcionář by měl být povinen doložit vlastnické právo k akcii (či jiné 

oprávnění vykonat právo jmenovat člena dozorčí rady) pouze tehdy, 

Neakceptováno 

 

Ustanovení bude přeformulováno tak, že se nedokládá vlastnické 

právo k akcii, ale oprávnění právo vykonat. Pokud jde o dokládání 

příslušného oprávnění, i důvodová zpráva zdůrazňuje, že v případě 

akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů postačí, když akcionář 

odkáže na seznam akcionářů (srov. § 265 odst. 1). Na druhou stranu 
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nevyplývá-li jeho oprávnění jmenovat člena dozorčí rady ze seznamu 

akcionářů vedeného společností, tedy v případě zaknihovaných nebo 

imobilizovaných akcií na majitele, nebo tehdy, určují-li stanovy společnosti, 

že je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných 

cenných papírů (srov. § 264 odst. 1 ZOK). Vede-li společnost seznam 

akcionářů, má se za to, že akcionářem je osoba zapsaná v seznamu 

akcionářů (srov. § 265 odst. 1 ZOK). Není důvod, proč by měl akcionář 

dokládat své vlastnické právo k akcii, pokud může společnost ověřit 

oprávnění akcionáře jmenovat člena dozorčí rady ze seznamu akcionářů. 

Cílem navrhované úpravy je zamezit tomu, aby náklady spojené 

s prokazováním oprávnění akcionáře jmenovat člena dozorčí rady nesla 

společnost (výpis z evidence emise je nákladný). 

pokud půjde o držitele zaknihované akcie na majitele, bude nucen 

doložit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů (srov. § 275 

odst. 3). 

K bodu 495 - § 448b odst. 4 ZOK 

Doporučujeme upravit navrhované ustanovení § 448b odst. 4 tak, aby byla 

možnost odvolat člena dozorčí rady jmenovaného akcionářem ze závažných 

důvodů svěřena valné hromadě namísto soudu. 

Odůvodnění:  

Cílem navrhovaného pravidla je stanovit pojistku především pro případy, 

kdy člen dozorčí rady jmenovaný akcionářem nevykonává řádně svou 

funkci, a akcionář, který tohoto člena dozorčí rady do funkce jmenoval, jej 

neodvolá. Soudní řízení o odvolání člena voleného orgánu ze závažných 

důvodů (především pro závažné porušování povinností při výkonu funkce) 

může být časově „nákladné“. Za vhodnější řešení proto považujeme 

možnost odvolání člena dozorčí rady jmenovaného akcionářem ze 

závažných důvodů valnou hromadou. Obranou proti možnému zneužití této 

možnosti je institut dovolání se neplatnosti usnesení valné hromady. 

Akceptováno 

K bodu 495 - § 448b odst. 4 a 5 ZOK 

Doporučujeme v odstavcích 4 a 5 doplnit rovněž odkaz na odstavec 3 – 

„člena dozorčí rady jmenovaného podle odstavce 1 nebo 3…“. 

Odůvodnění:  

Pravidla odstavců 4 a 5 by se měla vztahovat nejen na člena dozorčí rady, 

který byl jmenován akcionářem podle odstavce 1, nýbrž i na náhradního 

člena, kterého jmenovala (kooptovala) dozorčí rada. 

Akceptováno 

K bodu 495 - § 448b odst. 6 ZOK 

Doporučujeme změnit požadavky pro přijetí rozhodnutí o změně stanov, 

kterým se umožní vydání akcií s právem jmenovat člena dozorčí rady 

akcionářem, tak, aby napříště nebyl vyžadován jen souhlas tříčtvrtinové 

většiny hlasů všech akcionářů, nýbrž aby byl vyžadován souhlas za každý 

druh akcií, přičemž v rámci každého druhu akcií by byl vyžadován souhlas 

Akceptováno 
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tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnících daný druh akcie.  

Odůvodnění:  

Připuštění vydání akcií, s nimiž je spojeno právo akcionáře jmenovat člena 

dozorčí rady, může představovat citelný zásah do fungování společnosti. 

Mají-li být vydány tyto akcie v již existující akciové společnosti, měly by 

být podmínky pro připuštění jejich vydání co nejpřísnější, aby se 

eliminovalo riziko poškození menšinových akcionářů. 

K bodu 502 - § 457 ZOK 

V prvním odstavci se nově zavádí povinně kolektivní správní rada, tedy 

zpřísňuje se dosavadní úprava (srov. stanovisko občanskoprávního a 

obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2015, Cpjn 204/2015, 

uveřejněné pod číslem 31/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, 

bod V.), aniž by pro tuto změnu byly sneseny relevantní argumenty. Přitom 

v jejím důsledku ty společnosti, které dosud využívají možnost jednočlenné 

správní rady, budou muset vynaložit prostředky na získání a udržení dalších 

členů správní rady. To vše v situaci, kdy i některé další evropské právní řády 

připouštějí jednočlennou správní radu. Proto doporučujeme, aby od této 

změny bylo upuštěno a byla zachována úprava počtu členů správní rady 

obsažená v nyní účinném § 457. O případném zpřísnění lze uvažovat 

u kótovaných společností.  

Druhý odstavec je zbytečný, toto pravidlo plyne již z § 44 odst. 3. 

Navrhujeme jej vypustit, a spolu s ním vypustit i obdobnou (nadbytečnou) 

úpravu u představenstva a dozorčí rady. 

Částečně akceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi názoru zaujatého ve stanovisku 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 

1. 2015, Cpjn 204/2015, uveřejněné pod číslem 31/2016 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek, bod V., lze se setkat i s opačnými 

názory, které s příslušným stanoviskem nesouhlasí a odchylný názor 

opírají mimo jiné i o § 462 odst. 2 ZOK. 

Z právně teoretického hlediska, ale i z praktického hlediska se jeví 

problematickým, aby mohla existovat správní rada o jediném členu, 

který by měl společnost jak obchodně vést, tak i dohlížet na výkon 

obchodního vedení a na činnost společnosti (kumulovat funkci člena 

představenstva i dozorčí rady – ostatně v dualistickém systému je 

inkompatibilita funkcí). Je ostatně obvyklé, že členové správní rady 

se dělí na exekutivní a neexekutivní. Přestože takové členění není 

přijato na zákonné úrovni, je běžné. I v tomto ohledu se tedy jeví 

nekoncepční, aby byla připuštěna jednočlenná správní rada.  

Od této zásady se však ustupuje v případě jednoosobních společností, 

tedy akciových společností s jediným akcionářem; v takových 

společnostech je upřednostněn zájem na minimalizaci nákladů. 

Nezdá se býti proporcionální, aby byla i v jednoosobních 

společnostech povinně vyžadována minimálně tříčlenná správní rada.  

Aby nevznikaly společnostem dodatečné náklady na změnu stanov, je 

formulováno speciální přechodné ustanovení, které společnostem 

umožňuje, aby uvedly stanovy do souladu s předkládaným zákonem 

v den konání volby nových členů správní rady nebo při první změně 

počtu členů správní rady ve stanovách. 

Druhý odstavec bude s ohledem na § 44 odst. 3 vypuštěn a zároveň 

bude přeformulován, aby bylo postaveno na jisto, že úpravou ve 

společenské smlouvě se lze odchýlit od pravidla, že předsedu volí 

kolektivní orgán. 

K bodům 575 až 576 - § 518 ZOK Akceptováno 
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Doporučujeme změnit v odstavci 3 okamžik rozhodný pro posouzení, zda 

věřitelné mají právo na zajištění. 

Odůvodnění:  

Stávající úprava ochrany věřitelů při snižování základního kapitálu je 

v rozporu s evropským právem [konkrétně v rozporu s čl. 75 směrnice 

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

některých aspektech práva obchodních společností]. Citované ustanovení 

směrnice stanoví, že právo na zajištění mají věřitelé, jejichž pohledávky 

nebyly splatné ke dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení 

základního kapitálu. Stávající právní úprava stanoví, že právo na zajištění 

náleží věřitelům, jejichž pohledávky nebyly splatné v okamžiku doručení 

výzvy (výzva by měla být odeslána do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí valné 

hromady o snížení základního kapitálu), nebo v okamžiku druhého 

zveřejnění (usnesení valné hromady se po jeho zápisu do obchodního 

rejstříku dvakrát zveřejňuje, a to s odstupem 30 dnů). Z uvedeného plyne, že 

okamžik rozhodný pro posouzení, zda věřitelné mají právo na zajištění, se 

značně odchyluje od požadavků evropského práva, což doporučujeme 

napravit. 

 K bodu 707 - § 748 a 749 

Za legislativně nedokonalou máme vazbu mezi navrhovaným zněním § 748 

odst. 3 a 4 ZOK. Třetí odstavec vychází z toho, že družstevní podíl má být 

prodán za přiměřenou cenu do jednoho roku „od uplynutí lhůty pro podání 

návrhu soudu nebo od pravomocného skončení soudního řízení podle § 620 

odst. 2 ZOK.“ Čtvrtý odstavec potom stanoví, že „nepodaří-li se uvolněný 

podíl prodat ve lhůtě podle odstavce 3,“ má dojít k prodeji dražbou. Lhůta 

stanovená ve třetím odstavci se však zjevně váže výhradně k zániku členství 

v důsledku vyloučení [§ 610 písm. c) ZOK]. Navrhované znění § 748 odst. 3 

a 4 ZOK přitom zcela pomíjí, že účast člena bydlícího člena bytového 

družstva může zaniknout i z jiných právních důvodů [§ 610 písm. a), b), h), 

i), j), ZOK, atd.]. Ve vztahu k jiným případům zániku členství za trvání 

družstva bez právního nástupce není z navrhovaného znění patrné: 

a. zda má družstvo rovnou přikročit k dražbě uvolněného 

podílu, nebo zda se také v těchto případech nejdříve 

pokoušet o přímý prodej, 

b. pokud má i v těchto případech dojít nejdříve k pokusu o 

přímý prodej, od kterého okamžiku počíná běžet roční 

lhůta stanovená navrženým zněním § 748 odst. 3 ZOK. 

Navrhované znění § 748 ZOK nereflektuje současnou dikci § 320ab, tedy 

skutečnost, že družstevní podíl člena bytového družstvo, jehož účast v 

Akceptováno 

 

Ustanovení § 748 a 749 budou znít následovně: 

„§ 748 

 

(3) Vypořádací podíl člena bytového družstva určí stanovy, 

musí však vždy odpovídat spravedlivému uspořádání 

vztahů mezi členem a bytovým družstvem. 

(4) Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl roven výši 

splněného členského vkladu. Liší-li se však významně ke 

dni zániku účasti člena v bytovém družstvu reálná 

hodnota družstevního podílu od výše splněného 

členského vkladu, odpovídá výše vypořádacího podílu 

reálné hodnotě družstevního podílu. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního 

bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 36 měsíců ode 

dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen 
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družstvu byla postižena nařízením výkonu rozhodnutí či exekučním 

příkazem, probíhá dražbou. V případech zániku členství doručením 

vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí 

nebo v exekuci nepovažujeme za efektivní, aby se bytové družstvo 

pokoušelo o přímý prodej či družstevní podíl znovu dražilo. Je totiž 

nanejvýš pravděpodobné, že pokud se podíl nepodařilo vydražit v rámci 

řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuce, nebude úspěšná ani jakákoli další 

snaha o prodej či dražbu uvolněného podílu. 

Navrhovaná koncepce neřeší, jak postupovat v případech, kdy se družstevní 

podíl nepodaří prodat ani ve veřejné dražbě při postupném snižování dílčích 

podání. O koupi uvolněných podílů, s nimiž je spojeno právo nájmu k bytům 

ve vyloučených lokalitách, je reálně nulový zájem. Z návrhu však není 

jasné, jak má družstvo postupovat, nepodaří-li se uvolněný podíl prodat. 

V této souvislosti není řešeno, kdo ponese náklady související s prodejem 

uvolněného podílu (ve spojení se splatnými pohledávkami družstva), 

převýší-li náklady (a splatné pohledávky) výtěžek z prodeje. A je-li tímto 

rizikem zatíženo družstvo, je k dražbě uvolněného podílu povinno i tehdy, 

je-li od počátku zcela zřejmé, že náklady spojené s prodejem hodnotu 

výtěžku převýší? 

S ohledem na řečené doporučujeme zvážit podobu úpravy vypořádacího 

podílu v bytovém družstvu. 

nájemcem, nebo uplynutím 36 měsíců poté, kdy byla nebo 

mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 

623748, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího 

člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, 

kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

(2) U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný 

uplynutím 6 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 

zjištěna jeho výše podle § 748. Byl-li takový člen z 

bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 

1 věty první až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v 

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 

řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno. 

 K jednotlivým ustanovením zákona o veřejných rejstřících, K bodům 8 a 9 - 

§ 48 odst. 1 písm. f) a g) ZVR 

Doporučujeme z písm. f) i písm. g) vypustit slova „neplacenou akcií“ a 

namísto toho doplnit „zaknihovaným cenným papírem“.  

Zároveň navrhujeme doplnit, že se do obchodního rejstříku spolu se 

vznikem zástavního nebo jiného věcného práva zapíše i jméno a adresa 

společníka, pokud se tyto údaje jinak do obchodního rejstříku nezapisují.  

Odůvodnění:  

V první řadě navrhujeme vypustit odkaz na nesplacenou akcii, neboť i 

v případech, kdy bude zřizováno zástavní nebo jiné věcné právo k podílu, 

který je představován nesplacenou akcií, má být toto věcné právo zapsáno 

do obchodního rejstříku. Nesplacená akcie není cenným papírem, proto se 

na zřízení zástavního práva k nesplacené akcii aplikují pravidla o zastavení 

podílu v korporaci (srov. § 1320 a násl. OZ); na jiná věcná práva se tato 

pravidla použijí obdobně.  

Naopak navrhujeme doplnit, že zástavní ani jiné věcné právo k podílu se 

nezapisuje do obchodního rejstříku, pokud je podíl představován 

zaknihovaným cenným papírem; stávající úprava hovoří pouze o „cenném 

Akceptováno 
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papíru“. Tato změna je nezbytná s ohledem na změnu koncepce cenných 

papírů, kdy zaknihovaný cenný papír není podmnožinou cenného papíru, 

tedy jednou z podob cenného papíru, ale samostatnou kategorií věcí 

v právním smyslu. 

Druhý návrh řeší situace, kdy je potřeba do obchodního rejstříku zapsat 

zástavní nebo jiné věcné právo k podílu, který není představován cenným 

papírem ani zaknihovaným cenným papírem, jestliže mezi povinně 

zapisované údaje nepatří údaje o společníkovi (tedy v případě akciové 

společnosti nebo družstva). Bez zápisu těchto údajů by zpravidla nebylo 

možné jednoznačně identifikovat podíl, na nějž je vázáno zástavní nebo jiné 

věcné právo. 

 K důvodové zprávě § 62 ZOK 

Doporučujeme přeformulovat důvodovou zprávu k bodům 71 až 74 (§ 62 až 

68) tak, aby bylo výslovně odůvodněno zrušení stávajícího § 62 ZOK. 

Akceptováno 

Notářská komora ČR 

 

Mgr. Pavel Bernard 

nkcr@nkcr.cz, 

tel. 224 921 258  

K Čl. I návrhu zákona, k novelizačnímu bodu 5, k § 8 odst. 1 

Novelizační bod 5 navrhujeme změnit takto: V § 8 odst. 1 se věta třetí 

zrušuje. 

Odůvodnění 

V návrhu jsou s ohledem na novou úpravu doplněna na konci textu odstavce 

1 slova „nebo shodnou-li se na jejím obsahu zakladatelé“. Dosavadní věta 

třetí tohoto ustanovení však do něho systematicky nepatří. První dvě věty 

tohoto ustanovení upravují formu společenské smlouvy, třetí věta upravuje 

způsob založení družstva a vychází z legislativní zkratky v § 3 odst. 3, 

přičemž použití termínu „společenská smlouva“ v souvislosti se způsobem 

založení družstva je na tomto místě nevhodné. Domníváme se, že 

z uvedených důvodů je v této obecné části třetí věta nadbytečná a 

nesystémová (musela by se opět upravovat forma) a postačí zvláštní úprava 

týkající se založení družstva. 

K diskuzi 

 

Navrhovaná úprava bude ještě prodiskutována se zástupci družstev. 

V případě jejich souhlasného stanoviska bude věta třetí v § 8 odst. 1 

vypuštěna.  

K Čl. I, k novelizačnímu bodu 60 

Novelizační bod 60 navrhujeme změnit tak, že se doplní odstavec 4: 

(4) Účinky oznámení o odstoupení z funkce orgánu obchodní korporace 

podle odstavců 1 až 3 nastávají také doručením oznámení obchodní 

korporaci, o jejíž orgán se jedná.“ 
Odůvodnění 

Důvodem pro změnu je podle důvodové zprávy skutečnost, že stávající 

právní úprava, která členům orgánu umožňuje odstoupit z funkce uplynutím 

1 měsíce po oznámení odstoupení obchodní korporaci, je nefunkční, 

neposkytuje dostatečnou ochranu obchodní korporaci, a proto se navrhuje 

návrat k původní úpravě v § 66 odst. 1 obchodního zákoníku.  

Akceptováno jinak 

 

Namísto připomínkovým místem navrhovaného čtvrtého odstavce 

bude upraveno navrhované ustanovení § 58 odstavec 1 druhá věta. 

Odstavec 1 bude znít následovně: 

(1) Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce 

odstoupit. Je však povinen oznámit to obchodní korporaci. Výkon 

funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat 

orgán, který ho zvolil, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, 

projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný 
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Zkušenosti z praxe však spíše potvrzují, že obě právní úpravy s sebou 

přinášely řadu problémů spočívajících spíše na straně odstupujícího člena 

orgánu než na straně obchodní korporace. Podle navrhované úpravy výkon 

funkce orgánu končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat 

orgán, který ho zvolil, nestanoví-li společenská smlouva jinak. U jediného 

společníka korporace je pak třeba, aby mu odstupující člen orgánu své 

odstoupení doručil. V obou těchto situacích pak může nastat problém, že se 

této funkce nelze „zbavit“ – např. člen dozorčí rady chce odstoupit z funkce 

a valná hromada není vůbec svolávána, u korporace s jediným společníkem 

není možné doručit odstoupení – pobyt společníka není znám, jedná se o 

zahraniční společnost, která zanikla apod. Navrhujeme proto, aby začátek 

lhůty pro ukončení funkce orgánu bylo možné stanovit na základě doručení 

odstoupení obchodní korporaci – k tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 

sp.zn. 29 Cdo 2863/2008. Zejména je třeba zdůraznit závěr rozhodnutí, že 

orgán obchodní společnosti není způsobilým subjektem práva, jemuž by 

bylo možno doručit oznámení. Proto je odstoupení z funkce v souladu s 

ustanovením § 66 odst. 1 obchodního zákoníku oznámeno orgánu 

společnosti i tehdy, je-li oznámení doručeno v písemné formě společnosti, o 

jejíž orgán jde.  

Navržená novela neupravuje způsob, jak by bylo orgánu oznamováno - 

k tomu viz závěr Nejvyššího soudu. Vždy by tedy bylo možné podle našeho 

návrhu odstoupení zaslat obchodní korporaci např. do datové schránky. 

orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, 

co se o odstoupení z funkce dověděl. Odstupující člen, který nebyl 

zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení 

orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení 

projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. 

K Čl. I, k novelizačnímu bodu 454, k ustanovení § 419 odstavec 2 

Novelizační bod 454 navrhujeme změnit takto: V § 419 odst. 2 navrhujeme 

doplnit poslední větu „Ustanovení  § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 

a § 432 odst. 1 věta druhá a odstavec 2 věta druhá se použijí obdobně.“ 
Odůvodnění 

Navrhujeme postup sjednotit stejně, jako je navržen v § 175 odst. 3. Úprava 

navržená u společnosti s ručením omezeným výslovně odkazuje na zákonné 

ustanovení, podle něhož má být rozhodnutí valné hromady v určitých 

případech osvědčeno veřejnou listinou. Záměr zákonodárce je zřejmý 

z důvodové zprávy k § 175 odst. 3. Návrh rozhodnutí i osvědčení o přijetí 

má být buď ve formě veřejné listiny, nebo osvědčeno veřejnou listinou. 

Tomu odpovídá i navržená změna notářského tarifu. Pokud by výslovný 

odkaz absentoval u akciové společnosti, pak by mohlo dojít k nejasnému 

výkladu o tom, zda má být skutečně i přijaté rozhodnutí per rollam 

osvědčeno veřejnou listinou postupem dle § 80gb odst. 1.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 

Podotýkáme, že v návaznosti na obdržené připomínky se v textu 

příslušného ustanovení postaví najisto, že není třeba vyhotovovat 

tolik notářských zápisů o návrhu rozhodnutí, kolik je společníků, 

nýbrž že postačí, že se vyhotoví jeden notářský zápis o návrhu 

rozhodnutí a jednotlivým společníkům se zašle pouze kopie 

příslušného notářského zápisu. Pravidlo tak bude napříště znít: 

„Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít 

formu veřejné listiny; v takovém případě se společníkům zasílá 

kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.“ 

V úpravě akciové společnosti bude slovo „společníkům“ nahrazeno 

slovem „akcionářům“. 
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K Čl. I, k novelizačnímu bodu 632, k ustanovení § 561a odst. 2 

Novelizační bod 632 navrhujeme změnit takto: v § 561a odst. 2 mělo doplnit 

písm. a) tohoto znění:  

„a)      seznam zakladatelů a údaj o tom, jaká je jejich vkladová 

povinnost, způsob a lhůta pro její splnění,  

Dosavadní písmena a) a b) se nově označují jako b) a c)“ 

Odůvodnění 

Podle § 553 písm. c) a d) je součástí stanov výše základního členského 

vkladu, případně vstupního vkladu a způsob a lhůta jejich splacení 

přistupujícím členem. U ustavující schůze se podle § 560 do veřejné listiny 

(nebo přílohy) píše seznam zakladatelů a prohlášení o převzetí vkladové 

povinnosti, podle § 555 odst. 1 ustavující schůze mimo jiné i schválí splnění 

základního členského vkladu, případně vstupního vkladu. Toto však podle 

navrženého § 561a není upraveno. Neexistoval by tak dokument, z něhož by 

byl zřejmý seznam členů družstva při založení a nebyl by zde dokument, 

který by obsahoval jejich závazek zaplatit základní členský vklad, nebo i 

vstupní vklad ani způsob, jak jej mají splnit. Předpokládáme, že při založení 

právním jednáním, není přihláška nutná.  

Tato připomínka je zásadní.  

Částečně akceptováno 

 

Lhůta pro splnění vkladové povinnosti je již obsažena 

v navrhovaném § 561a odst 4. Výše základního členského vkladu, 

resp. vstupního vkladu vyplývá z § 553 písm. c). Na druhou stranu 

lze přisvědčit, že chybí způsob splnění vkladové povinnosti a rovněž 

absentuje seznam zakladatelů. 

 

Navrhujeme proto vložit nové písm. a) a b) které stanoví: 

a) Seznam zakladatelů 

b) Způsob splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému 

vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu. 

Dosavadní písmena a) a b) se nově označují jako c) a d). 

K Části první, k novelizačnímu bodu 672, k ustanovení § 654 odst. 2 

Novelizační bod 672 navrhujeme změnit takto: V § 654 odst. 2 navrhujeme 

doplnit poslední větu „Ustanovení  § 659 odst. 2 a § 732 odst. 3 se použijí 

obdobně.“ 
Odůvodnění 

Navrhujeme postup sjednotit stejně, jako je navržen v § 175 odst. 3 u 

společnosti s ručením omezeným a námi navržené změně § 419 odst. 2 u 

akciových společností.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno částečně 

Připomínkovým místem navrhovaná věta může odkazovat pouze na § 

659 odst. 2. Odkaz na § 732 odst. 3 není na místě, stejně jako není na 

místě v případě společnosti s ručením omezeným odkaz na § 174 

odst. 3. Ustanovení § 732 odst. 3 totiž míří na „dodatečné“ osvědčení 

rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou, jestliže je souhlas člena 

s rozhodnutím členské schůze projeven písemně a družstvu doručen 

nejpozději do 7 dnů po konání členské schůze. 

Podotýkáme, že v návaznosti na obdržené připomínky se v textu 

příslušného ustanovení postaví najisto, že není třeba vyhotovovat 

tolik notářských zápisů o návrhu rozhodnutí, kolik je členů, nýbrž že 

postačí, že se vyhotoví jeden notářský zápis o návrhu rozhodnutí a 

jednotlivým členům se zašle pouze kopie příslušného notářského 

zápisu. Pravidlo tak bude napříště znít: 

 „Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo 

osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít 

formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie 

veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.“ 
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K  článku V návrhu zákona (Změna notářského řádu): 

Navrhujeme zařadit nový novelizační bod v tomto znění: 

V § 71 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odstavec 2, 

který včetně označení zní: 

(2) Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis 

práv nebo skutečností zapisovaných do evidence svěřenských fondů, 

změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz, použije se pro takový notářský 

zápis pro zápis do evidence svěřenských fondů ustanovení § 70 a § 70a 

odst. 1, 3 a 4 obdobně. 

Odůvodnění: 

V § 118a odst. 1 je uvedeno, že se pro zápis notářem do evidence 

svěřenských fondů použije ustanovení části třetí, tedy § 108 a násl. Podle § 

108 písm. a) však základním předpokladem pro zápis notářem je, že 

„zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do 

veřejného rejstříku (evidence není veřejný rejstřík) nebo v notářském 

zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsaných podle jiného 

zákona“ - § 70 a 70a a § 80a a násl. notářského řádu. Notářský zápis o 

rozhodnutí orgánu právnické osoby v případě zápisu do evidence 

svěřenských fondů nepřichází. Notářský zápis pro zápis do veřejného 

rejstříku je upraven v § 70 a 70a notářského řádu. Podle těchto ustanovení 

obsahuje mimo jiné výslovné vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání 

notářského zápisu a náležitosti takového vyjádření. Takové vyjádření 

obsažené v takovém notářském zápisu je zásadním předpokladem pro 

možnost zápisu notářem a jeho nutný obsah je zmíněn jako předpoklad pro 

zápis notářem v § 108 písm. b), neboť dokládá, že notář provedl přezkum 

splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku. Notářský zápis pro 

zápis do evidence svěřenských fondů, která není veřejným rejstříkem, 

není upraven, tudíž případný notářský zápis o právním jednání o zřízení 

svěřenského fondu jeho změnách, či zrušení anebo o statutu svěřenského 

fondu není notářským zápisem pro zápis do veřejného rejstříku, který je jako 

podmínka předpokládán v § 108 písm. a) a tedy není podkladovým 

notářským zápisem. Domníváme se, že použití analogie ve vztahu 

notářskému zápisu pro zápis do veřejného rejstříku v tomto případu je snad 

možné, avšak výkladově velmi obtížné, zvláště při případném použití 

ustanovení § 70a odst. 3 notářského řádu.  

Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnou § 71 notářského řádu použití 

ustanovení § 70 a 70a i pro notářský zápis, který bude podkladem pro zápis 

do evidence svěřenských fondů (notářský zápis o právním jednání o zřízení 

svěřenského fondu, o statutu svěřenského fondu, o jejich změnách a dalších 

Akceptováno 
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právních jednání týkajících se svěřenského fondu  nebo  o statutu 

svěřenského fondu), obdobně jako je tomu ve stávajícím § 71 v případě 

notářského zápisu o právním jednání, který je podkladem pro zápis do 

Rejstříku zástav.  

Tato připomínka je zásadní.  

K  článku V návrhu zákona (Změna notářského řádu): 

Navrhujeme zařadit nový novelizační bod v tomto znění: 

V § 80h odst. 1 se označení paragrafu číslem „71“ nahrazuje číslem „70a“ – 

jde o opravu legislativní chyby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Z § 80h nebude vypuštěn text „a 71“, jak bylo navrhováno, nýbrž text 

„71“ bude nahrazen textem „70a“.  

 K  článku V návrhu zákona (Změna notářského řádu): 

Navrhujeme zařadit nový novelizační bod v tomto znění: 

V § 80 h se doplňuje odstavec 4, který zní: 

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně pro osvědčení splnění 

požadavků pro zápis do evidence svěřenských fondů, mají-li být splněny 

až po sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a.  

Odůvodnění: 

Navrhujeme změnu v § 80h, tak aby následný notářský zápis o osvědčení 

požadavků pro zápis, které mají být splněny až po podkladovém notářském 

zápisu, mohl být použit i pro zápis do evidence svěřenských fondů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 K  článku V návrhu zákona (Změna notářského řádu): 

V novelizačním bodu 8. navrhujeme vypustit slova „§ 80c odst. 2,“  

Odůvodnění 

Ustanovení bylo do notářského řádu vloženo zcela nesystematicky a účelově 

z důvodu  úpravy v § 206 odst. 2  ObchZ.   Vzhledem k tomu, že obchodní 

zákoník byl zrušen a zákon o obchodních korporacích ani jiný zákon postup 

podle původního § 206 odst. 2  ObchZ nepředpokládá, je toto ustanovení 

obsoletní. Toto původně navrhované znění nezohledňovalo. 

Akceptováno 

 K  článku V návrhu zákona (Změna notářského řádu): 

Novelizační bod 13. navrhujeme v tomto znění: § 80c odst. 2 včetně 

označení zní: 

„(2) Notáři musí být nejpozději v den, kdy má notář osvědčit rozhodnutí 

mimo zasedání orgánu, předloženy písemné doklady, které dokládají udělení 

souhlasu mimo zasedání orgánu.“  

Odůvodnění 

Ustanovení bylo do notářského řádu vloženo zcela nesystematicky a účelově 

z důvodu  úpravy v § 206 odst. 2  ObchZ.   Vzhledem k tomu, že obchodní 

Akceptováno 
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zákoník byl zrušen a zákon o obchodních korporacích ani jiný zákon postup 

podle původního § 206 odst. 2  ObchZ nepředpokládá, je toto ustanovení 

obsoletní. Toto původně navrhované znění nezohledňovalo. 

 K článku XV návrhu zákona (Změna zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů) 

Navrhujeme zařadit nový novelizační bod v tomto znění: 

V § 108 písmenu a) se za slovo „nebo“ doplňují slova „ ,v notářském 

zápisu pro zápis do evidence svěřenských fondů, anebo“ 

Odůvodnění: 

Současně (se změnami notářského řádu – viz výše) navrhujeme související 

změnu v článku XV návrhu zákona (Změna zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů), tak aby § 

108 písm. a) zahrnoval notářský zápis pro zápis do evidence svěřenských 

fondů mezi podkladové notářské zápisy, a tak byla splněna zásadní 

podmínka pro zápis notářem – zápis na podkladě podkladového notářského 

zápisu. Při této úpravě lze beze změny použít i § 109 a příslušná další 

ustanovení tohoto zákona pro zápis do evidence svěřenských fondů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 K článku XV návrhu zákona (Změna zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů) 

V dosavadním novelizačním bodu 31 navrhujeme za slova „v rámci“ 

doplnit slovo „přezkumu“.   

Odůvodnění 

Vložením slova „přezkum“ se upřesňuje smysl ustanovení. Jeví se, jako 

kdyby z textu toto slovo vypadlo. Notář předpoklady pro sepsání notářského 

zápisu neplní - jejich splnění přezkoumává. 

Akceptováno 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

 

JUDr. Petr Šulc 

234 462 597 

pravni@cmkos.cz 

 

K části první, bodu 493 

Požadujeme zrušit bod č. 493 návrhu zákona. 

Odůvodnění 

Bod č. 493. V § 448 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Člen dozorčí 

rady volený zaměstnanci nemůže být předsedou dozorčí rady.“, považujeme 

za diskriminační a navíc zcela zbytečný. 

Zpracovatel odůvodnil navržené znění tvrzením. „Do původního odstavce 5 

(nově odstavce 3) se doplňuje pravidlo, podle něhož nemůže být předsedou 

Akceptováno 
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dozorčí rady člen dozorčí rady volený zaměstnanci. Důvodem pro zavedení 

předmětného pravidla je skutečnost, že předseda dozorčí rady (stejně jako 

předseda jiného kolektivního orgánu) má v případě rovnosti hlasů 

rozhodující hlas (srov. § 44 odst. 3). Pokud by stanovy společnosti určily, že 

zaměstnanci volí jednu polovinu členů dozorčí rady (při sudém počtu všech 

členů dozorčí rady), mohli by zaměstnanci získat rozhodující většinu hlasů v 

dozorčí radě. Taková situace by však byla ve faktickém rozporu s pravidlem, 

podle něhož nesmí být počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci vyšší, 

než je počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Cílem těchto 

opatření je ponechat rozhodující vliv na složení a činnost dozorčí rady 

akcionářům společnosti (valné hromadě).“ 

Uvedené důvody jsou zmatečné. Počet členů dozorčí rady je jedna věc a 

způsob hlasování je věc druhá. 

Předjímaným příkladem, kdy mohou členové dozorčí rady zvolení 

zaměstnanci přehlasovat ostatní členy, je hypotetický a nelogický. K tomu 

by mohlo dojít pouze v případech, kdy akcionáři či valná hromada jsou 

nesvéprávní jedinci postrádající „rozum průměrného člověka a schopnost 

užívat jej s běžnou péčí a opatrností“ (§ 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.), pokud by to v základních 

dokumentech společnosti a praxi umožnili. 

Tato připomínka je zásadní. 

K části druhé (Změna zákona o účetnictví) – připomínka nad rámec novely 

V článku III se vkládá nový bod 1., který zní:  

 

„1.  V § 1 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) Na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se ustanovení 

tohoto zákona použijí přiměřeně v tom rozsahu, v jakém to neodporuje 

jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních 

smluv. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nejsou povinny 

mít ověřenu řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku auditorem, 

vyhotovovat výroční zprávu a zveřejňovat je.“.  

Bod bez čísla se označí jako bod 2.“. 

 

Odůvodnění: 

V rámci reformy soukromého práva došlo k řadě ne zcela domyšlených 

změn souvisejících se sjednocením právní úpravy postavení odborových 

Neakceptováno 

 

S ohledem na skutečnost, že předmětná novela se zaměřuje na změnu 

zákona o obchodních korporacích a v zákoně o účetnictví se navrhují 

jen změny nezbytné v souvislosti s dotčenou materií novely zákona, 

nepovažujeme za vhodné a účelné otevírat při této příležitosti diskusi 

nad jinými částmi zákona o účetnictví. Zákon o účetnictví ostatně 

věcně nespadá do gesce Ministerstva spravedlnosti, nýbrž 

Ministerstva financí. Věcné posouzení této připomínky tedy náleží 

Ministerstvu financí a námi proto nemůže být připomínka 

akceptována.  

 

ČMKOS 

 

Na naší zásadní připomínce trváme. Oceňujeme, že Ministerstvo 

spravedlnosti zajistilo novelizací občanského zákoníku soulad 
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organizací a organizací zaměstnavatelů s právní úpravou spolků, popř. 

obchodních korporací. Nový občanský zákoník a na něj navazující další 

nové právní předpisy nerespektují plně zvláštní charakter odborových 

organizací a organizací zaměstnavatelů jako subjektů sociálního dialogu a 

kolektivního vyjednávání, které požívají zvláštní právní ochrany plynoucí 

z mezinárodních smluv, které Česká republika ratifikovala, a které mají 

z tohoto důvodu přednost před českými zákony.  

V praxi se v důsledku přijetí nového soukromého práva a na něj 

navazujících právních úprav zásadním způsobem zhoršilo zejména 

provádění evidence vzniku, změn a zániku uvedených organizací, které 

nejsou rejstříkové soudy schopny realizovat ani několik let po převzetí této 

agendy z Ministerstva vnitra de lege artis a zhoršily se i podmínky pro 

působení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů v souvislosti 

s přijímáním dalších právních úprav, včetně oblasti daní a účetnictví. 

 Ze skutečnosti, že odborové organizace a organizace zaměstnavatelů jsou 

formálně i podle nové soukromoprávní úpravy považovány za právnické 

osoby sui generis (za veřejně prospěšné společnosti – srov. § 324 zákoníku 

práce), na které se dle § 3025 občanského zákoníku ustanovení o 

právnických osobách a spolcích použijí přiměřeně v tom rozsahu, 

v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a 

zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, vyplývá, že ve vztahu 

k těmto právnickým osobám nelze přistupovat stejně jako k jiným 

právnickým osobám, zejména jako k obchodním společnostem, či 

spolkům.  

Tento specifický právní režim je nezbytné v souladu s Ústavním pořádkem 

České republiky uplatnit v celém právním řádu, tj. jak v soukromém právu 

hmotném, tak v oblasti jejich zápisů do veřejného rejstříku (rejstřík spolků), 

i v oblasti účetnictví, popř. v dalších oblastech, které se působení sociálních 

partnerů a oblasti kolektivního vyjednávání dotýkají.  

Ani zde nelze ukládat odborovým organizacím a organizacím 

zaměstnavatelů povinnosti, které narušují ústavně garantované svobody 

sdružování a kolektivního vyjednávání. Jde o specifickou oblast vztahů, 

v jejichž rámci dochází i k řešení sporů mezi oběma stranami sociálního 

dialogu na podnikové i vyšší úrovni zvláštními postupy, včetně krajních 

prostředků, tj. stávek či výluk. 

Práva garantovaná mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

občanského zákoníku i korporátního zákona s ratifikovanými 

úmluvami Mezinárodní organizace práce. Je třeba postupovat stejně 

při nejbližší legislativní příležitosti i v zajišťování nápravy v dalších 

právních předpisech, které dosud závazky České republiky, 

vyplývající zejména z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o 

svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 

489/1990 Sb.) a Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 o 

provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 

470/1990 Sb.), nerespektují. 

 

Jako gestor navrhované úpravy, která novelizuje mimo jiné zákon o 

účetnictví, by mělo Ministerstvo spravedlnosti zajistit projednání 

požadavku ČMKOS s Ministerstvem financí a jeho zahrnutí do 

návrhu novely, s ohledem na závažnost porušení uvedených úmluv ze 

strany České republiky. 

 

MSp 

Neakceptováno 

 

S ohledem na skutečnost, že připomínka ČMKOS jde nad rámec 

předkládaného návrhu novely zákona o obchodních korporacích a 

dalších souvisejících předpisů, do kterých se však promítají pouze 

změny související se změnami činěnými v zákoně o obchodních 

korporacích, což není případ připomínky ČMKOS, a dále 

s přihlédnutím k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti není gestorem 

zákona o účetnictví, přičemž Ministerstvo financí, jako gesční resort, 

s návrhem ČMKOS věcně nesouhlasí, připomínku ČMKOS nad 

rámec zákona neakceptujeme. Podotýkáme, že příslušný problém by 

měla ČMKOS řešit přímo s Ministerstvem financí, nikoli 

prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. 
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vázána, narušuje závažným způsobem v oblasti účetnictví zejména 

předepisování povinných auditů účetních závěrek, vyhotovování výročních 

zpráv a zveřejňování uvedených dokumentů ve spolkovém rejstříku, které 

lze na základě některých výkladů novelizovaného zákona o účetnictví 

z právní úpravy účinné od 1. ledna 2016 dovozovat i ve vztahu k odborovým 

organizacím a organizacím zaměstnavatelů.  

Je na místě připomenout českým zákonům nadřazenou 

mezinárodněprávní úpravu, zejména úmluvu Mezinárodní organizace 

práce (dále jen „MOP“) č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se 

odborové organizovat (č. 489/1990 Sb.) a dále i Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech a o Úmluvu o ochraně lidských práv a 

základních svobod (č. 209/1992 Sb.). 

Úmluva č. 87 požaduje minimalizaci ingerence státní moci do vlastní 

organizační struktury a existence odborové organizace (i organizace 

zaměstnavatelů) a odstraňování překážek, které by bránily působení 

uvedených organizací. I v oblasti účetnictví musí být ze strany státu a jeho 

orgánů (tj. jak moci zákonodárné, tak výkonné i soudní) postupováno tak, 

aby byla maximálně šetřena práva nejen odborové organizace, jako zástupce 

zaměstnanců (popř. organizace zaměstnavatelů jako zástupce 

zaměstnavatelů), ale předně i práva zaměstnanců (zaměstnavatelů) 

samotných, co se týče koaliční svobody a práv z toho vyplývajících. 

Důležitá jsou zejména následující ustanovení Úmluvy č. 87: 

Podle článku 2 “Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu mají 

právo bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, 

jakož i stát se členy takových organizací, a to za jediné podmínky, že se 

podřídí stanovám těchto organizací.“ 

Podle článku 3 „Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo 

vypracovávat své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, 

organizovat svoji správu a činnost a formulovat svůj program.“ a dále 

„Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu, který by omezoval toto 

právo nebo zabraňoval jeho zákonnému vykonávání.“.  

Podle článku 8 odst. 2 „Vnitrostátní zákonodárství nesmí omezovat, ani 

nesmí být uplatňováno tak, aby omezovalo záruky stanovené touto 

úmluvou.“ 

Podle článku 11 „každý členský stát, pro nějž platí tato úmluva, se 
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zavazuje učinit všechna vhodná a potřebná opatření, aby zajistil 

zaměstnancům a zaměstnavatelům svobodné vykonávání práva 

odborově se sdružovat.“. 

Má-li např. mít odborová organizace možnost využívat v praxi právo na 

stávku, nesmí zaměstnavatel znát její finanční situaci – snadno by posoudil 

z informací dostupných v rejstříku spolků a jeho sbírce listin, zda a jak 

dlouhou stávku je schopna odborová organizace vést apod. a svoboda 

kolektivního vyjednávání o mzdách a ostatních pracovních podmínkách by 

tak byla vážně narušena.  

Tyto informace obsažené v účetních závěrkách, zprávách auditorů, či ve 

výročních zprávách tak nemohou být veřejně dostupné. Proto uvedená 

úmluva č. 87 svěřuje tyto otázky výlučně vnitřním předpisům odborových 

organizací a organizací zaměstnavatelů, a proto se navrhuje předkládaná 

právní úprava. Jejím cílem je zajistit plný soulad zákona o účetnictví 

s mezinárodní právní úpravou závaznou pro Českou republiku i s novým 

občanským zákoníkem.   

Naše připomínka navazuje na zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a související zákony. Jedná se o část 

první- změna občanského zákoníku a část osmou-změna rejstříkového 

zákona, pokud jde o zvláštní postavení odborových organizací. Novela 

občanského zákoníku nabyla účinnosti 28. 2. 2017 a novela rejstříkového 

zákona nabyla účinnosti 1. 1. 2018. 

Tato připomínka je zásadní. 

Družstevní Asociace 

ČR 

 

JUDr. Vladimír Záruba 

Vladimir.zaruba@coo

p.cz 

 

Mgr. Kateřina 

Horáková 

Katerina.horakova@sc

mbd.cz 

 

Obecně 

V návaznosti na předložený návrh Družstevní Asociace České republiky 

(dále jen „DA ČR“) konstatuje, že oproti návrhu předloženému do 

meziresortního připomínkového řízení na podzim r. 2016 došlo (v 

návaznosti na uskutečněná jednání mezi zástupci DA ČR a Ministerstva 

spravedlnosti) k nezanedbatelnému posunu v přístupu k novelizaci 

ustanovení týkajících se družstva, což lze hodnotit kladně. Nicméně DA ČR 

je nucena poukázat na přetrvávající snahu přiblížit v některých záležitostech 

právní úpravu družstev úpravě ostatních obchodních korporací, zřizovaných 

především za účelem zisku. Obdobná situace je u návrhu řešení 

problematiky nájmu družstevního bytu a vypořádacího podílu v bytovém 

družstvu. Návrh stále dostatečně nevnímá, že družstva jsou otevřeným 

společenstvím osob spojených k uspokojování jejich společných potřeb. 

Oproti deklarovaným cílům – odstranit nedostatky právní úpravy, snížit 

regulatorní zátěž a posílit autonomii vůle tam kde omezení nejsou nezbytná 

Neakceptováno 

 

Jak správně podotýká připomínkové místo, předložený návrh novely 

zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů byl již 

v roce 2016 předmětem meziresortního připomínkového řízení. 

V rámci vypořádání připomínek v roce 2016, resp. 2017 se 

Ministerstvo spravedlnosti opakovaně sešlo se zástupci družstev a 

jednalo o podobě návrhu, přičemž v rámci debat se dospělo k řadě 

kompromisů. Ministerstvo spravedlnosti počítá s jednáním se 

zástupci družstev rovněž v rámci tohoto připomínkového řízení. 

Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích navíc vznikala 

za spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých 

komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů, přičemž 

zastoupeni byli i uznávaní odborníci na družstevní právo.  

Nedomníváme se, že by návrh nerespektoval principy družstevnictví. 
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–dochází v oblasti právní úpravy družstev k zásadním zásahům v 

oblastech, které dosud potíže nečinily. Při těchto změnách nejsou 

respektovány principy družstevnictví. Jestliže v případě jiných 

obchodních korporací předkladatel novely sleduje záměry liberalizovat 

právní prostředí oproti dřívější úpravě obchodního zákoníku účinného do r. 

2013, zavádí novela bez důkladné analýzy a zvážení variantních řešení i 

ve srovnání s úpravou do r. 2013 úpravu kogentní a pro družstva 

náročnější (týká se zejména bytových družstev – úpravy užívání 

družstevního bytu a vypořádacího podílu). Kogentní úprava družstevního 

práva je přitom v evropském kontextu výjimečná. Přestože se při 

přípravě jiných částí novely předkladatel inspiroval i zahraniční úpravou, 

v případě družstev tak činí nevhodně bez návaznosti na další právní úpravu 

v dané zemi (tak tomu je např. u zavedení dvojího způsobu zakládání 

družstva), v jiných částech, kde zavádí kogentní pravidla zahraniční 

srovnání neprovádí vůbec (úprava užívání družstevního bytu, úprava 

vypořádacího podílu v bytovém družstvu). 

V případě zmíněných dvou zásadních změn právní úpravy bytového 

družstva by novela vyžadovala prakticky u všech bytových družstev 

prověření souladu textu stanov s kogentními ustanoveními občanského 

zákoníku a ZOK a rozhodnutí o změně stanov. Není tedy správný ani závěr 

předkladatele, že novela nezbytně nevyžaduje změnu zakladatelského 

právního jednání. 

Nedostatky návrhu, které jsou podrobněji popsány níže, pramení zejména ze 

skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti ani v této fázi přípravy novely 

ZOK nepřizvalo ke spolupráci zástupce družstevnictví, ač se k takovému 

postupu Česká republika v mezinárodních smlouvách zavázala. Legislativní 

činnost by měla vycházet ze široké odborné diskuze, na kterou však ve 

zkráceném připomínkovém řízení není dostatek času ani prostoru. 

Legislativa Ministerstva spravedlnosti tímto postupem dává najevo, že si 

není vědoma specifik fenoménu družstevnictví v Evropě a ve světě, 

existence družstevních soustav v rámci jednotlivých států, v rámci Evropy a 

v rámci Mezinárodního družstevního svazu, a také mezinárodně uznávaných 

principů družstevnictví, včetně mezinárodně uznávaných dokumentů v této 

oblasti. Požadujeme, aby záměry novelizace ZOK, pokud se týkají 

družstev (nebo se týkají také družstev), byly nejdříve projednány se 

zástupci družstevní centrály (DA ČR) a se zástupci družstevní 

legislativy jednotlivých svazů družstev. 

Právě naopak návrh na řadě míst odstraňuje stávající požadavek 

zákona na souhlas všech členů družstva (srov. např. zrušení 

stávajícího znění § 732) nebo požadované většiny zmírňuje 

[navrhovaný § 731 odst. 1 písm. b)]. Při formulaci některých pravidel 

došlo i k přihlédnutí k zahraničním úpravám (např. navrhovaný § 566 

odst. 4 – podrobněji srov. vypořádání níže). 

Specifika družstev jsou dále uznána i v rámci tohoto vypořádání, a to 

rovněž v oblastech, ve kterých bylo doposud velmi obtížené najít 

schůdné řešení – družstevní nájem, vypořádací podíl. 

Pokud jde o koncepci užívání družstevních bytů, jak je rovněž 

uvedeno níže (u příslušného bodu), nejde o koncepční změnu, nýbrž 

o vyjasnění stávající úpravy, která připouští odlišné výklady. 

Domníváme, že je nezbytné stavět na ochranných ustanoveních 

občanského zákoníku upravujících nájem bytu a v případech, ve 

kterých je dáno specifikum družstevního nájmu, formulovat zvláštní 

pravidlo v zákoně o obchodních korporacích. Již stávající úprava 

ZOK vylučuje určitá pravidla občanského zákoníku o nájmu a bude 

formulováno speciální pravidlo i pro běžnou údržbu a drobné opravy 

a pro stavební úpravy bytu a domu. Pokud by mělo dojít i k dalším 

namítaným změnám, bylo by třeba změnit koncepci nájmu 

v občanském zákoníku, protože v takových případech se nejedná o 

specifikum družstevního nájmu. 

Co se týče vypořádacího podílu v bytovém družstvu, navrhujeme 

stanovit dispozitivní pravidlo (s omezením spravedlivého uspořádání 

vztahů), podle kterého odpovídá výše vypořádacího podílu výši 

členského vkladu, resp. reálné hodnotě družstevního podílu (srov. viz 

níže).  

Pokud jde o potřebnost změny stanov, zdispozitivnění stávající 

úpravy vypořádacího podílu požaduje i připomínkové místo. Pokud 

to však požaduje, samo předpokládá, že bude potřeba stanovy 

bytových družstev měnit. Pak ale není problém, aby družstva 

případně upravila i další ujednání, která nebudou vyhovující. Pokud 

se stanovy bytového družstva odchylují od kogentní úpravy nájmu, 

jsou již v současné době, podle našeho názoru, v rozporu se 

zákonem. 

K bodu 18 – k § 32a 

K úpravě § 32a upozorňujeme na skutečnost, že zápisy věcných práv 
Vysvětleno 
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k družstevním podílům budou znamenat zatížení výpisů družstev 

z obchodního rejstříku množstvím informací (zejména v případě družstev 

s mnoha členy). Navrhujeme zvážit zavedení možnosti pořizovat výpisy 

z rejstříku i jen částečné (bez věcných práv členů družstva) – viz také 

připomínka k části dvanácté návrhu. 

Připomínkovým místem navrhovaná změna nevyžaduje legislativní 

změnu, jelikož již stávající znění zákona o veřejných rejstřících 

počítá s existencí „částečného opisu zápisu“ (srov. § 4 odst. 1 ZVR). 

Tento je v současné době vykládán jako opis aktuálních údajů 

zapsaných ve veřejném rejstříku, zatímco úplný opis obsahuje i údaje 

historické. 

Nemožnost vydat částečný opis aktuálních údajů (tedy například bez 

údajů o věcných právech členů družstva) je problémem technického 

charakteru. Systém v současné době neumožňuje požádat o částečný 

opis aktuálních údajů, ani takový opis vydat. Možnosti změny 

technického nastavení systému budeme zkoumat zejména s ohledem 

na náklady, které by si příslušná změna vyžádala. V návaznosti na 

provedenou analýzu bude rozhodnuto, zda se k příslušné změně 

(umožnění i částečného opisu aktuálních údajů) přistoupí. 

K bodu 33 – k § 40 odst. 6 

V § 40 odst. 6 navrhujeme slova „obchodní korporace“ nahradit slovy 

„obchodní společnost“. 

Odůvodnění:  

Navržené ustanovení jde proti smyslu existence družstev, která svým 

členům poskytují různé výhody, včetně nepeněžitých plnění. Např. v případě 

bytových družstev jsou do vlastnictví členů bezúplatně převáděny byty, 

přičemž k těmto převodům dochází na základě povinnosti stanovené 

zákonem, ale i dobrovolně. Zároveň jsou do vlastnictví členů bezúplatně 

převáděny příslušné podíly na pozemcích, které bytové družstvo získalo do 

svého vlastnictví od státu. Kromě převodů bytů poskytují družstva svým 

členům i další plnění (není neobvyklá úhrada nákladů na opravu domů ze 

zisku vytvořených bytovými družstvy, přičemž členům družstva již byly 

předtím byty převedeny do vlastnictví). Také spotřební družstva jsou 

založena členy, kteří se sdružili ke společné činnosti především v oblasti 

maloobchodu a poskytují svým členům nejen možnost mít kde nakupovat, 

ale celou řadu různých bezplatných výhod, čímž se zejména liší od domácí 

konkurence. Jedná se o subjekty v naprosté většině s mnoha tisíci členy. 

Klasickým příkladem je poskytování vyšších slev a různých hmotných darů 

z nákupu, odlišujících se od výhod poskytovaných běžným zákazníkům. Pro 

členy se organizují různé bezplatné zájezdy apod. Tyto výhody (dary) jsou 

poskytovány pravidelně a trvale. Z toho vyplývá, že zahrnutím spotřebních 

družstev do stejné kategorie, jako jsou ostatní obchodní korporace, by je 

zbavilo jednoho ze základních principů jejich existence a konkurenční 

výhody. Navrhujeme proto z uvedených důvodů, aby se výše uvedené 

Částečně akceptováno jinak 

 

Jde o pravidlo, které brání skrytým výplatám podílu na zisku nebo 

podílu na jiných vlastních zdrojích. Jediným způsobem, jakým se 

mohou členové, popřípadě třetí osoby podílet na vlastním kapitálu 

obchodní korporace, je prostřednictvím podílu na zisku a podílu na 

jiných vlastních zdrojích poté, co jsou dodrženy zákonem stanovené 

testy, které míří na ochranu věřitelů. Darování členovi nebo osobě 

jemu blízké by tyto testy (srov. § 34 odst. 2 a § 40 odst. 1) obcházelo. 

Proto se výslovně stanoví, že jakékoli bezúplatné plnění 

vyjmenovaným osobám se zakazuje. Výkladem je možno dovodit 

totéž, nicméně za účelem zvýšení právní jistoty se pravidlo formuluje 

výslovně. 

Předmětné pravidlo se samozřejmě neuplatní v případě, že zákon 

obsahuje úpravu speciální, která aplikaci § 40 odst. 6 vylučuje. 

Takovým případem je i převod družstevního bytu do vlastnictví 

člena, který je jeho nájemcem (§ 751). Nutno navíc podotknout, že 

v tomto případě nejde stricto sensu o bezúplatné plnění – tito členové 

družstva museli do družstva vnést základní a často i další členský 

vklad, kterým fakticky byt „zaplatili“ (zpravidla se hovoří o možnosti 

převodu do vlastnictví až po splacení anuity). 

V některých případech zákon o obchodních korporacích předpokládá, 

že je možno poskytovat společníkům, popř. třetím osobám určité 

výhody [srov. § 254 odst. 1, § 575 odst. 1 písm. c)]. Tuto úpravu je 

nutno vnímat jako speciální. Pro zvýšení právní jistoty navrhujeme 
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ustanovení vztahovalo na ostatní obchodní korporace kromě družstev. 

Tato připomínka je zásadní. 

výjmout poskytování výhod z navrhovaného pravidla § 40 odst. 6 

výslovně. Formulujeme nové písm. d), které bude znít: 

„d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle tohoto 

zákona.“ 

K bodu 60 – k § 58 

Ustanovení § 58 o odstoupení z funkce navrhujeme přijmout ve znění: 

„Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit; 

po zániku funkce je však povinen vykonat vše, co nesnese odkladu, dokud 

korporace neprojeví jinou vůli. Neurčuje-li společenská smlouva nebo 

smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení 

obchodní korporaci, a jeho funkce končí uplynutím 2 měsíců od doručení 

tohoto oznámení, neschválí-li orgán obchodní korporace, který jej zvolil, 

na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce; funkce člena 

voleného orgánu obchodní korporace, který nebyl zvolen orgánem 

obchodní korporace, končí uplynutím 2 měsíců od doručení tohoto 

oznámení, ledaže dohoda s obchodní korporací určí jiný okamžik zániku 

funkce“. 
Odůvodnění: 

Odstoupení z funkce je třeba upravit takovým způsobem, aby bylo možné 

určit den zániku funkce. Zároveň je vhodné upravit obstarání neodkladných 

záležitostí pro obchodní korporaci, dokud není orgán obsazen nově 

zvoleným členem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Z odůvodnění připomínkového místa není zřejmé, v čem je 

předkládaný návrh nevyhovující. Navrhované znění § 58 odst. 1 totiž 

řeší určení dne zániku funkce a řeší i obstarání neodkladných 

záležitostí. Vychází totiž z konstrukce, že dokud není odstoupení 

projednáno orgánem, který člena zvolil, nebo orgánem, jehož je 

členem (pokud tak určí stanovy), funkce nekončí a člen je povinen 

dále řádně vykonávat funkci, tj. nehrozí náhlé neobstarání 

neodkladných záležitostí.  

Při regulaci odstupování člena voleného orgánu obchodní korporace 

z funkce je potřeba zvažovat a vyvažovat dva protichůdné zájmy – 

zájem člena voleného orgánu co nejdříve skončit ve funkci na jedné 

straně a na druhé straně zájem obchodní korporace, která nesmí být 

odstoupením člena voleného orgánu zcela paralyzována. Při přípravě 

novely zákona o obchodních korporacích byl nakonec o trochu 

upřednostněn zájem obchodní korporace s tím, že bylo třeba nastavit 

dostatečné záruky k předcházení obstrukcí ze strany obchodních 

korporací a faktickému zadržování členů volených orgánů v ní. 

Je třeba si uvědomit, že obchodní korporace může být odstoupením 

člena voleného orgánu negativně zasažena, zvláště pak v případě 

členů statutárního orgánu může odstoupení vést k faktické paralýze 

obchodní korporace. Úprava tak míří na ochranu obchodní korporace, 

jelikož jí dává možnost, aby současně s projednáním odstoupení 

příslušného člena zvolila člena nového; nemělo by tak dojít 

k ochromení činnosti obchodní korporace. Pokud tak stanovy 

družstva určí, může odstoupení projednat pouze orgán, jehož je 

odstupující členem. To se jeví racionální v případě, kdy stanovy 

obchodní korporace připouštějí kooptaci jiného člena, popřípadě 

obsahují úpravu náhradníků. Za těchto situací není třeba trvat na tom, 

aby odstoupení projednal orgán, který odstupujícího člena zvolil. 

Nově navrhované pravidlo je známé z úpravy obchodního zákoníku 

(srov. § 66 odst. 1 ObchZ), tj. praxí vyzkoušené, nově se rozšiřuje i 

na družstva, ačkoli v obchodním zákoníku bylo pravidlo speciální. 

Srov. rovněž důvodovou zprávu k § 58. 
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Spíše připomínkovým místem navrhovaná formulace by mohla vést 

k problémům, kterým se dle odůvodnění připomínkového místa snaží 

předejít. Členy volených orgánů družstva volí členská schůze 

družstva. Pouze svolání členské schůze družstva trvá nejméně 15 

dnů, nemluvě o akceschopnosti promptně reagovat na doručené 

odstoupení, o organizaci členské schůze a všem formálním 

náležitostem potřebným k zvolení nových členů volených orgánů. 

Dvouměsíční doba nemusí být dostatečná pro to, aby se členská 

schůze sešla a projednala odstoupení a rovněž zvolila nového člena. 

Po formálním zániku výkonu funkce lze jen stěží předpokládat, že 

bývalý člen bude ochoten pro obchodní korporaci být nadále činný. I 

s ohledem na uvedené se proto jeví znění navrhované předkladatelem 

za vhodnější a ostatně vyhovující cílům připomínkového místa. 

K bodu 96, k § 85 odst. 1 

V § 85 odst. 1 je chybně uveden odkaz na § 639 odst. 3. 
Vysvětleno 

 

Nejde o chybu, ale o úmysl – srov. rovněž text důvodové zprávy. Ve 

stávajícím znění odkaz na kvalifikovaného člena družstva chybí. 

Ovládanou osobou však může být i družstvo. Kvalifikovaný člen 

družstva musí mít stejná práva jako kvalifikovaný společník nebo 

akcionář; není důvod, aby s nimi bylo zacházeno jinak. 

K § 632 (a souvisejícím bodům 5, 631, 634 a 644) 

K bodu 632 (a souvisejícím bodům 5, 631, 634 a 644) – Nesouhlasíme se 

zařazením § 561a (a souvisejících), tedy se zavedením dvojího způsobu 

založení družstva. 

Odůvodnění:  

Stávající úprava není příčinou významného poklesu počtu zakládaných 

družstev (viz odůvodnění ve zprávě RIA), byť stávající úprava obsahuje 

některé výkladové problémy, avšak ty jsou řešeny navrhovanou úpravou 

stávajícího způsobu založení družstva v § 555 – 560. 

Založení družstva ustavující schůzí představuje podle dosavadní právní 

úpravy v zákoně o obchodních korporacích i dřívějších právních úprav 

provedených zákonem pokud jde o způsob projevu vůle jednotlivých 

zájemců o založení družstva, účinky i právní následky těchto jednotlivých 

projevů, postup, při kterém skutečnost, že zájemce neprojevil souhlas 

s jedním nebo více návrhy, o kterých se zde rozhoduje, nevylučuje, aby se 

tento zájemce stal členem zakládaného družstva, pokud nevezme svou 

přihlášku zpět a podmínky pro vznik členství v tomto družstvu splní, a tím 

se tedy podřídí názorům většiny ostatních zájemců o založení družstva 

vyjádřeným v rozhodnutích, která  na ustavující schůze přijali. Jinými slovy, 

Neakceptováno 

 

Přestože lze souhlasit, že založení družstva bez ustavující schůze není 

v českém právním prostředí dosud známo, nevidíme důvod, proč by 

v (typicky) případě malého počtu zakladatelů musela formálně 

proběhnout ustavující schůze a proč nestačí, že se několik osob sejde 

a shodne se na obsahu stanov. 

Navrhovanou úpravou se nikomu nevnucuje, že musí družstvo založit 

bez ustavující schůze. V souladu s autonomií vůle se dává 

zakladatelům možnost volby, zda družstvo založí na ustavující 

schůzi, či nikoli. Ostatně oba způsoby založení jsou známy i z úpravy 

spolku (srov. § 218 a 222 OZ). A jak dokládá důvodová zpráva, 

založení družstva bez ustavující schůze není neznámé ani 

v sousedních zemích. Přestože se další instituty z práva německého 

nebo rakouského nepřejímají (byť inspirací kvora navrhovaného při 

zvyšování základního členského vkladu byla i úprava německá – 

srov. vypořádání připomínky k § 566 odst. 4), způsob založení 

družstva je institut natolik specifický, že je možno jej oddělit od 

zbytku právní úpravy družstev příslušné země. 
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zájemce nemusí na ustavující schůzi projevit ve vztahu k přijímaným 

rozhodnutím při hlasování žádný názor, stejně tak jako může dát najevo, že s 

těmito návrhy nesouhlasí, avšak tyto okolnosti nemají žádný vliv na to, zda 

se stane členem zakládaného družstva. Toto pojetí odpovídá uznávaným 

zásadám družstevnictví, o které se právní úprava v zákoně o obchodních 

korporacích opírá, neboť rozhodnutí o zásadních záležitostech určených 

tímto zákonem, k nimž patří zejména schválení stanov a volba orgánů 

družstva, jsou přijímána osobami, které se účastní na družstvu jako jeho 

členové, vždy hlasováním ve sboru a přijaté rozhodnutí je i pro člena, který 

s ním nevyslovil souhlas, závazné, avšak současně tomuto členovi nic 

nebrání z družstva případně vystoupit. 

Jinak je tomu, jde-li o navrhovanou právní úpravu založení družstva bez 

konání ustavující schůze. Účastníkem dohody zájemců na obsahu stanov se 

nemůže stát ten, kdo s celým jejich navrhovaným obsahem neprojeví 

souhlas. To vylučuje, aby se zájemce, který neprojevil souhlas s celým 

obsahem stanov, stal členem zakládaného družstva. Navrhovaná právní 

úprava založení družstva vzhledem k uvedenému vede zájemce k tomu, aby 

projevovali vůli shodnou s vůlí toho, kdo jim předložil návrh dohody na 

obsahu stanov družstva, na jehož založení mají zájem, a to nezávisle na 

jejich skutečné vůli, neboť neprojevení souhlasu s jakoukoliv částí 

navrhované dohody na obsahu stanov brání vzniku jejich členství 

v zakládaném družstvu. To zmíněným zásadám, o které se opírá právní 

úprava družstva v zákoně o obchodních korporacích, odporuje. 

Konstatování obsažené na straně 231 důvodové zprávy v jejím textu k § 

561a, že navrhovaná úprava odpovídá úpravě společnosti s ručením 

omezeným i akciové společnosti, navrhovanou úpravu založení družstva bez 

konání ustavující schůze neodůvodňuje, a to proto, že v právní úpravě těchto 

obchodních společnostech se uplatňují jiné zásady, které souvisí 

s rozhodováním o jejich záležitostech, než v právní úpravě družstva. Rovněž 

odůvodnění uvedené v tomto místě důvodové zprávy, že možnost založit 

družstvo bez konání ustavující schůze je navrhována po vzoru úpravy 

Německa, neobstojí, neboť není zasazeno do dalších souvislostí právní 

úpravy provedené zákonem o obchodních korporací včetně jiných současně 

navrhovaných změn tohoto zákona. 

Rovněž lze dodat, že rozvoj družstevnictví a zakládání družstev nebrzdí 

úprava v ZOK, ale nevhodná právní úprava souvisejících záležitostí a 

chybějící podpora státu. Například družstevní bytová výstavba není státem 

nijak podporována, dokončuje se privatizace obecního majetku, jejíž 

podmínkou bylo často založení družstva, splátky úvěrů na pořízení 

Pokud jde o možnost zájemců o založení družstva vyjadřovat 

odchylný názor, tato možnost je samozřejmě zachována i při 

vyjednávání textu stanov. Osoba, která chce založit družstvo, může 

samozřejmě s některou částí stanov nesouhlasit (například s prvním 

členem představenstva), je pak na této osobě samotné, jestli jde o tak 

zásadní nesouhlas, který má za následek, že stanovy nepodepíše, a 

tím se nestane zakladatelem, nebo jde pouze o nepodstatný 

nesouhlas, který jí však nezabrání v podpisu stanov (závisí na 

uvážení této osoby). I když zájemce stanovy nakonec třeba podepíše, 

nic mu nebrání v tom, aby při projednávání konkrétního bodu 

vyjádřil svůj nesouhlas. Ostatně i na ustavující schůzi musí každý 

zájemce neustále zvažovat (je-li přehlasován), zda je přehlasován ve 

věci, kterou považuje za natolik zásadní, že vezme svou přihlášku 

zpět (bez ustavující schůze – nepodepíše text stanov), nebo je 

přehlasován ve věci, kterou považuje za méně významnou, a 

nevezme přihlášku zpět (podepíše stanovy). Celý proces ustavující 

schůze, který je upraven v zákoně, tak fakticky proběhne (bez 

podávání přihlášek); jen se již neformalizuje. 
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družstevních bytů nejsou daňově zvýhodněny stejným způsobem jako např. 

splátky hypotečních úvěrů na pořizování bytů do vlastnictví jednotlivců, a 

další. 

Celkově lze konstatovat, že navrhovaná úprava založení družstva bez konání 

ustavující schůze z hlediska oprávněných zájmů osob účastnících se na 

založení družstva, stejně jako i zájmu veřejného, nic nepřináší. 

K bodu 636 

Ve vztahu k § 566 odst. 4 navrhujeme slova „tří čtvrtin všech členů“ 

nahradit slovy „alespoň dvou třetin přítomných členů“.  

Odůvodnění:  

Navržený způsob by prakticky znemožnil (zejména u velkých družstev) 

zvýšení základního členského vkladu. Navrhujeme stejné kvórum pro 

hlasování, jako je navrhováno pro snížení základního členského vkladu. 

Navíc je třeba doplnit, že požadavek obsažený v tomto ustanovení není 

důvodný. Člen, který se změnou stanov nesouhlasí, má možnost, pokud pro 

změnu stanov nehlasoval, z družstva vystoupit. Význam základního 

členského vkladu se může co do své výše v družstvech v závislosti na účelu, 

ke kterému je družstvo založeno, značně lišit a s ohledem na osobní povahu 

členství může být zcela potlačen. 

Neakceptováno 

 

Předně je třeba poznamenat, že dané pravidlo se použije i pro bytová 

družstva, jelikož se ruší stávající text § 732. Ten de lege lata 

požaduje, aby se zvýšením základního členského vkladu souhlasili 

všichni bydlící členové.  

Právě v kontextu uvedené změny a rovněž s ohledem na zásah do 

práv každého člena družstva je nezbytné zakotvit vysoké kvorum pro 

přijetí takové změny.  

Rozhodnutím o zvýšení základního členského vkladu se fakticky 

každému členu družstva ukládá doplatková povinnost. Každý člen 

poté musí tuto povinnost splnit; v opačném případě se vystavuje 

hrozbě vyloučení z družstva postupem podle § 614 ZOK.  

Na místě není argument, že člen družstva, který se zvýšením 

základního členského vkladu nesouhlasí, může z družstva vystoupit. 

Zájmem takového člena může být v družstvu setrvat - hodnota jeho 

podílu může být značná, ostatně v bytovém družstvu je s podílem 

spojeno i právo nájmu – alespoň pokud jde o bydlící členy; opouštět 

byt pro rozhodnutí většiny o doplatku se jeví jako nepřiměřené. 

Nízké kvorum pro přijetí rozhodnutí by mohlo být nástrojem šikany 

minoritních členů, tj. nástrojem zneužití. 

Příměr k snižování základního členského vkladu není na místě; při 

snížení základního členského vkladu není členu ukládána žádná 

povinnost a (přehlasovaný) člen tedy není vystaven případnému 

riziku vyloučení. 

Podotýkáme, že navrhované kvorum je inspirované švýcarskou 

úpravou – ve Švýcarsku musí s rozhodnutím, kterým se zavádí nebo 

zvyšuje osobní ručení členů, nebo kterým se stanoví příplatková 

povinnost souhlasit ¾ všech členů (čl. 889 Obligationsrecht). 

Obdobně přísnou úpravu je možno nalézt i v Německu (§ 16 Gesetz 

betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften). 

Uzavíráme, že v roce 2016 návrh zákona požadoval souhlas každého 

člena družstva. V návaznosti na připomínky uplatněné v rámci 
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meziresortního připomínkového řízení ministerstvo spravedlnosti 

z tohoto požadavku ustoupilo a bylo stanoveno kvorum ¾ členů; toto 

kvorum však již není možné dále snižovat. 

K bodu 642 

Ve vztahu k § 568 odst. 3 navrhujeme upřesnit s vymezením konkrétních 

ustanovení. 

Odůvodnění: 

Jde o naprosto neurčitý odkaz, který se vztahuje na celý oddíl – práva a 

povinnosti členů. Navrženým zněním by došlo ke značným problémům při 

jeho výkladu. 

Neakceptováno 

 

Jde o legislativní řešení známé z úpravy akciového práva, srov. § 

544, a navrhuje se i v úpravě společnosti s ručením omezeným (srov. 

navrhovaný § 240a). V zájmu jednotnosti je tatáž dikce navrhována i 

v družstevním právu.  

Legislativní zpracování, které by vypočítávalo jednotlivá ustanovení, 

není žádoucí s ohledem na případné budoucí legislativní změny. 

Výčtová ustanovení jsou problematická jednak pro jejich náchylnost 

ke změnám a jednak hrozí, že by některé pravidlo mohlo být ve výčtu 

opomenuto, což by vyvolávalo výkladové problémy. 

Pravidla, na která předmětné ustanovení míří, jsou vypočtena 

v důvodové zprávě (např. § 568 odst. 1 a 2, § 569 a 570). 

K bodu 686 

V § 683 navrhujeme odstavec 3 vypustit. 

Odůvodnění: 

 Novela dostatečně chrání zájmy dotčených členů tím, že změnu stanov 

podmiňuje udělením jejich výslovného souhlasu, navíc s ověřením 

totožnosti člena. Nechť je ponecháno na organizaci uvnitř jednotlivých 

družstev, zda bude souhlas získán před jednáním, v průběhu jednání nebo 

jiným způsobem (k odůvodnění viz také popis členské základny velkých 

družstev níže). 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Cílem ustanovení je postavit najisto, že i o změnách stanov podle § 

731 odst. 1 písm. a) může rozhodovat shromáždění delegátů. Dále se 

staví najisto, že v takovém případě se rozhodování přímo dotýká 

oprávněných zájmů těch členů, kteří jsou podle § 731 odst. 2 povinni 

jednotlivě se změnou stanov souhlasit, tj. těch členů, kterým vznikne 

po splnění všech podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

(nedopadá tak na bydlící členy, členy, kteří již splnili všechny 

podmínky a čekají pouze na přidělení bytu, ani na ty členy, kteří své 

právo z nájmu již zkonzumovali – byl jim převeden byt do 

vlastnictví). 

Skutečnost, že s rozhodnutím mohou tito členové souhlasit i 

dodatečně, vyplývá z navrhovaného § 732. Aby byl více tento záměr 

zdůrazněn, bude návrh znít následovně: 

 

„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí i v případě, že shromáždění 

delegátů rozhoduje o změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a). 

Členem podle odstavce 1 je člen, kterému se při plnění podmínek 

pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu 

mají změnit tyto podmínky.“ 

K bodu 689 

V § 693 odst. 2 navrhujeme slova „tří čtvrtin všech členů“ nahradit slovy 
Neakceptováno 
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„alespoň dvou třetin přítomných členů“. 

Odůvodnění:  

Návrh navazuje na připomínku k bodu 636 - § 566 odst. 4. 

Srov. vypořádání připomínky k § 566 odst. 4. 

K bodu 697 

Ve vztahu k § 731 odst. 2, který fakticky znemožňuje změnu stanov, pokud 

jde o náležitosti uvedené v § 731 odst. 1 písm. a) navrhujeme:  

Varianta I.: odstavec 2, zcela vypustit, nebo alespoň 

Varianta II.: v odstavci 2 text „souhlas tří čtvrtin všech členů družstva“ 

nahradit textem: „souhlas tří čtvrtin členů družstva, kteří mají s družstvem 

uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt, nebo souhlas tří čtvrtin 

hlasů delegátů, kteří zastupují členy družstva, kteří mají s družstvem 

uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt“. 

Odůvodnění:  

Novelizací dochází v podstatě zpřísnění úpravy týkající se schvalování 

změn uvedených v § 731 odst. 1 písm. a), neboť vyžadoval-li ZOK dosud 

souhlas členů, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na 

družstevní byt a kteří mají právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 

bytu, mají napříště se změnou stanov souhlasit ¾ všech členů družstva, tedy 

i těch, kterých se změna stanov nedotkne a kteří ani na rozhodování družstva 

nemají zájem. Markantní je tato situace zejména u větších družstev se 

stovkami a tisíci členů různých „úrovní“, u nichž dochází k častým 

změnám v členské základně. Tato družstva mají členy s užívacím právem 

k družstevnímu bytu, případně členy čekající na přidělení družstevního bytu, 

ale také členy, kteří svůj nárok na uspokojení bytové potřeby již 

„spotřebovali“ tím, že družstevní byt v minulosti užívali a požádali o jeho 

převod do svého vlastnictví. S převodem bytu do vlastnictví zákon 

automaticky nespojuje zánik členství v bytovém družstvu. Tito "nebydlící" 

členové mají v družstvu již jen základní členský vklad (symbolický) a není 

důvod, aby rozhodovali o podmínkách vzniku nájemního práva jiných členů, 

ostatně na tom ani nemají zájem a je obtížné je svolat k jakémukoli 

rozhodování. Tyto osoby již k družstvu kromě družstevního podílu se 

základním členským vkladem nemají žádný vztah, o rozhodování družstva 

se nezajímají a jsou rozptýleni po celé ČR i v zahraničí. Je třeba umožnit 

přijetí změny i ve velkých družstvech, v nichž o změnách stanov rozhoduje 

shromáždění delegátů. Vítáme naopak uvolnění rozhodování o náležitostech 

stanov uvedených pod písmenem b).  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

 

Ustanovení § 731 odst. 2 bude nově znít následovně: 

„Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených podle odstavce 1 v 

odstavci 1 písm. a) se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů 

družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na 

družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a souhlas těch členů 

družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto 

podmínky.“. 

 

K bodu 699 

V § 732 navrhujeme vypustit odstavec 3. V případě, že bude akceptována 
Neakceptováno 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)



 103 

připomínka k bodu 697 ve Variantě I., navrhujeme vypustit § 732 celý. 

Odůvodnění: 

Ustanovení se jeví jako nadbytečné, vzhledem k tomu, že se rozhodování o 

jakékoli změně stanov družstva, nejen o změně podle § 731 odst. 1 písm. a) 

osvědčuje veřejnou listinou. Ustanovení § 80i notářského řádu, na něž se 

v odůvodnění odkazuje, nelze nalézt ve stávajícím ani v navrhovaném znění 

notářského řádu. 

Je pravdou, že jakékoli rozhodnutí členské schůze o změně stanov se 

osvědčuje veřejnou listinou, nicméně význam předmětného třetího 

odstavce je trochu jiný. Zdůrazňuje, že v případě, že je v důsledku 

dodatečného hlasování členů družstva rozhodnutí přijato, je nezbytné 

vyhotovit nový notářský zápis (půjde o notářský zápis podle § 80ga 

notářského řádu). Bude upravena důvodová zpráva tak, aby 

odkazovala na správné ustanovení notářského řádu (§ 80ga 

notářského řádu). 

Demonstrujme vše na konkrétní situaci. Na členské schůzi družstva 

se bude hlasovat o změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a). Pro 

nepřítomnost jednoho člena, kterému vznikne po splnění všech 

podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu, nebude příslušné 

rozhodnutí schváleno (bude chybět souhlas pouze tohoto člena), 

proto notář sepíše notářský zápis, že příslušné rozhodnutí nebylo 

přijato. Ve lhůtě 7 dnů však příslušný člen družstva doručí družstvu 

svůj souhlas. To však znamená, že dodatečně je rozhodnutí přijato 

(srov. § 655 odst. 2, který se použije obdobně na základě § 732 odst. 

4). Toto rozhodnutí musí být osvědčeno notářským zápisem, proto je 

formulován odstavec 3. 

Abychom vyloučili jakékoli pochyby, do odstavce 3 doplníme odkaz 

na odstavec 1 příslušného paragrafu. Nově tedy bude zní: 

„(3) Přijetí rozhodnutí členské schůze podle odstavce 1 se osvědčuje 

veřejnou listinou.“.  

Shodná změna bude učiněna v úpravě společnosti s ručením 

omezeným. 

K bodu 704 a 705 

Ve vztahu k § 741 odst. 1 a 2 zásadně nesouhlasíme s navrženou úpravou 

práv a povinností při užívání družstevního bytu. Navrhujeme přijmout 

takovou úpravu, podle níž podmínky nájmu družstevního bytu vyplynou 

primárně z kogentních ustanovení ZOK, dále ze stanov bytového družstva a 

až poté (subsidiárně, není-li v ZOK a ve stanovách bytového družstva 

určeno jinak) z OZ. 

Odůvodnění: 

Předkladatel bez důkladné analýzy a věcného zdůvodnění navrhuje zásadní 

změnu pojetí nájmu družstevního bytu, která je v rozporu s dosavadními 

právními předpisy i s praxí bytových družstev.  

Nájem družstevního bytu je zcela odlišný právní vztah než obecně nájem 

bytu upravený občanským zákoníkem. Nájem bytu upravený občanským 

zákoníkem představuje právní vztahy mezi subjekty zákonem blíže 

Částečně akceptováno 

 

Nelze souhlasit, že jde o změnu pojetí nájmu družstevního bytu. 

Navrhovaná změna reaguje na stávající nejistotu, zda se stanovy 

bytového družstva mohou odchýlit od kogentní úpravy v občanském 

zákoníku, či nikoli. M. Novotný sice dovozuje, že se stanovy mohou 

odchýlit od kogentní úpravy nájmu (M. Novotný in Novotný, M., 

Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. Bytové spoluvlastnictví a bytová 

družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 352), 

opačně však F. Cileček (F. Cileček in Štenglová, I., Havel, B., 

Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, komentář k § 741), Z. 

Čáp (Z. Čáp in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. 

Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)



 104 

nevymezenými, jehož účelem je pronájem bytu za cenu, v níž je zahrnuta 

také příslušná míra zisku, a vytváří určitou nerovnost smluvních stran, kdy 

zákonodárce ochraňuje oprávněné zájmy slabší strany (nájemce) proti 

případné libovůli pronajímatele. Nic takového nepřichází v úvahu v případě 

užívání (nájmu) družstevního bytu. U družstevního bytu jde v prvé řadě o 

nájem, jehož účelem není pronajímat byt za nájemné, které bude 

zahrnovat také příslušnou míru zisku pro pronajímatele, nýbrž jde o 

princip „neziskového“ nájemného, podle ust. 744 ZOK.  

Předkládaný návrh nebere v úvahu, že člen bytového družstva užívá 

družstevní byt z titulu svého členství v družstvu, na pořízení bytu se 

finančně podílel a o podmínkách užívání družstevního bytu jakožto člen 

družstva spolurozhoduje. Vystupuje tedy na straně uživatele (nájemce) 

bytu, ale účastní se i v osobě poskytovatele bytu tím, že spolu s ostatními 

členy družstva rozhoduje demokratickým způsobem o všech stěžejních 

záležitostech, včetně způsobu výpočtu nájemného (které ze zákona není 

ziskové) a včetně podmínek užívání družstevního bytu oproti nájmu bytu 

podle občanského zákoníku (obecně). 

Nájem družstevního bytu je založen na odlišných principech a odlišných 

mechanismech kontroly než běžný nájemní vztah. Členství v bytovém 

družstvu a s ním spojené právo užívání družstevního bytu je založeno na 

principu družstevní demokracie, rovnosti členů, spravedlnosti, 

svépomoci a solidarity. Není zcela jasné, v jakých situacích je člen družstva 

předkladatelem návrhu považován za slabší stranu, aby mu musela být 

poskytována ochrana podle obecné úpravy nájmu bytu dle občanského 

zákoníku (včetně absolutní neplatnosti zakázaných ujednání). Pokud by se 

mělo jednat o situace, kdy bude např. člen přehlasován při rozhodování o 

stanovách obsahujících také práva a povinnosti spojená s užíváním 

družstevních bytů (ačkoli jde o výkon družstevní demokracie, kdy má každý 

člen jeden hlas, resp. hlasy bydlících členů mohou mít váhu větší), má 

každý člen právo dovolat se neplatnosti takového rozhodnutí soudní 

cestou do 3 měsíců ode dne, kdy se o přijetí rozhodnutí dozvěděl.  V 

případě, že by byla po členovi vymáhána povinnost upravená stanovami, 

která by byla v rozporu se zákonem, veřejným pořádkem nebo dobrými 

mravy, mohl by se člen proti uplatňování nároků družstva bránit 

s odkazem na neplatnost této části stanov i později. Ochrana je 

poskytována členovi družstva také při vyloučení přesně popsaným 

postupem, nezbytností předchozí výstrahy a žalobou o platnosti 

rozhodnutí o vyloučení z družstva.   
Vedle principiálních námitek k navržené úpravě poukazujeme také na 

Kluwer, a. s., 2014, s. 2723, 2724) a M. Hulmák s E. Kabelkovou (M. 

Hulmák, E. Kabelková in Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 354).  

Je sice pravdou, že právo na uzavření nájemní smlouvy je jedním 

z členských práv spojených s družstevním podílem, to však bez 

dalšího neznamená, že v bytovém družstvu nemůže být slabší strana, 

kterou je třeba chránit. Obecně lze konstatovat, že i obchodním 

korporacím je vlastní přítomnost slabší strany a že i právo 

obchodních korporací zavádí některé instituty, které slabší stranu 

chrání, např. actio pro socio, právo dovolat se neplatnosti usnesení 

nejvyššího orgánu, požadavek na rozhodování kvalifikovanou 

většinou či požadavek souhlasu všech. O změně podmínek nájmu by 

napříště měla rozhodovat prostá většina přítomných, tj. řada členů 

může být přehlasována. Ti v konečném důsledku představují slabší 

stranu, která je ve stejném postavení jako nájemce – tj. buď na 

podmínky přistoupí, nebo z nájemního vztahu odejde; členové 

bytového družstva jsou navíc oproti běžným nájemcům k družstvu 

vázáni svou majetkovou účastí, není proto tak jednoduché a často ani 

výhodné se z tohoto vztahu vyvázat -  tím spíše je nezbytné je 

chránit. 

Pokud jde o argument, že (přehlasovaný) člen družstva se může 

dovolat neplatnosti změny stanov soudní cestou, nepovažujeme za 

žádoucí, aby byla iniciativa a rovněž náklady přenášeny na slabší 

stranu. Ostatně vydání soudního rozhodnutí je časově náročné a 

dotčený člen by byl v mezidobí ve značné nejistotě (a družstvem 

zřejmě i nucen ve stanovách uvedené pravidlo dodržovat, případně za 

to sankcionován – hrozba vyloučení). Tento přístup není vhodný ani 

s ohledem na existenci úpravy nájmu v občanském zákoníku, která 

jistý standard ochrany nájemce představuje. 

Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá 

specifika, tato specifika jsou však upravena speciální úpravou 

v zákoně o obchodních korporacích a vylučují tak obecnou úpravu 

v občanském zákoníku. Zákon o obchodních korporacích kogentně 

stanoví způsob ukončení nájemního vztahu (§ 734 z.o.k.), s ohledem 

na skutečnost, že je právo nájmu spojeno s podílem, stanoví, že se 

společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 736 a 737 z.o.k.), 

dále kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba neurčitá [§ 

742 písm. a) z.o.k.], či neziskové nájemné (§ 744 z.o.k.). 
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faktickou nevhodnost nebo nepoužitelnost úpravy nájmu bytu 

v občanském zákoníku pro družstevní bydlení. Z těchto námitek vzal 

navrhovatel doposud v úvahu pouze námitku týkající se vlastní úpravy 

běžné údržby a drobných oprav, které jsou pro běžný nájem 

upraveny nařízením vlády č. 308/2015 Sb. Podřazením družstevního 

nájmu pod obecnou úpravu nájmu bytu v občanském zákoníku by 

vzhledem rozporům popsaným níže vznikaly výkladové problémy, 

jakou úpravu je možné použít. 
Ustanovení § 741 ZOK je třeba upravit tak, aby nepředstavovalo jako dosud 

„zpětný odkaz“ na úpravu občanského zákoníku – v tomto směru viz též 

závěry členů Expertní skupiny KANCL při jednání se zástupci Družstevní 

asociace ČR dne 10. 7. 2013, týkající se „zpětného odkazu v § 741 ZOK na 

právní úpravu nájmu bytu v občanském zákoníku. Výsledkem uvedeného 

jednání byl příklon k názoru, že podmínky nájmu družstevního bytu 

vyplývají primárně ze ZOK a stanov a až poté (subsidiárně, není-li v ZOK a 

ve stanovách b nového družstva určeno jinak) z občanského zákoníku.  

Negativní dopad navrhované úpravy na konkrétní oblasti nájmu 

družstevního bytu: 

 Stavební úpravy prováděné družstvem: Stavební úpravy 

v domě družstvo schvaluje demokratickou většinou. Tam, kde 

by stavební úprava zasahovala i do jednotlivých bytů (např. 

výměna oken, výměna stoupaček aj.) mohl by přes rozhodnutí 

většiny každý člen družstva s právem nájmu družstevního 

bytu uplatnit právo veta a stavební úpravy uvnitř bytu 

nestrpět, pokud by provádění takových prací představovalo 

pro nájemce např. větší nepohodlí (viz § 2259 OZ). Taková 

úprava by v podstatě zablokovala modernizace a větší 

stavební úpravy bytových domů.  

 Podnájem: Schvalování osob, které budou se členem družstva 

nebo namísto něho užívat družstevní byt (s výjimkou osob 

blízkých), je jedinou možností družstva, jak ovlivnit 

bezproblémové bydlení ostatních osob v domě. Družstva proto 

často mají ve svých stanovách omezení, že jejich souhlasu 

podléhá jakýkoli podnájem družstevního bytu (nejen 

podnájem bytu, v němž člen družstva nebydlí). Navrženou 

úpravou bude tato kontrola družstva omezena, budou vznikat 

spory, zda cizí osoba užívá byt se členem družstva nebo 

samostatně, což je pro družstvo obtížně prokazatelné.  

 Sankce při neplacení: Po zrušení poplatku z prodlení 

V návaznosti na minulé připomínkové řízení jsme navíc uznali, že je 

žádoucí, aby se stanovy bytového družstva mohly odchýlit i od 

úpravy běžné údržby a drobných oprav v občanském zákoníku, resp. 

v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a 

drobné opravy související s užíváním bytu. 

Považujeme za žádoucí v odůvodněných případech připustit 

odchylku od obecných pravidel v občanském zákoníku, ve zbytku by 

se však měl aplikovat občanský zákoník. Takovým dalším případem 

(kromě běžné údržby a drobných oprav) se jeví i problematika 

stavebních úprav bytu a domu. V zákoně o obchodních korporacích 

proto bude stanoveno, že stanovy bytového družstva upraví 

okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat byt a dům.  

V případě podnájmu není rozdíl mezi běžným nájmem a družstevním 

nájmem. Občanský zákoník umožňuje podnajmout bez souhlasu 

pronajímatele pouze část bytu, a to za podmínky, že v bytě bydlí i 

nájemce. Vychází se z ideje, že bydlící nájemce je zárukou, že 

nebude docházet k narušování poměrů v domě a že neumožní 

poškozování bytu. Souhlasíme s připomínkovým místem, že výklad 

občanského zákoníku je nicméně sporný s ohledem na § 2272 odst. 2 

OZ. Z jakého důvodu se tato koncepce nehodí pro družstevní nájem, 

není z připomínek zřejmé. Ani společenství vlastníků jednotek 

nemůže ovlivnit, kdo bude sousedem jiného vlastníka, stejně tak ani 

v běžných vlastnických vztazích není možno určit, kdo koupí vedlejší 

dům. Má-li být opuštěna koncepce, že podnájem části bytu, ve 

kterém nájemce sám bydlí, je možný bez souhlasu pronajímatele, měl 

by se změnit občanský zákoník jako takový.  

Ani v případě sankcí při neplacení nájemného nevidíme rozdíl mezi 

běžnými nájemními vztahy a družstevním nájmem. I v případě 

porušení povinností z družstevního nájemního vztahu je třeba trvat na 

obecném přístupu v občanském zákoníku. Vychází se z ideje, že by 

nemělo docházet k dalšímu zadlužování nájemce a dalšímu „trestání“ 

(což má ostatně celospolečenské důsledky – obchod s chudobou atd.). 

Pro porušování povinností z nájmu je třeba přikročit k jiným 

zákonem předvídaným nástrojům – například vyloučení z družstva. 

Pokud by měl být opuštěn zákaz ukládání smluvních pokut, muselo 

by se tak stát v obecné rovině v občanském zákoníku. 

Pokud jde o pravidla pro užívání bytů a domů. Zákon nezakazuje 

družstvům vydat pravidla pro užívání bytů a domů, resp. společných 

částí domu. Ochranná ustanovení nájmu dopadají na nájem bytu – tj. 
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týkajícího se nájemného (k 1.1.2014) a plateb na služby (k 

1.1.2016) si družstva stanovami přijala vlastní sankce při 

prodlení s placením úhrad spojených s užíváním družstevních 

bytů, neboť zákonný úrok z prodlení (k dnešnímu dni 8,75% 

p.a.) nemotivuje dlužníky k placení (je výrazně nižší než 

úroky a sankce kterékoli firmy poskytující spotřebitelské 

úvěry). Nízký zákonný úrok z prodlení zároveň znevýhodňuje 

postavení družstva jakožto věřitele v konkurenci ostatních 

věřitelů např. v exekučním nebo insolvenčním řízení. 

Rozhodnutí družstev o vyšších sankcích, byť by byla přijata 

drtivou většinou členů nebo dokonce všemi členy, by byla 

absolutně neplatná podle § 2239 OZ.  

 Pravidla pro užívání bytů a domů: Ačkoli se dosud vedou 

diskuze o tom, nakolik si mohou vlastníci jednotek upravit 

pravidla pro užívání společných částí domu stanovami SVJ, 

v případě družstevních domů by byla vlastní úprava omezující 

některá práva nájemců, která však zaručuje obecná úprava 

nájmu bytu, nepřípustná podle § 2239 OZ. K rozdílné 

možnosti upravovat vnitřní poměry v domě stanovami ve 

srovnání s vlastníky jednotek nevidíme důvod. 

 Práce v domech (úklid domů svépomocí): V řadě družstev 

je ještě dnes obvyklé některé služby spojené s užíváním bytů 

zajišťovat svépomocí členů (typicky úklid chodeb), čímž 

členové docilují další snížení nákladů na bydlení. Také tyto 

povinnosti nájemců (členů družstev) by se staly zřejmě 

zakázanými podle § 2239 OZ. 

 Práce a podnikání v bytech: Vzhledem k tomu, že hlavním 

účelem existence bytových družstev je zajistit bydlení svých 

členů, upravují si některá družstva podmínky pro podnikání a 

práci v bytech ve stanovách. Navržená úprava by specifickou 

úpravu nad rámec § 2255 odst. 2 nepřipouštěla. 

V následujících případech je použití úpravy nájmu bytu v občanském 

zákoníku vyloučeno speciální úpravou, což však neznamená, že je úprava 

obecného nájmu bytu v občanském zákoníku pro užívání družstevních bytů 

vhodná, nýbrž dokazuje, jak zásadně se družstevní nájem od běžného nájmu 

bytu odlišuje: 

 Vznik práva užívat družstevní byt: je v bytovém družstvu 

vázán na členství v družstvu spojené s vlastnictvím 

družstevního podílu (jeho převod, přechod nebo vznik 

na prostorově oddělenou část domu. To nevylučuje, že v domě jsou 

ještě určité společně užívané části, které užívají všichni vlastníci. 

Tuto část domu však již stricto sensu nemají členové v nájmu, proto 

se ochranná ustanovení občanského zákoníku nepoužijí. 

Pokud stanovy bytového družstva ukládají členům povinnost uklízet 

společné prostory (nenajímá se uklízecí společnost), nejde podle 

našeho názoru o „povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně 

nepřiměřená“, tzn. nejedná se o ujednání zakázané dle § 2239 OZ. 

Právě naopak, jde o efektivní údržbu domu, která šetří i náklady 

jednotlivým členům, resp. celému družstvu. Pokud člen není ochoten 

sám uklízet, může si na to najmout třetí osobu.  

Co se týče zákazu práce a podnikání v bytech, nedomníváme se, že je 

dáno specifikum družstevního nájmu oproti nájmu běžnému. Je sice 

pravdou, že účelem bytového družstva je zajištění bytových potřeb 

členů, na družstevní nájem se nicméně nezřídka hledí jako na 

kvazivlastnický vztah (členové výlučně užívají byt, který fakticky i 

zaplatili prostřednictvím základního a dalšího členského vkladu), 

není proto důvod je omezovat nad míru, která by rušila soužití 

v domě. Občanský zákoník přináší vyvážené řešení, které umožní 

podnikat v domě pouze za podmínek, že to nezpůsobí zvýšené 

zatížení pro byt nebo dům. Pokud by měl být tento systém opuštěn, 

měl by být měněn koncepčně v občanském zákoníku. 
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družstevního podílu přijetím za člena).  

 Ukončení užívacího práva k družstevnímu bytu je stejně 

jako vznik takového práva spojeno s členstvím v bytovém 

družstvu. Výpověď z družstevního bytu výslovně zakazuje 

ustanovení § 734 odst. 2 ZOK. Porušuje-li člen své povinnosti 

závažným způsobem, nemůže mu být nájem družstevního bytu 

vypovězen, ale musí být z družstva vyloučen. Člen má nárok 

na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu 

neurčitou, pokud se na pořízení podílel dalším členským 

vkladem a pokud splňuje další podmínky zákona a stanov. 

Nepřichází v úvahu proto ani ukončení nájmu uplynutím doby.  

 Nájemné se mezi družstvem a členem družstva neujednává, 

ale je stanoveno rozhodnutím družstva. Jeho výše je omezena 

účelně vynaloženými náklady na správu družstevních bytů. 

Bytové družstvo rozhoduje rovněž o rozúčtování cen a úhradě 

služeb poskytovaných s užíváním bytů a neujednává tyto 

záležitosti s každým bydlícím členem.  

 Zvyšování nájemného způsobem stanoveným v OZ nad míru 

účelně vynaložených nákladů je vyloučeno ustanovením § 744 

ZOK, a to i v případě zlepšení užitné hodnoty bytů (náklady na 

úpravy nesou členové družstva v nájemném).  

 Následky smrti nájemce: Družstevní podíl a s ním spojené 

právo užívání družstevního bytu jsou předmětem dědění a 

nájem nepřechází podle obecné úpravy OZ (ustanovení § 2279 

odst. 5 je nepřesné v terminologii, když používá termín 

„členský podíl“ a nikoli „družstevní podíl“). 

 Nájem družstevního bytu nemůže vzniknout fikcí podle § 

2238, pokud nebudou zároveň splněny další podmínky pro 

vznik užívacího práva (členství v družstvu a splnění vkladové 

povinnosti). 

I z tohoto stručného výčtu vyplývá zásadní odlišnost nájmu družstevního 

bytu a nepromyšlenost navržené koncepce.  

Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 707 

Ve vztahu k § 748 a 749 zásadně nesouhlasíme s úpravou vypořádacího 

podílu. Navržená úprava je složitá, obsahuje mezery, které budou činit 

v praxí potíže a je pro družstva velmi nákladná. Pokud má být přijata 

kogentní úprava (což se vzhledem k různorodosti jednotlivých typů 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 748 a 749 budou znít následovně: 

„§ 748 
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bytových družstev nejeví jako vhodné), je třeba ponechat prozatím 

družstvům možnost upravit si výši vypořádacího podílu stanovami, jako 

tomu bylo po celou dobu existence bytových družstev až do 31.12.2013 a 

jako je tomu dosud u všech ostatních korporací, družstva nevyjímaje (jiná 

než bytová).  

Navrhujeme proto v aktuálně platném znění § 748 vypustit odstavec 1). 

Variantou je ponechat dosavadní úpravu do nalezení jiného vhodného 

řešení.  

Odůvodnění: 

Navržená úprava razantním způsobem zasahuje do historické právní úpravy 

bytových družstev a nerespektuje účel, k němuž jsou bytová družstva 

zřizována - uspokojování bytových potřeb členů družstva. Družstvo již 

nebude moci volný byt přidělit jinému členovi (bez výstavby nových bytů se 

již družstvu žádné byty ani neuvolní), ale bude muset uvolněný družstevní 

podíl nabízet na realitním trhu. Jedná se o jeden z bodů novely, která se 

snaží úpravu bytových družstev přiblížit úpravě kapitálových společností 

bez zohlednění specifik bytových družstev. V bytovém družstvu, na rozdíl 

od kapitálové společnosti, je však podíl svázán s právem užívání konkrétní 

části majetku. Je nutno si zároveň uvědomit, že k ukončení účasti v bytovém 

družstvu dochází častěji než ukončení účasti v jiných obchodních 

korporacích. Nejčastějším důvodem ukončení členství v bytovém družstvu 

je vyloučení člena, které má sankční charakter a je dnes v podstatě jediným 

účinným nástrojem bytového družstva proti neplatičům.  

Vypořádací podíl proto musí být určen jednoduše a takovým způsobem, 

který družstvo nebude zbytečně zatěžovat finančně, personálně ani 

jiným způsobem (hrozící soudní spory ohledně přiměřenosti ceny, kolize 

prodeje podílu s exekučním a insolvenčním řízením, otázka vhodnosti 

jiné úpravy vypořádacího podílu u osob dobrovolně ukončujících účast 

v BD aj.). 

Navrhované řešení je komplikované a nákladné, přičemž náklady musí 

nést ostatní členové družstva (náklady na prodej, dražbu, vyklizení bytu a 

jeho uvedení do obyvatelného stavu), tedy ti, kteří své povinnosti řádně plní 

a ničím se neprovinili. Při vyloučení člena z družstva pro neplacení nese 

družstvo takové náklady za situace, je na něm (resp. platících členech 

družstva) tíha nákladů za člena neplatícího.  

Bytová družstva přitom nezaznamenávají ze strany členů požadavek na 

změny způsobu vypořádacího podílu, a dokonce ani námitky proti výši 

vypořádacího podílu ze strany členů vyloučených. Změny současné úpravy 

z důvodů hrozících bankrotů požadovala pouze družstva v lokalitách 

(5) Vypořádací podíl člena bytového družstva určí stanovy, 

musí však vždy odpovídat spravedlivému uspořádání 

vztahů mezi členem a bytovým družstvem. 

(6) Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl roven výši 

splněného členského vkladu. Liší-li se však významně ke 

dni zániku účasti člena v bytovém družstvu reálná 

hodnota družstevního podílu od výše splněného 

členského vkladu, odpovídá výše vypořádacího podílu 

reálné hodnotě družstevního podílu. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního 

bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 36 měsíců ode 

dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen 

nájemcem, nebo uplynutím 36 měsíců poté, kdy byla nebo 

mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623 

748, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího 

člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, 

kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

 (2) U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný 

uplynutím 6 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 

zjištěna jeho výše podle § 748. Byl-li takový člen z 

bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 

1 věty první až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v 

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 

řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno.“. 
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s drastickým poklesem cen družstevních podílů (až pod hranici členských 

vkladů) a družstva plánující novou výstavbu z členských vkladů. Těmto 

družstvům však navržená úprava řešení nepřináší, zatěžuje je naopak 

dalšími náklady a prodražuje vymáhání jejich pohledávek.  
Nově zaváděný institut uvolněného družstevního podílu a postavení družstva 

jako zástupce (zřejmě se má jednat o zástupce vyloučeného člena, jak 

vyplývá z důvodové zprávy) vyvolává celou řadu zásadních praktických 

problémů, z čehož vyplývá, o jak složitou a specifickou problematiku se 

jedná a jak náročný si navrhovatel vytýčil úkol, jestliže zamýšlel 

stanovit kogentní pravidlo, které by bylo vhodné pro všechny typy a 

velikosti bytových družstev:  

i. Jestliže skončí účast člena v družstvu, přestává dosavadní 

člen okamžikem členství družstevní podíl vlastnit. 

Družstevní podíl zaniká a bývalému členovi vzniká nárok 

na vypořádací podíl. Práva a povinnosti dosud spojená 

s družstevním podílem (který zanikl) nemůže bývalý člen 

logicky vykonávat. Užívání družstevního bytu přestává být 

spojeno s družstevním podílem (neboť ten zanikl) a 

družstevní byt se stává volným právně a po vystěhování 

bývalého člena i volným fakticky. Buď tedy družstevní 

podíl existuje (pokud trvá členství v družstvu) nebo 

neexistuje (pokud již členství zaniklo – v tomto případě je 

však vyloučeno vlastnictví byť i „holé“, o němž uvažuje 

důvodová zpráva). Družstvo nemůže prodávat podíl, který 

již neexistuje. Tento zásadní rozpor a nesoulad 

s družstevním právem návrh neřeší. 

ii. Návrh předpokládá, že „uvolněný podíl“ bude prodán do 1 

roku od doby, kdy bude zřejmé, že se člen proti vyloučení 

nebrání podáním žaloby nebo kdy soud pravomocně 

rozhodne o oprávněnosti vyloučení. Návrh ale vůbec 

neuvažuje o tom, že by bývalý člen měl dosud užívaný byt 

také vyklidit. Prodej družstevního podílu bez vyklizení 

bytu nemá smysl, neboť se dosáhne výrazně nižší ceny 

(cenu sníží užívání bytu problematickou osobou, za kterou 

lze osobu vyloučenou z bytového družstva pro závažné 

porušování jejích povinností považovat). To může vést ke 

skupování uvolněných družstevních podílů ze strany 

spekulantů. Pokud dojde k prodeji družstevního podílu 

přesto, že byt nebyl vyklizen, může nabyvatel 
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uvolněného podílu požadovat po družstvu uvolnění 

bytu (realizaci vyklizení opět na náklady družstva) a 

jeho uvedení do obyvatelného stavu. Tím vzniknou 

družstvu náklady, které si již nebude moci 

z vypořádacího podílu odečíst (viz také níže bod iii.). 

Jestliže by se měl vyklizení bytu domáhat nabyvatel 

družstevního podílu, chybí úprava exekučního titulu.  

iii. Návrh neuvažuje o tom, že nemusí být uvolněný podíl 

prodán vůbec, a to ani při snižování podání ve veřejné 

dražbě. S nemožností obsadit uvolněný byt ve vlastnictví 

družstva se potýkají v některých lokalitách družstva již 

dnes. Zaváděná povinnost prodávat uvolněný podíl 

postupem podle § 748 přinese družstvům další náklady 

(náklady na znalecký posudek, který určí přiměřenou cenu 

zpeněžení, odměnu realitní kanceláři a vydražiteli, náklady 

na uvedení bytu do obyvatelného stavu, je-li vyklizen a 

náklady na zaměstnance, který se prodejem uvolněného 

družstevního podílu bude muset ve své pracovní době 

zabývat, přičemž tyto posledně jmenované náklady 

družstva budou velmi obtížně doložitelné). Uvolněný podíl 

bude neprodejný evidentně vždy když skončí členství 

v družstvu v důsledku opakovaně neúspěšné dražby 

konané soudním vykonavatelem nebo exekutorem (§ 610 

písm. j)). 

iv. Splatnost vypořádacího podílu v bytovém družstvu je 

dnes a byla i před 1.1.2014 vázána na vyklizení 

předmětného bytu dosavadním členem. Vyklizení bytu, jak 

bylo již uvedeno v bodě i. navržená úprava vůbec neřeší a 

splatnost vypořádacího podílu váže na lhůtu „bez 

zbytečného odkladu po prodeji“. V okamžiku výplaty 

vypořádacího podílu však ještě nebudou známy veškeré 

náklady spojené s prodejem (platby dosavadního člena 

za užívání bytu do vyklizení, náklady na vyklizení bytu 

a na uvedení bytu do obyvatelného stavu), takže je 

družstvo reálně nebude moci od vypořádacího podílu 

odečíst ani je započíst.   
v. Pokud bude dosavadní člen družstevní byt užívat i přes 

zákaz uvedený v navrženém § 748 odst. 2 (podle něhož 

nelze vykonávat práva a povinnosti spojená s uvolněným 
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podílem), není zřejmé, jaký charakter by měly mít 

platby dosavadního člena za užívání družstevního bytu, 

který dosud byt nevyklidil. V úvahu přichází náhrada 

nájemného nebo bezdůvodné obohacení. Vhodné by bylo 

zachování povinnosti dosavadního člena hradit i po 

ukončení členství zálohy na služby spojené s užíváním 

bytu.  

vi. Návrh neřeší střet prodeje uvolněného podílu s prodejem 

družstevního podílu v exekučním a insolvenčním 

řízením (podle dosavadní úpravy se zánikem členství 

zaniká i družstevní podíl).  

vii. Návrh umožňuje družstvu v § 749 odst. 2 započíst proti 

pohledávce bývalého člena na vyplacení vypořádacího 

podílu splatné pohledávky vzniklé za trvání i po zániku 

členství. Obecná možnost započtení není dostatečná a 

vhodná – např. pokud bude zahájena exekuce na majetek 

vyloučeného člena, započtení již možné není a družstvo by 

provádělo zpeněžení podílu v podstatě na své náklady ve 

prospěch ostatních věřitelů, která mají při rozvrhu výtěžku 

zpeněžení před družstvem přednost. V případě prosazení 

navrženého znění koncepce bylo by nutno řešit zajištění 

dluhů spojených s užíváním družstevních bytů ve prospěch 

bytových družstev dalšími nástroji, např. přednostním 

právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení v exekuci nebo 

konkurzním řízení.  

viii. Obdobně pokud skončí členství v družstvu schválením 

oddlužení zpeněžením majetku, není navržená úprava 

vypořádacího podílu provázána s předpisy insolvenčního 

práva, takže družstvo nemá zaručeno, že ačkoli provede 

zpeněžení majetku na své náklady, uspokojí své 

pohledávky podle navrženého § 749 odst. 2 i nad 

rozsah redukce pohledávek (dnes až do výše 30%). 

Družstvo by tak prakticky zpeněžovalo majetek ve 

prospěch ostatních věřitelů bývalého člena.  

ix. Lze očekávat soudní spory o přiměřenost ceny. Není 

jasné, jak přiměřenou cenu určit. V případě družstevního 

podílu je cena závislá mj. na následném převodu bytu do 

vlastnictví, který umožní financování nákupu uvolněného 

družstevního podílu hypotékou. Spory o přiměřenost ceny 
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by mohlo částečně eliminovat získání souhlasu oprávněné 

osoby, bude-li to v zákoně upraveno (může pomoci 

v případech, kdy lze souhlas získat).  

x. Pokud by měla být navržená koncepce prosazena, bylo by 

nutné ji dále dopracovat, např. zavedením nového 

způsobu vzniku členství v bytovém družstvu a nového 

způsobu vzniku nájmu družstevního bytu, případně 

přednostním právem pro člena družstva na příklep ve 

veřejné dražbě, pokud by učinil nejvyšší podání spolu se 

třetí osobou, která není členem družstva, nebo zavedením 

exekučního titulu na vyklizení bytu po příklepu v dražbě 

obdobně jako v § 336j osř.  

xi. Zejména v případě insolvenčního řízení, v němž může být 

rozhodnuto o oddlužení, nebo v případě konkurence více 

exekučních řízení může být poměrně složitý právní 

problém otázka, kdo je osobou oprávněnou. Případné 

řešení této otázky může být další komplikací institutu 

uvolněného družstevního podílu spojenou se zvýšenými 

náklady na právní služby. Případně je vhodné oprávněné 

osoby taxativně vyjmenovat. 

xii. Návrh neřeší situace, jak má družstvo postupovat, pokud 

již dojde k prodeji uvolněného družstevního podílu a 

následně dojde k obnovení členství podle § 627 ZOK. 

Může jít o případy, kdy byt již bude užíván novým členem.  

xiii. Při nedostatku finančních zdrojů, které jsou nezbytné ke 

krytí nákladů na prodej uvolněného podílu a s ohledem na 

výše popsaná rizika, bude družstvo zvažovat, zda 

k vyloučení člena z družstva vůbec přistoupí, což je 

z hlediska postavení ostatních řádně platících členů 

v rozporu s dobrými mravy. Prodej uvolněného podílu 

návrh novely vyžaduje po bytovém družstvu za situace, 

kdy družstvo již delší dobu financuje výpadek příjmů od 

vylučovaného člena, neboť ve většině případů se jedná 

o dlouhodobého neplatiče a před vznikem nároku na 

vyplacení vypořádacího podílu, resp. před zahájením 

prodeje uvolněného družstevního podílu, muselo dát 

družstvo členovi výstrahu před vyloučením, muselo 

rozhodnout o vyloučení, muselo projít odvolacím řízením 

v rámci družstva a případným soudním řízením o platnosti 
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vyloučení.  

Při úvahách o hledání ideálního způsobu určení vypořádacího podílu přitom 

nelze odhlížet od skutečnosti, že člen bytového družstva měl možnost až 

do skončení účasti v družstvu za družstevní podíl obdržet jeho reálnou 

hodnotu (na rozdíl od jiných korporací, v nichž podíl nemusí být volně 

převoditelný), měl možnost družstevní podíl sám prodat za cenu 

dosažitelnou na reálném trhu a převzít na sebe nutnou aktivitu, která se však 

předloženým návrhem přenáší na bytové družstvo. Bytové družstvo nesmí 

podle stávající právní úpravy převodům družstevních podílů bránit, takže při 

prodeji družstevního podílu záleží jen na členovi, za kolik družstevní podíl 

prodá a komu.  

Možnost snížit výši vypořádacího podílu pod výši splněného členského 

vkladu při dobrovolném opuštění družstva hodnotíme kladně, neboť by 

odstranila riziko úpadku některých družstev. Obáváme se však toho, že 

úprava stanov nemusí být posouzena jako „jiný vhodný způsob určení“ a 

náhradní řešení upravené § 36 odst. 3 a 4 je pro bytová družstva zcela 

nevhodné (jestliže si takové řešení nedohodnou členové družstva ve 

stanovách, teoreticky však taková možnost přichází v úvahu pouze u malých 

družstev).  

Zmínka o zániku pracovního poměru podle § 579 odst. 2 se jeví jako 

nadbytečná, neboť nám není znám žádný případ bytového družstva, v němž 

by bylo členství v bytovém družstvu vázáno na trvání pracovního poměru 

k družstvu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

V § 579 navrhujeme na konec odstavce 1 doplnit větu „Podmínka 

pracovního poměru se považuje za splněnou také v případě, že člen družstva 

je zvolen do funkce ve voleném orgánu družstva, kterou nemůže vykonávat 

v pracovním poměru, a současně nevykonává pro družstvo jinou práci 

v pracovním poměru, a to po dobu výkonu této funkce.“. 

Odůvodnění:  

Vlivem aktuální judikatury a převažujícího ustáleného výkladu týkajícího se 

výkonu funkce (v důsledku kterého nelze funkci vykonávat v pracovním 

poměru) nastává v případě družstev, ve kterých je členství podmíněno 

pracovním poměrem, neřešitelná situace při volbě člena do orgánu družstva 

(zejména do funkce předsedy představenstva). Nemůže-li zvolený člen 

orgánu svoji funkci vykonávat v pracovním poměru (a nevykonává pro 

družstvo v pracovním poměru jinou práci), přestává splňovat jednu 

z podmínek členství. Nesplňuje-li jednu z podmínek členství, nemůže být 

Neakceptováno 

 

Připomínkovým místem namítaná neřešitelná situace není způsobena 

vlivem aktuální judikatury a převažujícího výkladu. Již rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu za účinnosti obchodního zákoníku došla 

k závěru, že funkci člena statutárního orgánu není možno vykonávat 

v pracovním poměru (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu 

dne 15. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 963/2002). Přestože později došlo 

k zakotvení § 66d do obchodního zákoníku, šlo o pravidlo aplikované 

pouze dočasně (mezi lety 2012 a 2013). Na druhou stranu i obchodní 

zákoník stanovil pravidlo obdobné § 579 (srov. § 227 odst. 3 ObchZ). 

Nutno upozornit, že stanovy družstva nemusí členství v družstvu 

podmiňovat pracovním poměrem k družstvu. Je na uvážení členů 

družstva (zakladatelů), zda chtějí stanovit tuto podmínku. Úprava je 

v tomto ohledu dispozitivní. Stanovy navíc mohou určit, že členství 
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členem družstva. Nemůže-li být členem družstva, nemůže být ani členem 

jeho orgánu. 

v družstvu nezaniká zánikem pracovního poměru (srov. § 579 odst. 2 

část věty za středníkem). Je-li úprava dispozitivní, umožňuje rovněž 

ve stanovách určit podmínky, za kterých se podmínka pracovního 

poměru považuje za splněnou. To může být i výkon funkce ve 

voleném orgánu družstva. 

Ve skutečnosti tedy nejde o neřešitelnou situaci; k jejímu vyřešení 

postačí změnit stanovy. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

V § 580 odst. 2 písm. a) navrhujeme na konci doplnit slova „v případě 

bytového družstva také rodné číslo,“. 

Odůvodnění: 

Bytová družstva používala historicky rodné číslo jako jednoznačný a 

neměnný identifikátor člena družstva zvyšující právní jistotu, že je jako člen 

vedena družstvem správná osoba. Rodné číslo je také jediným 

jednoznačným identifikátorem pro vyhledávání osob v insolvenčním 

rejstříku, které umožňuje družstvu včas zareagovat na zahájené insolvenční 

řízení a podat přihlášku pohledávky vůči neplatícímu členovi. Bez rodného 

čísla neplatiči lustraci v rejstříku unikají. Stačí, když změní příjmení, 

družstvu takovou skutečnost neohlásí a stanou se pro něj nedohledatelnými. 

V současné době se bytová družstva potýkají se stanoviskem Úřadu na 

ochranu osobních údajů, podle jehož právního názoru lze rodná čísla 

evidovat pouze pokud tak výslovně stanoví zákon. Zavedení rodných čísel 

jako povinné součásti seznamu členů by fungování družstev usnadnilo jak 

z hlediska členské evidence, z hlediska oprávněnosti zpracování osobních 

údajů i z hlediska vymáhání pohledávek.  

Neakceptováno 

 

V zájmu ochrany osobních údajů a zamezení nepřípustných excesů 

ze strany některých družstev se okruh evidovaných údajů stanoví 

taxativně. Jiné údaje může družstvo evidovat pouze za podmínky 

souhlasu člena daného podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. K tomu je 

třeba dodat, že od 25. května nabývá účinnosti nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen 

„nařízení“). Ze základních zásad nařízení vyplývá mimo jiné zásada 

tzv. minimalizace údajů, tj. že osobní údaje musí být přiměřené, 

relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány [čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení].  

Umožnit zpracovávat rodné číslo nepovažujeme pro účely bytových 

družstev za nezbytné, jak vyplývá z následujícího.  

Při uplatňování práv vůči osobě soudní cestou postačí v žalobě o 

žalobci uvést jméno, příjmení a bydliště (§ 79 odst. 1 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

V případném exekučním návrhu postačí o povinném uvést jméno, 

příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území 

České republiky (§ 38 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 

pozdějších předpisů). K podání insolvenčního návrhu postačí 

dlužníka označit jménem, příjmením a bydlištěm (§ 103 odst. 1 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „insolvenční zákon“). K vyhledání 

osoby v insolvenčním rejstříku postačí jméno, příjmení a obec, ve 

které má osoba bydliště (§ 420 insolvenčního zákona).  

Ustanovení § 580 tak umožňuje družstvům zpracovávat všechny 

údaje o svých členech, které ke své činnosti a k uplatňování svých 
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práv vůči členům potřebuje, a zároveň v odstavci 3 stanoví členům 

povinnost oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů 

evidovaných v seznamu členů, a to bez zbytečného odkladu poté, co 

tato skutečnost nastala. Navíc na základě souhlasu daného členem 

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, či od 25. května 

2018 v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, 

může družstvo v seznamu členů evidovat i další údaje, které mu 

umožní lepší identifikaci člena družstva (např. datum narození), aniž 

by k identifikaci potřebovalo rodné číslo. Stávající právní úpravu lze 

požadovat za dostačující pro účely družstev a zároveň vyhovující 

požadavku obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

na minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů pro konkrétní účel. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

V § 737 navrhujeme doplnit odstavec 3) tohoto znění:  

„Při přechodu družstevního podílu přechází na nabyvatele také všechny 

dluhy a pohledávky spojené s družstevním podílem, a to i tehdy, pokud 

k nabytí družstevního podílu došlo v exekučním nebo insolvenčním 

řízení“. 

Odůvodnění: 

Bytová družstva se setkala po prodeji družstevního podílu v insolvenčním 

řízení s tím, že nabyvatelé odmítli uhradit dosud nesplacený členský vklad 

s odůvodněním, že na tuto skutečnost nebyli insolvenčním správcem 

upozorněni a že nabývají družstevní podíl bez dluhů. Splácení členského 

vkladu je jednou ze základních povinností člena vůči družstvu a není 

spravedlivé, aby náklady na pořízení bytu nebyly členem družstva nebo jeho 

právním nástupcem, který družstevní byt užívá, nikdy uhrazeny. Tato 

důležitá záležitost by proto měla být zákonem vyjasněna. 

Neakceptováno 
 

Připomínkovým místem navrhovaná úprava by zcela popřela smysl 

prodeje podílu, resp. obecněji věci v exekučním nebo insolvenčním 

řízení. Pro obě tato řízení je typické, že na nabyvatele nepřechází 

dluhy; v opačném případě by se žádná osoba nechtěla stát 

nabyvatelem, tedy nechtěla by věc koupit, neboť by riskovala, že na 

ni přejdou dluhy váznoucí na věci, o nichž nemá vědomí. 

V konečném důsledku by tak nebylo možné zadluženou věc prodat, 

tedy negenerovala by se majetková hodnota, z níž by se mohli hojit 

věřitelé.  

Insolvenční správce, resp. exekutor by měl zjistit, jaké dluhy váznou 

na podílu – zjistit hodnotu majetku (lze předpokládat, že osloví 

družstvo, zda je povinnost k členskému vkladu splněna, či nikoli, což 

by se mělo případně promítnout v hodnotě podílu). Případné dluhy by 

měly být vypořádány v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení; 

věřitel (družstvo) by se měl do příslušného řízení přihlásit. Jde 

ostatně o originární způsob nabytí vlastnického práva. 

Obdobná úprava není zakotvena ani v právu obchodních společností. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

§ 750 – navrhujeme vypustit zákaz rozdělit zisk mezi členy bytových 

družstev.  

Odůvodnění: 

V praxi dochází k tomu, že některá bytová družstva vykazují zisk, který již 

nemohou použít způsobem uvedeným v § 750, neboť bytové potřeby členů 

byly uspokojeny, dům je kompletně opraven a družstvo vykazuje přebytek 

peněžních prostředků, které vzhledem k inflaci a vzhledem k omezené 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 750 z. o. k. je jedno z pravidel, která omezují 

hospodaření bytového družstva. Tato pravidla jsou projevem 

speciální úlohy bytových družstev. Bytová družstva jsou subjekty 

sloužící k zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727 odst. 1 z. 

o. k.); mohou sice i podnikat, tímto však nesmí ohrozit uspokojování 

bytových potřeb svých členů a charakter této činnosti může být vždy 
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činnosti družstva (viz § 727 odst. 3 ZOK) nelze uvnitř družstva již dále 

zhodnotit. Není proto důvod neumožnit v těchto případech výplatu podílu na 

zisku přímo členům, přičemž limity upravené v obecné části ZOK se jeví 

jako dostatečné. 

pouze doplňkový či vedlejší (§ 727 odst. 3 z. o. k.). 

Vnímáme, že pravidlo § 750 z. o. k. může vést v některých bytových 

družstvech k velké kumulaci zisků (například z pronájmu), se 

kterými již nemá bytové družstvo, jak naložit. Na druhou stranu ve 

většině bytových družstev bude situace spíše odlišná. Proto je třeba 

jakékoli změny tohoto pravidla pečlivě vážit, aby nedošlo k ohrožení 

uspokojování bytových potřeb členů bytových družstev (zejména 

později zmíněných družstev, která nekumulují velké zisky). 

Umožnění rozdělování zisku v bytových družstvech by mohlo vést 

k podstupování zvýšeného rizika při výkonu vedlejší činnosti – 

podnikání. Motivací by byla snaha členů představenstva družstva 

začít dosahovat co nejvyšších zisků, které by si mohli následně 

rozdělit. V důsledku tohoto postupu by družstva mohla začít 

vykazovat ztrátu. I kdyby nebyla družstva ztrátová, tato činnost 

družstva by mohla ohrozit zajišťování bytových potřeb svým členům 

(podstupování rizika by se mohlo určitou dobu vyplácet, to však 

většinou netrvá dlouho).  

S ohledem na skutečnost, že bytová družstva zajišťují jednu 

z nejzákladnější lidských potřeb, sice bydlení, je namístě přístup 

obezřetný. Navíc ve většině družstev nelze očekávat, že by 

v současné době kumulovala velké zisky. Nepovažujeme proto za 

vhodné úpravu § 750 měnit. 

K části dvanácté – změně zákona o veřejných rejstřících 

Nad rámec předloženého návrhu doporučujeme zvážit přijetí takové úpravy 

veřejného rejstříku, která umožní pořizovat částečné výpisy družstev 

z obchodního rejstříku, přičemž tyto částečné výpisy nebudou obsahovat 

údaje o družstevních podílech zatížených věcnými právy nebo mohou 

obsahovat údaje o zatížení jen některých konkrétních podílů. V opačném 

případě (u družstev s velkým množstvím členů) hrozí neúnosný nárůst 

objemu informací, která zatíží výpisy družstev z veřejného rejstříku. 

Vysvětleno 

 

Připomínkovým místem navrhovaná změna nevyžaduje legislativní 

změnu, jelikož již stávající znění zákona o veřejných rejstřících 

počítá s existencí „částečného opisu zápisu“ (srov. § 4 odst. 1 ZVR). 

Tento je v současné době vykládán jako opis aktuálních údajů 

zapsaných ve veřejném rejstříku, zatímco úplný opis obsahuje i údaje 

historické. 

Nemožnost vydat částečný opis aktuálních údajů (tedy například bez 

údajů o věcných právech členů družstva) je problémem technického 

charakteru. Systém v současné době neumožňuje požádat o částečný 

opis aktuálních údajů, ani takový opis vydat. Možnosti změny 

technického nastavení systému budeme zkoumat zejména s ohledem 

na náklady, které by si příslušná změna vyžádala. V návaznosti na 

provedenou analýzu bude rozhodnuto, zda se k příslušné změně 

(umožnění i částečného opisu aktuálních údajů) přistoupí. 

Závěrem: Částečně akceptováno jinak 
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V předloženém návrhu přetrvávají nedostatky vyplývající zejména 

z předchozího neprojednání se zástupci bytového družstevnictví. Návrh tak 

upravuje nadbytečně záležitosti, které nečiní problémy a nové vytváří (resp. 

nejsou návrhem řešeny) překážky, se kterými se v praxi družstva potýkají 

(dědění družstevních podílů osobami, které nesplňují podmínky pro členství 

upravené ve stanovách, vlastnictví více družstevních podílů v jediném 

družstvu s různými majetkovými režimy, obnovení členství v bytovém 

družstvu aj.). Ve dvou případech (koncepce užívání družstevních bytů a 

způsob vypořádání při ukončení účasti v družstvu) jsou změny natolik 

zásadní, že v podstatě znamenají největší zásah do práva bytových družstev 

za uplynulých 27 let od transformace BD a převodů bytů do vlastnictví. 

Takto rozsáhlé změny přitom vyžadují důkladné zhodnocení dopadů do 

postavení, života a činnosti družstev, měly by být důkladně zkonzultovány, 

včetně případných jiných variant řešení a neměly by být přijímány v časové 

tísni, jako je tomu (opět) u stávajícího návrhu.  

Z výše uvedeného důvodu doporučujeme body č. 704, 705 a 707 z návrhu 

novelizace ZOK vypustit a opět projednat spolu s dalšími návrhy na 

vhodnou úpravu části ZOK týkající se bytových družstev a po dopracování 

předložit ke schválení později. 

 

Pokud jde o koncepci užívání družstevních bytů, jak je již uvedeno 

výše, nejde o koncepční změnu, nýbrž o vyjasnění stávající úpravy, 

která připouští odlišné výklady. Domníváme se, že je nezbytné stavět 

na ochranných ustanoveních občanského zákoníku upravujících 

nájem bytu a v případech, v nichž je dáno specifikum družstevního 

nájmu, formulovat zvláštní pravidlo v zákoně o obchodních 

korporacích. Již stávající úprava zákona o obchodních korporacích 

vylučuje určitá pravidla občanského zákoníku o nájmu a bude 

formulováno speciální pravidlo i pro běžnou údržbu a drobné opravu 

a pro stavební úpravy bytu a domu. Pokud by mělo dojít i k dalším 

namítaným změnám, bylo by třeba změnit koncepci nájmu 

v občanském zákoníku, protože není dáno specifikum družstevního 

nájmu. 

Co se týče vypořádacího podílu v bytovém družstvu, navrhujeme 

stanovit dispozitivní pravidlo (s omezením spravedlivého 

vypořádání), podle kterého odpovídá výše vypořádacího podílu výši 

členského vkladu, resp. reálné hodnotě družstevního podílu (srov. viz 

výše). 

Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských 

svazů ČR 

 

JUDr. Zdeněk Čáp 

cap@scmvd.cz 

224 109 314 

 

Dr. Jan Zikeš 

zikes@kzps.cz  

222 324 985 

Obecně 

V návaznosti na předložený návrh Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR (dále jen „KZPS“)konstatuje, že oproti návrhu 

předloženému do meziresortního připomínkového řízení na podzim r. 2016 

došlo (v návaznosti na uskutečněná jednání mezi zástupci KZPS a 

Ministerstva spravedlnosti) k nezanedbatelnému posunu v přístupu 

k novelizaci ustanovení týkajících se družstva, což lze hodnotit kladně. 

Nicméně KZPS je nucena poukázat na přetrvávající snahu přiblížit 

v některých záležitostech právní úpravu družstev úpravě ostatních 

obchodních korporací, zřizovaných především za účelem zisku. Obdobná 

situace je u návrhu řešení problematiky nájmu družstevního bytu a 

vypořádacího podílu v bytovém družstvu. Návrh stále dostatečně nevnímá, 

že družstva jsou otevřeným společenstvím osob spojených k uspokojování 

jejich společných potřeb. 

Oproti deklarovaným cílům – odstranit nedostatky právní úpravy, snížit 

regulatorní zátěž a posílit autonomii vůle tam kde omezení nejsou nezbytná 

–dochází v oblasti právní úpravy družstev k zásadním zásahům v 

oblastech, které dosud potíže nečinily. Při těchto změnách nejsou 

respektovány principy družstevnictví. Jestliže v případě jiných 

Neakceptováno 

 

Jak správně podotýká připomínkové místo, předložený návrh novely 

zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů byl již 

v roce 2016 předmětem meziresortního připomínkového řízení. 

V rámci vypořádání připomínek v roce 2016, resp. 2017 se 

Ministerstvo spravedlnosti opakovaně sešlo se zástupci družstev a 

jednalo o podobě návrhu, přičemž v rámci debat se dospělo k řadě 

kompromisů. Ministerstvo spravedlnosti počítá s jednáním se 

zástupci družstev rovněž v rámci tohoto připomínkového řízení. 

Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích navíc vznikala 

za spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých 

komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů, přičemž 

zastoupeni byli i uznávaní odborníci na družstevní právo.  

Nedomníváme se, že by návrh nerespektoval principy družstevnictví. 

Právě naopak návrh na řadě míst odstraňuje stávající požadavek 

zákona na souhlas všech členů družstva (srov. např. zrušení 

stávajícího znění § 732) nebo požadované většiny zmírňuje 

[navrhovaný § 731 odst. 1 písm. b)]. Při formulaci některých pravidel 

došlo i k přihlédnutí k zahraničním úpravám (např. navrhovaný § 566 
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obchodních korporací předkladatel novely sleduje záměry liberalizovat 

právní prostředí oproti dřívější úpravě obchodního zákoníku účinného do r. 

2013, zavádí novela bez důkladné analýzy a zvážení variantních řešení i 

ve srovnání s úpravou do r. 2013 úpravu kogentní a pro družstva 

náročnější (týká se zejména bytových družstev – úpravy užívání 

družstevního bytu a vypořádacího podílu). Kogentní úprava družstevního 

práva je přitom v evropském kontextu výjimečná. Přestože se při 

přípravě jiných částí novely předkladatel inspiroval i zahraniční úpravou, 

v případě družstev tak činí nevhodně bez návaznosti na další právní úpravu 

v dané zemi (tak tomu je např. u zavedení dvojího způsobu zakládání 

družstva), v jiných částech, kde zavádí kogentní pravidla zahraniční 

srovnání neprovádí vůbec (úprava užívání družstevního bytu, úprava 

vypořádacího podílu v bytovém družstvu). 

V případě zmíněných dvou zásadních změn právní úpravy bytového 

družstva by novela vyžadovala prakticky u všech bytových družstev 

prověření souladu textu stanov s kogentními ustanoveními občanského 

zákoníku a ZOK a rozhodnutí o změně stanov. Není tedy správný ani závěr 

předkladatele, že novela nezbytně nevyžaduje změnu zakladatelského 

právního jednání. 

Nedostatky návrhu, které jsou podrobněji popsány níže, pramení zejména ze 

skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti ani v této fázi přípravy novely 

ZOK nepřizvalo ke spolupráci zástupce družstevnictví, ač se k takovému 

postupu Česká republika v mezinárodních smlouvách zavázala. Legislativní 

činnost by měla vycházet ze široké odborné diskuze, na kterou však ve 

zkráceném připomínkovém řízení není dostatek času ani prostoru. 

Ministerstvo spravedlnosti tímto postupem dává najevo, že si není vědomo 

specifik fenoménu družstevnictví v Evropě a ve světě, existence 

družstevních soustav v rámci jednotlivých států, v rámci Evropy a v rámci 

Mezinárodního družstevního svazu, a také mezinárodně uznávaných 

principů družstevnictví, včetně mezinárodně uznávaných dokumentů v této 

oblasti. Požadujeme, aby záměry novelizace ZOK, pokud se týkají 

družstev (nebo se týkají také družstev), byly v dostatečném rozsahu 

projednány se zástupci družstevnictví. 

odst. 4 – podrobněji srov. vypořádání níže). 

Specifika družstev jsou dále uznána i v rámci tohoto vypořádání, a to 

rovněž v oblastech, ve kterých bylo doposud velmi obtížené najít 

schůdné řešení – družstevní nájem, vypořádací podíl. 

Pokud jde o koncepci užívání družstevních bytů, jak je rovněž 

uvedeno níže (u příslušného bodu), nejde o koncepční změnu, nýbrž 

o vyjasnění stávající úpravy, která připouští odlišné výklady. 

Domníváme, že je nezbytné stavět na ochranných ustanoveních 

občanského zákoníku upravujících nájem bytu a v případech, ve 

kterých je dáno specifikum družstevního nájmu, formulovat zvláštní 

pravidlo v zákoně o obchodních korporacích. Již stávající úprava 

ZOK vylučuje určitá pravidla občanského zákoníku o nájmu a bude 

formulováno speciální pravidlo i pro běžnou údržbu a drobné opravy 

a pro stavební úpravy bytu a domu. Pokud by mělo dojít i k dalším 

namítaným změnám, bylo by třeba změnit koncepci nájmu 

v občanském zákoníku, protože v takových případech se nejedná o 

specifikum družstevního nájmu. 

Co se týče vypořádacího podílu v bytovém družstvu, navrhujeme 

stanovit dispozitivní pravidlo (s omezením spravedlivého uspořádání 

vztahů), podle kterého odpovídá výše vypořádacího podílu výši 

členského vkladu, resp. reálné hodnotě družstevního podílu (srov. viz 

níže).  

Pokud jde o potřebnost změny stanov, zdispozitivnění stávající 

úpravy vypořádacího podílu požaduje i připomínkové místo. Pokud 

to však požaduje, samo předpokládá, že bude potřeba stanovy 

bytových družstev měnit. Pak ale není problém, aby družstva 

případně upravila i další ujednání, která nebudou vyhovující. Pokud 

se stanovy bytového družstva odchylují od kogentní úpravy nájmu, 

jsou již v současné době, podle našeho názoru, v rozporu se 

zákonem. 

K bodu 18 – k § 32a 

K úpravě § 32a upozorňujeme na skutečnost, že zápisy věcných práv 

k družstevním podílům budou znamenat zatížení výpisů družstev 

Vysvětleno 

 

Připomínkovým místem navrhovaná změna nevyžaduje legislativní 

změnu, jelikož již stávající znění zákona o veřejných rejstřících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)



 119 

z obchodního rejstříku množstvím informací (zejména v případě družstev 

s mnoha členy). Navrhujeme zvážit zavedení možnosti pořizovat výpisy 

z rejstříku i jen částečné (bez věcných práv členů družstva) – viz také 

připomínka k části dvanácté návrhu. 

počítá s existencí „částečného opisu zápisu“ (srov. § 4 odst. 1 ZVR). 

Tento je v současné době vykládán jako opis aktuálních údajů 

zapsaných ve veřejném rejstříku, zatímco úplný opis obsahuje i údaje 

historické. 

Nemožnost vydat částečný opis aktuálních údajů (tedy například bez 

údajů o věcných právech členů družstva) je problémem technického 

charakteru. Systém v současné době neumožňuje požádat o částečný 

opis aktuálních údajů, ani takový opis vydat. Možnosti změny 

technického nastavení systému budeme zkoumat zejména s ohledem 

na náklady, které by si příslušná změna vyžádala. V návaznosti na 

provedenou analýzu bude rozhodnuto, zda se k příslušné změně 

(umožnění i částečného opisu aktuálních údajů) přistoupí. 

K bodu 33 – k § 40 odst. 6 

V § 40 odst. 6 navrhujeme slova „obchodní korporace“ nahradit slovy 

„obchodní společnost“. 

Odůvodnění:  

Navržené ustanovení jde proti smyslu existence družstev, která svým 

členům poskytují různé výhody, včetně nepeněžitých plnění. Např. v případě 

bytových družstev jsou do vlastnictví členů bezúplatně převáděny byty, 

přičemž k těmto převodům dochází na základě povinnosti stanovené 

zákonem, ale i dobrovolně. Zároveň jsou do vlastnictví členů bezúplatně 

převáděny příslušné podíly na pozemcích, které bytové družstvo získalo do 

svého vlastnictví od státu. Kromě převodů bytů poskytují družstva svým 

členům i další plnění (není neobvyklá úhrada nákladů na opravu domů ze 

zisku vytvořených bytovými družstvy, přičemž členům družstva již byly 

předtím byty převedeny do vlastnictví). Také spotřební družstva jsou 

založena členy, kteří se sdružili ke společné činnosti především v oblasti 

maloobchodu a poskytují svým členům nejen možnost mít kde nakupovat, 

ale celou řadu různých bezplatných výhod, čímž se zejména liší od domácí 

konkurence. Jedná se o subjekty v naprosté většině s mnoha tisíci členy. 

Klasickým příkladem je poskytování vyšších slev a různých hmotných darů 

z nákupu, odlišujících se od výhod poskytovaných běžným zákazníkům. Pro 

členy se organizují různé bezplatné zájezdy apod. Tyto výhody (dary) jsou 

poskytovány pravidelně a trvale. Z toho vyplývá, že zahrnutím spotřebních 

družstev do stejné kategorie, jako jsou ostatní obchodní korporace, by je 

zbavilo jednoho ze základních principů jejich existence a konkurenční 

výhody. Navrhujeme proto z uvedených důvodů, aby se výše uvedené 

Částečně akceptováno jinak 

 

Jde o pravidlo, které brání skrytým výplatám podílu na zisku nebo 

podílu na jiných vlastních zdrojích. Jediným způsobem, jakým se 

mohou členové, popřípadě třetí osoby podílet na vlastním kapitálu 

obchodní korporace, je prostřednictvím podílu na zisku a podílu na 

jiných vlastních zdrojích poté, co jsou dodrženy zákonem stanovené 

testy, které míří na ochranu věřitelů. Darování členovi nebo osobě 

jemu blízké by tyto testy (srov. § 34 odst. 2 a § 40 odst. 1) obcházelo. 

Proto se výslovně stanoví, že jakékoli bezúplatné plnění 

vyjmenovaným osobám se zakazuje. Výkladem je možno dovodit 

totéž, nicméně za účelem zvýšení právní jistoty se pravidlo formuluje 

výslovně. 

Předmětné pravidlo se samozřejmě neuplatní v případě, že zákon 

obsahuje úpravu speciální, která aplikaci § 40 odst. 6 vylučuje. 

Takovým případem je i převod družstevního bytu do vlastnictví 

člena, který je jeho nájemcem (§ 751). Nutno navíc podotknout, že 

v tomto případě nejde stricto sensu o bezúplatné plnění – tito členové 

družstva museli do družstva vnést základní a často i další členský 

vklad, kterým fakticky byt „zaplatili“ (zpravidla se hovoří o možnosti 

převodu do vlastnictví až po splacení anuity). 

V některých případech zákon o obchodních korporacích předpokládá, 

že je možno poskytovat společníkům, popř. třetím osobám určité 

výhody [srov. § 254 odst. 1, § 575 odst. 1 písm. c)]. Tuto úpravu je 

nutno vnímat jako speciální. Pro zvýšení právní jistoty navrhujeme 

výjmout poskytování výhod z navrhovaného pravidla § 40 odst. 6 

výslovně. Formulujeme nové písm. d), které bude znít: 
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ustanovení vztahovalo na ostatní obchodní korporace kromě družstev. 

Tato připomínka je zásadní. 

„d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle tohoto 

zákona.“ 

K bodu 60 – k § 58 

Ustanovení § 58 o odstoupení z funkce navrhujeme přijmout ve znění: 

„Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit; 

po zániku funkce je však povinen vykonat vše, co nesnese odkladu, dokud 

korporace neprojeví jinou vůli. Neurčuje-li společenská smlouva nebo 

smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení 

obchodní korporaci, a jeho funkce končí uplynutím 2 měsíců od doručení 

tohoto oznámení, neschválí-li orgán obchodní korporace, který jej zvolil, 

na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce; funkce člena 

voleného orgánu obchodní korporace, který nebyl zvolen orgánem 

obchodní korporace, končí uplynutím 2 měsíců od doručení tohoto 

oznámení, ledaže dohoda s obchodní korporací určí jiný okamžik zániku 

funkce“. 
Odůvodnění: 

Odstoupení z funkce je třeba upravit takovým způsobem, aby bylo možné 

určit den zániku funkce. Zároveň je vhodné upravit obstarání neodkladných 

záležitostí pro obchodní korporaci, dokud není orgán obsazen nově 

zvoleným členem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Z odůvodnění připomínkového místa není zřejmé, v čem je 

předkládaný návrh nevyhovující. Navrhované znění § 58 odst. 1 totiž 

řeší určení dne zániku funkce a řeší i obstarání neodkladných 

záležitostí. Vychází totiž z konstrukce, že dokud není odstoupení 

projednáno orgánem, který člena zvolil, nebo orgánem, jehož je 

členem (pokud tak určí stanovy), funkce nekončí a člen je povinen 

dále řádně vykonávat funkci, tj. nehrozí náhlé neobstarání 

neodkladných záležitostí.  

Při regulaci odstupování člena voleného orgánu obchodní korporace 

z funkce je potřeba zvažovat a vyvažovat dva protichůdné zájmy – 

zájem člena voleného orgánu co nejdříve skončit ve funkci na jedné 

straně a na druhé straně zájem obchodní korporace, která nesmí být 

odstoupením člena voleného orgánu zcela paralyzována. Při přípravě 

novely zákona o obchodních korporacích byl nakonec o trochu 

upřednostněn zájem obchodní korporace s tím, že bylo třeba nastavit 

dostatečné záruky k předcházení obstrukcí ze strany obchodních 

korporací a faktickému zadržování členů volených orgánů v ní. 

Je třeba si uvědomit, že obchodní korporace může být odstoupením 

člena voleného orgánu negativně zasažena, zvláště pak v případě 

členů statutárního orgánu může odstoupení vést k faktické paralýze 

obchodní korporace. Úprava tak míří na ochranu obchodní korporace, 

jelikož jí dává možnost, aby současně s projednáním odstoupení 

příslušného člena zvolila člena nového; nemělo by tak dojít 

k ochromení činnosti obchodní korporace. Pokud tak stanovy 

družstva určí, může odstoupení projednat pouze orgán, jehož je 

odstupující členem. To se jeví racionální v případě, kdy stanovy 

obchodní korporace připouštějí kooptaci jiného člena, popřípadě 

obsahují úpravu náhradníků. Za těchto situací není třeba trvat na tom, 

aby odstoupení projednal orgán, který odstupujícího člena zvolil. 

Nově navrhované pravidlo je známé z úpravy obchodního zákoníku 

(srov. § 66 odst. 1 ObchZ), tj. praxí vyzkoušené, nově se rozšiřuje i 

na družstva, ačkoli v obchodním zákoníku bylo pravidlo speciální. 

Srov. rovněž důvodovou zprávu k § 58. 

Spíše připomínkovým místem navrhovaná formulace by mohla vést 
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k problémům, kterým se dle odůvodnění připomínkového místa snaží 

předejít. Členy volených orgánů družstva volí členská schůze 

družstva. Pouze svolání členské schůze družstva trvá nejméně 15 

dnů, nemluvě o akceschopnosti promptně reagovat na doručené 

odstoupení, o organizaci členské schůze a všem formálním 

náležitostem potřebným k zvolení nových členů volených orgánů. 

Dvouměsíční doba nemusí být dostatečná pro to, aby se členská 

schůze sešla a projednala odstoupení a rovněž zvolila nového člena. 

Po formálním zániku výkonu funkce lze jen stěží předpokládat, že 

bývalý člen bude ochoten pro obchodní korporaci být nadále činný. I 

s ohledem na uvedené se proto jeví znění navrhované předkladatelem 

za vhodnější a ostatně vyhovující cílům připomínkového místa. 

K bodu 96, k § 85 odst. 1 

V § 85 odst. 1 je chybně uveden odkaz na § 639 odst. 3. 

Vysvětleno 

 

Nejde o chybu, ale o úmysl – srov. rovněž text důvodové zprávy. Ve 

stávajícím znění odkaz na kvalifikovaného člena družstva chybí. 

Ovládanou osobou však může být i družstvo. Kvalifikovaný člen 

družstva musí mít stejná práva jako kvalifikovaný společník nebo 

akcionář; není důvod, aby s nimi bylo zacházeno jinak. 

K § 632 (a souvisejícím bodům 5, 631, 634 a 644) 

K bodu 632 (a souvisejícím bodům 5, 631, 634 a 644) – Nesouhlasíme se 

zařazením § 561a (a souvisejících), tedy se zavedením dvojího způsobu 

založení družstva. 

Odůvodnění:  

Stávající úprava není příčinou významného poklesu počtu zakládaných 

družstev (viz odůvodnění ve zprávě RIA), byť stávající úprava obsahuje 

některé výkladové problémy, avšak ty jsou řešeny navrhovanou úpravou 

stávajícího způsobu založení družstva v § 555 – 560. 

Založení družstva ustavující schůzí představuje podle dosavadní právní 

úpravy v zákoně o obchodních korporacích i dřívějších právních úprav 

provedených zákonem pokud jde o způsob projevu vůle jednotlivých 

zájemců o založení družstva, účinky i právní následky těchto jednotlivých 

projevů, postup, při kterém skutečnost, že zájemce neprojevil souhlas 

s jedním nebo více návrhy, o kterých se zde rozhoduje, nevylučuje, aby se 

tento zájemce stal členem zakládaného družstva, pokud nevezme svou 

přihlášku zpět a podmínky pro vznik členství v tomto družstvu splní, a tím 

se tedy podřídí názorům většiny ostatních zájemců o založení družstva 

vyjádřeným v rozhodnutích, která  na ustavující schůze přijali. Jinými slovy, 

zájemce nemusí na ustavující schůzi projevit ve vztahu k přijímaným 

Neakceptováno 

 

Přestože lze souhlasit, že založení družstva bez ustavující schůze není 

v českém právním prostředí dosud známo, nevidíme důvod, proč by 

v (typicky) případě malého počtu zakladatelů musela formálně 

proběhnout ustavující schůze a proč nestačí, že se několik osob sejde 

a shodne se na obsahu stanov. 

Navrhovanou úpravou se nikomu nevnucuje, že musí družstvo založit 

bez ustavující schůze. V souladu s autonomií vůle se dává 

zakladatelům možnost volby, zda družstvo založí na ustavující 

schůzi, či nikoli. Ostatně oba způsoby založení jsou známy i z úpravy 

spolku (srov. § 218 a 222 OZ). A jak dokládá důvodová zpráva, 

založení družstva bez ustavující schůze není neznámé ani 

v sousedních zemích. Přestože se další instituty z práva německého 

nebo rakouského nepřejímají (byť inspirací kvora navrhovaného při 

zvyšování základního členského vkladu byla i úprava německá – 

srov. vypořádání připomínky k § 566 odst. 4), způsob založení 

družstva je institut natolik specifický, že je možno jej oddělit od 

zbytku právní úpravy družstev příslušné země. 

Pokud jde o možnost zájemců o založení družstva vyjadřovat 
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rozhodnutím při hlasování žádný názor, stejně tak jako může dát najevo, že s 

těmito návrhy nesouhlasí, avšak tyto okolnosti nemají žádný vliv na to, zda 

se stane členem zakládaného družstva. Toto pojetí odpovídá uznávaným 

zásadám družstevnictví, o které se právní úprava v zákoně o obchodních 

korporacích opírá, neboť rozhodnutí o zásadních záležitostech určených 

tímto zákonem, k nimž patří zejména schválení stanov a volba orgánů 

družstva, jsou přijímána osobami, které se účastní na družstvu jako jeho 

členové, vždy hlasováním ve sboru a přijaté rozhodnutí je i pro člena, který 

s ním nevyslovil souhlas, závazné, avšak současně tomuto členovi nic 

nebrání z družstva případně vystoupit. 

Jinak je tomu, jde-li o navrhovanou právní úpravu založení družstva bez 

konání ustavující schůze. Účastníkem dohody zájemců na obsahu stanov se 

nemůže stát ten, kdo s celým jejich navrhovaným obsahem neprojeví 

souhlas. To vylučuje, aby se zájemce, který neprojevil souhlas s celým 

obsahem stanov, stal členem zakládaného družstva. Navrhovaná právní 

úprava založení družstva vzhledem k uvedenému vede zájemce k tomu, aby 

projevovali vůli shodnou s vůlí toho, kdo jim předložil návrh dohody na 

obsahu stanov družstva, na jehož založení mají zájem, a to nezávisle na 

jejich skutečné vůli, neboť neprojevení souhlasu s jakoukoliv částí 

navrhované dohody na obsahu stanov brání vzniku jejich členství 

v zakládaném družstvu. To zmíněným zásadám, o které se opírá právní 

úprava družstva v zákoně o obchodních korporacích, odporuje. 

Konstatování obsažené na straně 231 důvodové zprávy v jejím textu k § 

561a, že navrhovaná úprava odpovídá úpravě společnosti s ručením 

omezeným i akciové společnosti, navrhovanou úpravu založení družstva bez 

konání ustavující schůze neodůvodňuje, a to proto, že v právní úpravě těchto 

obchodních společnostech se uplatňují jiné zásady, které souvisí 

s rozhodováním o jejich záležitostech, než v právní úpravě družstva. Rovněž 

odůvodnění uvedené v tomto místě důvodové zprávy, že možnost založit 

družstvo bez konání ustavující schůze je navrhována po vzoru úpravy 

Německa, neobstojí, neboť není zasazeno do dalších souvislostí právní 

úpravy provedené zákonem o obchodních korporací včetně jiných současně 

navrhovaných změn tohoto zákona. 

Rovněž lze dodat, že rozvoj družstevnictví a zakládání družstev nebrzdí 

úprava v ZOK, ale nevhodná právní úprava souvisejících záležitostí a 

chybějící podpora státu. Například družstevní bytová výstavba není státem 

nijak podporována, dokončuje se privatizace obecního majetku, jejíž 

podmínkou bylo často založení družstva, splátky úvěrů na pořízení 

družstevních bytů nejsou daňově zvýhodněny stejným způsobem jako např. 

odchylný názor, tato možnost je samozřejmě zachována i při 

vyjednávání textu stanov. Osoba, která chce založit družstvo, může 

samozřejmě s některou částí stanov nesouhlasit (například s prvním 

členem představenstva), je pak na této osobě samotné, jestli jde o tak 

zásadní nesouhlas, který má za následek, že stanovy nepodepíše, a 

tím se nestane zakladatelem, nebo jde pouze o nepodstatný 

nesouhlas, který jí však nezabrání v podpisu stanov (závisí na 

uvážení této osoby). I když zájemce stanovy nakonec třeba podepíše, 

nic mu nebrání v tom, aby při projednávání konkrétního bodu 

vyjádřil svůj nesouhlas. Ostatně i na ustavující schůzi musí každý 

zájemce neustále zvažovat (je-li přehlasován), zda je přehlasován ve 

věci, kterou považuje za natolik zásadní, že vezme svou přihlášku 

zpět (bez ustavující schůze – nepodepíše text stanov), nebo je 

přehlasován ve věci, kterou považuje za méně významnou, a 

nevezme přihlášku zpět (podepíše stanovy). Celý proces ustavující 

schůze, který je upraven v zákoně, tak fakticky proběhne (bez 

podávání přihlášek); jen se již neformalizuje. 
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splátky hypotečních úvěrů na pořizování bytů do vlastnictví jednotlivců, a 

další. 

Celkově lze konstatovat, že navrhovaná úprava založení družstva bez konání 

ustavující schůze z hlediska oprávněných zájmů osob účastnících se na 

založení družstva, stejně jako i zájmu veřejného, nic nepřináší. 

K bodu 636 

Ve vztahu k § 566 odst. 4 navrhujeme slova „tří čtvrtin všech členů“ 

nahradit slovy „alespoň dvou třetin přítomných členů“.  

Odůvodnění:  

Navržený způsob by prakticky znemožnil (zejména u velkých družstev) 

zvýšení základního členského vkladu. Navrhujeme stejné kvórum pro 

hlasování, jako je navrhováno pro snížení základního členského vkladu. 

Navíc je třeba doplnit, že požadavek obsažený v tomto ustanovení není 

důvodný. Člen, který se změnou stanov nesouhlasí, má možnost, pokud pro 

změnu stanov nehlasoval, z družstva vystoupit. Význam základního 

členského vkladu se může co do své výše v družstvech v závislosti na účelu, 

ke kterému je družstvo založeno, značně lišit a s ohledem na osobní povahu 

členství může být zcela potlačen. 

Neakceptováno 

 

Předně je třeba poznamenat, že dané pravidlo se použije i pro bytová 

družstva, jelikož se ruší stávající text § 732. Ten de lege lata 

požaduje, aby se zvýšením základního členského vkladu souhlasili 

všichni bydlící členové.  

Právě v kontextu uvedené změny a rovněž s ohledem na zásah do 

práv každého člena družstva je nezbytné zakotvit vysoké kvorum pro 

přijetí takové změny.  

Rozhodnutím o zvýšení základního členského vkladu se fakticky 

každému členu družstva ukládá doplatková povinnost. Každý člen 

poté musí tuto povinnost splnit; v opačném případě se vystavuje 

hrozbě vyloučení z družstva postupem podle § 614 ZOK.  

Na místě není argument, že člen družstva, který se zvýšením 

základního členského vkladu nesouhlasí, může z družstva vystoupit. 

Zájmem takového člena může být v družstvu setrvat - hodnota jeho 

podílu může být značná, ostatně v bytovém družstvu je s podílem 

spojeno i právo nájmu – alespoň pokud jde o bydlící členy; opouštět 

byt pro rozhodnutí většiny o doplatku se jeví jako nepřiměřené. 

Nízké kvorum pro přijetí rozhodnutí by mohlo být nástrojem šikany 

minoritních členů, tj. nástrojem zneužití. 

Příměr k snižování základního členského vkladu není na místě; při 

snížení základního členského vkladu není členu ukládána žádná 

povinnost a (přehlasovaný) člen tedy není vystaven případnému 

riziku vyloučení. 

Podotýkáme, že navrhované kvorum je inspirované švýcarskou 

úpravou – ve Švýcarsku musí s rozhodnutím, kterým se zavádí nebo 

zvyšuje osobní ručení členů, nebo kterým se stanoví příplatková 

povinnost souhlasit ¾ všech členů (čl. 889 Obligationsrecht). 

Obdobně přísnou úpravu je možno nalézt i v Německu (§ 16 Gesetz 

betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften). 

Uzavíráme, že v roce 2016 návrh zákona požadoval souhlas každého 

člena družstva. V návaznosti na připomínky uplatněné v rámci 

meziresortního připomínkového řízení ministerstvo spravedlnosti 
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z tohoto požadavku ustoupilo a bylo stanoveno kvorum ¾ členů; toto 

kvorum však již není možné dále snižovat. 

K bodu 642 

Ve vztahu k § 568 odst. 3 navrhujeme upřesnit s vymezením konkrétních 

ustanovení. 

Odůvodnění: 

Jde o naprosto neurčitý odkaz, který se vztahuje na celý oddíl – práva a 

povinnosti členů. Navrženým zněním by došlo ke značným problémům při 

jeho výkladu. 

Neakceptováno 

 

Jde o legislativní řešení známé z úpravy akciového práva, srov. § 

544, a navrhuje se i v úpravě společnosti s ručením omezeným (srov. 

navrhovaný § 240a). V zájmu jednotnosti je tatáž dikce navrhována i 

v družstevním právu.  

Legislativní zpracování, které by vypočítávalo jednotlivá ustanovení, 

není žádoucí s ohledem na případné budoucí legislativní změny. 

Výčtová ustanovení jsou problematická jednak pro jejich náchylnost 

ke změnám a jednak hrozí, že by některé pravidlo mohlo být ve výčtu 

opomenuto, což by vyvolávalo výkladové problémy. 

Pravidla, na která předmětné ustanovení míří, jsou vypočtena 

v důvodové zprávě (např. § 568 odst. 1 a 2, § 569 a 570). 

K bodu 686 

V § 683 navrhujeme odstavec 3 vypustit. 

Odůvodnění: 

 Novela dostatečně chrání zájmy dotčených členů tím, že změnu stanov 

podmiňuje udělením jejich výslovného souhlasu, navíc s ověřením 

totožnosti člena. Nechť je ponecháno na organizaci uvnitř jednotlivých 

družstev, zda bude souhlas získán před jednáním, v průběhu jednání nebo 

jiným způsobem (k odůvodnění viz také popis členské základny velkých 

družstev níže). 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

 

Cílem ustanovení je postavit najisto, že i o změnách stanov podle § 

731 odst. 1 písm. a) může rozhodovat shromáždění delegátů. Dále se 

staví najisto, že v takovém případě se rozhodování přímo dotýká 

oprávněných zájmů těch členů, kteří jsou podle § 731 odst. 2 povinni 

jednotlivě se změnou stanov souhlasit, tj. těch členů, kterým vznikne 

po splnění všech podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

(nedopadá tak na bydlící členy, členy, kteří již splnili všechny 

podmínky a čekají pouze na přidělení bytu, ani na ty členy, kteří své 

právo z nájmu již zkonzumovali – byl jim převeden byt do 

vlastnictví). 

Skutečnost, že s rozhodnutím mohou tito členové souhlasit i 

dodatečně, vyplývá z navrhovaného § 732. Aby byl více tento záměr 

zdůrazněn, bude návrh znít následovně: 

 

„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí i v případě, že shromáždění 

delegátů rozhoduje o změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a). 

Členem podle odstavce 1 je člen, kterému se při plnění podmínek 

pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu 

mají změnit tyto podmínky.“ 

K bodu 689 

V § 693 odst. 2 navrhujeme slova „tří čtvrtin všech členů“ nahradit slovy 

„alespoň dvou třetin přítomných členů“. 

Neakceptováno 

 

Srov. vypořádání připomínky k § 566 odst. 4. 
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Odůvodnění:  

Návrh navazuje na připomínku k bodu 636 - § 566 odst. 4. 

K bodu 697 

Ve vztahu k § 731 odst. 2, který fakticky znemožňuje změnu stanov, pokud 

jde o náležitosti uvedené v § 731 odst. 1 písm. a) navrhujeme:  

Varianta I.: odstavec 2, zcela vypustit, nebo alespoň 

Varianta II.: v odstavci 2 text „souhlas tří čtvrtin všech členů družstva“ 

nahradit textem:  „souhlas tří čtvrtin členů družstva, kteří mají s družstvem 

uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt, nebo souhlas tří čtvrtin 

hlasů delegátů, kteří zastupují členy družstva, kteří mají s družstvem 

uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt“. 

Odůvodnění:  

Novelizací dochází v podstatě zpřísnění úpravy týkající se schvalování 

změn uvedených v § 731 odst. 1 písm. a), neboť vyžadoval-li ZOK dosud 

souhlas členů, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na 

družstevní byt a kteří mají právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 

bytu, mají napříště se změnou stanov souhlasit ¾ všech členů družstva, tedy 

i těch, kterých se změna stanov nedotkne a kteří ani na rozhodování družstva 

nemají zájem. Markantní je tato situace zejména u větších družstev se 

stovkami a tisíci členů různých „úrovní“, u nichž dochází k častým 

změnám v členské základně. Tato družstva mají členy s užívacím právem 

k družstevnímu bytu, případně členy čekající na přidělení družstevního bytu, 

ale také členy, kteří svůj nárok na uspokojení bytové potřeby již 

„spotřebovali“ tím, že družstevní byt v minulosti užívali a požádali o jeho 

převod do svého vlastnictví. S převodem bytu do vlastnictví zákon 

automaticky nespojuje zánik členství v bytovém družstvu. Tito "nebydlící" 

členové mají v družstvu již jen základní členský vklad (symbolický) a není 

důvod, aby rozhodovali o podmínkách vzniku nájemního práva jiných členů, 

ostatně na tom ani nemají zájem a je obtížné je svolat k jakémukoli 

rozhodování. Tyto osoby již k družstvu kromě družstevního podílu se 

základním členským vkladem nemají žádný vztah, o rozhodování družstva 

se nezajímají a jsou rozptýleni po celé ČR i v zahraničí. Je třeba umožnit 

přijetí změny i ve velkých družstvech, v nichž o změnách stanov rozhoduje 

shromáždění delegátů. Vítáme naopak uvolnění rozhodování o náležitostech 

stanov uvedených pod písmenem b).  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

 

Ustanovení § 731 odst. 2 bude nově znít následovně: 

„Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených podle odstavce 1 v 

odstavci 1 písm. a) se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů 

družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na 

družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a souhlas těch členů 

družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto 

podmínky.“. 

K bodu 699 

V § 732 navrhujeme vypustit odstavec 3. V případě, že bude akceptována 

připomínka k bodu 697 ve Variantě I., navrhujeme vypustit § 732 celý. 

Neakceptováno 

 

Je pravdou, že jakékoli rozhodnutí členské schůze o změně stanov se 
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Odůvodnění: 

Ustanovení se jeví jako nadbytečné, vzhledem k tomu, že se rozhodování o 

jakékoli změně stanov družstva, nejen o změně podle § 731 odst. 1 písm. a) 

osvědčuje veřejnou listinou. Ustanovení § 80i notářského řádu, na něž se 

v odůvodnění odkazuje, nelze nalézt ve stávajícím ani v navrhovaném znění 

notářského řádu. 

osvědčuje veřejnou listinou, nicméně význam předmětného třetího 

odstavce je trochu jiný. Zdůrazňuje, že v případě, že je v důsledku 

dodatečného hlasování členů družstva rozhodnutí přijato, je nezbytné 

vyhotovit nový notářský zápis (půjde o notářský zápis podle § 80ga 

notářského řádu). Bude upravena důvodová zpráva tak, aby 

odkazovala na správné ustanovení notářského řádu (§ 80ga 

notářského řádu). 

Demonstrujme vše na konkrétní situaci. Na členské schůzi družstva 

se bude hlasovat o změně stanov podle § 731 odst. 1 písm. a). Pro 

nepřítomnost jednoho člena, kterému vznikne po splnění všech 

podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu, nebude příslušné 

rozhodnutí schváleno (bude chybět souhlas pouze tohoto člena), 

proto notář sepíše notářský zápis, že příslušné rozhodnutí nebylo 

přijato. Ve lhůtě 7 dnů však příslušný člen družstva doručí družstvu 

svůj souhlas. To však znamená, že dodatečně je rozhodnutí přijato 

(srov. § 655 odst. 2, který se použije obdobně na základě § 732 odst. 

4). Toto rozhodnutí musí být osvědčeno notářským zápisem, proto je 

formulován odstavec 3. 

Abychom vyloučili jakékoli pochyby, do odstavce 3 doplníme odkaz 

na odstavec 1 příslušného paragrafu. Nově tedy bude zní: 

„(3) Přijetí rozhodnutí členské schůze podle odstavce 1 se osvědčuje 

veřejnou listinou.“.  

Shodná změna bude učiněna v úpravě společnosti s ručením 

omezeným. 

K bodu 704 a 705 

Ve vztahu k § 741 odst. 1 a 2 zásadně nesouhlasíme s navrženou úpravou 

práv a povinností při užívání družstevního bytu. Navrhujeme přijmout 

takovou úpravu, podle níž podmínky nájmu družstevního bytu vyplynou 

primárně z kogentních ustanovení ZOK, dále ze stanov bytového družstva a 

až poté (subsidiárně, není-li v ZOK a ve stanovách bytového družstva 

určeno jinak) z OZ. 

Odůvodnění: 

Předkladatel bez důkladné analýzy a věcného zdůvodnění navrhuje zásadní 

změnu pojetí nájmu družstevního bytu, která je v rozporu s dosavadními 

právními předpisy i s praxí bytových družstev.  

Nájem družstevního bytu je zcela odlišný právní vztah než obecně nájem 

bytu upravený občanským zákoníkem. Nájem bytu upravený občanským 

zákoníkem představuje právní vztahy mezi subjekty zákonem blíže 

nevymezenými, jehož účelem je pronájem bytu za cenu, v níž je zahrnuta 

Částečně akceptováno 

 

Nelze souhlasit, že jde o změnu pojetí nájmu družstevního bytu. 

Navrhovaná změna reaguje na stávající nejistotu, zda se stanovy 

bytového družstva mohou odchýlit od kogentní úpravy v občanském 

zákoníku, či nikoli. M. Novotný sice dovozuje, že se stanovy mohou 

odchýlit od kogentní úpravy nájmu (M. Novotný in Novotný, M., 

Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. Bytové spoluvlastnictví a bytová 

družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 352), 

opačně však F. Cileček (F. Cileček in Štenglová, I., Havel, B., 

Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, komentář k § 741), Z. 

Čáp (Z. Čáp in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. 

Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, s. 2723, 2724) a M. Hulmák s E. Kabelkovou (M. 
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také příslušná míra zisku, a vytváří určitou nerovnost smluvních stran, kdy 

zákonodárce ochraňuje oprávněné zájmy slabší strany (nájemce) proti 

případné libovůli pronajímatele. Nic takového nepřichází v úvahu v případě 

užívání (nájmu) družstevního bytu. U družstevního bytu jde v prvé řadě o 

nájem, jehož účelem není pronajímat byt za nájemné, které bude 

zahrnovat také příslušnou míru zisku pro pronajímatele, nýbrž jde o 

princip „neziskového“ nájemného, podle ust. 744 ZOK.  

Předkládaný návrh nebere v úvahu, že člen bytového družstva užívá 

družstevní byt z titulu svého členství v družstvu, na pořízení bytu se 

finančně podílel a o podmínkách užívání družstevního bytu jakožto člen 

družstva spolurozhoduje. Vystupuje tedy na straně uživatele (nájemce) 

bytu, ale účastní se i v osobě poskytovatele bytu tím, že spolu s ostatními 

členy družstva rozhoduje demokratickým způsobem o všech stěžejních 

záležitostech, včetně způsobu výpočtu nájemného (které ze zákona není 

ziskové) a včetně podmínek užívání družstevního bytu oproti nájmu bytu 

podle občanského zákoníku (obecně). 

Nájem družstevního bytu je založen na odlišných principech a odlišných 

mechanismech kontroly než běžný nájemní vztah. Členství v bytovém 

družstvu a s ním spojené právo užívání družstevního bytu je založeno na 

principu družstevní demokracie, rovnosti členů, spravedlnosti, 

svépomoci a solidarity. Není zcela jasné, v jakých situacích je člen družstva 

předkladatelem návrhu považován za slabší stranu, aby mu musela být 

poskytována ochrana podle obecné úpravy nájmu bytu dle občanského 

zákoníku (včetně absolutní neplatnosti zakázaných ujednání). Pokud by se 

mělo jednat o situace, kdy bude např. člen přehlasován při rozhodování o 

stanovách obsahujících také práva a povinnosti spojená s užíváním 

družstevních bytů (ačkoli jde o výkon družstevní demokracie, kdy má každý 

člen jeden hlas, resp. hlasy bydlících členů mohou mít váhu větší), má 

každý člen právo dovolat se neplatnosti takového rozhodnutí soudní 

cestou do 3 měsíců ode dne, kdy se o přijetí rozhodnutí dozvěděl.  V 

případě, že by byla po členovi vymáhána povinnost upravená stanovami, 

která by byla v rozporu se zákonem, veřejným pořádkem nebo dobrými 

mravy, mohl by se člen proti uplatňování nároků družstva bránit 

s odkazem na neplatnost této části stanov i později. Ochrana je 

poskytována členovi družstva také při vyloučení přesně popsaným 

postupem, nezbytností předchozí výstrahy a žalobou o platnosti 

rozhodnutí o vyloučení z družstva.   
Vedle principiálních námitek k navržené úpravě poukazujeme také na 

faktickou nevhodnost nebo nepoužitelnost úpravy nájmu bytu 

Hulmák, E. Kabelková in Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 354).  

Je sice pravdou, že právo na uzavření nájemní smlouvy je jedním 

z členských práv spojených s družstevním podílem, to však bez 

dalšího neznamená, že v bytovém družstvu nemůže být slabší strana, 

kterou je třeba chránit. Obecně lze konstatovat, že i obchodním 

korporacím je vlastní přítomnost slabší strany a že i právo 

obchodních korporací zavádí některé instituty, které slabší stranu 

chrání, např. actio pro socio, právo dovolat se neplatnosti usnesení 

nejvyššího orgánu, požadavek na rozhodování kvalifikovanou 

většinou či požadavek souhlasu všech. O změně podmínek nájmu by 

napříště měla rozhodovat prostá většina přítomných, tj. řada členů 

může být přehlasována. Ti v konečném důsledku představují slabší 

stranu, která je ve stejném postavení jako nájemce – tj. buď na 

podmínky přistoupí, nebo z nájemního vztahu odejde; členové 

bytového družstva jsou navíc oproti běžným nájemcům k družstvu 

vázáni svou majetkovou účastí, není proto tak jednoduché a často ani 

výhodné se z tohoto vztahu vyvázat -  tím spíše je nezbytné je 

chránit. 

Pokud jde o argument, že (přehlasovaný) člen družstva se může 

dovolat neplatnosti změny stanov soudní cestou, nepovažujeme za 

žádoucí, aby byla iniciativa a rovněž náklady přenášeny na slabší 

stranu. Ostatně vydání soudního rozhodnutí je časově náročné a 

dotčený člen by byl v mezidobí ve značné nejistotě (a družstvem 

zřejmě i nucen ve stanovách uvedené pravidlo dodržovat, případně za 

to sankcionován – hrozba vyloučení). Tento přístup není vhodný ani 

s ohledem na existenci úpravy nájmu v občanském zákoníku, která 

jistý standard ochrany nájemce představuje. 

Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá 

specifika, tato specifika jsou však upravena speciální úpravou 

v zákoně o obchodních korporacích a vylučují tak obecnou úpravu 

v občanském zákoníku. Zákon o obchodních korporacích kogentně 

stanoví způsob ukončení nájemního vztahu (§ 734 z.o.k.), s ohledem 

na skutečnost, že je právo nájmu spojeno s podílem, stanoví, že se 

společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 736 a 737 z.o.k.), 

dále kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba neurčitá [§ 

742 písm. a) z.o.k.], či neziskové nájemné (§ 744 z.o.k.). 

V návaznosti na minulé připomínkové řízení jsme navíc uznali, že je 
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v občanském zákoníku pro družstevní bydlení. Z těchto námitek vzal 

navrhovatel doposud v úvahu pouze námitku týkající se vlastní úpravy 

běžné údržby a drobných oprav, které jsou pro běžný nájem 

upraveny nařízením vlády č. 308/2015 Sb. Podřazením družstevního 

nájmu pod obecnou úpravu nájmu bytu v občanském zákoníku by 

vzhledem rozporům popsaným níže vznikaly výkladové problémy, 

jakou úpravu je možné použít. 
Ustanovení § 741 ZOK je třeba upravit tak, aby nepředstavovalo jako dosud 

„zpětný odkaz“ na úpravu občanského zákoníku – v tomto směru viz též 

závěry členů Expertní skupiny KANCL při jednání se zástupci Družstevní 

asociace ČR dne 10. 7. 2013, týkající se „zpětného odkazu v § 741 ZOK na 

právní úpravu nájmu bytu v občanském zákoníku. Výsledkem uvedeného 

jednání byl příklon k názoru, že podmínky nájmu družstevního bytu 

vyplývají primárně ze ZOK a stanov a až poté (subsidiárně, není-li v ZOK a 

ve stanovách b nového družstva určeno jinak) z občanského zákoníku.  

Negativní dopad navrhované úpravy na konkrétní oblasti nájmu 

družstevního bytu: 

 Stavební úpravy prováděné družstvem: Stavební úpravy 

v domě družstvo schvaluje demokratickou většinou. Tam, kde 

by stavební úprava zasahovala i do jednotlivých bytů (např. 

výměna oken, výměna stoupaček aj.) mohl by přes rozhodnutí 

většiny každý člen družstva s právem nájmu družstevního 

bytu uplatnit právo veta a stavební úpravy uvnitř bytu 

nestrpět, pokud by provádění takových prací představovalo 

pro nájemce např. větší nepohodlí (viz § 2259 OZ). Taková 

úprava by v podstatě zablokovala modernizace a větší 

stavební úpravy bytových domů.  

 Podnájem: Schvalování osob, které budou se členem družstva 

nebo namísto něho užívat družstevní byt (s výjimkou osob 

blízkých), je jedinou možností družstva, jak ovlivnit 

bezproblémové bydlení ostatních osob v domě. Družstva proto 

často mají ve svých stanovách omezení, že jejich souhlasu 

podléhá jakýkoli podnájem družstevního bytu (nejen 

podnájem bytu, v němž člen družstva nebydlí). Navrženou 

úpravou bude tato kontrola družstva omezena, budou vznikat 

spory, zda cizí osoba užívá byt se členem družstva nebo 

samostatně, což je pro družstvo obtížně prokazatelné.  

 Sankce při neplacení: Po zrušení poplatku z prodlení 

týkajícího se nájemného (k 1.1.2014) a plateb na služby (k 

žádoucí, aby se stanovy bytového družstva mohly odchýlit i od 

úpravy běžné údržby a drobných oprav v občanském zákoníku, resp. 

v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a 

drobné opravy související s užíváním bytu. 

Považujeme za žádoucí v odůvodněných případech připustit 

odchylku od obecných pravidel v občanském zákoníku, ve zbytku by 

se však měl aplikovat občanský zákoník. Takovým dalším případem 

(kromě běžné údržby a drobných oprav) se jeví i problematika 

stavebních úprav bytu a domu. V zákoně o obchodních korporacích 

proto bude stanoveno, že stanovy bytového družstva upraví 

okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat byt a dům.  

V případě podnájmu není rozdíl mezi běžným nájmem a družstevním 

nájmem. Občanský zákoník umožňuje podnajmout bez souhlasu 

pronajímatele pouze část bytu, a to za podmínky, že v bytě bydlí i 

nájemce. Vychází se z ideje, že bydlící nájemce je zárukou, že 

nebude docházet k narušování poměrů v domě a že neumožní 

poškozování bytu. Souhlasíme s připomínkovým místem, že výklad 

občanského zákoníku je nicméně sporný s ohledem na § 2272 odst. 2 

OZ. Z jakého důvodu se tato koncepce nehodí pro družstevní nájem, 

není z připomínek zřejmé. Ani společenství vlastníků jednotek 

nemůže ovlivnit, kdo bude sousedem jiného vlastníka, stejně tak ani 

v běžných vlastnických vztazích není možno určit, kdo koupí vedlejší 

dům. Má-li být opuštěna koncepce, že podnájem části bytu, ve 

kterém nájemce sám bydlí, je možný bez souhlasu pronajímatele, měl 

by se změnit občanský zákoník jako takový.  

Ani v případě sankcí při neplacení nájemného nevidíme rozdíl mezi 

běžnými nájemními vztahy a družstevním nájmem. I v případě 

porušení povinností z družstevního nájemního vztahu je třeba trvat na 

obecném přístupu v občanském zákoníku. Vychází se z ideje, že by 

nemělo docházet k dalšímu zadlužování nájemce a dalšímu „trestání“ 

(což má ostatně celospolečenské důsledky – obchod s chudobou atd.). 

Pro porušování povinností z nájmu je třeba přikročit k jiným 

zákonem předvídaným nástrojům – například vyloučení z družstva. 

Pokud by měl být opuštěn zákaz ukládání smluvních pokut, muselo 

by se tak stát v obecné rovině v občanském zákoníku. 

Pokud jde o pravidla pro užívání bytů a domů. Zákon nezakazuje 

družstvům vydat pravidla pro užívání bytů a domů, resp. společných 

částí domu. Ochranná ustanovení nájmu dopadají na nájem bytu – tj. 

na prostorově oddělenou část domu. To nevylučuje, že v domě jsou 
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1.1.2016) si družstva stanovami přijala vlastní sankce při 

prodlení s placením úhrad spojených s užíváním družstevních 

bytů, neboť zákonný úrok z prodlení (k dnešnímu dni 8,75% 

p.a.) nemotivuje dlužníky k placení (je výrazně nižší než 

úroky a sankce kterékoli firmy poskytující spotřebitelské 

úvěry). Nízký zákonný úrok z prodlení zároveň znevýhodňuje 

postavení družstva jakožto věřitele v konkurenci ostatních 

věřitelů např. v exekučním nebo insolvenčním řízení. 

Rozhodnutí družstev o vyšších sankcích, byť by byla přijata 

drtivou většinou členů nebo dokonce všemi členy, by byla 

absolutně neplatná podle § 2239 OZ.  

 Pravidla pro užívání bytů a domů: Ačkoli se dosud vedou 

diskuze o tom, nakolik si mohou vlastníci jednotek upravit 

pravidla pro užívání společných částí domu stanovami SVJ, 

v případě družstevních domů by byla vlastní úprava omezující 

některá práva nájemců, která však zaručuje obecná úprava 

nájmu bytu, nepřípustná podle § 2239 OZ. K rozdílné 

možnosti upravovat vnitřní poměry v domě stanovami ve 

srovnání s vlastníky jednotek nevidíme důvod. 

 Práce v domech (úklid domů svépomocí): V řadě družstev 

je ještě dnes obvyklé některé služby spojené s užíváním bytů 

zajišťovat svépomocí členů (typicky úklid chodeb), čímž 

členové docilují další snížení nákladů na bydlení. Také tyto 

povinnosti nájemců (členů družstev) by se staly zřejmě 

zakázanými podle § 2239 OZ. 

 Práce a podnikání v bytech: Vzhledem k tomu, že hlavním 

účelem existence bytových družstev je zajistit bydlení svých 

členů, upravují si některá družstva podmínky pro podnikání a 

práci v bytech ve stanovách. Navržená úprava by specifickou 

úpravu nad rámec § 2255 odst. 2 nepřipouštěla. 

V následujících případech je použití úpravy nájmu bytu v občanském 

zákoníku vyloučeno speciální úpravou, což však neznamená, že je úprava 

obecného nájmu bytu v občanském zákoníku pro užívání družstevních bytů 

vhodná, nýbrž dokazuje, jak zásadně se družstevní nájem od běžného nájmu 

bytu odlišuje: 

 Vznik práva užívat družstevní byt: je v bytovém družstvu 

vázán na členství v družstvu spojené s vlastnictvím 

družstevního podílu (jeho převod, přechod nebo vznik 

družstevního podílu přijetím za člena).  

ještě určité společně užívané části, které užívají všichni vlastníci. 

Tuto část domu však již stricto sensu nemají členové v nájmu, proto 

se ochranná ustanovení občanského zákoníku nepoužijí. 

Pokud stanovy bytového družstva ukládají členům povinnost uklízet 

společné prostory (nenajímá se uklízecí společnost), nejde podle 

našeho názoru o „povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně 

nepřiměřená“, tzn. nejedná se o ujednání zakázané dle § 2239 OZ. 

Právě naopak, jde o efektivní údržbu domu, která šetří i náklady 

jednotlivým členům, resp. celému družstvu. Pokud člen není ochoten 

sám uklízet, může si na to najmout třetí osobu.  

Co se týče zákazu práce a podnikání v bytech, nedomníváme se, že je 

dáno specifikum družstevního nájmu oproti nájmu běžnému. Je sice 

pravdou, že účelem bytového družstva je zajištění bytových potřeb 

členů, na družstevní nájem se nicméně nezřídka hledí jako na 

kvazivlastnický vztah (členové výlučně užívají byt, který fakticky i 

zaplatili prostřednictvím základního a dalšího členského vkladu), 

není proto důvod je omezovat nad míru, která by rušila soužití 

v domě. Občanský zákoník přináší vyvážené řešení, které umožní 

podnikat v domě pouze za podmínek, že to nezpůsobí zvýšené 

zatížení pro byt nebo dům. Pokud by měl být tento systém opuštěn, 

měl by být měněn koncepčně v občanském zákoníku. 
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 Ukončení užívacího práva k družstevnímu bytu je stejně 

jako vznik takového práva spojeno s členstvím v bytovém 

družstvu. Výpověď z družstevního bytu výslovně zakazuje 

ustanovení § 734 odst. 2 ZOK. Porušuje-li člen své povinnosti 

závažným způsobem, nemůže mu být nájem družstevního bytu 

vypovězen, ale musí být z družstva vyloučen. Člen má nárok 

na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu 

neurčitou, pokud se na pořízení podílel dalším členským 

vkladem a pokud splňuje další podmínky zákona a stanov. 

Nepřichází v úvahu proto ani ukončení nájmu uplynutím doby.  

 Nájemné se mezi družstvem a členem družstva neujednává, 

ale je stanoveno rozhodnutím družstva. Jeho výše je omezena 

účelně vynaloženými náklady na správu družstevních bytů. 

Bytové družstvo rozhoduje rovněž o rozúčtování cen a úhradě 

služeb poskytovaných s užíváním bytů a neujednává tyto 

záležitosti s každým bydlícím členem.  

 Zvyšování nájemného způsobem stanoveným v OZ nad míru 

účelně vynaložených nákladů je vyloučeno ustanovením § 744 

ZOK, a to i v případě zlepšení užitné hodnoty bytů (náklady na 

úpravy nesou členové družstva v nájemném).  

 Následky smrti nájemce: Družstevní podíl a s ním spojené 

právo užívání družstevního bytu jsou předmětem dědění a 

nájem nepřechází podle obecné úpravy OZ (ustanovení § 2279 

odst. 5 je nepřesné v terminologii, když používá termín 

„členský podíl“ a nikoli „družstevní podíl“). 

 Nájem družstevního bytu nemůže vzniknout fikcí podle § 

2238, pokud nebudou zároveň splněny další podmínky pro 

vznik užívacího práva (členství v družstvu a splnění vkladové 

povinnosti). 

I z tohoto stručného výčtu vyplývá zásadní odlišnost nájmu družstevního 

bytu a nepromyšlenost navržené koncepce.  

Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 707 

Ve vztahu k § 748 a 749 zásadně nesouhlasíme s úpravou vypořádacího 

podílu. Navržená úprava je složitá, obsahuje mezery, které budou činit 

v praxí potíže a je pro družstva velmi nákladná. Pokud má být přijata 

kogentní úprava (což se vzhledem k různorodosti jednotlivých typů 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 748 a 749 budou znít následovně: 

„§ 748 

 

(7) Vypořádací podíl člena bytového družstva určí stanovy, 
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bytových družstev nejeví jako vhodné), je třeba ponechat prozatím 

družstvům možnost upravit si výši vypořádacího podílu stanovami, jako 

tomu bylo po celou dobu existence bytových družstev až do 31.12.2013 a 

jako je tomu dosud u všech ostatních korporací, družstva nevyjímaje (jiná 

než bytová).  

Navrhujeme proto v aktuálně platném znění § 748 vypustit odstavec 1). 

Variantou je ponechat dosavadní úpravu do nalezení jiného vhodného 

řešení.  

Odůvodnění: 

Navržená úprava razantním způsobem zasahuje do historické právní úpravy 

bytových družstev a nerespektuje účel, k němuž jsou bytová družstva 

zřizována - uspokojování bytových potřeb členů družstva. Družstvo již 

nebude moci volný byt přidělit jinému členovi (bez výstavby nových bytů se 

již družstvu žádné byty ani neuvolní), ale bude muset uvolněný družstevní 

podíl nabízet na realitním trhu. Jedná se o jeden z bodů novely, která se 

snaží úpravu bytových družstev přiblížit úpravě kapitálových společností 

bez zohlednění specifik bytových družstev. V bytovém družstvu, na rozdíl 

od kapitálové společnosti, je však podíl svázán s právem užívání konkrétní 

části majetku. Je nutno si zároveň uvědomit, že k ukončení účasti v bytovém 

družstvu dochází častěji než ukončení účasti v jiných obchodních 

korporacích. Nejčastějším důvodem ukončení členství v bytovém družstvu 

je vyloučení člena, které má sankční charakter a je dnes v podstatě jediným 

účinným nástrojem bytového družstva proti neplatičům.  

Vypořádací podíl proto musí být určen jednoduše a takovým způsobem, 

který družstvo nebude zbytečně zatěžovat finančně, personálně ani 

jiným způsobem (hrozící soudní spory ohledně přiměřenosti ceny, kolize 

prodeje podílu s exekučním a insolvenčním řízením, otázka vhodnosti 

jiné úpravy vypořádacího podílu u osob dobrovolně ukončujících účast 

v BD aj.). 

Navrhované řešení je komplikované a nákladné, přičemž náklady musí 

nést ostatní členové družstva (náklady na prodej, dražbu, vyklizení bytu a 

jeho uvedení do obyvatelného stavu), tedy ti, kteří své povinnosti řádně plní 

a ničím se neprovinili. Při vyloučení člena z družstva pro neplacení nese 

družstvo takové náklady za situace, je na něm (resp. platících členech 

družstva) tíha nákladů za člena neplatícího.  

Bytová družstva přitom nezaznamenávají ze strany členů požadavek na 

změny způsobu vypořádacího podílu, a dokonce ani námitky proti výši 

vypořádacího podílu ze strany členů vyloučených. Změny současné úpravy 

z důvodů hrozících bankrotů požadovala pouze družstva v lokalitách 

musí však vždy odpovídat spravedlivému uspořádání 

vztahů mezi členem a bytovým družstvem. 

(8) Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl roven výši 

splněného členského vkladu. Liší-li se však významně ke 

dni zániku účasti člena v bytovém družstvu reálná 

hodnota družstevního podílu od výše splněného 

členského vkladu, odpovídá výše vypořádacího podílu 

reálné hodnotě družstevního podílu. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního 

bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 36 měsíců ode 

dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen 

nájemcem, nebo uplynutím 36 měsíců poté, kdy byla nebo 

mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623 

748, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího 

člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, 

kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

 (2) U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný 

uplynutím 6 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 

zjištěna jeho výše podle § 748. Byl-li takový člen z 

bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 

1 věty první až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v 

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 

řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno.“. 
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s drastickým poklesem cen družstevních podílů (až pod hranici členských 

vkladů) a družstva plánující novou výstavbu z členských vkladů. Těmto 

družstvům však navržená úprava řešení nepřináší, zatěžuje je naopak 

dalšími náklady a prodražuje vymáhání jejich pohledávek.  
Nově zaváděný institut uvolněného družstevního podílu a postavení družstva 

jako zástupce (zřejmě se má jednat o zástupce vyloučeného člena, jak 

vyplývá z důvodové zprávy) vyvolává celou řadu zásadních praktických 

problémů, z čehož vyplývá, o jak složitou a specifickou problematiku se 

jedná a jak náročný si navrhovatel vytýčil úkol, jestliže zamýšlel 

stanovit kogentní pravidlo, které by bylo vhodné pro všechny typy a 

velikosti bytových družstev:  

xiv. Jestliže skončí účast člena v družstvu, přestává dosavadní 

člen okamžikem členství družstevní podíl vlastnit. 

Družstevní podíl zaniká a bývalému členovi vzniká nárok 

na vypořádací podíl. Práva a povinnosti dosud spojená 

s družstevním podílem (který zanikl) nemůže bývalý člen 

logicky vykonávat. Užívání družstevního bytu přestává být 

spojeno s družstevním podílem (neboť ten zanikl) a 

družstevní byt se stává volným právně a po vystěhování 

bývalého člena i volným fakticky. Buď tedy družstevní 

podíl existuje (pokud trvá členství v družstvu) nebo 

neexistuje (pokud již členství zaniklo – v tomto případě je 

však vyloučeno vlastnictví byť i „holé“, o němž uvažuje 

důvodová zpráva). Družstvo nemůže prodávat podíl, který 

již neexistuje. Tento zásadní rozpor a nesoulad 

s družstevním právem návrh neřeší. 

xv. Návrh předpokládá, že „uvolněný podíl“ bude prodán do 1 

roku od doby, kdy bude zřejmé, že se člen proti vyloučení 

nebrání podáním žaloby nebo kdy soud pravomocně 

rozhodne o oprávněnosti vyloučení. Návrh ale vůbec 

neuvažuje o tom, že by bývalý člen měl dosud užívaný byt 

také vyklidit. Prodej družstevního podílu bez vyklizení 

bytu nemá smysl, neboť se dosáhne výrazně nižší ceny 

(cenu sníží užívání bytu problematickou osobou, za kterou 

lze osobu vyloučenou z bytového družstva pro závažné 

porušování jejích povinností považovat). To může vést ke 

skupování uvolněných družstevních podílů ze strany 

spekulantů. Pokud dojde k prodeji družstevního podílu 

přesto, že byt nebyl vyklizen, může nabyvatel 
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uvolněného podílu požadovat po družstvu uvolnění 

bytu (realizaci vyklizení opět na náklady družstva) a 

jeho uvedení do obyvatelného stavu. Tím vzniknou 

družstvu náklady, které si již nebude moci 

z vypořádacího podílu odečíst (viz také níže bod iii.). 

Jestliže by se měl vyklizení bytu domáhat nabyvatel 

družstevního podílu, chybí úprava exekučního titulu.  

xvi. Návrh neuvažuje o tom, že nemusí být uvolněný podíl 

prodán vůbec, a to ani při snižování podání ve veřejné 

dražbě. S nemožností obsadit uvolněný byt ve vlastnictví 

družstva se potýkají v některých lokalitách družstva již 

dnes. Zaváděná povinnost prodávat uvolněný podíl 

postupem podle § 748 přinese družstvům další náklady 

(náklady na znalecký posudek, který určí přiměřenou cenu 

zpeněžení, odměnu realitní kanceláři a vydražiteli, náklady 

na uvedení bytu do obyvatelného stavu, je-li vyklizen a 

náklady na zaměstnance, který se prodejem uvolněného 

družstevního podílu bude muset ve své pracovní době 

zabývat, přičemž tyto posledně jmenované náklady 

družstva budou velmi obtížně doložitelné). Uvolněný podíl 

bude neprodejný evidentně vždy když skončí členství 

v družstvu v důsledku opakovaně neúspěšné dražby 

konané soudním vykonavatelem nebo exekutorem (§ 610 

písm. j)). 

xvii. Splatnost vypořádacího podílu v bytovém družstvu je 

dnes a byla i před 1.1.2014 vázána na vyklizení 

předmětného bytu dosavadním členem. Vyklizení bytu, jak 

bylo již uvedeno v bodě i. navržená úprava vůbec neřeší a 

splatnost vypořádacího podílu váže na lhůtu „bez 

zbytečného odkladu po prodeji“. V okamžiku výplaty 

vypořádacího podílu však ještě nebudou známy veškeré 

náklady spojené s prodejem (platby dosavadního člena 

za užívání bytu do vyklizení, náklady na vyklizení bytu 

a na uvedení bytu do obyvatelného stavu), takže je 

družstvo reálně nebude moci od vypořádacího podílu 

odečíst ani je započíst.   
xviii. Pokud bude dosavadní člen družstevní byt užívat i přes 

zákaz uvedený v navrženém § 748 odst. 2 (podle něhož 

nelze vykonávat práva a povinnosti spojená s uvolněným 
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podílem), není zřejmé, jaký charakter by měly mít 

platby dosavadního člena za užívání družstevního bytu, 

který dosud byt nevyklidil. V úvahu přichází náhrada 

nájemného nebo bezdůvodné obohacení. Vhodné by bylo 

zachování povinnosti dosavadního člena hradit i po 

ukončení členství zálohy na služby spojené s užíváním 

bytu.  

xix. Návrh neřeší střet prodeje uvolněného podílu s prodejem 

družstevního podílu v exekučním a insolvenčním 

řízením (podle dosavadní úpravy se zánikem členství 

zaniká i družstevní podíl).  

xx. Návrh umožňuje družstvu v § 749 odst. 2 započíst proti 

pohledávce bývalého člena na vyplacení vypořádacího 

podílu splatné pohledávky vzniklé za trvání i po zániku 

členství. Obecná možnost započtení není dostatečná a 

vhodná – např. pokud bude zahájena exekuce na majetek 

vyloučeného člena, započtení již možné není a družstvo by 

provádělo zpeněžení podílu v podstatě na své náklady ve 

prospěch ostatních věřitelů, která mají při rozvrhu výtěžku 

zpeněžení před družstvem přednost. V případě prosazení 

navrženého znění koncepce bylo by nutno řešit zajištění 

dluhů spojených s užíváním družstevních bytů ve prospěch 

bytových družstev dalšími nástroji, např. přednostním 

právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení v exekuci nebo 

konkurzním řízení.  

xxi. Obdobně pokud skončí členství v družstvu schválením 

oddlužení zpeněžením majetku, není navržená úprava 

vypořádacího podílu provázána s předpisy insolvenčního 

práva, takže družstvo nemá zaručeno, že ačkoli provede 

zpeněžení majetku na své náklady, uspokojí své 

pohledávky podle navrženého § 749 odst. 2 i nad 

rozsah redukce pohledávek (dnes až do výše 30%). 

Družstvo by tak prakticky zpeněžovalo majetek ve 

prospěch ostatních věřitelů bývalého člena.  

xxii. Lze očekávat soudní spory o přiměřenost ceny. Není 

jasné, jak přiměřenou cenu určit. V případě družstevního 

podílu je cena závislá mj. na následném převodu bytu do 

vlastnictví, který umožní financování nákupu uvolněného 

družstevního podílu hypotékou. Spory o přiměřenost ceny 
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by mohlo částečně eliminovat získání souhlasu oprávněné 

osoby, bude-li to v zákoně upraveno (může pomoci 

v případech, kdy lze souhlas získat).  

xxiii. Pokud by měla být navržená koncepce prosazena, bylo by 

nutné ji dále dopracovat, např. zavedením nového 

způsobu vzniku členství v bytovém družstvu a nového 

způsobu vzniku nájmu družstevního bytu, případně 

přednostním právem pro člena družstva na příklep ve 

veřejné dražbě, pokud by učinil nejvyšší podání spolu se 

třetí osobou, která není členem družstva, nebo zavedením 

exekučního titulu na vyklizení bytu po příklepu v dražbě 

obdobně jako v § 336j osř.  

xxiv. Zejména v případě insolvenčního řízení, v němž může být 

rozhodnuto o oddlužení, nebo v případě konkurence více 

exekučních řízení může být poměrně složitý právní 

problém otázka, kdo je osobou oprávněnou. Případné 

řešení této otázky může být další komplikací institutu 

uvolněného družstevního podílu spojenou se zvýšenými 

náklady na právní služby. Případně je vhodné oprávněné 

osoby taxativně vyjmenovat. 

xxv. Návrh neřeší situace, jak má družstvo postupovat, pokud 

již dojde k prodeji uvolněného družstevního podílu a 

následně dojde k obnovení členství podle § 627 ZOK. 

Může jít o případy, kdy byt již bude užíván novým členem.  

xxvi. Při nedostatku finančních zdrojů, které jsou nezbytné ke 

krytí nákladů na prodej uvolněného podílu a s ohledem na 

výše popsaná rizika, bude družstvo zvažovat, zda 

k vyloučení člena z družstva vůbec přistoupí, což je 

z hlediska postavení ostatních řádně platících členů 

v rozporu s dobrými mravy. Prodej uvolněného podílu 

návrh novely vyžaduje po bytovém družstvu za situace, 

kdy družstvo již delší dobu financuje výpadek příjmů od 

vylučovaného člena, neboť ve většině případů se jedná 

o dlouhodobého neplatiče a před vznikem nároku na 

vyplacení vypořádacího podílu, resp. před zahájením 

prodeje uvolněného družstevního podílu, muselo dát 

družstvo členovi výstrahu před vyloučením, muselo 

rozhodnout o vyloučení, muselo projít odvolacím řízením 

v rámci družstva a případným soudním řízením o platnosti 
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vyloučení.  

Při úvahách o hledání ideálního způsobu určení vypořádacího podílu přitom 

nelze odhlížet od skutečnosti, že člen bytového družstva měl možnost až 

do skončení účasti v družstvu za družstevní podíl obdržet jeho reálnou 

hodnotu (na rozdíl od jiných korporací, v nichž podíl nemusí být volně 

převoditelný), měl možnost družstevní podíl sám prodat za cenu 

dosažitelnou na reálném trhu a převzít na sebe nutnou aktivitu, která se však 

předloženým návrhem přenáší na bytové družstvo. Bytové družstvo nesmí 

podle stávající právní úpravy převodům družstevních podílů bránit, takže při 

prodeji družstevního podílu záleží jen na členovi, za kolik družstevní podíl 

prodá a komu.  

Možnost snížit výši vypořádacího podílu pod výši splněného členského 

vkladu při dobrovolném opuštění družstva hodnotíme kladně, neboť by 

odstranila riziko úpadku některých družstev. Obáváme se však toho, že 

úprava stanov nemusí být posouzena jako „jiný vhodný způsob určení“ a 

náhradní řešení upravené § 36 odst. 3 a 4 je pro bytová družstva zcela 

nevhodné (jestliže si takové řešení nedohodnou členové družstva ve 

stanovách, teoreticky však taková možnost přichází v úvahu pouze u malých 

družstev).  

Zmínka o zániku pracovního poměru podle § 579 odst. 2 se jeví jako 

nadbytečná, neboť nám není znám žádný případ bytového družstva, v němž 

by bylo členství v bytovém družstvu vázáno na trvání pracovního poměru 

k družstvu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

V § 579 navrhujeme na konec odstavce 1 doplnit větu „Podmínka 

pracovního poměru se považuje za splněnou také v případě, že člen družstva 

je zvolen do funkce ve voleném orgánu družstva, kterou nemůže vykonávat 

v pracovním poměru, a současně nevykonává pro družstvo jinou práci 

v pracovním poměru, a to po dobu výkonu této funkce.“. 

Odůvodnění:  

Vlivem aktuální judikatury a převažujícího ustáleného výkladu týkajícího se 

výkonu funkce (v důsledku kterého nelze funkci vykonávat v pracovním 

poměru) nastává v případě družstev, ve kterých je členství podmíněno 

pracovním poměrem, neřešitelná situace při volbě člena do orgánu družstva 

(zejména do funkce předsedy představenstva). Nemůže-li zvolený člen 

orgánu svoji funkci vykonávat v pracovním poměru (a nevykonává pro 

družstvo v pracovním poměru jinou práci), přestává splňovat jednu 

z podmínek členství. Nesplňuje-li jednu z podmínek členství, nemůže být 

Neakceptováno 

 

Připomínkovým místem namítaná neřešitelná situace není způsobena 

vlivem aktuální judikatury a převažujícího výkladu. Již rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu za účinnosti obchodního zákoníku došla 

k závěru, že funkci člena statutárního orgánu není možno vykonávat 

v pracovním poměru (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu 

dne 15. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 963/2002). Přestože později došlo 

k zakotvení § 66d do obchodního zákoníku, šlo o pravidlo aplikované 

pouze dočasně (mezi lety 2012 a 2013). Na druhou stranu i obchodní 

zákoník stanovil pravidlo obdobné § 579 (srov. § 227 odst. 3 ObchZ). 

Nutno upozornit, že stanovy družstva nemusí členství v družstvu 

podmiňovat pracovním poměrem k družstvu. Je na uvážení členů 

družstva (zakladatelů), zda chtějí stanovit tuto podmínku. Úprava je 

v tomto ohledu dispozitivní. Stanovy navíc mohou určit, že členství 
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členem družstva. Nemůže-li být členem družstva, nemůže být ani členem 

jeho orgánu. 

v družstvu nezaniká zánikem pracovního poměru (srov. § 579 odst. 2 

část věty za středníkem). Je-li úprava dispozitivní, umožňuje rovněž 

ve stanovách určit podmínky, za kterých se podmínka pracovního 

poměru považuje za splněnou. To může být i výkon funkce ve 

voleném orgánu družstva. 

Ve skutečnosti tedy nejde o neřešitelnou situaci; k jejímu vyřešení 

postačí změnit stanovy. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

V § 580 odst. 2 písm. a) navrhujeme na konci doplnit slova „v případě 

bytového družstva také rodné číslo,“. 

Odůvodnění: 

Bytová družstva používala historicky rodné číslo jako jednoznačný a 

neměnný identifikátor člena družstva zvyšující právní jistotu, že je jako člen 

vedena družstvem správná osoba. Rodné číslo je také jediným 

jednoznačným identifikátorem pro vyhledávání osob v insolvenčním 

rejstříku, které umožňuje družstvu včas zareagovat na zahájené insolvenční 

řízení a podat přihlášku pohledávky vůči neplatícímu členovi. Bez rodného 

čísla neplatiči lustraci v rejstříku unikají. Stačí, když změní příjmení, 

družstvu takovou skutečnost neohlásí a stanou se pro něj nedohledatelnými. 

V současné době se bytová družstva potýkají se stanoviskem Úřadu na 

ochranu osobních údajů, podle jehož právního názoru lze rodná čísla 

evidovat pouze pokud tak výslovně stanoví zákon. Zavedení rodných čísel 

jako povinné součásti seznamu členů by fungování družstev usnadnilo jak 

z hlediska členské evidence, z hlediska oprávněnosti zpracování osobních 

údajů i z hlediska vymáhání pohledávek.  

Neakceptováno 

 

V zájmu ochrany osobních údajů a zamezení nepřípustných excesů 

ze strany některých družstev se okruh evidovaných údajů stanoví 

taxativně. Jiné údaje může družstvo evidovat pouze za podmínky 

souhlasu člena daného podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. K tomu je 

třeba dodat, že od 25. května nabývá účinnosti nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen 

„nařízení“). Ze základních zásad nařízení vyplývá mimo jiné zásada 

tzv. minimalizace údajů, tj. že osobní údaje musí být přiměřené, 

relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány [čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení].  

Umožnit zpracovávat rodné číslo nepovažujeme pro účely bytových 

družstev za nezbytné, jak vyplývá z následujícího.  

Při uplatňování práv vůči osobě soudní cestou postačí v žalobě o 

žalobci uvést jméno, příjmení a bydliště (§ 79 odst. 1 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

V případném exekučním návrhu postačí o povinném uvést jméno, 

příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území 

České republiky (§ 38 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 

pozdějších předpisů). K podání insolvenčního návrhu postačí 

dlužníka označit jménem, příjmením a bydlištěm (§ 103 odst. 1 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „insolvenční zákon“). K vyhledání 

osoby v insolvenčním rejstříku postačí jméno, příjmení a obec, ve 

které má osoba bydliště (§ 420 insolvenčního zákona).  

Ustanovení § 580 tak umožňuje družstvům zpracovávat všechny 

údaje o svých členech, které ke své činnosti a k uplatňování svých 
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práv vůči členům potřebuje, a zároveň v odstavci 3 stanoví členům 

povinnost oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů 

evidovaných v seznamu členů, a to bez zbytečného odkladu poté, co 

tato skutečnost nastala. Navíc na základě souhlasu daného členem 

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, či od 25. května 

2018 v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, 

může družstvo v seznamu členů evidovat i další údaje, které mu 

umožní lepší identifikaci člena družstva (např. datum narození), aniž 

by k identifikaci potřebovalo rodné číslo. Stávající právní úpravu lze 

požadovat za dostačující pro účely družstev a zároveň vyhovující 

požadavku obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

na minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů pro konkrétní účel. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

V § 738 navrhujeme doplnit odstavec 3) tohoto znění:  

„Při přechodu družstevního podílu přechází na nabyvatele také všechny 

dluhy a pohledávky spojené s družstevním podílem, a to i tehdy, pokud 

k nabytí družstevního podílu došlo v exekučním nebo insolvenčním 

řízení“. 

Odůvodnění: 

Bytová družstva se setkala po prodeji družstevního podílu v insolvenčním 

řízení s tím, že nabyvatelé odmítli uhradit dosud nesplacený členský vklad 

s odůvodněním, že na tuto skutečnost nebyli insolvenčním správcem 

upozorněni a že nabývají družstevní podíl bez dluhů. Splácení členského 

vkladu je jednou ze základních povinností člena vůči družstvu a není 

spravedlivé, aby náklady na pořízení bytu nebyly členem družstva nebo jeho 

právním nástupcem, který družstevní byt užívá, nikdy uhrazeny. Tato 

důležitá záležitost by proto měla být zákonem vyjasněna. 

Neakceptováno 
 

Připomínkovým místem navrhovaná úprava by zcela popřela smysl 

prodeje podílu, resp. obecněji věci v exekučním nebo insolvenčním 

řízení. Pro obě tato řízení je typické, že na nabyvatele nepřechází 

dluhy; v opačném případě by se žádná osoba nechtěla stát 

nabyvatelem, tedy nechtěla by věc koupit, neboť by riskovala, že na 

ni přejdou dluhy váznoucí na věci, o nichž nemá vědomí. 

V konečném důsledku by tak nebylo možné zadluženou věc prodat, 

tedy negenerovala by se majetková hodnota, z níž by se mohli hojit 

věřitelé.  

Insolvenční správce, resp. exekutor by měl zjistit, jaké dluhy váznou 

na podílu – zjistit hodnotu majetku (lze předpokládat, že osloví 

družstvo, zda je povinnost k členskému vkladu splněna, či nikoli, což 

by se mělo případně promítnout v hodnotě podílu). Případné dluhy by 

měly být vypořádány v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení; 

věřitel (družstvo) by se měl do příslušného řízení přihlásit. Jde 

ostatně o originární způsob nabytí vlastnického práva. 

Obdobná úprava není zakotvena ani v právu obchodních společností. 

Nad rámec předloženého návrhu: 

§ 750 – navrhujeme vypustit zákaz rozdělit zisk mezi členy bytových 

družstev.  

Odůvodnění: 

V praxi dochází k tomu, že některá bytová družstva vykazují zisk, který již 

nemohou použít způsobem uvedeným v § 750, neboť bytové potřeby členů 

byly uspokojeny, dům je kompletně opraven a družstvo vykazuje přebytek 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 750 z. o. k. je jedno z pravidel, která omezují 

hospodaření bytového družstva. Tato pravidla jsou projevem 

speciální úlohy bytových družstev. Bytová družstva jsou subjekty 

sloužící k zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727 odst. 1 z. 

o. k.); mohou sice i podnikat, tímto však nesmí ohrozit uspokojování 

bytových potřeb svých členů a charakter této činnosti může být vždy 
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peněžních prostředků, které vzhledem k inflaci a vzhledem k omezené 

činnosti družstva (viz § 727 odst. 3 ZOK) nelze uvnitř družstva již dále 

zhodnotit. Není proto důvod neumožnit v těchto případech výplatu podílu na 

zisku přímo členům, přičemž limity upravené v obecné části ZOK se jeví 

jako dostatečné. 

pouze doplňkový či vedlejší (§ 727 odst. 3 z. o. k.). 

Vnímáme, že pravidlo § 750 z. o. k. může vést v některých bytových 

družstvech k velké kumulaci zisků (například z pronájmu), se 

kterými již nemá bytové družstvo, jak naložit. Na druhou stranu ve 

většině bytových družstev bude situace spíše odlišná. Proto je třeba 

jakékoli změny tohoto pravidla pečlivě vážit, aby nedošlo k ohrožení 

uspokojování bytových potřeb členů bytových družstev (zejména 

později zmíněných družstev, která nekumulují velké zisky). 

Umožnění rozdělování zisku v bytových družstvech by mohlo vést 

k podstupování zvýšeného rizika při výkonu vedlejší činnosti – 

podnikání. Motivací by byla snaha členů představenstva družstva 

začít dosahovat co nejvyšších zisků, které by si mohli následně 

rozdělit. V důsledku tohoto postupu by družstva mohla začít 

vykazovat ztrátu. I kdyby nebyla družstva ztrátová, tato činnost 

družstva by mohla ohrozit zajišťování bytových potřeb svým členům 

(podstupování rizika by se mohlo určitou dobu vyplácet, to však 

většinou netrvá dlouho).  

S ohledem na skutečnost, že bytová družstva zajišťují jednu 

z nejzákladnější lidských potřeb, sice bydlení, je namístě přístup 

obezřetný. Navíc ve většině družstev nelze očekávat, že by 

v současné době kumulovala velké zisky. Nepovažujeme proto za 

vhodné úpravu § 750 měnit. 

K části dvanácté – změně zákona o veřejných rejstřících 

Nad rámec předloženého návrhu doporučujeme zvážit přijetí takové úpravy 

veřejného rejstříku, která umožní pořizovat částečné výpisy družstev 

z obchodního rejstříku, přičemž tyto částečné výpisy nebudou obsahovat 

údaje o družstevních podílech zatížených věcnými právy nebo mohou 

obsahovat údaje o zatížení jen některých konkrétních podílů. V opačném 

případě (u družstev s velkým množstvím členů) hrozí neúnosný nárůst 

objemu informací, která zatíží výpisy družstev z veřejného rejstříku. 

Vysvětleno 

 

Připomínkovým místem navrhovaná změna nevyžaduje legislativní 

změnu, jelikož již stávající znění zákona o veřejných rejstřících 

počítá s existencí „částečného opisu zápisu“ (srov. § 4 odst. 1 ZVR). 

Tento je v současné době vykládán jako opis aktuálních údajů 

zapsaných ve veřejném rejstříku, zatímco úplný opis obsahuje i údaje 

historické. 

Nemožnost vydat částečný opis aktuálních údajů (tedy například bez 

údajů o věcných právech členů družstva) je problémem technického 

charakteru. Systém v současné době neumožňuje požádat o částečný 

opis aktuálních údajů, ani takový opis vydat. Možnosti změny 

technického nastavení systému budeme zkoumat zejména s ohledem 

na náklady, které by si příslušná změna vyžádala. V návaznosti na 

provedenou analýzu bude rozhodnuto, zda se k příslušné změně 

(umožnění i částečného opisu aktuálních údajů) přistoupí. 
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Závěrem: 

V předloženém návrhu přetrvávají nedostatky vyplývající zejména 

z předchozího neprojednání se zástupci bytového družstevnictví. Návrh tak 

upravuje nadbytečně záležitosti, které nečiní problémy a nové vytváří (resp. 

nejsou návrhem řešeny) překážky, se kterými se v praxi družstva potýkají 

(dědění družstevních podílů osobami, které nesplňují podmínky pro členství 

upravené ve stanovách, vlastnictví více družstevních podílů v jediném 

družstvu s různými majetkovými režimy, obnovení členství v bytovém 

družstvu aj.). Ve dvou případech (koncepce užívání družstevních bytů a 

způsob vypořádání při ukončení účasti v družstvu) jsou změny natolik 

zásadní, že v podstatě znamenají největší zásah do práva bytových družstev 

za uplynulých 27 let od transformace BD a převodů bytů do vlastnictví. 

Takto rozsáhlé změny přitom vyžadují důkladné zhodnocení dopadů do 

postavení, života a činnosti družstev, měly by být důkladně zkonzultovány, 

včetně případných jiných variant řešení a neměly by být přijímány v časové 

tísni, jako je tomu (opět) u stávajícího návrhu.  

Z výše uvedeného důvodu doporučujeme body č. 704, 705 a 707 z návrhu 

novelizace ZOK vypustit a opět projednat spolu s dalšími návrhy na 

vhodnou úpravu části ZOK týkající se bytových družstev a po dopracování 

předložit ke schválení později. 

Částečně akceptováno jinak 

 

Pokud jde o koncepci užívání družstevních bytů, jak je již uvedeno 

výše, nejde o koncepční změnu, nýbrž o vyjasnění stávající úpravy, 

která připouští odlišné výklady. Domníváme se, že je nezbytné stavět 

na ochranných ustanoveních občanského zákoníku upravujících 

nájem bytu a v případech, v nichž je dáno specifikum družstevního 

nájmu, formulovat zvláštní pravidlo v zákoně o obchodních 

korporacích. Již stávající úprava zákona o obchodních korporacích 

vylučuje určitá pravidla občanského zákoníku o nájmu a bude 

formulováno speciální pravidlo i pro běžnou údržbu a drobné opravu 

a pro stavební úpravy bytu a domu. Pokud by mělo dojít i k dalším 

namítaným změnám, bylo by třeba změnit koncepci nájmu 

v občanském zákoníku, protože není dáno specifikum družstevního 

nájmu. 

Co se týče vypořádacího podílu v bytovém družstvu, navrhujeme 

stanovit dispozitivní pravidlo (s omezením spravedlivého 

vypořádání), podle kterého odpovídá výše vypořádacího podílu výši 

členského vkladu, resp. reálné hodnotě družstevního podílu (srov. viz 

výše). 

SMBD  

 

JUDr. František Lebl 

sdruzeni@bytovadruzs

tva.cz  

+ 420 224 805 511 

 

 

1. K ust. § 58 

Z důvodu vhodnosti a právní jistoty členů volených orgánů 

doporučujeme převzít znění úpravy §58 z návrhu novely Msp ze dne 22. 

8. 2016 které zní:  

„Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce 

odstoupit; po zániku funkce je však povinen vykonat vše, co nesnese 

odkladu, dokud korporace neprojeví jinou vůli. Neurčuje-li 

společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí 

odstupující člen své odstoupení obchodní korporaci, a jeho funkce 

končí uplynutím 2 měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li 

orgán obchodní korporace, který jej zvolil, na žádost odstupujícího jiný 

okamžik zániku funkce; funkce člena voleného orgánu obchodní 

korporace, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, končí 

uplynutím 2 měsíců od doručení tohoto oznámení, ledaže dohoda 

s obchodní korporací určí jiný okamžik zániku funkce“.   

 Odůvodnění: 

Neakceptováno 
 

Při regulaci odstupování člena voleného orgánu obchodní korporace 

z funkce je potřeba zvažovat a vyvažovat dva protichůdné zájmy – 

zájem člena voleného orgánu co nejdříve skončit ve funkci na jedné 

straně a na druhé straně zájem obchodní korporace, která nesmí být 

odstoupením člena voleného orgánu zcela paralyzována. Při přípravě 

novely zákona o obchodních korporacích byl nakonec o trochu 

upřednostněn zájem obchodní korporace s tím, že bylo třeba nastavit 

dostatečné záruky k předcházení obstrukcí ze strany obchodních 

korporací a faktickému zadržování členů volených orgánů v ní. 

Je třeba si uvědomit, že obchodní korporace může být odstoupením 

člena voleného orgánu negativně zasažena, zvláště pak v případě 

členů statutárního orgánu může odstoupení vést k faktické paralýze 

obchodní korporace. Aby tomuto negativnímu následku mohla 

obchodní korporace zabránit, musí mít možnost zvolit nového člena 

voleného orgánu; to však není možné dříve, než na jednání orgánu, 
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Smyslem našeho návrhu je nevázat odstoupení na projednání v orgánu, 

ale na oznámení odstoupení a konkrétní lhůtu. 

Tato připomínka je zásadní. 

který člena volí. Proto je zánik funkce člena voleného orgánu vázán 

na okamžik, kdy odstoupení z funkce projednal nebo měl projednat 

orgán, který člena voleného orgánu zvolil.  

Ze strany člena voleného orgánu je třeba zohlednit, že se stává 

členem voleného orgánu obchodní korporace dobrovolně. Již při 

vzniku funkce musí počítat s tím, že nemůže z funkce libovolně 

odstoupit, nýbrž že musí počítat s určitou časovou prodlevou mezi 

okamžikem oznámení odstoupení z funkce a skutečným zánikem 

funkce. Zárukou člena voleného orgánu proti neúměrnému 

prodlužování funkce ze strany obchodní korporace a garancí právní 

jistoty členů volených orgánů je formulace „projednal nebo měl 

projednat“.  

Pro případ, že by společnosti chtěly zvolit vyšší flexibilitu úpravy 

odstupování z funkce, se umožňuje ve společenské smlouvě určit, že 

pro zánik funkce postačí projednání v orgánu, jehož je odstupující 

členem; v takovém případě zanikne funkce členovi voleného orgánu 

zpravidla dříve, než uplynutím lhůty 2 měsíců. Je tak do jisté míry 

ponecháno na uvážení obchodních korporací, jak pro své členy 

volených orgánů nastaví způsob odstupování z funkce. 

V té souvislosti ještě upozorňujeme, že v textaci ustanovení § 58 

odst. 1 z. o. k. pravděpodobně dojde ke změně v tom smyslu, že 

napříště nebude odstoupení z funkce doručováno orgánu, jehož je 

odstupující členem, nebo orgánu, který odstupujícího zvolil, nýbrž 

obchodní korporaci. Ostatně již za účinnosti obchodního zákoníku 

judikatura dovodila, že k platnosti odstoupení z funkce postačí 

doručení oznámení o odstoupení z funkce společnosti (viz např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 

2863/2008).  

Nově navrhované pravidlo je známé z úpravy obchodního zákoníku 

(srov. § 66 odst. 1 ObchZ), tj. praxí vyzkoušené, nově se rozšiřuje i 

na družstva, ačkoli v obchodním zákoníku bylo pravidlo speciální. 

Srov. rovněž důvodovou zprávu k § 58. 

2. K ust. § 710 
Nedoporučujeme, aby se tato úprava stala dispozitivní, proto 

navrhujeme ponechání odstavce 4 v současně platném znění a rovněž 

navrhujeme ponechat úpravu v ust. §711. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  
 

Navrhovanou úpravou v § 710 odst. 4 z. o. k. dochází ke zvýšení 

právní jistoty a vyloučení výkladových nejasností, které se se 

stávající právní úpravou pojí. V odborné literatuře nepanuje shoda 

v otázce, zda stávající textace odstavce 4 umožňuje pouze zpřísnění 

pravidel zákazu konkurence (srov. slova „další omezení“), nebo i 
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jejich zmírnění, popřípadě úplné zrušení pravidel o zákazu 

konkurence; nelze tedy jednoznačně říci, že navrhovaná úprava je 

dispozitivní, zatímco stávající úprava je kogentní. Nedomníváme se, 

že je vhodné udržovat takovou právní nejistotu, a proto navrhujeme 

napříště stanovit, že „stanovy mohou určit jinak“. Tímto je postaveno 

najisto, že družstva mohou ve stanovách určit zákaz konkurence 

s přihlédnutím ke specifickým podmínkám panujícím v každém 

družstvu.  

Ustanovení § 711 z. o. k. se navrhuje vypustit, neboť jeho naplnění je 

v praxi problematické. Pokud má členská schůze v úmyslu zakázat 

členu představenstva notifikovanou konkurenční činnost, musí tak 

učinit do jednoho měsíce od upozornění, jinak se má za to, že člen 

představenstva má tuto činnost povolenou. Pouze svolání členské 

schůze však vyžaduje nejméně 15 dnů (srov. § 636z. o. k.), k tomu je 

potřeba členskou schůzi zorganizovat apod.; uskutečnění členské 

schůze ve lhůtě jednoho měsíce od notifikace je tak značně obtížné. 

Závěrem upozorňujeme, že pokud družstvo považuje notifikační 

povinnost člena představenstva a následné svolání členské schůze, 

která může členovi představenstva výkon konkurenční činnosti 

zakázat, za vhodnou úpravu zákazu konkurence, mohou tak podle 

navrhovaného § 710 odst. 4 z. o. k. určit ve stanovách společnosti. 

3. K ust. § 731 odst. 2 

Doporučujeme, aby byl pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených 

v odstavci 1 písm. a) změněn souhlas tří čtvrtin všech členů družstva na 

souhlas tří čtvrtin členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu 

nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění 

stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 

Odůvodnění: 

Tři čtvrtiny všech členů družstva zahrnuje i členy družstva, kterým byl 

již převeden byt do vlastnictví a jejichž právo na uspokojení bytové 

potřeby bylo tak již zkonzumováno. Není žádný důvod, aby i tito 

členové rozhodovali o podmínkách, za kterých vznikne jiným členům 

družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu.    

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

 

Ustanovení § 731 odst. 2 bude nově znít následovně: 

„Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených podle odstavce 1 v 

odstavci 1 písm. a) se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů 

družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na 

družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a souhlas těch členů 

družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto 

podmínky.“. 

 

 

4. K ust. § 748 odst. 1 
V odstavci 1 doporučujeme nahradit slova „bez právního nástupce“ 

slovem „vyloučení“. 

Odůvodnění: 

Uvolněný podíl vznikne pouze v případě vyloučení člena družstva, 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 748 a 749 budou znít následovně: 

„§ 748 
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nikoliv v případech pokud dojde k zániku členství jiným způsobem, tedy 

na základě vůle člena družstva. 

Tato připomínka je zásadní. 

(9) Vypořádací podíl člena bytového družstva určí stanovy, 

musí však vždy odpovídat spravedlivému uspořádání 

vztahů mezi členem a bytovým družstvem. 

(10) Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl roven výši 

splněného členského vkladu. Liší-li se však významně ke 

dni zániku účasti člena v bytovém družstvu reálná 

hodnota družstevního podílu od výše splněného 

členského vkladu, odpovídá výše vypořádacího podílu 

reálné hodnotě družstevního podílu. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního 

bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 36 měsíců ode 

dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen 

nájemcem, nebo uplynutím 36 měsíců poté, kdy byla nebo 

mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623 

748, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího 

člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, 

kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

 (2) U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný 

uplynutím 6 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 

zjištěna jeho výše podle § 748. Byl-li takový člen z 

bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 

1 věty první až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v 

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 

řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno.“. 

K ust. § 748 odst. 3 
Vypustit slova „ od uplynutí lhůty“ a nahradit slovy „po marném 

uplynutí lhůty“. 
Dále upozorňujeme na nesprávnou terminologii prodej družstevního 

podílu, družstevní podíl se neprodává, ale realizuje se převodem nebo 

přidělením družstevního bytu. 

Dále je třeba i v této úpravě zachovat zákonnou terminologii, která 

důsledně hovoří o družstevním podílu – ust. §595 ZOK, nikoli o 

podílu. 

Odůvodnění: 

Navrhované řešení je komplikované a nákladné, přičemž náklady by po 

dobu několika let vč. zajištění dražby museli nést ostatní členové 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení § 748 a 749 budou znít následovně: 

„§ 748 

 

(1) Vypořádací podíl člena bytového družstva určí stanovy, 

musí však vždy odpovídat spravedlivému uspořádání 

vztahů mezi členem a bytovým družstvem. 

(2) Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl roven výši 

splněného členského vkladu. Liší-li se však významně ke 

dni zániku účasti člena v bytovém družstvu reálná 

hodnota družstevního podílu od výše splněného 
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družstva za nehodného vylučovaného člena. Ve výsledku to znamená, že 

řádní členové by nesli plnou tíži nákladů za neplatícího člena a 

v podstatě by je museli hradit ti, kteří své povinnosti plní. 

Nad rámec této připomínky navrhujeme ponechat současné znění 

ust. §748, v kterém pouze navrhujeme vypustit odstavec 1.  

Tato připomínka je zásadní. 

členského vkladu, odpovídá výše vypořádacího podílu 

reálné hodnotě družstevního podílu. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního 

bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 36 měsíců ode 

dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen 

nájemcem, nebo uplynutím 36 měsíců poté, kdy byla nebo 

mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623 

748, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího 

člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, 

kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

 (2) U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný 

uplynutím 6 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 

zjištěna jeho výše podle § 748. Byl-li takový člen z 

bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 

1 věty první až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v 

němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 

řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno.“. 

5. K ust. § 741 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se pro nájem družstevního bytu 

použila ustanovení občanského zákoníku. 

Odůvodnění: 

Nájem družstevního bytu je zcela odlišný právní vztah než obecně nájem 

bytu upravený občanským zákoníkem. Nájem bytu upravený občanským 

zákoníkem představuje právní vztahy mezi subjekty zákonem blíže 

nevymezenými, jehož účelem je pronájem bytu za cenu, v níž je 

zahrnuta také příslušná míra zisku, a vytváří určitou nerovnost 

smluvních stran, kdy zákonodárce ochraňuje oprávněné zájmy slabší 

strany (nájemce) proti případné libovůli pronajímatele. Nic takového 

nepřichází v úvahu v případě užívání (nájmu) družstevního bytu. U 

družstevního bytu jde v prvé řadě o nájem, jehož účelem není 

pronajímat byt za nájemné, které bude zahrnovat také příslušnou 

míru zisku pro pronajímatele, nýbrž jde o princip „neziskového“ 

nájemného, podle ust. 744 ZOK.  

Předkládaný návrh nebere v úvahu, že člen bytového družstva užívá 

družstevní byt z titulu svého členství v družstvu, na pořízení bytu se 

finančně podílel a o podmínkách užívání družstevního bytu jakožto člen 

Částečně akceptováno 
 

V první řadě musíme upozornit, že cílem předkládaného návrhu 

zákona není sjednotit úpravu nájmu bytu v občanském zákoníku a 

úpravu nájmu družstevního bytu v zákoně o obchodních korporacích. 

Družstevní nájem skutečně vykazuje oproti běžnému nájmu určitá 

specifika, tato specifika jsou však upravena speciální úpravou 

v zákoně o obchodních korporacích a vylučují tak obecnou úpravu 

v občanském zákoníku. Zákon o obchodních korporacích kogentně 

stanoví způsob ukončení nájemního vztahu (§ 734 z.o.k.), s ohledem 

na skutečnost, že je právo nájmu spojeno s podílem, stanoví, že se 

společně s podílem převádí a případně i přechází (§ 736 a 737 z.o.k.), 

dále kogentně upravuje délku nájemního vztahu – doba neurčitá [§ 

742 písm. a) z.o.k.], či neziskové nájemné (§ 744 z.o.k.). Kogentní 

ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu se na nájem 

družstevního bytu aplikují jen v rozsahu, v jakém nejsou jednotlivé 

otázky kogentně upraveny zákonem o obchodních korporacích. 

Odmítáme tedy tvrzení navrhovatele, že by navrhovaná úprava 

způsobovala výkladové problémy, jakou úpravu je možné použít. 
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družstva spolurozhoduje. Vystupuje tedy na straně uživatele (nájemce) 

bytu, ale účastní se i v osobě poskytovatele bytu tím, že spolu 

s ostatními členy družstva rozhoduje demokratickým způsobem o všech 

stěžejních záležitostech, včetně způsobu výpočtu nájemného (které ze 

zákona není ziskové) a včetně podmínek užívání družstevního bytu 

oproti nájmu bytu podle občanského zákoníku (obecně). 

Dále nelze pro bytová družstva použít většinu ustanovení občanského 

zákoníku o nájmu bytu jako např. skončení nájmu, úpravy a jiné změny 

bytu nebo domu, podnájem části bytu, sankce při neplacení, zvyšování 

nájemného, následky smrti nájemce atd. 

Sjednocením úpravy by vznikaly výkladové problémy, jakou úpravu 

je možné použít, zejména v úpravě práv a povinností stran a 

podmínek, za kterých vznikne členovi právo na uzavření smlouvy o 

nájmu družstevního bytu, včetně podmínek pro užívání 

družstevního bytu a kogentních ustanovení ZOK týkajících se 

nájemného.   

Tato připomínka je zásadní. 

Navrhované ustanovení jasně říká, že družstevní nájem bytu se 

primárně řídí kogentními ustanoveními zákona o obchodních 

korporacích, dále kogentními ustanoveními občanského zákoníku a 

následně ujednáním ve stanovách (které nesmí být v rozporu 

s donucujícími ustanoveními zákona).  

Je sice pravdou, že právo na uzavření nájemní smlouvy je jedním 

z členských práv spojených s družstevním podílem, to však bez 

dalšího neznamená, že v bytovém družstvu nemůže být slabší strana, 

kterou je třeba chránit. Obecně lze konstatovat, že i obchodním 

korporacím je vlastní přítomnost slabší strany a že i právo 

obchodních korporací zavádí některé instituty, které slabší stranu 

chrání, např. actio pro socio, právo dovolat se neplatnosti usnesení 

nejvyššího orgánu, požadavek na rozhodování kvalifikovanou 

většinou či požadavek souhlasu všech. O změně podmínek nájmu by 

napříště měla rozhodovat prostá většina přítomných, tj. řada členů 

může být přehlasována. Ti v konečném důsledku představují slabší 

stranu, která je ve stejném postavení jako nájemce – tj. buď na 

podmínky přistoupí, nebo z nájemního vztahu odejde; členové 

bytového družstva jsou navíc oproti běžným nájemcům k družstvu 

vázáni svou majetkovou účastí, není proto tak jednoduché a často ani 

výhodné se z tohoto vztahu vyvázat -  tím spíše je nezbytné je 

chránit. 

Ministerstvo spravedlnosti nerozporuje, že družstevní nájem 

vykazuje určitá specifika. Ostatně již v průběhu minulého 

připomínkového řízení jsme uznali, že je žádoucí, aby se stanovy 

bytového družstva mohly odchýlit i od úpravy běžné údržby a 

drobných oprav v občanském zákoníku, resp. v nařízení vlády č. 

308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy 

související s užíváním bytu. 

Považujeme za žádoucí v odůvodněných případech připustit 

odchylku od obecných pravidel v občanském zákoníku, ve zbytku by 

se však měl aplikovat občanský zákoník. Takovým dalším případem 

(kromě běžné údržby a drobných oprav) se jeví i problematika 

stavebních úprav bytu a domu. V zákoně o obchodních korporacích 

proto bude stanoveno, že stanovy bytového družstva upraví 

okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat byt a dům. 

Konečně musíme upozornit, že nejde o koncepční změnu právní 

úpravy. Navrhovaná změna reaguje na stávající nejistotu, zda se 

stanovy bytového družstva mohou odchýlit od kogentní úpravy 
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v občanském zákoníku, či nikoli. M. Novotný sice dovozuje, že se 

stanovy mohou odchýlit od kogentní úpravy nájmu (M. Novotný in 

Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, J. Bytové 

spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2016. s. 352), opačně však F. Cileček (F. Cileček in Štenglová, 

I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

komentář k § 741), Z. Čáp (Z. Čáp in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., 

Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 2723-2724) a M. Hulmák s E. 

Kabelkovou [M. Hulmák, E. Kabelková in Hulmák, M. a kol. 

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 354].  

Nad rámec návrhu zákona  

6. K ust. § 750 – toto ustanovení vypustit 
Navrhujeme toto ustanovení vypustit, neboť tato úprava je vhodná pouze 

u sociálního družstva, kde ji naopak navrhujeme doplnit. 

 

Omezení použití zisku v bytovém družstvu je nedůvodné s ohledem na 

fungování a charakter bytového družstva. Pravděpodobně byl zákaz 

použití zisku již omylem zařazen do úpravy v ust. §750 k bytovénu 

družstvu, ačkoliv patří z povahy věci do družstva sociálního. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 

Nesouhlasíme s návrhem, aby v bytovém družstvu bylo možné použít 

zisk jiným způsobem, než k uspokojování bytových potřeb členů a 

k dalšímu rozvoji bytového družstva. Smyslem a předmětem činnosti 

bytového družstva je uspokojovat bytové potřeby svých členů, 

primárním cílem není vytvářet zisk. Členové bytového družstva 

zpravidla vložili do bytového družstva nemalé členské vklady, aby 

získali právo užívat družstevní byt. Bude-li bytovému družstvu 

umožněno rozdělovat zisk, hrozí nebezpečí, že se bude bytové 

družstvo mnohdy i riskantním způsobem snažit generovat co nejvyšší 

zisk (např. riskantní obchody s cennými papíry), čímž se může dostat 

až do úpadku. Tím by však došlo k popření samotného účelu 

bytového družstva, neboť právo členů družstva nerušeně byt užívat 

by bylo minimálně ohroženo. 

V případě sociálního družstva zákon v § 766 odst. 1 z. o. k. stanoví, 

že sociální družstvo může rozdělit nejvýše 33 % svého disponibilního 

zisku mezi své členy, jestliže rozdělení zisku připouští stanovy. Na 

rozdíl od bytového družstva tak sociální družstvo může část zisku 

rozdělit mezi své členy, na druhou stranu sociální družstvo je 

zákonem mnohem více omezeno ve způsobu hospodaření (srov. § 

765 z. o. k.). Není nám známo, že by stávající úprava rozdělování 

zisku v sociálních družstvech působila problémy, a proto 

nesouhlasíme s úplným omezením rozdělování zisku mezi členy 

sociálního družstva.   

 Závěrečná připomínka Částečně akceptováno jinak 
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V oblasti právní úpravy bytového družstva, zejména nájmu družstevního 

bytu a vypořádacího podílu zůstaly tyto zásadní věci po dobu jednoho 

roku od znění návrhu Msp ze 7.2.2017 nevypořádány, ačkoli tyto 

záležitosti byly již obsaženy v našich připomínkách k návrhu této 

novely. K vypořádání těchto připomínek již potom nedošlo, ačkoliv to 

bylo s Mps dohodnuto a původní úprava se objevují opět v tomto 

návrhu. Z tohoto důvodu žádáme o vypuštění úpravy nájmu a 

vypořádacího podílu z připravované novely a zahájit v tomto smyslu 

jednání se zástupci družstevních svazů.  

 

Předložený návrh novely zákona o obchodních korporacích a 

souvisejících předpisů byl již v roce 2016 předmětem meziresortního 

připomínkového řízení. V rámci vypořádání připomínek v roce 2016, 

resp. 2017 se Ministerstvo spravedlnosti opakovaně sešlo se zástupci 

družstev a jednalo o podobě návrhu, přičemž v rámci debat se 

dospělo k řadě kompromisů. Ministerstvo spravedlnosti počítá 

s jednáním se zástupci družstev rovněž v rámci tohoto 

připomínkového řízení. 

Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích navíc vznikala 

za spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých 

komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů, přičemž 

zastoupeni byli i uznávaní odborníci na družstevní právo.  

Pokud jde o koncepci užívání družstevních bytů, jak je již uvedeno 

výše, nejde o koncepční změnu, nýbrž o vyjasnění stávající úpravy, 

která připouští odlišné výklady. Domníváme se, že je nezbytné stavět 

na ochranných ustanoveních občanského zákoníku upravujících 

nájem bytu a v případech, v nichž je dáno specifikum družstevního 

nájmu, formulovat zvláštní pravidlo v zákoně o obchodních 

korporacích. Již stávající úprava zákona o obchodních korporacích 

vylučuje určitá pravidla občanského zákoníku o nájmu a bude 

formulováno speciální pravidlo i pro běžnou údržbu a drobné opravu 

a pro stavební úpravy bytu a domu. Pokud by mělo dojít i k dalším 

namítaným změnám, bylo by třeba změnit koncepci nájmu 

v občanském zákoníku, protože není dáno specifikum družstevního 

nájmu. 

Co se týče vypořádacího podílu v bytovém družstvu, navrhujeme 

stanovit dispozitivní pravidlo (s omezením spravedlivého 

vypořádání), podle kterého odpovídá výše vypořádacího podílu výši 

členského vkladu, resp. reálné hodnotě družstevního podílu (srov. viz 

výše). 

Exekutorská komora 

ČR  

 

Mgr. Štěpán Jílka 

pravnik6@ekcr.cz 

 

komora@ekcr.cz, 

tel. 515 917 586 

K § 113 odst. 1 písm. g) + § 127 odst. 1 písm. c) + § 206 odst. 1 + § 610 

písm. j) 

Smyslem navrhované změny je stanovit, že v případě úspěšného návrhu na 

zastavení exekuce podaného ve lhůtě podle § 46 odst. 6 EŘ nedochází ke 

zrušení společnosti, neboť v takovém případě exekuci nelze podle 

exekučního příkazu provést (§ 47 odst. 2 EŘ). Navrhovaná změna ale 

nereaguje na všechny možné procesní výsledky řízení o návrhu na zastavení 

- např. řízení o návrhu na zastavení exekuce může být zastaveno a v 

Částečně akceptováno 
 

Co se týče první části připomínky, souhlasíme s připomínkovým 

místem, že k zániku účasti společníka (a tím pádem v některých 

společnostech i k zániku společnosti) by mělo dojít i tehdy, bude-li 

po právní moci exekučního příkazu zastaveno řízení o zastavení 

exekuce. Proto navrhujeme následující textaci: 

„… právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce 
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takovém případě lze exekuci dle EP (§ 47 odst. 2 EŘ) provést a mělo by 

dojít ke zrušení společnosti, což však navrhovaná změna neumožňuje. 

Obdobný problém může nastat např. v případě střetu vícero exekucí (viz § 

10 zákona č. 119/2001 Sb.), anebo v případě střetu vícero způsobů vedení 

exekuce v jednom exekučním řízení (§ 58 odst. 2 EŘ – formálně budou 

splněny podmínky, ale exekuci tímto způsobem přesto zatím nebude možné 

provést z důvodu čekání, zda bude moci býti vymoženo na základě 

přednostního způsobu vedení exekuce. 

zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut 

nebo zamítnut,“. 

  

nebo alternativně: 

„… právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno, ledaže 

došlo k zastavení exekuce,“, 

 

Co se týče druhé části připomínky, tedy problematiky střetu vícero 

exekucí, nebo vícero způsobů vedení exekuce v jednom exekučním 

řízení, domníváme se, že tento problém není možné v zákoně o 

obchodních korporacích vyřešit. V takovém případě zřejmě 

společníkovi nezbývá nic jiného, než podat návrh na zastavení 

exekuce v části postihující podíl v obchodní korporaci.  

Zároveň platí, že bude-li vymáhaná povinnost nakonec uspokojena 

jiným způsobem, než postižením podílu, může dojít (při splnění 

všech zákonných předpokladů) k obnově účasti ve společnosti.                                                                                          

K § 114 odst. 2 + § 128 odst. 2 + 206 odst. 2 + § 627 odst. 2 

Upozorňujeme, že z prostředků získaných postižením podílu, nemusí být 

vymáhaná povinnost splněna. Může dojít k situaci, kdy těmito prostředky je 

vymáhaná povinnost toliko plněna částečně a pokračuje jiným způsobem k 

vymožení zbývající částky.  

Navrhovatel by se také měl zamyslet i nad opačnou situací, kdy výše 

peněžních prostředků získaných postižením podílu významně přesahuje 

vymáhanou povinnost. K takové situaci může (byť výjimečně) dojít, byť 

povětšinou z důvodu liknavosti povinného. 

Částečně akceptováno 

 

S připomínkovým místem souhlasíme, že by v předmětných 

ustanoveních mělo být pamatováno na skutečnost, že vymáhaná 

povinnost může být z prostředků získaných postižením podílu 

uspokojena i jen částečně. Z tohoto důvodu navrhujeme ustanovení 

přeformulovat, a to například následujícím způsobem: 

„… ledaže byla vymáhaná povinnost alespoň zčásti splněna 

z prostředků získaných postižením podílu.“.  

Co se týče situace, kdy výše peněžních prostředků získaných 

postižením podílu významně převyšuje vymáhanou povinnost, 

nedomníváme se, že je potřeba toto upravovat v zákoně o obchodních 

korporacích. Cílem pravidla o obnově účasti je postihnout situace, 

kdy dojde ke skončení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, aniž by byl 

postižen podíl v obchodní korporaci. Výše splnění vymáhané 

povinnosti je v takovém případě irelevantní; může být splněna jen 

částečně, zcela anebo může výtěžek převyšovat vymáhanou 

povinnost. V takovém případě bude mít společník pouze právo na 

vyplacení rozdílu mezi výší vymáhané povinnosti a částkou získanou 

postižením podílu (po odečtení všech nákladů a výdajů spojených 

s výkonem rozhodnutí nebo exekucí). 

Hospodářská komora 

ČR 

Obecná připomínka k předloženému materiálu 

Hospodářská komora ČR zásadně nesouhlasí s tím, že předložený návrh 
Neakceptováno 
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zákona zasahuje do koncepce platného zákona o obchodních korporacích, 

aniž by jejímu předložení předcházela odborná diskuze nad navrhovanými 

změnami. Rozsah předložené novely (více jak 800 novelizačních bodů) 

neodpovídá délce mezirezortního připomínkového řízení, která činila jen  

10 pracovních dní.  

Předkládaný návrh je v podstatě zcela novým zákonem, což nepovažujeme z 

pohledu podnikatelského prostředí jeho stability a předvídatelnosti práva za 

správné. Od 1. 1. 2014 došlo k zásadní revoluční změně v oblasti 

soukromého práva, která se promítla do všech oblastí, včetně práva 

korporátního. Domníváme se, že v případě takto zásadních kodexů není 

možné provádět systémové koncepční změny téměř pravidelně a realizovat 

reformy reforem a udělat z toho permanentní záležitost. 

Nekoncepční změny v návrhu a dalších právních předpisech zasahují 

nepřiměřeně a nepředvídatelně do podnikatelského prostředí, na které mají 

dopadat.  

Předkládaný návrh je problematický jak kvůli „optimalizačnímu“ přístupu 

ke stávajícím ustanovení, uplatňovanému prostřednictvím řady drobných 

formulačních změn, tak kvůli pojetí „nových“ úprav zásadnějšího obsahu. 

Pokud jde o prvně zmíněné drobné formulační změny, změny textu či jeho 

zpřesnění, kdy v podstatě důvodová zpráva konstatuje, že daná formulace je 

lepší či přesnější, avšak bez uvedení analýzy, z níž by vyplývalo, že 

současné znění působí v praxi nepřekonatelné problémy a díky nim nelze 

některé transakce realizovat, nelze společnosti zakládat, případně současný 

stav působí jiné praktické problémy. V těchto situacích nepovažujeme za 

nutné realizovat novelizaci jenom proto, že výsledný stav bude podle 

předkladatele z legislativně-technického hlediska lepší. Jde o to, že způsobí 

podnikatelům problémy a zbytečně zvýšené náklady na úpravu, například 

stanov či společenské smlouvy.  

Druhá skupina změn jde cestou nových restrikcí a omezení smluvní svobody 

volnosti opět bez toho, že by důvodová zpráva jakkoliv popisovala a 

identifikovala praktické případy problémů, které je nutné těmito novými 

restrikcemi řešit. Pouhé konstatování, že takováto restrikce je vhodnější či 

lepší nepovažujeme za zcela dostatečné. Příkladem je výplata plnění ze 

společnosti ve prospěch společníků, kdy se v mnohém opouští koncept, 

který chrání věřitele prostřednictvím testu insolvence, a opět se přechází na 

ochranu prostřednictvím základního, respektive vlastního kapitálu. To 

nepovažujeme za správné, protože společnosti si již na ochranu 

prostřednictvím testu insolvence zvykly. 

Z uvedených důvodů je předložení této novely bez řádné odborné diskuze a 

Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 

spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých 

komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro 

práci komise byly mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie 

podnikových právníků, Komory auditorů, družstevní asociace apod., 

jakož i podněty vzešlé z dotazů veřejnosti směřované našemu úřadu. 

Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl 

dbát o jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet 

náklady z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na 

překlenutí problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. 

Byť v několika případech se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst 

zákonný text s odborným komentářem by neměla být pravidlem. 

Přitom náklady, které si takové změny zákona vyžádají, jsou 

nepatrné, neboť věcně ke změně nedochází. 

S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě 

nutnosti adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své 

jednání. To ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě 

z dopadů hodnocení regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě 

volíme taková řešení, která budou mít ve svém výsledku pozitivní 

dopad. K tomu, aby novou právní úpravou byly existující subjekty 

zasaženy co nejméně a jejich náklady na přizpůsobení se nové úpravě 

byly minimální, formulujeme řadu přechodných ustanovení. 

Nesouhlasíme s tím, že by návrh zákona zaváděl značné množství 

nových restrikcí nebo omezení smluvní svobody; naopak v mnoha 

případech smluvní svobodu posiluje (např. možnost rozdělení zisku i 

v druhé polovině roku, úprava zákazu konkurence v kapitálových 

společnostech a družstvech apod.). 

Zkrácení lhůty pro zasílání připomínek v rámci meziresortního 

připomínkového řízení bylo důvodné, neboť novela zákona o 

obchodních korporacích byla v obdobném znění vyslána do 

meziresortního připomínkového řízení již na konci roku 2016. 

Všechna připomínková místa tak měla možnost se k materiálu 

v obdobném znění již dříve vyjádřit. 
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diskuze s adresáty norem předčasné a je třeba ji odmítnout jako celek. 

Hospodářská komora ČR navrhuje stažení předloženého materiálu 

z legislativního procesu. 

Tato připomínka je zásadní. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 66, k ustanovení § 59 se doplňuje 

odstavec 6 

Pokud by přece jen k novelizaci došlo, zdůrazňujeme, že předkládaný návrh 

neobsahuje přechodné ustanovení, které by se vypořádalo s již uzavřenými 

smlouvami o výkonu funkce, které mají odlišnou délku funkčního období, 

sjednanou ve smlouvě o výkonu funkce, než je uvedena ve společenské 

smlouvě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Bude doplněno přechodné ustanovení, které určí, že na smlouvy o 

výkonu funkce uzavřené přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného 

zákona se aplikuje stávající právní úprava. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 84, k ustanovení § 79 odstavec 3 

Bude-li přese vše nová restrikce zavedena, navrhujeme dotčené ustanovení 

doplnit následovně: 

 „(3) Řízená osoba zapíše do obchodního rejstříku skutečnost, že je členem 

koncernu a kdo je řídící osobou, jinak nelze postupovat podle § 72. K 

návrhu zápisu do obchodního rejstříku je třeba doložit souhlas řídící 

osoby.“.  

Odůvodnění:  

Důvodová zpráva se odkazuje na stávající znění § 12 zákona o veřejných 

rejstřících, dle něhož „Navrhovatel ….. současně s návrhem na zápis doloží 

souhlas osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci 

zápisu osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis 

dokládaných listin.“  

Domníváme se, že doplnění navrhované druhé věty do odstavce 3 prospěje 

vyšší jednoznačnosti požadavku na navrhovatele zápisu do OR. 

Dále chybí přechodné ustanovení, které by stanovilo, že dle dosavadního 

znění § 72 lze postupovat až do splnění nové povinnosti ve lhůtě stanovené 

tímto zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

 

Pokud jde o doplnění druhé věty do § 79 odst. 3, připomínku 

připomínkového místa neakceptujeme. Navrhovaná věta by 

představovala duplicitní právní úpravu ve vztahu k § 12 zákona č. 

304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„rejstříkový zákon“). 

Procesní otázky zápisů do veřejného rejstříku (tedy i obchodního 

rejstříku) nejsou řešeny zákonem o obchodních korporacích, ale 

rejstříkovým zákonem, proto je ostatně tato materie vyhrazena pro 

speciální zákon (na rozdíl od dřívější úpravy v obchodním zákoníku, 

který upravoval i otázky obchodního rejstříku). Doplnění navrhované 

věty by bylo v tomto ohledu nesystematické. 

Jak ostatně uvádí i připomínkové místo, důvodová zpráva k návrhu 

jasně odkazuje na § 12 rejstříkového zákona, který stanoví: 

„[n]avrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží 

souhlas osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v 

rámci zápisu osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu 

na zápis dokládaných listin;…“. 

Z citovaného ustanovení vyplývá, že není možné v rámci zápisu 

řízené osoby uvést skutečnost, že je členem koncernu konkrétní řídící 

osoby, aniž by řídící osoba souhlasila s tím, že bude jako řídící osoba 

zapsána v rámci zápisu řízené osoby. Jinak řečeno, řízená osoba bude 

povinna při podání návrhu na zápis koncernové příslušnosti do 

obchodního rejstříku doložit i souhlas řídící osoby; v opačném 

případě nebude možné u řízené osoby zapsat údaj, kdo je řídící 
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osobou. 

Ani v jiných případech zápisů do obchodního rejstříku (například při 

zápisu člena voleného orgánu – jednatele, člena představenstva, 

dozorčí rady, správní rady, statutárního ředitele apod.) zákon o 

obchodních korporacích nestanoví, že je třeba doložit souhlas 

příslušné osoby. Tato skutečnost vyplývá výhradně z § 12 

rejstříkového zákona. Není nám známo, že by aplikační praxe měla 

s tímto problémy. 

Pokud jde o přechodné ustanovení k § 79, v této části 

s připomínkovým místem souhlasíme. Návrh novely obsahuje 

příslušné přechodné ustanovení. Srov. přechodné ustanovení bod 4 

stanoví následující: 

„Je-li na internetových stránkách obchodní korporace, která je 

členem koncernu, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uveřejněna 

informace o jejím členství v koncernu podle § 79 odst. 3 zákona č. 

90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, lze postupovat podle pravidel o zproštění povinnosti hradit 

újmu podle § 72 zákona č. 90/2012 Sb. až do okamžiku zápisu 

údajů o členství v koncernu do obchodního rejstříku podle § 79 

odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“ 

K Části první, k novelizačnímu bodu 91, k ustanovení § 82 se doplňují 

odstavce 5 a 6 

Navrhujeme v případě novelizace dotčený bod upravit následovně: 

„(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, které tvoří předmět 

obchodního tajemství nebo které podléhají ochraně nebo utajení podle 

jiného právního předpisu. 

(6) Informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, se ve zprávě o 

vztazích uvádí v přiměřené míře zobecnění, která odpovídá účelu zprávy o 

vztazích.“. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme zrušit v novelizačním bodě 91 § 82 odst. 6 a ochranu 

obchodního tajemství ve vztahu ke zprávě přesunout do nově doplňovaného 

odstavce 5. Je důležité, aby bylo zachováno  

v plné míře právo na ochranu obchodního tajemství. Jedním z práv 

společníků/akcionářů (tj. osob, pro které je zpráva o vztazích určena) je 

právo na vysvětlení, resp. požadování informací na valné hromadě. Není-li 

představenstvo společnosti povinno takovou informaci sdělit ani na valné 

Neakceptováno 

 

Nedomníváme se, že je vhodné, aby se ve zprávě o vztazích v žádné 

podobě neuváděly informace, které tvoří předmět obchodního 

tajemství. Zajisté není žádoucí jejich kompletní uveřejňování, neboť 

tím by mohla obchodním korporacím vzniknout závažná újma. Na 

druhou stranu úplným znepřístupněním informací, které tvoří 

předmět obchodního tajemství, bude informační hodnota zprávy o 

vztazích velmi omezená. Často je totiž za předmět obchodního 

tajemství považováno široké pensum informací, a pokud by tyto 

informace nebyly ve zprávě o vztazích uváděny, ztratila by zpráva 

svou vypovídající hodnotu. V konečném důsledku by zpráva o 

vztazích nemusela obsahovat téměř žádné informace s odůvodněním, 

že neuvedené informace jsou předmětem obchodního tajemství.  

Z § 504 o. z. plyne, že definičním znakem obchodního tajemství je 

konkurenční využitelnost (významnost). S ohledem na skutečnost, že 

ve zprávě o vztazích se uvádějí smlouvy uzavřené mezi osobou 
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hromadě akcionáři k jeho žádosti ve smyslu ustanovení § 359 ZOK, nelze po 

společnosti požadovat, aby ji uváděla ve zprávě o vztazích, která je 

dostupná, jakožto listina ukládaná do sbírky listin komukoliv, a to ani v 

zobecněné podobě. Lze se domnívat, že pro dostatečné vytvoření hrubé 

představy o fungování ovládané osoby není nezbytné uvádět obchodní 

tajemství, ale postačí popis o tom, zda se vztahy ne/vymykají běžné 

obchodní činnosti, což je právě relevantní informace pro osobu, pro kterou 

je zpráva o vztazích určena. 

Tzv. „přiměřená míra zobecnění“ informací, které tvoří předmět 

obchodního tajemství, by mohla být častým předmětem soudních sporů a ve 

svém důsledku přinést spíše nejistotu pro zúčastněné osoby. Příklad 

zobecněné, zjednodušené podoby takové informace uvedené v důvodové 

zprávě nemá žádnou vypovídací hodnotu pro čtenáře zprávy o vztazích a 

bude těžko ověřovaná auditorem dle novelizovaných ustanovení ZOK.  

Obdobně nejsou informace, které tvoří předmět obchodního tajemství 

uváděny ani ve zprávě o přeměně dle § 26 zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev. 

Tato připomínka je zásadní. 

ovládanou a ovládající, nebo mezi osobami ovládanými, jež si 

poskytují plnění za transferové ceny, nebude převážná většina těchto 

informací pro konkurenci zajímavá a nebude se tedy jednat o 

obchodní tajemství. 

Lze však připustit, že v některých případech by určité informace o 

uzavřených smlouvách, nebo o jednáních učiněných na popud nebo 

v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob mohly být 

konkurenčně zneužitelné. V takovém případě pro naplnění účelu 

zprávy o vztazích postačí, budou-li tyto informace uvedeny 

v přiměřeně zobecněné podobě. Požadavek uvádění informací 

tvořících předmět obchodního tajemství, alespoň v zobecněné podobě 

(tedy například formou určitého rozmezí dvou hodnot nebo 

procentním vyjádřením), tak je určitým kompromisním řešením mezi 

jejich úplným uveřejňováním a úplným utajením.  

Nesouhlasíme s argumentem, že zobecněné informace nemají žádnou 

vypovídající hodnotu. Je pravdou, že pro konkurenci nebudou tyto 

informace zajímavé, neboť takto obecné informace jsou v drtivé 

většině případů mezi konkurenty známy; na druhou stranu tím, že 

nebudou uvedeny přesné cifry, nehrozí jejich zneužití 

v konkurenčním boji. Zpráva o vztazích však neslouží konkurenci, 

primárně slouží společníkům a věřitelům ovládaných osob (zejména 

v otázce případného ručení ovládající osoby). Pro tyto osoby budou 

informace v zobecněné podobě dostatečné pro vytvoření hrubé 

představy o fungování ovládané osoby a případného závěru, zda 

ovládané osobě pravděpodobně vznikla újma. Na základě této hrubé 

představy lze potom požadovat jmenování znalce pro účely 

přezkumu zprávy o vztazích, jenž dokáže ověřit, zda přiměřeně 

zobecněné informace odpovídají skutečnosti.  

Připouštíme, že dočasně může dojít k nárůstu počtu případů, kdy 

bude soudem jmenován znalec pro účely přezkumu zprávy o 

vztazích. Nicméně časem se usadí judikatura soudů (především 

Nejvyššího soudu) a bude zřejmé, v jaké podobě musí být informace 

uveřejněny, aby byl naplněn požadavek zákona na přiměřené 

zobecnění.  

Závěrem lze poukázat na skutečnost, že tento způsob nakládání 

s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství používá ve 

svých rozhodnutích např. Evropská komise ve sporech z nekalé 

soutěže, stejně jako rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže; nejedná se tedy o novou konstrukci, jež by byla českému 
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právnímu řádu neznámá. 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Trváme na připomínce. Jak již jsme uváděli, pro dostatečné 

vytvoření hrubé představy o fungování ovládané osoby není 

nezbytné uvádět obchodní tajemství, ale postačí popis o tom, zda 

se vztahy ne/vymykají běžné obchodní činnosti, což je právě 

relevantní informace pro osobu, pro kterou je zpráva o vztazích 

určena. 

I předkladatel připouští, že může dojít k nárůstu počtu případů, 

kdy bude s ohledem na nejednoznačnost pojmu "přiměřené míry 

zobecnění" soudem jmenován znalec pro účely přezkumu zprávy 

o vztazích. Takový předpoklad je pro obchodní společnosti 

zbytečně zatěžující, zvláště když lze odkázat na argument 

uvedený v předchozím odstavci. 

 

MSp: 

Informaci, zda se vztahy vymykají, či nevymykají běžné obchodní 

činnosti nelze považovat za dostatečnou; nebude mít vypovídající 

hodnotu. Zatímco přiměřená míra zobecnění formou intervalu již 

poskytne určitou představu, přičemž obchodní tajemství zůstane 

zachováno (konkrétní číslo či suma nebude odhalena). 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Na připomínce trváme. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 397, k ustanovení § 362 

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

 „§ 362 

(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 

konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada bez 

zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a 

protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů před konáním valné hromady, 

uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své 

stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu zkrátit.  

(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní 

představenstvo svoji povinnost uveřejnit jej dle předchozího odstavce tím, 

že uveřejní podstatu protinávrhu a na valné hromadě seznámí akcionáře s 

úplným zněním protinávrhu včetně jeho zdůvodnění. 

Odůvodnění:  

Neakceptováno 

 

V otázce prodloužení lhůty pro povinnost představenstva nebo 

správní rady uveřejnit k doručenému návrhu nebo protinávrhu i své 

stanovisko připomínku neakceptujeme. Máme za to, že lhůta 5 dnů je 

pro vypracování stanoviska dostatečná. Ostatně i v případě návrhů, 

které jsou doručeny společnosti před uveřejněním pozvánky na 

valnou hromadu (srov. navrhované znění § 363), se navrhuje zkrátit 

lhůtu pro uveřejnění návrhu spolu se stanoviskem představenstva 

nebo správní rady na 5 dnů, neboť lhůta 7 dnů je nadbytečně dlouhá. 

Pokud jde o návrh přesahující 100 slov, úprava nebyla převzata 

s ohledem na skutečnost, že návrh se uveřejní na internetových 

stránkách společnosti (nemusí se zasílat způsobem předvídaným pro 

svolání valné hromady, tj. nemusí se zasílat poštou); v případě 
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Doporučujeme určit lhůtu pro povinnost představenstva nebo správní rady 

zajistit uveřejnění svého stanoviska pouze k návrhům nebo protinávrhům 

doručeným alespoň na 7 dnů před konáním valné hromady. Při kratší lhůtě 

už může být administrativně, personálně a technicky složitě zajistit 

operativní zasedání představenstva resp. správní rady a následně uveřejnění 

na internetových stránkách, zvláště pokud by do navrhované pouze 5denní 

lhůty (kalendářních dnů) zasahoval víkend. Rovněž nedoporučujeme zrušit 

možnost seznámit akcionáře jen s podstatou protinávrhu, obsahuje-li 

protinávrh více než 100 slov. V některých případech jsou právě slovně 

rozvleklé návrhy a protinávrhy obsahově problematické - např. jsou obtížně 

srozumitelné nebo obsahují nesouvisející komentáře, invektivy apod. U 

povinnosti společnosti uveřejňovat i zdůvodnění návrhů lze předpokládat, že 

v případě problematických akcionářů (ve smyslu greenmailingu nebo 

blackmailingu) bude z jejich strany docházet ke zneužití povinnosti 

společnosti uveřejňovat jejich kompletní návrhy včetně takových 

nesouvisejících komentářů, manipulativních tvrzení či závěrů, lží apod. 

Doporučujeme toto riziko alespoň částečně vyvážit tím, že představenstvo 

zajistí uveřejnění podstaty protinávrhu (jako dle dosavadního znění zákona) 

a s úplným zněním včetně zdůvodnění bude povinno seznámit akcionáře až 

přímo na valné hromadě. Tato varianta není tak "atraktivní" z hlediska 

zneužívání práv akcionářů greenmailery apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

uveřejnění prostřednictvím internetových stránek není rozsah návrhu 

či protinávrhu podstatný. Z hlediska nákladů není rozdíl, jestli má 

návrh či protinávrh 20 slov, nebo 2 000 slov. Návrh či protinávrh 

bude přesahovat 100 slov zpravidla pouze v případech, kdy se budou 

měnit stanovy společnosti; v ostatních případech nelze předpokládat, 

že návrh bude takto dlouhý. Mají-li akcionáři hlasovat o novém textu 

stanov, je naprosto nezbytné, aby měli k dispozici celý text návrhu a 

nikoli pouze jeho shrnutí. Ostatně uveřejňování pouze podstaty 

návrhu nebo protinávrhu může být ze strany představenstva nebo 

správní rady zneužito na úkor práv a zájmů akcionářů, neboť podstata 

návrhu či protinávrhu nemusí věrně odrážet jeho obsah. Zároveň není 

žádoucí, aby představenstvo nebo správní rada mohla uveřejnit pouze 

podstatu bez toho, aby se autor návrhu nebo protinávrhu mohl 

vyjádřit, zda shrnutí opravdu odpovídá jeho návrhu či protinávrhu. 

Úprava tak může vést k navýšení počtu sporů mezi akcionářem a 

představenstvem, resp. správní radou, zda uveřejněné shrnutí 

skutečně odpovídalo návrhu či protinávrhu. To může vést k nárůstu 

soudních řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, což 

nepovažujeme za žádoucí. 

Konečně pokud akcionář bude mít potřebu formou návrhu vyjadřovat 

vůči společnosti invektivy, či sdělovat jiné manipulativní tvrzení či 

lži, je na ostatních akcionářích, aby si o takovém akcionáři udělali 

obrázek. Ostatně představenstvo či správní rada může, a v některých 

případech musí, připojit k návrhu či protinávrhu akcionáře své vlastní 

stanovisko, ve kterém může zbylým akcionářům manipulativní či 

lživé informace vyvrátit. Způsob, jakým se akcionář prezentuje 

formulací svého návrhu, může ovlivnit hlasování ostatních akcionářů 

(například návrh pro nesrozumitelnost nebo zmíněné invektivy 

nepodpoří). Ze všech uvedených důvodů nesouhlasíme s doplněním 

navrhovaného odstavce 2.   

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Trváme na připomínce. Jak již jsme uváděli, při kratší lhůtě než 7 

dnů před dnem konání VH už může být administrativně, personálně a 

technicky složitě zajistit operativní zasedání představenstva resp. 

správní rady a následně uveřejnění na internetových stránkách, 

zvláště pokud by do navrhované pouze 5denní lhůty (kalendářních 

dnů) zasahoval víkend.  
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Rovněž nedoporučujeme zrušit možnost seznámit akcionáře jen s 

podstatou protinávrhu, obsahuje-li protinávrh více než 100 slov. U 

slovně rozvleklých a obecně problematických návrhů a protinávrhů 

akcionářů nesouhlasíme s tím, že by internetové stránky společnosti, 

určené k podávání informací o VH , měly být forem pro výměnu 

názorů s akcionáři. K tomu by měla být určena valná hromada. K 

účelu infomace o slovně rozvleklém návrhu postačí uveřejnění 

podstaty protinávrhu. 

Popř. doporučujeme toto omezení zúžit jen na odůvodnění návrhu 

resp. protinávrhu akcionáře, v němž se právě rozvleklé nebo 

problematické příspěvky objevují nejčastěji. U samotného návrhu 

resp. protinávrhu považujeme za podstatné uveřejnit jeho normativní 

část celou. 

 

Popř. tedy navrhujeme následující úpravu připomínky: 

 

(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 

konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada 

bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. 

Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů před 

konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada 

bez zbytečného odkladu i své stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu 

zkrátit.  

(2) Obsahuje-li případné odůvodnění návrhu nebo protinávrhu více 

než 100 slov, uveřejní představenstvo podstatu odůvodnění návrhu 

nebo protinávrhu a na valné hromadě seznámí akcionáře s úplným 

zněním odůvodnění protinávrhu. 

 

MSp: 

Pokud jde o lhůtu pro doručení návrhu či protinávrhu, ke kterému 

musí představenstvo nebo správní rada vytvořit stanovisko, lhůtu 5 

dnů považujeme za dostatečnou. Představenstvo nebo správní rada 

má lhůtu bez zbytečného odkladu k vytvoření a uveřejnění stanoviska 

(to může být v závislosti na poměrech ve společnosti i několik dnů). 

Tj. představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu 

uveřejní návrh (protinávrh) na internetových stránkách společnosti a 

po vytvoření stanoviska (které nemusí být nikterak dlouhé) uveřejní 

následně i toto stanovisko. 

Pokud jde o návrhy, které obsahují více než 100 slov, jak jsme již 
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uvedli, návrh může obsahovat více než 100 slov zpravidla pouze 

v případě, že jde o návrh na změnu stanov. Pokud jsou návrhy 

dlouhé, jde již o text odůvodnění návrhu; nikoli návrhu jako 

takového. Pokud je odůvodnění návrhu nebo návrh jako takový 

nesrozumitelný, jde tato skutečnost k tíži navrhujícího akcionáře; 

smyslem uveřejňování je seznámit ostatní akcionáře s obsahem 

návrhu a tím získat i jejich případnou podporu. Pokud jsou návrhy 

přednášeny až na zasedání valné hromady, zbylí akcionáři na ně 

nejsou připraveni a mohou být k jejich přijetí zdrženliví. Pokud má 

akcionář v prezentaci návrhu či jeho odůvodnění potřebu vyjadřovat 

své výhrady k vedení společnosti (a to i například různými 

invektivy), je to prezentace samotného akcionáře vůči zbylým 

akcionářům a ostatně i jeho právo plynoucí z účasti ve společnosti 

(jedním z nezadatelných práv akcionáře je i právo vyjadřovat se na 

zasedání valné hromady). Jak jsme již uvedli výše, úprava může vést 

k navýšení počtu sporů mezi akcionářem a představenstvem, resp. 

správní radou, zda uveřejněné shrnutí skutečně odpovídalo návrhu či 

protinávrhu. To může vést k nárůstu počtu soudních řízení o 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, což nepovažujeme za 

žádoucí. 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Na připomínce trváme. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 467, k ustanovení § 424 odst. 1 

Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 

„V § 424 odst. 1 se za slova „nemůže dovolávat“ vkládá text „nepodal-li v 

průběhu valné hromady proti usnesení valné hromady odůvodněný protest“ 

a slova „nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy 

valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, 

případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na 

této valné hromadě zjistit“ se nahrazují slovy „navrhovatel nepodal protest 

ze závažného důvodu.“. 

Odůvodnění:  

Doporučujeme v textu výslovně vyjádřit dopad navrhované změny, tj. že 

akcionář musí podat odůvodněný protest v průběhu valné hromady. Znění 

výjimky (nepodání protestu ze závažného důvodu) ponecháváme. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Je nedůvodné omezovat právo dovolávat se neplatnosti usnesení 

valné hromady pouze na osobu, jež protest podala. Postačí, byl-li 

v dané věci protest podán, a to jakýmkoli společníkem. V opačném 

případě by bylo nutné, aby se ke každému protestu hlásili všichni, 

kdo s ním souhlasí, aby jim zůstalo zachováno právo se v dané věci 

dovolávat neplatnosti daného usnesení. 

Navrhovaná koncepce je rovněž v souladu s funkcí protestu. Funkcí 

protestu je v prvé řadě upozornit společnost, potažmo představenstvo 

na skutečnost, že rozhodování valné hromady je stiženo vadou a 

hrozí, nebude-li vada v průběhu jednání odstraněna, napadení 

platnosti usnesení valné hromady u soudu. Rakouská právní teorie 

k tomuto dodává, že povinností vznést protest (jeho vznesením) by 

měla být společnost seznámena s výtkami akcionářů. Dává se jí tak 

možnost vady odstranit a ušetřit čas a náklady potenciálního řízení o 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Funkce protestu je 
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především preventivní a poskytuje společnosti možnost bez obav 

přistoupit k realizaci usnesení, proti kterým nebyl podán protest 

(srov. Diregger in Doralt, Nowotny, Kalss: Kommentar zum 

Aktiengesetz, 2. sv., § 145 – 273, 2. vydání, Vídeň, Linde, 2012, 

§ 196, r. n. 20-22). Sekundárně protest plní i další funkci - omezuje 

právo akcionáře dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady.  

Podá-li některý z akcionářů proti konkrétnímu usnesení valné 

hromady protest, je to pro představenstvo jasný signál, že dané 

usnesení nemá realizovat. V konečném důsledku pak nezáleží, jestli 

platnost usnesení valné hromady napadne akcionář, který protest 

podal, nebo jiný akcionář; společnost je tak jako tak v nejistotě. 

Je-li primárním účelem protestu upozornit společnost, potažmo 

představenstvo nebo správní radu, na nebezpečí, že platnost usnesení 

může být napadena u soudu, a až sekundárně omezit právo akcionáře 

dovolat se neplatnosti usnesení, pak přiznání práva dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady i akcionářům, kteří se valné 

hromady nezúčastnili, je v souladu s touto filosofií. Pokud by bylo 

primárním účelem protestu omezit právo akcionáře dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady, akcionáři nepřítomní na valné 

hromadě by uvedené právo neměli. Navrhovaná úprava vychází 

z prvně uvedeného přístupu, což je uvedeno i v důvodové zprávě. 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Trváme na připomínce. Nepovažujeme za správné ponechat právo 

podat žalobu proti usnesení VH i akcionáři, který se bez vážného 

důvodu ani nezúčastnil VH. Pokud by se akcionář VH nemohl VH 

zúčastnit z vážného důvodu, bylo by nepodání protestu zohledněno 

slovy „navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu.“. (viz text 

připomínky) 

 

MSp: 

Jak již bylo zdůrazněno výše, primárním účelem protestu není omezit 

právo akcionáře dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, 

primárním účelem protestu je poskytnutí jistoty společnosti. 

Nepřítomný akcionář je samozřejmě omezen protestem přítomného 

akcionáře. Navíc podotýkáme, že protest musí být zdůvodněn. Další 

zpřísňování podmínek uplatňování práv akcionářů (či jejich omezení) 

není žádoucí. 
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Stanovisko k návrhu vypořádání 

Na připomínce trváme. 

K části první, k novelizačnímu bodu 495, ustanovení § 448a odst. 5 

V části první změna zákona o obchodních korporacích, čl. I, novelizační bod 

495 v ustanovení  

§ 448a odst. 5 navrhujeme vypustit slova „a aby se voleb zúčastnila alespoň 

polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů“ a zní takto: 

„(5) K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné. Zvolen je kandidát s 

nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; volební řád může určit vyšší většinu 

hlasů. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro 

jeho odvolání alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů, 

nestanoví-li volební řád pro odvolání jinou většinu.“. 

Případně navrhujeme alternativní úpravu: 

„(5) K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb 

zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů, 

pokud nestanoví volební řád jinak. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem 

odevzdaných hlasů; volební řád může určit vyšší většinu hlasů. Člen 

dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho 

odvolání alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů, 

nestanoví-li volební řád pro odvolání jinou většinu.“. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme vypustit v ustanovení § 448a odst. 5 slova: „a aby se voleb 

zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů“. 

Tato slova podmiňují platnost voleb členů dozorčí rady při nadpoloviční 

účasti zaměstnanců/volitelů. Může nastat případ, kdy ani v opakovaných 

volbách by nemuselo být dosaženo nadpoloviční účasti a došlo by k patové 

situaci. Tento požadavek na určité kvórum není požadován ani při ostatních 

volbách např. parlamentních, senátních nebo prezidentských.  

Jako alternativní návrh úpravy nově navrhovaného ustanovení § 448 odst. 5 

navrhujeme doplnění věty první o dovětek „pokud nestanoví volební řád 

jinak“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Aby bylo snazší dosáhnout kvora, bude stanoveno, že postačí účast 

jedné třetiny oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Na druhou 

stranu je žádoucí, aby bylo stanoveno alespoň určité kvorum, jinak 

by se mohlo stát, že volba nebude dostatečně reprezentativní (nebude 

dostatečně odrážet vůli zaměstnanců).  

 

Ustanovení § 448a odst. 5 první věta bude nově znít: 

„K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb 

zúčastnila alespoň třetina oprávněných voličů nebo zvolených 

volitelů.“ 

Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

 

JUDr. Jitka 

Hlaváčková 

Obecná připomínka k předloženému materiálu 

SP ČR dlouhodobě usiluje o příznivější podnikatelské prostředí, jehož 

součástí je stabilní právní řád. SP ČR vítá předložený návrh, v tom smyslu, 

že přináší některé pozitivní praktické změny související se snižováním 

administrativní zátěže (nejen) podnikatelů a odstraňuje nejednoznačnost a 

Neakceptováno 

 

Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 

spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých 

komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro 
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jhlavackova@spcr.cz,  

tel. 225 279 408 

nepřesnost právní úpravy. Na druhou stranu se domnívá, že novela se snaží 

postihnout příliš mnoho aspektů právní úpravy obchodních korporací a často 

mění právní instituty, které byly zavedeny teprve v nedávné době a nebylo 

tak možné se na ně v praxi plně adaptovat.  SP ČR je přesvědčen, že s řadou 

problematických ustanovení si už praxe pomohla výkladem a že nelze 

předkládat takto zásadní, rozsáhlou a koncepční novelu bez toho, aby 

proběhla odborná diskuze se zástupci podnikatelů. Tato změna přichází de 

facto po dvou rocích po účinnosti ZOK, kdy téměř stejná novela byla MSP 

předložena již v listopadu 2016 a nyní ji  MSP předkládá znovu. Rovněž 

lhůta pro připomínky v rámci mezirezortního připomínkování v délce 10 

pracovních dnů se vzhledem k rozsahu předložené novely jeví jako 

nepřiměřená. 

Účelnější by dle našeho názoru bylo novelu zeštíhlit tak, aby napravovala 

jen zjevné nedostatky nové právní úpravy obchodních korporací a měnila 

jen ty aspekty života podnikatelů, u nichž změna přinese zjevné snížení 

administrativní a finanční zátěže. S ohledem na výše uvedené považuje SP 

ČR  předložení  této novely za předčasné a navrhuje, aby předkladatel vzal 

předkládaný legislativní návrh zpět, vyvolal veřejnou diskuzi a na základě 

výsledků této diskuze předložil koncepční změnu zákona o obchodních 

korporacích.  

Tato připomínka je zásadní. 

práci komise byly mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie 

podnikových právníků, Komory auditorů, družstevní asociace apod., 

jakož i podněty vzešlé z dotazů veřejnosti směřované našemu úřadu. 

Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl 

dbát o jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet 

náklady z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na 

překlenutí problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. 

Byť v několika případech se výklad ustanovení již ustálil, nutnost číst 

zákonný text s odborným komentářem by neměla být pravidlem. 

Přitom náklady, které si takové změny zákona vyžádají, jsou 

nepatrné, neboť věcně ke změně nedochází. 

S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě 

nutnosti adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své 

jednání. To ostatně v důvodové zprávě a v závěrečné zprávě 

z dopadů hodnocení regulace přiznáváme. Vždy však samozřejmě 

volíme taková řešení, která budou mít ve svém výsledku pozitivní 

dopad. K tomu, aby novou právní úpravou byly existující subjekty 

zasaženy co nejméně a jejich náklady na přizpůsobení se nové úpravě 

byly minimální, formulujeme řadu přechodných ustanovení. 

Zkrácení lhůty pro zasílání připomínek v rámci meziresortního 

připomínkového řízení bylo důvodné, neboť novela zákona o 

obchodních korporacích byla v obdobném znění vyslána do 

meziresortního připomínkového řízení již na konci roku 2016. 

Všechna připomínková místa tak měla možnost se k materiálu 

v obdobném znění již dříve vyjádřit. 

 

Stanovisko SP ČR k návrhu vypořádání: 

Na připomínce netrváme. 

K novelizačním bodům 43 a 46, k ustanovení § 46 odst. 3 a 6  Navrhujeme 

vypustit změny dle novelizačních bodů 43 a 46. 

Odůvodnění: 

Novela zde navrhuje povinnost každé právnické osoby, která je členem 

voleného orgánu jiné právnické osoby,  mít určenu jedinou fyzickou osobu, 

aby ji zastupovala, a to se zdůvodněním, že více osob by mohlo projevovat 

odlišnou vůli. SP ČR chápe snahu zákonodárce zajistit transparentnost 

organizační struktury právnických osob a zajistit, aby byla ve všech 

právnických osobách dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické 

osoby jedná, právnickou osobu řídí, a kterou lze případně volat 

k odpovědnosti. SP ČR však považuje tuto úpravu za nadbytečnou vzhledem 

Neakceptováno 
 

Právnická osoba, která je členem voleného orgánu kapitálové 

společnosti nebo družstva, má zmocnit pouze jednu fyzickou osobu, 

která ji bude v orgánu zastupovat. Uvedené pravidlo má za cíl 

transparentnost a dohledatelnost fyzické osoby a zároveň cílí na 

zamezení případných sporů o existenci a platnost rozhodnutí 

voleného orgánu, pokud by jednotliví zástupci (zmocněné fyzické 

osoby) právnické osoby, která je členem voleného orgánu obchodní 

korporace, projevovali odlišnou vůli. 

V případě, že statutární orgán právnické osoby má jediného člena, nic 
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k tomu, že dnešní právní úprava jasně určuje, kdo je zástupcem právnické 

osoby (a může ji tak zastupovat v orgánech jiných právnických osob), 

přičemž v případě právnických osob, kde je pouze jeden člen statutárního 

orgánu, zcela postrádá smysl a je nepřiměřeně přísná. Pro praxi je 

problematické, aby tato fyzická osoba mohla být vždy a za všech okolností 

pouze jedna. Bylo-li by tomu tak, potom hrozí výrazné snížení operativnosti 

zejm. velkých korporací, kdy by např. dlouhodobější nepřítomnost této 

jediné osoby paralyzovala celou korporaci, případně i celou skupinu. SP ČR 

se domnívá, že není nutno měnit platnou úpravu, kdy může být takových 

zastupujících fyzických osob více a je tak zajištěna jejich zastupitelnost pro 

případ potřeby.  

Pro úplnost potom dodáváme, že povinný zápis takovýchto fyzických osob 

do veřejného rejstříku jako problém nevnímáme, za problematické máme 

pouze komentované omezení počtu takových osob na jedinou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

nebrání tomu, aby byl zmocněncem právnické osoby – pouze se 

zapíše do obchodního rejstříku jako zmocněnec; on sám ostatně 

rozhoduje o tom, kdo bude právnickou osobu při výkonu funkce 

zastupovat (srov. dále). 

Nedomníváme se, že by úprava mohla výrazně ochromit obchodní 

korporace. Situace bude obdobná té, když je členem voleného orgánu 

obchodní korporace jediná fyzická osoba. Pokud je tento jediný člen 

dlouhodobě neschopen výkonu funkce, měla by na to obchodní 

korporace reagovat a zvolit nového, popřípadě by sám tento člen měl 

z funkce odstoupit. Ostatně v případě, kdy jde o zmocněnce 

právnické osoby, je jeho nahrazení výrazně flexibilnější. Pokud 

zakladatelské právní jednání neurčí něco jiného, zmocňuje příslušnou 

fyzickou osobu statutární orgán právnické osoby (§ 163 OZ). Ten 

může velmi promptně reagovat na vzniklou situaci (např. 

nepřítomnost zmocněnce). Jediný zmocněnec samozřejmě může 

udělit jiné osobě substituční plnou moc, čímž bude reagováno na 

situace, kdy není zmocněnec schopen vykonávat funkci pouze 

krátkodobě. 

 

Stanovisko SP ČRk n ávrhu vypořádání: 

Na připomínce netrváme. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 91, K ustanovení § 82 odst. 5 a 6  

Navrhujeme vypustit odst. 6 a odst. 5 upravit takto: 

(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, které tvoří předmět 

obchodního tajemství nebo které podléhají ochraně nebo utajení podle 

jiného právního předpisu. 

Odůvodnění: 

SP ČR se domnívá, že je důležité, aby bylo zachováno v plné míře právo na 

ochranu obchodního tajemství. Jedním z práv společníků/akcionářů (tj. osob, 

pro které je zpráva o vztazích určena) je právo na vysvětlení, resp. 

požadování informací na valné hromadě. Není-li představenstvo společnosti 

povinno takovou informaci sdělit ani na valné hromadě akcionáři k jeho 

žádosti ve smyslu ustanovení § 359 ZOK, nelze po společnosti požadovat, 

aby ji uváděla ve zprávě o vztazích, která je veřejně dostupná, jakožto listina 

ukládaná do sbírky listin, komukoliv, a to ani v zobecněné podobě. Lze se 

domnívat, že pro dostatečné vytvoření hrubé představy o fungování 

ovládané osoby není nezbytné uvádět obchodní tajemství, ale postačí popis o 

tom, zda se vztahy ne/vymykají běžné obchodní činnosti, což je právě 

relevantní informace pro osobu, pro kterou je zpráva o vztazích určena. 

Neakceptováno 

 

Nedomníváme se, že je vhodné, aby se ve zprávě o vztazích v žádné 

podobě neuváděly informace, které tvoří předmět obchodního 

tajemství. Zajisté není žádoucí jejich kompletní uveřejňování, neboť 

tím by mohla obchodním korporacím vzniknout závažná újma. Na 

druhou stranu úplným znepřístupněním informací, které tvoří 

předmět obchodního tajemství, bude informační hodnota zprávy o 

vztazích velmi omezená. Často je totiž za předmět obchodního 

tajemství považováno široké pensum informací, a pokud by tyto 

informace nebyly ve zprávě o vztazích uváděny, ztratila by zpráva 

svou vypovídající hodnotu. V konečném důsledku by zpráva o 

vztazích nemusela obsahovat téměř žádné informace s odůvodněním, 

že neuvedené informace jsou předmětem obchodního tajemství.  

Z § 504 o. z. plyne, že definičním znakem obchodního tajemství je 

konkurenční využitelnost (významnost). S ohledem na skutečnost, že 

ve zprávě o vztazích se uvádějí smlouvy uzavřené mezi osobou 

ovládanou a ovládající, nebo mezi osobami ovládanými, jež si 
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Přiměřená míra zobecnění informace, která tvoří předmět obchodního 

tajemství, bude častým předmětem soudních sporů a přinese mnoho nejistot 

pro zúčastněné osoby. Příklad zobecněné, zjednodušené podoby takové 

informace uvedené v důvodové zprávě nemá žádnou vypovídací hodnotu 

pro čtenáře zprávy o vztazích a bude těžko ověřovaná auditorem dle 

novelizovaných ustanovení ZOK. Obdobně nejsou informace, které tvoří 

předmět obchodního tajemství, uvedeny ve zprávě o přeměně dle § 26 

zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

poskytují plnění za transferové ceny, nebude převážná většina těchto 

informací pro konkurenci zajímavá a nebude se tedy jednat o 

obchodní tajemství. 

Lze však připustit, že v některých případech by určité informace o 

uzavřených smlouvách, nebo o jednáních učiněných na popud nebo 

v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob mohly být 

konkurenčně zneužitelné. V takovém případě pro naplnění účelu 

zprávy o vztazích postačí, budou-li tyto informace uvedeny 

v přiměřeně zobecněné podobě. Požadavek uvádění informací 

tvořících předmět obchodního tajemství, alespoň v zobecněné podobě 

(tedy například formou určitého rozmezí dvou hodnot nebo 

procentním vyjádřením), tak je určitým kompromisním řešením mezi 

jejich úplným uveřejňováním a úplným utajením.  

Nesouhlasíme s argumentem, že zobecněné informace nemají žádnou 

vypovídající hodnotu. Je pravdou, že pro konkurenci nebudou tyto 

informace zajímavé, neboť takto obecné informace jsou v drtivé 

většině případů mezi konkurenty známy; na druhou stranu tím, že 

nebudou uvedeny přesné cifry, nehrozí jejich zneužití 

v konkurenčním boji. Zpráva o vztazích však neslouží konkurenci, 

primárně slouží společníkům a věřitelům ovládaných osob (zejména 

v otázce případného ručení ovládající osoby). Pro tyto osoby budou 

informace v zobecněné podobě dostatečné pro vytvoření hrubé 

představy o fungování ovládané osoby a případného závěru, zda 

ovládané osobě pravděpodobně vznikla újma. Na základě této hrubé 

představy lze potom požadovat jmenování znalce pro účely 

přezkumu zprávy o vztazích, jenž dokáže ověřit, zda přiměřeně 

zobecněné informace odpovídají skutečnosti.  

Připouštíme, že dočasně může dojít k nárůstu počtu případů, kdy 

bude soudem jmenován znalec pro účely přezkumu zprávy o 

vztazích. Nicméně časem se usadí judikatura soudů (především 

Nejvyššího soudu) a bude zřejmé, v jaké podobě musí být informace 

uveřejněny, aby byl naplněn požadavek zákona na přiměřené 

zobecnění.  

Závěrem lze poukázat na skutečnost, že tento způsob nakládání 

s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství používá ve 

svých rozhodnutích např. Evropská komise ve sporech z nekalé 

soutěže, stejně jako rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže; nejedná se tedy o novou konstrukci, jež by byla českému 

právnímu řádu neznámá. 
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Stanovisko SP ČR k návrhu vypořádání: 

Na připomínce nadále trváme.  

K vytvoření představy (hrubé) o fungování ovládané osoby není 

nutné zveřejňovat informace, obsahující obchodní tajemství. 

Postačí uvést, zda se vztahy ne/vymykají běžné obchodní činnosti. 

Taková informace je relevantní pro osobu, pro kterou je taková 

zpráva určena. 

 

MSp: 

Informaci, zda se vztahy vymykají, či nevymykají běžné obchodní 

činnosti nelze, považovat za dostatečnou; nebude mít vypovídající 

hodnotu. Zatímco přiměřená míra zobecnění formou intervalu již 

poskytne určitou představu, přičemž obchodní tajemství zůstane 

zachováno (konkrétní číslo či suma nebude odhalena). 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Na připomínce trváme. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 397, k ustanovení § 362 

§ 362 – navrhujeme upravit takto 

(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 

konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada bez 

zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a 

protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů před konáním valné hromady, 

uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své 

stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu zkrátit.  

(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní 

představenstvo svoji povinnost uveřejnit jej dle předchozího odstavce 

tím, že uveřejní podstatu protinávrhu a na valné hromadě seznámí 

akcionáře s úplným zněním protinávrhu včetně jeho zdůvodnění. 

Nebo alternativně: 

 (1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před 

konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada bez 

zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a 

protinávrhy doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před konáním valné 

hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného 

odkladu i své stanovisko; stanovy mohou tuto lhůtu zkrátit.  

(2) Obsahuje-li návrh nebo protinávrh více než 100 slov, splní 

představenstvo svoji povinnost uveřejnit jej dle předchozího odstavce 

Neakceptováno 

 

V otázce prodloužení lhůty pro povinnost představenstva nebo 

správní rady uveřejnit k doručenému návrhu nebo protinávrhu i své 

stanovisko připomínku neakceptujeme. Máme za to, že lhůta 5 dnů je 

pro vypracování stanoviska dostatečná. Ostatně i v případě návrhů, 

které jsou doručeny společnosti před uveřejněním pozvánky na 

valnou hromadu (srov. navrhované znění § 363), se navrhuje zkrátit 

lhůtu pro uveřejnění návrhu spolu se stanoviskem představenstva 

nebo správní rady na 5 dnů, neboť lhůta 7 dnů je nadbytečně dlouhá. 

Pokud jde o návrh přesahující 100 slov, úprava nebyla převzata 

s ohledem na skutečnost, že návrh se uveřejní na internetových 

stránkách společnosti (nemusí se zasílat způsobem předvídaným pro 

svolání valné hromady, tj. nemusí se zasílat poštou); v případě 

uveřejnění prostřednictvím internetových stránek není rozsah návrhu 

či protinávrhu podstatný. Z hlediska nákladů není rozdíl, jestli má 

návrh či protinávrh 20 slov, nebo 2 000 slov. Návrh či protinávrh 

bude přesahovat 100 slov zpravidla pouze v případech, kdy se budou 

měnit stanovy společnosti; v ostatních případech nelze předpokládat, 

že návrh bude takto dlouhý. Mají-li akcionáři hlasovat o novém textu 

stanov, je naprosto nezbytné, aby měli k dispozici celý text návrhu a 
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tím, že uveřejní podstatu protinávrhu a na valné hromadě seznámí 

akcionáře s úplným zněním protinávrhu včetně jeho zdůvodnění. 
Odůvodnění:  

SP ČR navrhuje stanovit lhůtu pro povinnost představenstva nebo správní 

rady zajistit uveřejnění svého stanoviska pouze k návrhům nebo 

protinávrhům doručeným alespoň na 7 dnů (nebo variantně 5 pracovních 

dnů) před valnou hromadou. SP ČR se domnívá, že při kratší lhůtě už může 

být administrativně, personálně a technicky složité zajistit operativní 

zasedání představenstva resp. správní rady a následně uveřejnění na 

internetových stránkách, zvláště pokud by do navrhované lhůty 5 

kalendářních dnů zasahoval víkend. Rovněž SP ČR nesouhlasí se zrušením 

možnosti seznámit akcionáře jen s podstatou protinávrhu, obsahuje-li 

protinávrh více než 100 slov. V některých případech jsou právě slovně 

rozvleklé návrhy a protinávrhy obsahově problematické - např. jsou obtížně 

srozumitelné nebo obsahují nesouvisející komentáře, invektivy apod. U 

povinnosti společnosti uveřejňovat i zdůvodnění návrhů lze předpokládat, že 

v případě problematických akcionářů (ve smyslu greenmailingu nebo 

blackmailingu) bude z jejich strany docházet ke zneužití povinnosti 

společnosti uveřejňovat jejich kompletní návrhy včetně takových 

nesouvisejících komentářů, manipulativních tvrzení či závěrů, lží apod. 

Doporučujeme toto riziko alespoň částečně vyvážit tím, že představenstvo 

zajistí uveřejnění podstaty protinávrhu (jako dle dosavadního znění zákona) 

a s úplným zněním včetně zdůvodnění bude povinno seznámit akcionáře až 

přímo na valné hromadě. Tato varianta není tak "atraktivní" z hlediska 

zneužívání práv akcionářů greenmailery apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

nikoli pouze jeho shrnutí. Ostatně uveřejňování pouze podstaty 

návrhu nebo protinávrhu může být ze strany představenstva nebo 

správní rady zneužito na úkor práv a zájmů akcionářů, neboť podstata 

návrhu či protinávrhu nemusí věrně odrážet jeho obsah. Zároveň není 

žádoucí, aby představenstvo nebo správní rada mohla uveřejnit pouze 

podstatu bez toho, aby se autor návrhu nebo protinávrhu mohl 

vyjádřit, zda shrnutí opravdu odpovídá jeho návrhu či protinávrhu. 

Úprava tak může vést k navýšení počtu sporů mezi akcionářem a 

představenstvem, resp. správní radou, zda uveřejněné shrnutí 

skutečně odpovídalo návrhu či protinávrhu. To může vést k nárůstu 

soudních řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, což 

nepovažujeme za žádoucí. 

Konečně pokud akcionář bude mít potřebu formou návrhu vyjadřovat 

vůči společnosti invektivy, či sdělovat jiné manipulativní tvrzení či 

lži, je na ostatních akcionářích, aby si o takovém akcionáři udělali 

obrázek. Ostatně představenstvo či správní rada může, a v některých 

případech musí, připojit k návrhu či protinávrhu akcionáře své vlastní 

stanovisko, ve kterém může zbylým akcionářům manipulativní či 

lživé informace vyvrátit. Způsob, jakým se akcionář prezentuje 

formulací svého návrhu, může ovlivnit hlasování ostatních akcionářů 

(například návrh pro nesrozumitelnost nebo zmíněné invektivy 

nepodpoří). Ze všech uvedených důvodů nesouhlasíme s doplněním 

navrhovaného odstavce 2.   

 

Stanovisko SP ČR k návrhu vypořádání: 

Na připomínce nadále trváme.  

Při kratší lhůtě než 7 dnů před konáním VH je administrativně, 

personálně a technicky složité zajistit operativní zasedání 

představenstva/správní rady a následně uveřejnění na 

internetových stránkách (zejména pokud v navrhovaných 5 

dnech bude víkend nebo velikonoce). 

Trváme na ponechání možnosti seznámit akcionáře s podstatou 

pritinávrhu, obsahuje-li protinávrh více než 100 slov. 

K účelu infomace o slovně rozvleklém návrhu postačí uveřejnění 

podstaty protinávrhu. 

Popř. doporučujeme toto omezení zúžit jen na odůvodnění 

návrhu resp. protinávrhu akcionáře, v němž se právě rozvleklé 

nebo problematické příspěvky objevují nejčastěji. U samotného 

návrhu resp. protinávrhu považujeme za podstatné uveřejnit 
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jeho normativní část celou. 

 

Navrhujeme následující úpravu připomínky: 

(1) Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny 

před konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní 

rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách 

společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 7 dnů 

před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní 

rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko; stanovy mohou tuto 

lhůtu zkrátit.  

(2) Obsahuje-li případné odůvodnění návrhu nebo protinávrhu více 

než 100 slov, uveřejní představenstvo podstatu odůvodnění návrhu 

nebo protinávrhu a na valné hromadě seznámí akcionáře s úplným 

zněním odůvodnění protinávrhu. 

 

MSp: 

Pokud jde o lhůtu pro doručení návrhu či protinávrhu, ke kterému 

musí představenstvo nebo správní rada vytvořit stanovisko, lhůtu 5 

dnů považujeme za dostatečnou. Představenstvo nebo správní rada 

má lhůtu bez zbytečného odkladu k vytvoření a uveřejnění stanoviska 

(to může být v závislosti na poměrech ve společnosti i několik dnů). 

Tj. představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu 

uveřejní návrh (protinávrh) na internetových stránkách společnosti a 

po vytvoření stanoviska (které nemusí být nikterak dlouhé) uveřejní 

následně i toto stanovisko. 

Pokud jde o návrhy, které obsahují více než 100 slov, jak jsme již 

uvedli, návrh může obsahovat více než 100 slov zpravidla pouze 

v případě, že jde o návrh na změnu stanov. Pokud jsou návrhy 

dlouhé, jde již o text odůvodnění návrhu; nikoli návrhu jako 

takového. Pokud je odůvodnění návrhu nebo návrh jako takový 

nesrozumitelný, jde tato skutečnost k tíži navrhujícího akcionáře; 

smyslem uveřejňování je seznámit ostatní akcionáře s obsahem 

návrhu a tím získat i jejich případnou podporu. Pokud jsou návrhy 

přednášeny až na zasedání valné hromady, zbylí akcionáři na ně 

nejsou připraveni a mohou být k jejich přijetí zdrženliví. Pokud má 

akcionář v prezentaci návrhu či jeho odůvodnění potřebu vyjadřovat 

své výhrady k vedení společnosti (a to i například různými 

invektivy), je to prezentace samotného akcionáře vůči zbylým 

akcionářům a ostatně i jeho právo plynoucí z účasti ve společnosti 
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(jedním z nezadatelných práv akcionáře je i právo vyjadřovat se na 

zasedání valné hromady). Jak jsme již uvedli výše, úprava může vést 

k navýšení počtu sporů mezi akcionářem a představenstvem, resp. 

správní radou, zda uveřejněné shrnutí skutečně odpovídalo návrhu či 

protinávrhu. To může vést k nárůstu počtu soudních řízení o 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, což nepovažujeme za 

žádoucí. 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Na připomínce trváme. 

K Části první, k novelizačnímu bodu 467, k ustanovení § 424 odst. 1 

§ 424 odst. 1 – navrhujeme za slova "nemůže dovolávat" vložit text 

"nepodal-li v průběhu valné hromady proti usnesení valné hromady 

odůvodněný protest“  
Odůvodnění: 

SP ČR navrhuje v textu výslovně vyjádřit dopady navrhované změny, tj. že 

akcionář musí podat odůvodněný protest v průběhu valné hromady. 

Akcionáři, kteří se nezúčastnili valné hromady a nevyužili tak svého práva, 

by neměli mít možnost podat žalobu k bodu valné hromady, k němuž podal 

protest jiný akcionář, který se valné hromady zúčastnil a např. po podání 

protestu nepodal žalobu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno 

Je nedůvodné omezovat právo dovolávat se neplatnosti usnesení 

valné hromady pouze na osobu, jež protest podala. Postačí, byl-li 

v dané věci protest podán, a to jakýmkoli společníkem. V opačném 

případě by bylo nutné, aby se ke každému protestu hlásili všichni, 

kdo s ním souhlasí, aby jim zůstalo zachováno právo se v dané věci 

dovolávat neplatnosti daného usnesení. 

Navrhovaná koncepce je rovněž v souladu s funkcí protestu. Funkcí 

protestu je v prvé řadě upozornit společnost, potažmo představenstvo 

na skutečnost, že rozhodování valné hromady je stiženo vadou a 

hrozí, nebude-li vada v průběhu jednání odstraněna, napadení 

platnosti usnesení valné hromady u soudu. Rakouská právní teorie 

k tomuto dodává, že povinností vznést protest (jeho vznesením) by 

měla být společnost seznámena s výtkami akcionářů. Dává se jí tak 

možnost vady odstranit a ušetřit čas a náklady potenciálního řízení o 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Funkce protestu je 

především preventivní a poskytuje společnosti možnost bez obav 

přistoupit k realizaci usnesení, proti kterým nebyl podán protest 

(srov. Diregger in Doralt, Nowotny, Kalss: Kommentar zum 

Aktiengesetz, 2. sv., § 145 – 273, 2. vydání, Vídeň, Linde, 2012, 

§ 196, r. n. 20-22). Sekundárně protest plní i další funkci - omezuje 

právo akcionáře dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady.  

Podá-li některý z akcionářů proti konkrétnímu usnesení valné 

hromady protest, je to pro představenstvo jasný signál, že dané 

usnesení nemá realizovat. V konečném důsledku pak nezáleží, jestli 

platnost usnesení valné hromady napadne akcionář, který protest 

podal, nebo jiný akcionář; společnost je tak jako tak v nejistotě. 

Je-li primárním účelem protestu upozornit společnost, potažmo 

představenstvo nebo správní radu, na nebezpečí, že platnost usnesení 
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může být napadena u soudu, a až sekundárně omezit právo akcionáře 

dovolat se neplatnosti usnesení, pak přiznání práva dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady i akcionářům, kteří se valné 

hromady nezúčastnili, je v souladu s touto filosofií. Pokud by bylo 

primárním účelem protestu omezit právo akcionáře dovolat se 

neplatnosti usnesení valné hromady, akcionáři nepřítomní na valné 

hromadě by uvedené právo neměli. Navrhovaná úprava vychází 

z prvně uvedeného přístupu, což je uvedeno i v důvodové zprávě. 

 

Stanovisko SP ČR k návrhu vypořádání: 

Na připomínce nadále trváme. 

Z našeho hlediska není správné ponechat právo podat žalobu 

proti usnesení VH i akcionáři, který se bez vážného důvodu ani 

nezúčastnil VH. 

Pokud by se akcionář VH nemohl VH zúčastnit z vážného 

důvodu, bylo by nepodání protestu zohledněno slovy 

„navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu.“. (viz text 

připomínky). 

 

MSp: 

Jak již bylo zdůrazněno výše, primárním účelem protestu není omezit 

právo akcionáře dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, 

primárním účelem protestu je poskytnutí jistoty společnosti. 

Nepřítomný akcionář je samozřejmě omezen protestem přítomného 

akcionáře. Navíc podotýkáme, že protest musí být zdůvodněn. Další 

zpřísňování podmínek uplatňování práv akcionářů (či jejich omezení) 

není žádoucí. 

 

Stanovisko k návrhu vypořádání 

Na připomínce trváme. 

K části první, k novelizačnímu bodu 495, ustanovení § 448a odst. 5 

§ 448a odst. 5 – navrhujeme vypustit text „a aby se voleb zúčastnila 

alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů“. 

Odůvodnění:  

SP ČR navrhuje, aby v zákoně nebylo stanoveno kogentní kvorum 

(nadpoloviční účast zaměstnanců) pro platnost voleb členů dozorčí rady. 

V případě velkých společností může nastat patová situace, kdy ani 

v opakovaných volbách nemusí být tohoto kvora dosaženo. Pro toto 

zpřísnění úpravy není důvod. Ani při ostatních volbách, např. parlamentních, 

Akceptováno jinak 

 

Aby bylo snazší dosáhnout kvora, bude stanoveno, že postačí účast 

jedné třetiny oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Na druhou 

stranu je žádoucí, aby bylo stanoveno alespoň určité kvorum, jinak 

by se mohlo stát, že volba nebude dostatečně reprezentativní (nebude 

dostatečně odrážet vůli zaměstnanců).  

 

Ustanovení § 448a odst. 5 první věta bude nově znít: 
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senátních nebo prezidentských kogentní požadavek platnosti voleb ve 

spojení s určitým kvorem účasti volitelů není stanoven.  

Tato připomínka je zásadní. 

„K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb 

zúčastnila alespoň třetina oprávněných voličů nebo zvolených 

volitelů.“ 

Stanovisko SP ČR s návrhem vypořádání: 

Souhlasíme. 

Komora daňových 

poradců  

 

Ing. Pavlína Fialová 

fialova@kdpcr.cz, tel. 

542 422 326 

 

Ing. Jiří Nesrovnal 

nconsult@nconsult.cz  

 

  

Obecně: 

K uvedenému návrhu novely uplatňujeme jednu zásadní připomínku, na 

základě které nedoporučujeme v tuto chvíli předkládat takto zásadní a 

rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích do dalšího 

legislativního procesu.  

 

Zdůvodnění: Předkládaný návrh je v podstatě zcela novým zákonem, což 

nepovažujeme z pohledu podnikatelského prostředí jeho stability a 

předvídatelnosti práva za správné a obhajitelné. Od 1. 1. 2014 došlo 

k zásadní revoluční změně v oblasti soukromého práva, která se promítla do 

všech oblastí, včetně práva korporátního.  

Na tuto změnu museli reagovat občané i podnikatelé, přenastavit svoje 

obchodní smlouvy, stanovy či společenské smlouvy. To stálo nemalé 

prostředky a v mnoha případech to znamenalo i složitá jednání, úpravy 

obchodních modelů a podobně. Nepovažujeme za správné, aby po čtyřech 

letech došlo znovu ke zcela systémové změně a bylo nutné, aby toto 

absolvovali podnikatelé opakovaně, a to aniž by pro to byly předloženy 

relevantní faktické důvody. Domníváme se, že v případě takto zásadních 

kodexů není možné provádět systémové koncepční změny téměř pravidelně 

a realizovat reformy reforem a z reforem udělat permanentní záležitost. Stát 

zde tak přináší razantní změny, aniž by zdůvodnil proč a aniž by po nich 

praxe volala, a to vše na náklady soukromých osob. 

Jsme také přesvědčení, že takto zásadní a systémové změny by měly být 

nejprve koncepčně prodiskutovány s širokým okruhem uživatelů, a to včetně 

odborné daňové veřejnosti, a teprve poté mohou být realizovány, jako je to 

běžné v řadě vyspělých evropských zemí (typicky Německo nebo Velká 

Británie). Bohužel u žádné takové diskuse Komora daňových poradců ČR 

nebyla doposud přítomna. Teprve nyní se má uskutečni diskuze k razantním 

změnám v oblasti výplaty podílu na zisku a ostatních složek vlastního 

kapitálu, ale až poté co bude uzavřeno připomínkové řízení, což považujeme 

za chybné a v rozporu s principy dobré legislativy. Uvedené změny totiž 

mohou mít také daňové a účetní konsekvence a dopady, přičemž součástí 

předloženého návrhu žádné doprovodné změny do těchto oblastí nejsou 

Neakceptováno 

 

Předkládaná novela zákona o obchodních korporacích vznikala za 

spolupráce s odbornou komisí složenou z předních českých 

komercialistů z řad soudců, akademiků a advokátů. Podkladem pro 

práci komise byly mimo jiné podněty od Notářské komory, Unie 

podnikových právníků, Komory auditorů, družstevní asociace apod., 

jakož i podněty vzešlé z dotazů veřejnosti směřované našemu úřadu. 

Expertní skupina KANCL byla dne 23. prosince 2014 rozhodnutím 

ministryně spravedlnosti č. 14/2014 zrušena.  

Co se týče rozsahu novely, domníváme se, že zákonodárce by měl 

dbát o jasnou a přehlednou právní úpravu a neměl by přenášet 

náklady z nedokonalé právní úpravy na její adresáty a spoléhat na 

překlenutí problematické regulace prostřednictvím soudní judikatury. 

Byť je v několika případech možno souhlasit, že se výklad 

ustanovení již ustálil, nutnost číst zákonný text s odborným 

komentářem by neměla být pravidlem. Přitom náklady, které si 

takové změny zákona vyžádají, jsou nepatrné, neboť věcně ke změně 

nedochází. 

S každou novou právní úpravou je spojen negativní dopad v podobě 

nutnosti adresátů seznámit se s novým právem a přizpůsobit mu své 

jednání. To ostatně důvodová zpráva a závěrečná zpráva z dopadů 

hodnocení regulace uvádí. Zvolená řešení však budou mít ve svém 

výsledku pozitivní dopad. K tomu, aby novou právní úpravou byly 

existující subjekty zasaženy co nejméně a jejich náklady na 

přizpůsobení se nové úpravě byly minimální, formulujeme řadu 

přechodných ustanovení. 

Nesouhlasíme s tím, že by návrh zákona zaváděl značné množství 

nových restrikcí nebo omezení smluvní svobody; naopak v mnoha 

případech smluvní svobodu posiluje (např. možnost rozdělení zisku i 

v druhé polovině roku, úprava zákazu konkurence v kapitálových 

společnostech a družstvech apod.). 

Zkrácení lhůty pro zasílání připomínek v rámci meziresortního 
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navrhovány. Dle našich informací nebyla tato novela široce diskutována ani 

s ostatními zástupci podnikatelské veřejnosti. Nevíme také o tom, zda tato 

novela byla diskutována v širším okruhu např. v rámci KANCLu, či 

proběhla vůbec nějaká diskuse o koncepci takto zásadní a rozsáhlé novely. 

Jak jsme již uváděli, předložená novela je v mnoha ohledech zcela zásadní 

systémovou změnou, kdy je nezbytné nejprve vést koncepční debatu a 

diskusi o dopadech takto zásadní novely, a to nejen z hlediska 

soukromoprávního, ale i z hlediska nutnosti nově zaváděných regulatorních 

opatřeních, diskusi o dopadech do daňové zátěže a podobně. Bez toho, že by 

proběhla tato široká diskuse, byla vyhodnocena a teprve na základě ní bylo 

nachystáno paragrafové znění, nepovažujeme za správné předkládat přímo 

paragrafové znění v takovémto velkém rozsahu.   

Z důvodové zprávy nám také není zřejmé, zda navržená novela byla 

projednávána a diskutována s dalšími právními odborníky a experty 

v oblasti soukromého práva a jaký byl jejich názor na tak rozsáhlou novelu. 

Z praxe nicméně víme, že řada z nich se jasně staví proti takto koncipované 

novele.  

Nepovažujeme za vhodné přijímat obecně takto rozsáhlou novelu zákona 

o obchodních korporacích. 

Jak dále uvádíme v některých příkladech našich připomínek, v mnoha 

ohledech lze návrh novely rozdělit na tyto změny: 

a) Drobné formulační změny, změny textu či jeho zpřesnění, kdy 

v podstatě důvodová zpráva uvádí, že daná formulace je lepší či 

přesnější (ač je výsledné pravidlo obsahově shodné). Není však 

uvedena žádná analýza, z které by vyplývalo, že současné znění 

působí v praxi nepřekonatelné problémy a díky nim nelze některé 

transakce realizovat, nelze společnosti zakládat, případně současný 

stav působí jiné praktické problémy. V takovém případě 

nepovažujeme za nutné realizovat novelizace jenom proto, že 

výsledný stav bude „legislativně-technicky za jedna“, ale způsobí 

podnikatelům problémy a zbytečně zvýšené náklady na úpravu, 

například stanov či společenské smlouvy. Navíc se zasahuje do 

pravidel, která jsou komentářovou literaturou vykládána 

jednoznačně a o jejich obsahu tak není sporu. Mnohdy se navíc 

nahrazují formulace, které mají svůj základ v NOZ, a není nijak 

vysvětleno, jaké to má mít důsledky (typicky nedůvodný zásah do 

výkladu slov „se nepřihlíží“, opět komentáři dávno vyložených).  

b) Množství změn jde cestou nových restrikcí a omezení smluvní 

svobody volnosti opět bez toho, že by důvodová zpráva jakkoliv 

připomínkového řízení bylo důvodné, neboť novela zákona o 

obchodních korporacích byla v obdobném znění vyslána do 

meziresortního připomínkového řízení již na konci roku 2016. 

Všechna připomínková místa tak měla možnost se k materiálu 

v obdobném znění již dříve vyjádřit.  
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popisovala a identifikovala praktické případy problémů, které je 

nutné těmito novými restrikcemi řešit. Pouze konstatování, že 

takováto restrikce je vhodnější či lepší nepovažujeme za zcela 

dostatečné. Příkladem je výplata plnění ze společnosti ve prospěch 

společníků, kdy se v mnohém opouští koncept, který chrání věřitele 

prostřednictvím testu insolvence (úpadku), a opět se přechází na 

ochranu prostřednictvím základního, respektive vlastního kapitálu. 

To nepovažujeme za správné, protože společnosti si již na ochranu 

prostřednictvím testu insolvence zvykly a je to ochrana daleko 

účinnější než ochrana prostřednictvím vlastního kapitálu, který 

zvláště v případě společnosti s ručením omezeným nemusí nic 

vypovídat o skutečné hodnotě společnosti, a z pohledu věřitelů 

může jít o ochranu iluzorní. To byly ostatně důvody, proč ZOK 

tento konceptu opustil a nahradil ho konceptem jiným.  

Závěrem musíme u tak zásadní novely ZOK zásadně odmítnou zkrácenou 

lhůtu na připomínky. Jsme naopak přesvědčeni, že poté co proběhne 

odborná diskuse z hlediska koncepce a rozsahu této novely, by 

připomínkové řízení k případnému paragrafovému znění mělo být 

prodlouženo, nikoliv zkráceno. Z tohoto hlediska zdůrazňujeme, že 

vzhledem k velmi krátké době na připomínky dále u konkrétních námitek 

uvádíme jen některé připomínky k dané novele a nemůžeme vyloučit, že 

v průběhu legislativního procesu budeme uplatňovat některé další zásadní 

připomínky. Podotýkáme současně, že zkrácený čas, který byl předkladateli 

jednostranně vymezen, nám neumožnil provést detailní analýzu celku, ač by 

to bylo správné. 

Závěr: Na základě výše uvedeného navrhujeme přerušení legislativního 

procesu této novely (její stažení) a zahájení diskuse o principech případných 

změn v oblasti soukromého práva, a to i za účasti jeho uživatelů, tj. např. 

Komora daňových poradců ČR, Hospodářská komora, Asociace malých a 

středních podnikatelů nebo Svaz průmyslu a dopravy.  

Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 20 a násl. (§ 34) – obecná připomínka 

Obecně se domníváme, že zcela systémové přepracování pravidel výplaty 

podílu na zisku je zbytečné a bude v praxi působit problémy a bude 

znamenat zvýšené náklady u společností na změnu svých dokumentů, ale i 

systémů a podnikatelských záměrů z hlediska podílu na zisku. Jde přesně o 

tu oblast, kdy důvodová zpráva jakkoliv neidentifikuje a nepopisuje 

současné praktické problémy na příkladech soudních sporů, které má nová 

právní úprava řešit. Jde pouze o snahu prosadit jiný koncept, který se 

Částečně akceptováno 

 

Předně je třeba zdůraznit, že ustanovení § 34 si neklade za cíl a ani 

nepředstavuje „systémové přepracování pravidel pro výplatu podílu 

na zisku“. Přestože návrh na první pohled vypadá, že přináší řadu 

novinek, ve skutečnosti tomu tak není a obsahuje již de lege lata 

platná pravidla. Věcnou změnu představuje výslovné připuštění 

možnosti rozdělovat zisk i v druhé polovině roku (srov. § 34 odst. 1), 
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historicky v mnohém podobá konceptu v obchodním zákoníku. Takovýto 

systém změn je však nutné v obecné rovině odmítnout. Navíc jde 

jednoznačně do střetu mezi podnikateli běžně nastavených modelů 

financování, čímž se narušují jejich rozumná a zákonem nezakázaná 

očekávání. Takto koncipovaný ex post zásah lze v tomto ohledu považovat 

za nelegitimní ekonomickou restrikci.  

tj. reakce na judikaturu Nejvyššího soudu (srov. rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007); 

jinak se v prvním odstavci již věcně nic nemění. Tato změna je 

činěna v reakci na požadavky praxe, kterou nedůvodně omezovala a 

bránila efektivnímu ekonomickému plánování. Přestože již de lege 

lata část právní teorie dovozuje, že toto rozhodnutí se za účinnosti 

zákona o obchodních korporacích nepoužije s ohledem na test 

insolvence (srov. P. Kuhn in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., 

Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, komentář k § 34), v zájmu zvýšené 

právní jistoty považujeme za žádoucí zakotvit úpravu výslovně; tato 

skutečnost bude doplněna do důvodové zprávy. Vznášená 

připomínka připomínkového místa zřejmě míří na omezení v § 40 

odst. 4; tato úprava (test významných a nikoli jen přechodných ztrát) 

bude z návrhu vypuštěna. 

Pravidlo druhého odstavce se pouze přesouvá z úpravy SRO a AS 

(srov. § 161 odst. 4 a § 350 odst. 2) mezi obecná pravidla a rozšiřuje 

se i na družstva. Další pravidla obsahovalo již stávající znění § 34. 

Konečně podotýkáme, že v návaznosti na připomínky vznesené 

v rámci meziresortního připomínkového řízení bude § 34 odst. 5 a 6 

vypuštěn (u pravidel zákona o obchodních korporacích o distribuci 

zisku, která se mají použít i na distribuci jiných vlastních zdrojů, to 

bude výslovně stanoveno). 

S ohledem na řečené by navrhované změny § 34 neměly mít žádný 

vliv na modely financování obchodních korporací. 

K bodu 20 (§ 34 odst. 1) 

Nevidíme důvod, proč není možné připustit výplatu podílu na zisku jiným 

osobám také na základě rozhodnutí valné hromady. Uvedená restrikce není 

v důvodové zprávě zdůvodněna konkrétními praktickými problémy, které by 

možnost rozhodnout na valné hromadě mohla způsobit. Opět se tím neguje 

běžná praxe, která nijak neškodí, a kterou důvodová zpráva ignoruje.  

Neakceptováno 

 

V možnosti výplaty podílu na zisku jiným osobám než společníkům 

nepřináší novela žádné změny oproti stávajícímu stavu. Ani de lege 

lata není možné rozdělit zisk jiným osobám než společníkům, ledaže 

společenská smlouva určí něco jiného (srov. § 34 odst. 1 druhá věta). 

V návaznosti na přijaté připomínky se tato stávající věta zachová a 

nebude se vkládat obsahově totožná věta „jiné osoby než společníci 

se mohou podílet na zisku, jen připouští-li to společenská smlouva“. 

Ani dnes ani napříště není možné rozdělit zisk jiným osobám než 

společníkům pouze na základě rozhodnutí valné hromady (není nám 

zřejmé, o jaké běžné praxi připomínkové místo hovoří). Je třeba 

zdůraznit, že podíl na zisku je jedním z nejzákladnějších práv 

společníků a obsah podílů společníků určuje společenská smlouva. 
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Pokud by se mělo zasahovat do práv společníků a měl by se 

modifikovat obsah jejich podílů, vyžaduje to změnu společenské 

smlouvy a zpravidla také souhlas každého dotčeného společníka (s 

výjimkou akciové společnosti a družstva). Změny formou 

společenské smlouvy jsou nezbytné i s ohledem na změny 

společnické základny obchodních korporací – noví společníci by měli 

vědět, zda mají právo na podíl na zisku, či nikoli, popřípadě zda toto 

právo mají i jiné osoby než oni; tato skutečnost je seznatelná ze 

společenské smlouvy, která je veřejně dostupná ve sbírce listin 

obchodního rejstříku. 

Na druhou stranu se vypustí omezení výplaty podílů na zisku i jiným 

osobám než společníkům veřejné obchodní společnosti, ponechá se 

tak stávající znění zákona, podle něhož je to přípustné (určí-li to 

stanovy). 

K bodu 22 (§ 34 odst. 4) 

Doporučujeme, aby bylo možné splatnost podílu na zisku stanovit na delší 

dobu, než je 6 měsíců, a to i prostým rozhodnutím valné hromady. Takováto 

úprava bude operativní vzhledem ke stavu společnosti a případným 

podnikatelským záměrům.  

Akceptováno 

 

I v osobních společnostech bude umožněno, aby byla splatnost 

určena rozhodnutím nevyššího orgánu. 

K bodu 22 (§ 34 odst. 6) 

Domníváme se, že tato obecná formulace může působit praktické problémy 

při aplikaci především v otázce, co všechno se z pravidel týkající se výplaty 

podílu na zisku bude aplikovat i pro výplatu jiných vlastních zdrojů. 

Například aplikovat vzorec omezující částku pro výplatu podílu na zisku 

v tomto případě nedává smysl. Ale je otázkou, zda z této obecné formulace 

lze dovodit, že nebude aplikován. Je fakt, že dané ustanovení hovoří o 

přiměřené aplikaci, nicméně domníváme se, že tato změna přinese 

výkladové problémy a nejasnosti. A opět by měla být přesně zdůvodněna.  

Akceptováno 

 

U pravidel zákona o obchodních korporacích o distribuci zisku, která 

se mají použít i na distribuci jiných vlastních zdrojů, to bude 

výslovně stanoveno. 

K bodu 23 (§ 35) 

Odmítáme vypuštění principu, že podíl na zisku přijatý v dobré víře se 

nevrací. Jde o koncepční otázku, kdy novela jakkoliv nezdůvodňuje, proč je 

v obecné rovině nutný tento princip měnit a vracet se de facto k obchodnímu 

zákoníku. Novela neuvádí žádné konkrétní praktické příklady, kdy by 

současný model působil v praxi problémy a komplikace.  

Neakceptováno 

 

Stávající úprava § 35 se nedůvodně odchyluje od obecné úpravy § 

2991 OZ, podle které platí, že kdo se na úkor jiného bez 

spravedlivého důvodu obohatí, musí vydat, oč se obohatil. To je i 

případ vyplacení většího podílu na zisku, než kterého společnost 

dosáhla. Není důvod odchylovat se od obecné úpravy v občanském 

zákoníku (§ 2991 OZ). Obecná úprava lépe odpovídá dosažení 

smyslu a účelu zákonných omezení výplaty zisku. Pouhé postihování 

statutárního orgánu za nezákonnou výplatu může být v konkrétních 

případech nedostatečné a může vést k finančním těžkostem 
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obchodních korporací. 

Jedinou výjimku, kterou nezbývá, než připustit, představuje úprava 

akciové společnosti, tu totiž reguluje směrnice Evropského 

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

některých aspektech práva obchodních společností (srov. čl. 57). 

Navrhovaná úprava vzešla z doporučení odborné komise, s níž 

Ministerstvo spravedlnosti při přípravě novely spolupracovalo. 

K bodu 23 (§ 35 odst. 1) 

Zcela zásadně odmítáme omezení pro výplatu zálohy podílu na zisku dle 

poslední věty. Tato změna je odůvodněna pouze inspirací v rakouské 

úpravě, opět bez toho, že by jakkoliv uváděla konkrétní příklady problémů, 

které současná úprava přináší (navíc jaksi vynechává skutečnost, že 

koncepce rakouského korporačního práva je od českého odlišná, když 

ochranu základního kapitálu, resp. vlastního, klade na přední místo). Ono je 

totiž jistě obtížné doložit „problémy“, pokud stávající právo žádné takovéto 

omezení nemá. Navíc navržená omezující podmínka bude v praxi působit 

výkladové problémy a nejasnosti, například jak bude uvedený vzorec 

počítán v případě ne stejně dlouhých účetních obdobích, jak bude počítáno 

v případě přeměn, jak bude počítán, pokud společnost bude mladší 3 let, jak 

bude počítán v případě, kdy v důsledku přeměny přecházejících účetních 

období účetní jednotka účtovala dle ČÚS a následně bude účtovat dle IFRS 

a podobně. Jde o případ restrikce, která je zcela zbytečná, a koncepčně 

zavádí do obchodního práva zbytečné restrikce. Tento typ restrikcí pak byl 

přesně důvodem, proč bylo přijato nové soukromé právo a proč je 

nezavedlo.  

Částečně akceptováno 

 

Česká republika má z komparativního hlediska ojediněle 

benevolentní úpravu záloh na podíl na zisku (srov. s úpravou 

rakouskou, německou či italskou). Umožňuje, aby společnosti 

vyplácely zisky pouze přechodné, navíc nepotvrzené řádnou ani 

mimořádnou účetní závěrkou. Dnes je možné takto vyplatit dokonce 

veškeré (nepotvrzené) zisky společnosti k určitému okamžiku. To je 

vnímáno jako velké riziko pro věřitele, zaměstnance i další 

stakeholdery. 

Význam takto benevolentní úpravy spočíval v odstranění praktických 

problémů, které vyvolala soudem dovozená nemožnost rozdělit zisk 

společnosti v druhé polovině účetního období (viz důvodovou zprávu 

k § 34 odst. 1). Tento z komparativního hlediska ojedinělý zákaz byl 

řešen institutem záloh, které mohly být využívány nejen k výplatě 

zisků aktuálního účetního období, ale i zisků období minulých. Této 

netradiční funkce záloh nebude po úpravě § 34 odst. 1 třeba. Zisky 

minulých účetních období bude možné vyplatit kdykoliv v průběhu 

roku. 

Zpřísnění právní úpravy se proto dotkne pouze zisků aktuálního 

účetního období, kde je z výše uvedených důvodů považováno za 

žádoucí. 

Podmínka uvedená ve větě třetí § 35 odst. 1 se uplatní i v případech 

zmiňovaných KDP ČR. V úvahu se vezmou poslední tři účetní 

období bez ohledu na délku jednotlivých účetních období. 

Zohledňování délky účetního období by zákonnou úpravu 

zkomplikovalo a nezdá se být účelným. Smyslu zákona bude 

dosaženo i v případě, že jednotlivá účetní období budou jinak dlouhá. 

V případě společností mladších 3 let nebude možné zálohy na podíl 

na zisku vyplatit. 

Žádnou výjimku není třeba konstruovat ani pro případ změny 

účetních předpisů. ČÚS a IFRS dochází k výsledku hospodaření 
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jinými cestami a výsledek se může v praxi lišit. Tyto odlišnosti však 

nepokládáme za natolik významné, abychom společnosti zatěžovali 

dalšími povinnostmi. Budou proto moci vycházet z výsledku 

hospodaření podle předpisů, které v daném účetním období používají. 

K bodu 24 a násl. (§ 36) 

V obecné rovině odmítáme omezení v možnosti stanovit výši vypořádacího 

podílu jinak, než direktivně stanovuje navrhované nové znění. Nevidíme 

také důvod, proč by tato výše nemohla být stanovena dohodou společníků či 

rozhodnutím valné hromady.  

Kdo bude určovat, zda se reálná hodnota podstatně liší? Vystupující 

společník vždy bude mít pocit, že by měl dostat víc. 

Nebylo by možné nechat to na ustanovení společenské smlouvy (jako 

dosud), nebo většinovém rozhodnutí VH? 

Případně na dohodě společníků? Teprve když se nedohodnou, ať to řeší 

soud.  

Jestliže se společníci mohou dohodnout na době výplaty VP, proč se 

nemohou dohodnout na jeho výši? (novelizovaný § 36 odst. 5). 

Vysvětleno 

 

Novela věcně nemění ustanovení o tom, že společenská smlouva 

může určit jiný vhodný způsob určení vypořádacího podílu (původně 

v § 36 odst. 3, nově v § 36 odst. 2). 

Ani de lege lata není možné, aby výši vypořádacího podílu určilo 

rozhodnutí valné hromady. Určení výše vypořádacího podílu na 

základě většinového rozhodnutí valné hromady nepovažujeme za 

vhodné z důvodu ochrany odcházejícího společníka. Naopak dohoda 

mezi obchodní korporací a odcházejícím společníkem je nežádoucí z 

hlediska ostatních společníků, neboť je potenciálně diskriminační a 

zneužívající. Úprava ve společenské smlouvě je z tohoto pohledu 

vhodnější. Dohodu všech společníků jako průlom do společenské 

smlouvy zákon nevylučuje. 

Novela věcně nemění ani ustanovení o určení vypořádacího podílu 

podle reálné hodnoty. Jeho zachování považujeme za vhodné v zájmu 

spravedlivého vypořádání. Namítat nereálnost vypořádání bude 

zpravidla společník. 

Splatnost vypořádacího podílu může být jak předmětem úpravy ve 

společenské smlouvě, tak předmětem dohody mezi obchodní 

korporací a dotčenou osobou. 

K bodu 33 (§ 40) 

Obecně k záloze na podílu na zisku a k výplatě podílu na zisku uvádíme, že 

nám není zcela zřejmá koncepce celkových změn. Z návrhu však zřejmě 

vyplývá, že o záloze o podílu na zisku nebude moci rozhodovat statutární 

orgán a tato otázka je svěřena do kompetence valné hromady. Z návrhu 

zřejmě vyplývá, že bude nutné v rámci výplaty zálohy na zisku schvalovat 

mezitímní účetní závěrku, což v současné sobě nebylo nutné. Pokud tomu 

skutečně tak je, nevidíme žádné důvody pro toto omezení a restrikci.  

Vysvětleno 

 

Návrh nestanoví, že by výplata záloh na podíl na zisku byla svěřena 

do kompetence valné hromady (srov. navrhované znění § 190, 421, 

656). Na procesu rozhodování o zálohách se nic nemění. Podle § 163 

OZ platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou 

zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné 

moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Jelikož zákon o 

obchodních korporacích (ani ve znění novely) nesvěřuje rozhodování 

o poskytnutí záloh do působnosti jiného orgánu, náleží orgánu 

statutárnímu (jednatel, představenstvo). To však nevylučuje, aby 

společenská smlouva (stanovy) svěřila toto rozhodnutí například 

valné hromadě.  

S ohledem na působnost valné hromady (srov. navrhované znění § 
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190, 421, 656) se nevyžaduje schválení mezitímní účetní závěrky 

valnou hromadou. Požadavek na schválení by proces vyplácení záloh 

značně komplikoval (činil velmi neflexibilním) a prodražil (náklady 

na svolání a konání valné hromady). Nutno však podotknout, že 

poslední slovo v otázce, zda záloha společníkům (akcionářům) 

zůstane, má samotná valná hromada. Pokud totiž valná hromada o 

rozdělení příslušné části zisku mezi společníky nerozhodne, záloha 

na podíl na zisku se bude vracet (srov. navrhovaný § 35 odst. 2; 

podotýkáme, že v návaznosti na připomínky vznesené 

v meziresortním připomínkovém řízení se bude vypouštět § 35 odst. 

3). 

K bodu 33 (§ 40 odst. 1) 

V současné době je test vlastního kapitálu aplikován pouze u akciové 

společnosti. Návrh novely se vrací zpět k tomu, že tento test má být opět 

aplikován i u s.r.o., což popírá to samu podstatu změn s.r.o., které přinesl 

ZOK. Pro tuto restrikci nevidíme důvod s tím, že omezení pro výplatu 

podílu na zisku je zakotveno v rámci testu insolvence dle § 40 odst. 1 ZOK. 

Jak již jsme uváděli v úvodu, nepovažujeme za vhodné přecházet zpět ke 

starému omezení, které bylo platné v obchodním zákoníku. Uváděli jsme již 

také, že hlavně v případě s.r.o. nemusí údaj o vlastním kapitále či vlastním 

kapitále společnosti nic vypovídat o skutečné hodnotě společnosti. To 

znamená, že i v případě společnosti, která má mínusový vlastní kapitál, 

může jít v důsledku skrytých rezerv o zdravou společnost, která má vysokou 

reálnou hodnotu. Nevidíme tedy důvod, proč se vracet ke starým restrikcím.  

Neakceptováno 

 

Odstavec 1 stanoví, že rozdělení zisku mezi společníky nebo jiné 

osoby je možné jen tehdy, pokud má společnost dostatek 

distribuovatelného vlastního kapitálu. 

Považujeme za žádoucí, aby základní kapitál a nedělitelné fondy 

plnily svoji funkci nejen v akciové společnosti, ale i ve společnosti s 

ručením omezeným a v družstvu. Tuto funkci nemohou plnit, pokud 

je umožněno rozdělovat ostatní složky vlastního kapitálu zcela bez 

ohledu na zachování vlastního kapitálu (splnění předmětného testu). 

Lze si představit společnost s ručením omezeným vykazující základní 

kapitál ve výši 1 mil. Kč, neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 2 

mil. Kč a oceňovací rozdíl z přeměny ve výši 5 mil. Kč. Za 

současného stavu může tato společnost rozdělit mezi společníky celý 

oceňovací rozdíl i přes to, že její vlastní kapitál bude po tomto 

rozdělení záporný. Třetím stranám se nadále může prezentovat jako 

společnost dobrovolně udržující vysoký základní kapitál ve výši 1 

mil. Kč, byť tento ve skutečnosti nepostačuje ani na krytí utrpěných 

ztrát. To je nežádoucí. Nově bude moci rozdělit oceňovací rozdíl 

maximálně ve výši 3 mil. Kč tak, aby vlastní kapitál nepoklesl pod 

výši kapitálu základního.  

Totéž bude platit pro rozdělení zisku. Pokud bude mít společnost s 

ručením omezeným základní kapitál ve výši 1 mil. Kč, nerozdělený 

zisk z minulých let ve výši 2 mil. Kč a záporný oceňovací rozdíl z 

přeměny ve výši -5 mil. Kč, nebude moci nerozdělený zisk z 

minulých let rozdělit mezi společníky. 

Navrhovaná změna nenutí společnosti s ručením omezeným k upsání 

vyššího základního kapitálu, než je 1 Kč. Pokud se však k vyššímu 
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úpisu rozhodnou, nesmí ho následně svévolně erodovat nadměrnou 

výplatou jiných složek vlastního kapitálu. 

K bodu 33 (§ 40 odst. 1) 

Obecně nedoporučujeme, aby se v návrhu rozšiřovaly situace, které budou 

vycházet z toho, že nějaké jednání či rozhodnutí je zdánlivé či má podobné 

účinky. Takovéto formulace jsou v rozporu s tím, že nové soukromé právo 

by mělo být postaveno na tom, že na jednání se obecně hledí spíše jako na 

platné, ne neplatné, a pokud se o nějaké neplatnosti bavíme, jde v zásadě o 

neplatnost relativní. Mimo to takovéto formulace budou působit v praxi 

mnohé výkladové problémy z hlediska přesahu do oblasti daňové. Je pak 

nezbytné tyto otázky konzultovat i z hlediska daňových konsekvencí. 

Příkladem pak může být otázka, že jestliže rozhodnutí je zdánlivé, zda toto 

rozhodnutí může být například titulem pro povinnost provést srážku daně. 

Navíc je koncepce takto chápané zdánlivosti nesmyslná i z pohledu 

soukromého práva, protože rozhodnutí zde je, to nelze fiktivně znegovat, 

otázkou zůstává, zda má mít chtěné účinky. 

Neakceptováno 

 

Zdánlivost rozhodnutí není ničím novým, pracuje s ní již stávající 

znění zákona, jen není zavedena legislativní zkratka „zdánlivé 

rozhodnutí“, nýbrž se používá spojení, že „se na rozhodnutí hledí, 

jako by nebylo přijato“ (srov. § 350 odst. 2). Zdánlivost rozhodnutí je 

nezbytná z toho důvodu, aby zde nebyl právní titul pro výplatu podílu 

na zisku. Případně vyplacené podíly na zisku (v rozporu s tímto 

testem) je třeba vrátit (není zde právní titul).  

Legislativní zkratka „zdánlivé rozhodnutí“ bude i s ohledem na 

připomínky dalších připomínkových míst zrušena a nahrazena 

formulací: „rozhodnutí nemá právní účinky“; důsledek však bude 

stejný, jako je dle stávajícího znění zákona (používá se spojení, že 

„na rozhodnutí se hledí, jako by nebylo přijato“), tedy rozhodnutí 

nebude existovat. 

K bodu 33 (§ 40 odst. 4) 

Nevidíme důvod stanovit povinnost sestavit po uplynutí 6 měsíců mezitímní 

účetní závěrku jako podmínku pro výplatu podílu na zisku. Domníváme se, 

že dostatečným omezením je obecné konstatování týkající se významných, 

nikoliv jen přechodných ztrát. V mnoha případech je vyhotovení mezitímní 

závěrky zbytečné a pouze zvyšuje náklady na straně společnosti, na což se 

upozorňuje v odborné veřejnosti již delší dobu, a to zejména s ohledem na 

prvotní výklady záloh podle § 40.  

Akceptováno 

 

Navrhovaný § 40 odst. 4 bude bez náhrady vypuštěn.  

 

K bodu 33 (§ 40 odst. 6) 

Toto ustanovení je příkladem zcela nadbytečné restrikce, která způsobí 

v praxi významné výkladové problémy, a to i s ohledem na daňové předpisy. 

Pojem bezúplatné plnění je v současné době v oblasti daně z příjmů velkým 

problémem a ukazuje se, že může jít o velice široké spektrum plnění. Pokud 

by byla přijata navrhovaná úprava, tak by to například mohlo znamenat, že 

pokud bude ve společnosti zaměstnaná manželka či děti společníka, nemusí 

jim být poskytnuty zaměstnanecké benefity, protože i ty je možné podřadit 

pod bezúplatné plnění. Takovýto přístup by však byl mimo jiné v příkrém 

rozporu s úpravou týkající se pracovněprávní oblasti. Na základě toho 

navrhujeme dané ustanovení z návrhu vypustit. Jde o příklad restrikce, která 

je zcela v rozporu s principy fungování obchodních korporací a může ji 

zcela paralyzovat, podobně jak tomu svého času bylo z pohledu § 196a odst. 

3 obchodního zákoníku.  

Neakceptováno 

 

Jde o pravidlo, které brání skrytým výplatám podílu na zisku nebo 

podílu na jiných vlastních zdrojích. Jediným způsobem, jakým se 

mohou společníci, popřípadě třetí osoby podílet na vlastním kapitálu 

obchodní korporace, je prostřednictvím podílu na zisku a podílu na 

jiných vlastních zdrojích poté, co jsou dodrženy zákonem stanovené 

testy. Darování společníku nebo osobě jemu blízké by tyto testy 

(zákonem stanovená pravidla, často transponující pravidla práva EU) 

obcházelo. Proto se výslovně stanoví, že jakékoli bezúplatné plnění 

vyjmenovaným osobám se zakazuje. Výkladem by bylo možno 

dovodit totéž, nicméně za účelem zvýšení právní jistoty se pravidlo 

formuluje výslovně. Nelze souhlasit, že by šlo o restrikci podobnou § 

196a odst. 3 ObchZ. 
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Pokud jde o příklad uvedený připomínkovým místem, nejde o 

bezúplatné plnění ve smyslu civilního práva. Jsou-li manželka a děti 

v pracovním poměru ke společnosti, jsou zaměstnanecké benefity 

součástí protihodnoty za jejich činnost ve prospěch společnosti, tj. jde 

o plnění úplatné (nevylučujeme však, že v případě jiných právních 

předpisů může být chápání bezúplatného plnění odlišné). 

K bodu 40 (§ 45 odst. 3) 

Opět odmítáme vycházet z toho, že rozhodnutí je zdánlivé. I důvodová 

zpráva uvádí, že tento důsledek výslovně nevyplývá ze směrnice. Jak již 

jsme uváděli výše, aplikace zdánlivého jednání do ZOK může v praxi 

působit významné výkladové problém z hlediska zdanění.  

Akceptováno jinak 

 

Předně musíme upozornit, že důsledek „zdánlivosti“, resp. 

skutečnost, že se „na rozhodnutí hledí, jako by nebylo přijato“, 

obsahuje zákon o obchodních korporacích již ve stávajícím znění 

(srov. § 45 nebo § 350 odst. 3). Pokud tedy zdánlivost, resp. 

neexistence rozhodnutí může způsobovat výkladové problémy 

z hlediska zdanění, musí tyto problémy nastávat již za stávající 

právní úpravy; novela zákona o obchodních korporacích tyto 

problémy neprohlubuje. Současně upozorňujeme, že gestorem 

účetních a daňových právních předpisů není Ministerstvo 

spravedlnosti, nýbrž Ministerstvo financí. 

Co se týče zavedení legislativní zkratky „zdánlivé rozhodnutí“, tato 

bude i s ohledem na připomínky dalších připomínkových míst 

zrušena a nahrazena formulací: „rozhodnutí nemá právní účinky“; 

důsledek však zůstane stejný, stále se bude jednat o neexistující 

(zdánlivé) právní jednání.  

K bodu 43 (§ 46 odst. 3) 

Odmítáme omezování a restrikci v nové pozitivní úprava umožňující, aby 

kapitálová společnost nebo družstvo byly členem orgánu obchodních 

korporací. Naopak se domníváme, že by v této věci neměly být další 

restrikce, neboť jde o úpravu, která je v souladu s tím, po čem praxe volá a 

umožnuje řešit mnohé komplikované situace, například ve vztahu 

společnosti vlastněnými zahraničními vlastníky. Nevidíme například důvod, 

proč by v těchto případech nebylo možné, aby za obchodní korporaci 

jednalo více fyzických osob. 

Neakceptováno 
 

Nejsme si jisti, v čem je spatřována tak rozsáhlá restrikce členství 

právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností 

nebo družstev. Navrhovaná úprava nikterak neomezuje právnické 

osoby, aby byly členy volených orgánů obchodních korporací. Pouze 

stanoví pravidla zamezující řetězení právnických osob ve volených 

orgánech obchodních korporací. Nezmocní-li totiž právnická osoba, 

která je členem voleného orgánu jiné právnické osoby, fyzickou 

osobu, aby ji v orgánu zastupovala, zastupuje ji v orgánu člen jejího 

statutárního orgánu; tímto členem přitom může být další právnická 

osoba (srov. § 154 OZ).  Tímto se stává fyzická osoba, která za tento 

řetězec právnických osob jedná, velmi obtížně dohledatelnou.  

Navrhovaná úprava stanoví povinnost právnické osoby, která je 

členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva (pro 

členy orgánu osobních společností viz obdobně § 95 odst. 2), zmocnit 
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fyzickou osobu, která bude ve voleném orgánu kapitálové společnosti 

nebo družstva právnickou osobu zastupovat. Tato osoba bude 

zapsána spolu s právnickou osobou do obchodního rejstříku, aby tak 

byla zajištěna transparentnost a dohledatelnost fyzické osoby, která 

právnickou osobu v orgánu obchodní korporace zastupuje.  

Právnická osoba, která je členem voleného orgánu kapitálové 

společnosti nebo družstva, má zmocnit pouze jednu fyzickou osobu, 

která ji bude v orgánu zastupovat. Uvedené pravidlo má za cíl právě 

výše uvedenou transparentnost a dohledatelnost fyzické osoby a 

zároveň cílí na zamezení případných sporů o existenci a platnost 

rozhodnutí voleného orgánu, pokud by jednotliví zástupci (zmocněné 

fyzické osoby) právnické osoby, která je členem voleného orgánu 

obchodní korporace, projevovali odlišnou vůli.  

V případě, že statutární orgán právnické osoby má jediného člena, nic 

nebrání tomu, aby byl zmocněncem právnické osoby – pouze se 

zapíše do obchodního rejstříku jako zmocněnec; on sám ostatně 

rozhoduje o tom, kdo bude právnickou osobu při výkonu funkce 

zastupovat (srov. dále). 

Nedomníváme se, že by úprava mohla ochromit obchodní korporace. 

Situace bude obdobná té, když je členem voleného orgánu obchodní 

korporace jediná fyzická osoba. Pokud je tento jediný člen 

dlouhodobě neschopen výkonu funkce, měla by na to obchodní 

korporace reagovat a zvolit nového, popřípadě by sám tento člen měl 

z funkce odstoupit. Ostatně v případě, kdy jde o zmocněnce 

právnické osoby, je jeho nahrazení výrazně flexibilnější. Pokud 

zakladatelské právní jednání neurčí něco jiného, zmocňuje příslušnou 

fyzickou osobu statutární orgán právnické osoby (§ 163 OZ). Ten 

může velmi promptně reagovat na vzniklou situaci (např. 

nepřítomnost zmocněnce). Jediný zmocněnec samozřejmě může 

udělit jiné osobě substituční plnou moc, čímž bude reagováno na 

situace, kdy není zmocněnec schopen vykonávat funkci pouze 

krátkodobě. 

K bodu 46 (§ 46 odst. 6 až odst. 8) 

Z hlediska toho, co je uvedeno výše, odmítáme omezení a restrikce, které 

jsou v těchto ustanoveních. 

Neakceptováno 
 

Uvedená pravidla mají za cíl zajistit dodržování povinnosti 

právnických osob, které jsou členy kapitálové obchodní korporace 

nebo družstva, zmocnit jedinou fyzickou osobu, která ji bude 

v orgánu zastupovat. Bez těchto pravidel by nemohlo dojít k naplnění 

výše uvedených cílů (viz vypořádání předchozí připomínky). Plošné 
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odmítnutí pravidel § 46 odst. 6 až 8 proto nelze akceptovat.  

K bodu 62 (§ 59 odst. 2) 

Doplnění navrhujeme vypustit. Omezení v účinnosti smlouvy se vrací zpět a 

je zřejmě inspirováno dřívějším § 196a obchodního zákoníku. Tato restrikce 

však působila v praxi mnohé výkladové problémy, které mohly mít i 

výkladové konsekvence. Problémem například bude to, jaké daňové dopady 

bude mít smlouva, pokud nebude účinná, ale bude na základě ní fakticky 

plněno.  

Neakceptováno 
 

Není nám zřejmé, v čem je spatřována inspirace dřívějším § 196a 

obchodního zákoníku, který reguloval uzavírání smlouvy o úvěru 

nebo o půjčce nebo bezplatný převod majetku ze společnosti na členy 

volených orgánů a další zákonem vypočtené osoby. Jediným 

společným prvkem navrhované úpravy a § 196a obchodního 

zákoníku je důsledek neschválení smlouvy valnou hromadou - 

neúčinnost smlouvy. Vazba účinnosti smlouvy na rozhodnutí 

určitého orgánu je přitom zcela běžná (srov. § 1762 OZ). Problémy 

spojené s daňovými dopady plnění na základě neúčinné smlouvy tedy 

mohou nastat již za stávající právní úpravy. Navíc podotýkáme, že 

nejde o konstrukci novou. Přestože to obchodní zákoník nestanovil 

výslovně, judikatura (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 29 Odo 414/2003) i právní teorie 

(srov. například J. Dědič in Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. 

Komentář. Díl I. § 1 - § 92e. Praha, Polygon, 2002, s. 458) dovodily, 

že neschválení smlouvy o výkonu funkce vede k její neúčinnosti, tj. 

totéž, co je nyní navrhováno. Není nám přitom známo, že by tato 

konstrukce činila jakékoli problémy v daňové oblasti. Současně 

upozorňujeme, že gestorem daňových právních předpisů není 

Ministerstvo spravedlnosti, nýbrž Ministerstvo financí. 

Nutnost změny stávající právní úpravy plyne z nedostatečných 

důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou. 

Podle stávající právní úpravy je následkem neschválení smlouvy jen 

relativní neplatnost smlouvy (srov. § 48). Relativní neplatnosti se 

však musí někdo dovolat, jinak je smlouva platná. Takový důsledek 

však nelze považovat za dostatečný, neboť právě v případech 

schvalování smlouvy o výkonu funkce bude často absentovat osoba, 

která by se neplatnosti právního jednání dovolala. Z uvedeného 

důvodu považujme navrhovanou změnu za potřebnou. 

K bodu 66 (§ 59 odst. 6) 

I v tomto případě odmítáme tuto novou restrikci s tím, že i v tomto případě 

může mít tato restrikce daňové konsekvence, kdy bude otázkou, jaké daňové 

dopady bude mít plnění na základě společenské smlouvy, která bude 

v rozporu s navrhovanou restrikcí.  

Neakceptováno 
 

Nejsme si jisti, jaké negativní daňové dopady může mít úprava 

jednorázového průlomu do společenské smlouvy, tedy úprava, podle 

níž má smlouva o výkonu funkce přednost před společenskou 

smlouvou, byla-li schválena většinou potřebnou pro změnu 

společenské smlouvy. Obdobné pravidlo je možno nalézt již ve 
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stávajícím znění zákona o obchodních korporacích, nutno však 

připustit, že reguluje pouze rozpor v délce funkčního období (srov. § 

439 odst. 3). Pokud bude plněno na základě společenské smlouvy 

(namísto smlouvy o výkonu funkce), bude se jednat o plnění bez 

právního titulu, tedy o bezdůvodné obohacení. Současně 

upozorňujeme, že gestorem daňových právních předpisů není 

Ministerstvo spravedlnosti, nýbrž Ministerstvo financí. 

K bodu 67 a další (§ 60) 

Zcela zásadně musíme odmítnout závěry uváděné v důvodové zprávě, které 

tvrdí, že na základě judikatury NS je zřejmé, že souběh je nepřípustný. 

Důvodová zpráva zcela ignoruje rozhodnutí prvního senátu ÚS, které je 

zcela opačné, a současně některé judikáty samotného NS, které přes výklad 

činností souběhy také neomezily. Nechápeme také důvody této restrikce, na 

kterých důvodová zpráva tak lpí. Navíc celý problém je praxí vyřešen, 

zákonodárce do něj nemá důvod vstupovat, notabene restrikčně, což popřel 

ÚS. Domníváme se proto, že pokud by v této věci mělo být něco změněno, 

tak cestou by naopak měla být možnost jednoznačného povolení souběhu. 

Ten je v praxi v mnoha případech aplikován z praktických důvodů bez toho, 

aby došlo k omezení odpovědnosti statutárního orgánu. Naopak současné, ne 

zcela jednoznačné situace, pak působí mnohé problémy z hlediska například 

zákonného pojištění odpovědnosti za škodu. Striktní zakazování souběhu 

pak jde zcela opačnou cestou, než kterou se vydává praxe.  

Částečně akceptováno 

 

Na úvod musíme předznamenat, že přípustnost souběhu funkcí (dříve 

upravena v § 66d obchodního zákoníku) není v návrhu zákona 

obsažena záměrně.  

Dále musíme upozornit, že rozhodnutím Ústavního soudu (nález 

Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/2015) nebyly 

a priori připuštěny souběhy funkcí, byla připuštěna jen aplikace 

některých ustanovení zákoníku práce na smlouvy o výkonu funkce 

uzavírané mezi členy voleného orgánu a obchodní korporací. 

V návaznosti na vydání předmětného rozhodnutí Ústavního soudu lze 

předpokládat vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu, které na uvedený 

nález zareaguje.  

Po vydání předmětného nálezu převažuje výklad, že smlouvu o 

výkonu funkce je třeba posuzovat materiálně, i kdyby byla označena 

za smlouvu pracovní; vždy zůstanou nedotčena kogentní ustanovení 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (vznik a 

zánik funkce, odpovědnost, odměňování). Zbytek smlouvy o výkonu 

funkce bude možno s určitými limity podřídit režimu zákoníku práce, 

půjde o občanskoprávní smlouvu, do níž budou vtažena některá 

ustanovení zákoníku práce. Nepůjde však o dva smluvní vztahy, ale 

pouze o jeden (srov. P. Šuk. Podkladový materiál k semináři Právo 

kapitálových obchodních společností, tři roky poté, volené orgány 

obchodních korporací. Bova, Staré Splavy, 1. – 4. prosince 2016). 

Shodně I. Štenglová a B. Havel: „Soudíme, že ve smlouvě o výkonu 

funkce lze rovněž – v rozsahu, který není podroben kogentní úpravě 

zákona o obchodních korporacích – sjednat, že smlouva o výkonu 

funkce se řídí zákoníkem práce. (…) Strany jím toliko projevují vůli, 

aby se občanskoprávní vztah mezi členem orgánu a obchodní 

korporací v rozsahu, který není upraven kogentními normami 

(zejména) občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 

řídil – namísto přiměřené aplikace ustanovení občanského zákoníku 
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o příkazu – úpravou zákoníku práce. (…) Uzavřou-li strany (vedle 

smlouvy o výkonu funkce) na výkon některých činností spadajících do 

působnosti člena (voleného) orgánu (typicky obchodní vedení) tzv. 

manažerskou smlouvu, jejíž režim podřídí zákoníku práce, je třeba na 

takovou „souběžnou“ smlouvu hledět jako na svého druhu dodatek ke 

smlouvě o výkonu funkce. Pokud tyto smlouvy vzniknou současně, lze 

mluvit o smíšené obligaci. Jinými slovy, souběžně uzavřená smlouva 

je v takovém případě součástí smlouvy o výkonu funkce, a dopadají 

na ni veškerá pravidla regulující smlouvu o výkonu funkce. Tato 

smlouva nebude (jen proto, že její režim byl podřízen zákoníku práce) 

neplatná (srov. důvody nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 190/15), nicméně 

jejím podřízením zákoníku práce strany nevyloučí kogentní úpravu 

dopadající na členy volených orgánů (srov. výše).“ (I. Štenglová a B. 

Havel in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: 

Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2017, komentář k § 59, marg. č. 2). Podle předestřených 

výkladů se nebude jednat per se o souběh funkcí, nýbrž o výkon 

jedné funkce, přičemž část smluvního vztahu se bude řídit 

ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích a část zákoníkem práce.  

Pro úplnost podotýkáme, že důvody pro zakotvení § 66d ObchZ 

plynuly zejména z práva veřejného (otázky sociálního a zdravotního 

pojištění, daňových předpisů). Po úpravě veřejnoprávních předpisů 

(zákonem č. 470/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012 – srov. blíže 

např.  http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-

zpravy/tiskove-zpravy-2012/novela-zakona-o-nemocenskem-

pojisteni-rozsiruje-okruh-nemocensky-pojistenych-osob.htm), kdy 

oba vztahy byly postaveny naroveň, není pro zachování souběhu 

funkcí důvod. 

Důvodová zpráva bude příslušně upravena, aby více odpovídala výše 

uvedenému. Mimo jiné bude vypuštěno, že se prosadí závěry 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vážící se k obchodnímu 

zákoníku ve znění účinném do 31. prosince 2011. 

K bodu 84 (§ 79 odst. 3) 

Zcela odmítáme povinnost zapisovat koncernovou deklaraci do obchodního 

rejstříku, protože její funkce váže na interní chování společnosti a jejích 

orgánů, nikoliv na publicitu dle veřejného práva. Snaha formalizovat niterné 

koncernové vztahy je stejně nedůvodná, jako svého času nesmyslně uložit 

povinnost svěřenským fondům zapisovat se konstitutivně do veřejného 

Neakceptováno  

 

Předně musíme upozornit, že cílem návrhu zákona není 

„formalizovat niterné koncernové vztahy“. Členové koncernu nejsou 

povinni existenci koncernu do obchodního rejstříku zapsat. Na 

druhou stranu pokud její existenci v obchodním rejstříku nedeklarují, 
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rejstříku. Návrh navíc opět nepředkládá relevantní důvody.  nemůže se řídící osoba zprostit povinnosti hradit újmu (podle § 72 

odst. 1). Ostatně i de lege lata je třeba existenci koncernu deklarovat 

navenek – prostřednictvím internetových stránek (§ 79 odst. 3). 

Návrhem se tedy pouze mění medium, prostřednictvím kterého se 

koncern deklaruje. 

Stávající právní úprava deklarace koncernu na internetových 

stránkách společnosti se ukázala býti nedostatečnou, a to především 

v otázce určení okamžiku, kdy byla na internetových stránkách 

deklarace koncernu uveřejněna. V praxi může docházet k účelové 

deklaraci koncernu, kdy je příslušnost ke koncernu deklarována až 

v okamžiku, kdy řízené osobě vznikla újma a řídící osoba se chce 

zprostit povinnosti hradit újmu podle § 72 odst. 1. Uvedenému chce 

navrhovaná úprava zabránit, neboť z obchodního rejstříku bude vždy 

seznatelný okamžik zápisu koncernové příslušnosti. Navíc se v praxi 

stávalo, že příslušnost ke koncernu hlásily i osoby, které ve 

skutečnosti členy koncernu nebyly. V případě zápisu koncernu do 

rejstříku bude moci řídící osoba vždy ovlivnit, kdo deklaruje 

příslušnost ke koncernu, protože k zápisu bude třeba doložit souhlas 

řídící osoby (srov. § 12 ZVR).  

K bodu 85 (§ 81 odst. 1) 

Nerozumíme důvodům pro přesun kompetence činit pokyny z orgánů na 

samu korporaci. Z odborné literatury víme, že se o tom vedla diskuse a byly 

předloženy dvě možnosti. Ačkoliv jedna z nich se již aplikuje, zde se 

nečekaně přechází k druhé, což opět vstupuje do již dříve nastavených 

modelů řízení. Měnit zákon jen proto, aby byl měněn, nedává podle našeho 

názoru smysl. 

Neakceptováno 

 

Úprava § 81 odst. 1 není měněna bezesmyslně. V důvodové zprávě je 

vysvětleno, že „orgány řídicí osoby“ jsou nahrazeny „řídicí osobou“ 

z toho důvodu, že řídicí osobou může být i fyzická osoba, která žádné 

orgány nemá. Věcně se však nejedná o žádný posun – je-li řídicí 

osobou právnická osoba, jednají za ni její orgány, tedy její orgány 

budou fakticky udělovat pokyny.  

K bodu 139 (§ 116) 

Jestliže nová právní úprava vychází z principu, že podíl ve v.o.s. lze převést 

(což je překvapující), chybí navazující účetní a daňové konsekvence. To je 

například otázka, jakým způsobem bude posuzován příjem z prodeje podílu 

ve v.o.s. z pohledu daně z příjmů a DPH, jak o takovémto podílu bude 

účtováno, jak bude postupováno v případě, kdy úhrada dle současné úpravy, 

která by odpovídala úhradě za nákup obchodního podílu, by účetně a daňově 

byla posuzována jinak (například jako vypořádací podíl či náklad). 

V přechodných ustanoveních taktéž chybí, jak bude ohlíženo na převody 

podílů, které proběhly před účinností novely.  

Neakceptováno 
 

Předně upozorňujeme, že z právně komparativního hlediska nejsou 

převody podílů ve veřejné obchodní společnosti ničím neobvyklým – 

připouští je právo německé, rakouské, švýcarské či francouzské 

(blíže srov. Lála, D. Zákaz převodu podílu ve veřejné obchodní 

společnosti. Obchodněprávní revue 2/2018, s. 42 a násl.). 

Podotýkáme, že daňové ani účetní předpisy nejsou v gesci 

Ministerstva spravedlnosti. Pokud by bylo potřeba je v souvislosti 

s novelou zákona o obchodních korporacích určitým způsobem 

upravovat, mělo by takovou změnu iniciovat Ministerstvo financí, 

které je gestorem těchto předpisům. Ministerstvo financí však 
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připomínky na změnu účetních nebo daňových předpisů neuplatnilo, 

a to ani v rámci tohoto meziresortního připomínkového řízení, ani 

v tom, které proběhlo na konci roku 2016. 

Nad rámec výše uvedeného se nedomníváme, že by bylo nutné 

upravovat účetní a daňové předpisy. Z pohledu veřejné obchodní 

společnosti se situace nemění, pouze namísto jednoho společníka 

bude společníkem jiná osoba; není tedy nutné např. vyplácet 

vypořádací podíl. Prodej podílu se bude muset daňově řešit pouze u 

společníků (převodce a nabyvatele), nikoli u veřejné obchodní 

společnosti. 

K bodu 154 (§ 128 odst. 3) 

Domníváme se, že povinnost písemné formy s úředně ověřenými podpisy, 

povede ke zvýšeným nákladům. Navíc nerozumíme, proč se to zavádí věcně 

– okolnosti aplikace odstavce 1 jsou veřejnoprávní, jsou zjevné a stojí na 

veřejné listině, proč se klade formální tlak na navazující soukromoprávní 

jednání? 

Neakceptováno  

 

Písemná forma s úředně ověřeným podpisem (resp. obecně 

společníka) projevu vůle komanditisty obnovit účast ve společnosti 

nepovede ke zvýšeným nákladům. V první řadě je třeba upozornit, že 

obnovou účasti komanditisty ve společnosti dochází ke změně 

společenské smlouvy, přičemž změny obchodních korporací 

(zjednodušeně řečeno změny společenské smlouvy) musí být 

v písemné formě s úředně ověřenými podpisy (srov. § 6, na osobní 

společnosti se neuplatní § 8); v § 128 se tak stanoví výslovně v zájmu 

vyšší uživatelské přehlednosti. Dále by povinnost písemné formy 

s úředně ověřenými podpisy plynula i z rejstříkového zákona, kdy je 

pro zápis osoby v rámci zápisu zapsané osoby potřeba jejího souhlasu 

s tímto zápisem, přičemž souhlas musí mít písemnou formu s úředně 

ověřeným podpisem (srov. § 12 ZVR).  

K bodu 156 (§ 129) 

Domníváme se, že jde o příklad změny, který mnohé společnosti promítly ve 

společenských smlouvách, a v tuto chvíli vzniknou zbytečné zvýšené 

náklady s tím, že bude zrušena možnost, kterou nové soukromé právo dává. 

Z tohoto hlediska zcela nechápeme to, co uvádí důvodová zpráva, a sice že 

de facto všechny zápisy komanditní sumy jsou v rozporu s platnou právní 

úpravou. Tím de facto důvodová zpráva říká, že všechny rejstříkové soudy, 

případně notáři, jednali v rozporu se zákonem. To nám přijde jako velmi 

odvážné tvrzení.  

Neakceptováno  

 

Podle našich údajů [uvedených v Závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace (RIA)] je počet komanditních společností, ve 

kterých mají (všichni nebo někteří) komanditisté zapsanou 

komanditní sumu vcelku malý (cca 50 společností). Problémem však 

je, že komanditní suma nebyla praxí pochopena – toto tvrzení 

můžeme učinit na základě studia obchodního rejstříku a zápisů 

jednotlivých komanditních společností. Snad ve všech případech se 

výše komanditní sumy shodovala s hodnotou vkladu, který byl vždy 

plně splacen; tím dochází ke stírání rozdílů mezi ručením 

komanditisty s komanditní sumou a komanditisty bez komanditní 

sumy.  

K bodu 157 a další (§ 135) Neakceptováno 
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Odmítáme jakékoliv restrikce v oblasti určování druhu podílu. Možnosti, 

které naopak soukromé právo dává, považujeme za správné s tím, že 

umožňuje řešit i mnohé daňové problémy a nejednoznačné situace. 

Nevidíme jakékoliv důvody pro omezení či restrikci v této oblasti. Navíc 

nahlédnutím do aktuálních komentářů zjišťujeme, že otázky druhů podílů 

jsou praxí vyřešeny, diskutují se jen detaily, a také víme, že běžná praxe toto 

zohlednila a promítla do svých korporátních dokumentů. Zde se nečekaně 

zpět přináší omezená, aniž by bylo ozřejměno proč, což přenáší transakční 

náklady na soukromé osoby.  

 

Navrhovanou úpravou nedochází k žádné restrikci v oblasti určování 

druhu podílů. Dochází pouze k výslovnému vyjádření limitů při 

vytváření druhů podílů, které by jinak bylo třeba dovozovat 

výkladem. Navrhovaná změna se snaží předejít soudním sporům o 

obsah práv spojených s podílem a tím i k vzniku dalších nákladů na 

straně společností. Fakticky tedy nedochází k věcné změně, pouze se 

staví najisto, že je zakázáno úplné vyprázdnění podílu (s podílem 

musí zůstat spojeno alespoň jedno ze tří základních práv, viz § 135 

odst. 2) a vytvoření „úrokového podílu“, a stanoví se pravidla, aby ve 

společnosti vždy existoval nějaký podíl, s nímž je spojeno hlasovací 

právo, aby nedocházelo k  paralýze společnosti. 

K bodu 160 (§ 136) 

Bez ohledu na to, co uvádí důvodová zpráva, může zde být riziko, že 

například soud bude vnímat, že jde o věcnou změnu.  

Vysvětleno 
 

Nechápeme, proč by měl soud vnímat navrhovanou úpravu jako 

věcnou změnu. Závěr, podle něhož by soudy dovodily, že nelze 

stanovit různé druhy podílů ve společenské smlouvě, je s ohledem na 

znění § 146 odst. 1 písm. d) absurdní. Důvod rušení předmětného 

pravidla je navíc zdůrazněn v důvodové zprávě.   

K bodu 167 (§ 146 odst. 1) 

Jde o příklad, který demonstruje „změnu pro změnu“. Dle důvodové zprávy 

se v zásadě nic nemění, ale je prý nezbytné větu přeformulovat. To je přesně 

ten příklad změn, které považujeme za nadbytečné s tím, že zbytečně zvýší 

náklady na straně podnikatelů.  

Neakceptováno  

 

V § 146 odst. 1 dochází ke změně dvou písmen. V písm. e) nedochází 

věcně k žádné změně, tato změna však zároveň nepřináší potřebu 

změny společenské smlouvy a tedy ani vznik dalších nákladů. 

V písm. d) dochází k rozlišení mezi označením podílů (v případě 

mnohosti podílů, tedy může-li jeden společník vlastnit více podílů) a 

názvu podílů (v případě různých druhů podílů). Stávající právní 

úprava výslovně vyžaduje pouze „určení“ druhů podílů každého 

společníka. Aby však mohlo k takovému určení dojít, musí být 

v případě připuštění mnohosti podílů každý podíl jednoho společníka 

určitým způsobem identifikován, aby mohl být rozlišen, stejně tak 

v případě připuštění různých druhů podílů musí být tyto druhy jasně 

identifikovány. Materiálně tedy nedochází ke změně, neboť ve 

společenských smlouvách již musí být tyto náležitosti uvedeny. 

Navrhované rozlišování mezi označením a názvem podílů tak nebude 

nutné do společenských smluv promítat (není podstatné, jak je 

rozlišování podílů ve společenské smlouvě zajištěno, resp. jaký 

„název“ pro označení podílů je zvolen, důležité je, zda úprava ve 

společenských smlouvách odpovídá požadavkům zákona 
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z materiálního hlediska), společnostem tedy nevzniknou další 

náklady na změnu společenské smlouvy. 

K bodu 171 (149 odst. 5) 

Domníváme se, že by mělo být možné navrhované předkupní právo omezit 

ve společenské smlouvě. Praxe ukazuje, že realizace předkupního práva 

může být v mnoha případech komplikovaná a nejednoznačná a může 

způsobovat problémy při její realizaci. Domníváme se, jak jsme již 

několikrát uváděli, že by ZOK neměl být postaven na restriktivním přístupu 

a naopak by měl umožňovat upravit si jednotlivé otázky dle potřeb a přání 

zúčastněných.  

Neakceptováno  

 

Navrhovanou úpravou se cílí na zvýšení ochrany společníků. 

Společnost s ručením omezeným je uzavřenou společností, v níž by 

nemělo docházet ke změně v rozložení sil, aniž by s tím společníci 

souhlasili. Z uvedeného důvodu se navrhuje zakotvit zákonné 

předkupní právo, které lze ve společnosti s ručením omezeným nalézt 

již ve stávající právní úpravě, a to v případě prodeje uvolněného 

podílu (srov. § 213), nebo obdobně v případě přednostního práva 

k účasti na zvyšování základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti (srov. § 220). Není legitimní ani obhajitelné, aby v těchto 

případech společníkům svědčilo zákonné předkupní právo, avšak 

v případě prodeje vlastního podílu společnosti nikoli. 

Výkladem je možno dovodit, že společníci mohou dohodou ve 

společenské smlouvě předkupní právo vyloučit. S ohledem na 

skutečnost, že se zasahuje do práva každého společníka (§ 171 odst. 

2), bude k takové změně společenské smlouvy třeba souhlasu všech 

společníků.  

K bodu 185 (§ 161)  

Odmítáme, aby nebylo možné rozhodnout o výplatě podílu na zisku 

v nepeněžité formě také prostřednictvím valné hromady. Jak jsme již výše 

několikrát uváděli, jde dle našeho názoru o zbytečnou restrikci, která není 

v důvodové zprávě dostatečně odůvodněna praktickými problémy, které 

současný stav působí.  

Neakceptováno  

 

Navrhovaná úprava posiluje postavení menšinových společníků, 

neboť k přijetí rozhodnutí valné hromady, kterým by byla připuštěna 

výplata podílu na zisku v nepeněžité formě, postačí prostá většina 

hlasů (ledaže by společenská smlouva požadovala jinou většinu). 

Výplatu podílu na zisku v nepeněžité formě by tak mohl na valné 

hromadě odhlasovat majoritní společník, který by tímto znevýhodnil 

a potenciálně i šikanoval menšinové společníky. Z tohoto důvodu 

ponecháváme rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku v nepeněžité 

formě pouze na úpravu ve společenské smlouvě. 

K bodu 191 a další (§ 171 odst. 1 a 2) 

Není nám zjevné, proč zde má navíc zákon opakovat to, co již bylo 

dovozeno NS a je všeobecně akceptováno. 

Akceptováno částečně 
 

Navrhovaný odstavec 2 bude z novely bez náhrady vypuštěn.  

Úpravu v odstavci 1 ponecháme beze změny, neboť se jedná pouze o 

terminologické zpřesnění, nikoli o věcnou změnu, která společnostem 

nezpůsobí žádné problémy ani si z jejich strany nevyžádá další 

náklady. 

K bodu 209 (§ 190 odst. 2 písm. i)) Neakceptováno 
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Odmítáme rozšíření schvalovací povinnosti na převod jakékoliv části 

majetku. Opět se jedná o restrikci, pro kterou není žádný rozumný důvod a 

která pouze zkomplikuje faktické fungování obchodní korporace. Budou tak 

vznikat otázky, na které případy úprava dopadá, a na které nikoliv. Dle 

našeho názoru jde o cestu k „oživení“ § 196a obchodního zákoníku, což je 

nutné odmítnou.1 

 

Navrhovaná úprava vyjasňuje stávající nejistotu, zda má být převod 

závodu nebo jeho části chápán tzv. formálně-materiálně, či čistě 

materiálně (k tomu blíže viz důvodová zpráva k § 190). Navrhovaná 

úprava se kloní k materiálnímu pojetí.  

To však neznamená, že by valná hromada měla podle navrhované 

úpravy schvalovat převod jakékoli části majetku společnosti. 

Schválení bude podléhat pouze převod (nebo zastavení) celého 

závodu nebo takové části majetku společnosti, která by znamenala 

podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti; i nadále tedy bude valná hromada schvalovat jen 

nejvýznamnější dispozice s majetkem společnosti. 

Zároveň musíme důrazně odmítnout podobnost s § 196a obchodního 

zákoníku. Jak jsme již uváděli výše, dopadal § 196a pouze na 

smlouvy o půjčce nebo o úvěru nebo na bezplatný převod majetku na 

členy volených orgánů a další zákonem vypočtené osoby, a dále na 

zcizování a nabývání majetku od zakladatele nebo akcionáře 

společnosti do 3 let od vzniku společnosti (obdoba stávajícího § 255). 

Nechápeme, jak by mohlo být přiklonění k materiálnímu pojetí 

převodu závodu nebo části majetku společnosti bráno za cestu k 

„oživení“ § 196a obchodního zákoníku.  

K bodu 210 (§ 190 odst. 2 písm. j)) 

Obecně ze stejných důvodů, jak je uvedeno výše, odmítáme rozšiřování 

schvalovací povinnosti valné hromady na jiné smlouvy, jimž se zakládá 

právo na zisk společnosti2. Jak již jsme výše uváděli, jedná se o další 

restrikci, pro kterou nevidíme důvod.  

Neakceptováno 

 

Valná hromada by v obecné rovině měla vždy rozhodovat, jakým 

způsobem bude naloženo se ziskem společnosti, proto rozhoduje o 

rozdělení (disponibilního) zisku a o úhradě ztráty. O určitých částech 

zisku však rozhodovat nemůže, neboť právo na podíl na zisku 

(generovala-li společnost zisk) plyne z jiné právní skutečnosti, jako 

např. ze smlouvy o tiché společnosti. Jestliže tedy valná hromada 

nemůže rozhodovat o dispozicích s částí zisku, kterou musí vyplatit 

na základě smlouvy o tiché společnosti, podléhá jejímu schválení již 

samotné uzavření smlouvy o tiché společnosti. 

Navrhovaná úprava vychází ze stejné premisy a pouze reflektuje 

skutečnost, že společnost může uzavřít i jiné smlouvy, které zakládají 

                                                 

 
1 Obdobně tato připomínka platí pro valnou hromadu u a.s. a družstva. 
2 Obdobně tato připomínka platí pro valnou hromadu u a.s. a družstva.  
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právo na podíl na zisku společnosti, které však nejsou smlouvou o 

tiché společnosti. Z tohoto důvodu se navrhuje podřídit souhlasu 

valné hromady i uzavření jiné smlouvy, kterou se zakládá právo na 

podíl na zisku společnosti.  

K bodu 219 (§ 195 odst. 2) 

Není zřejmé, zda jde o věcnou změnu nebo pouze o potvrzení současného 

stavu. Jestliže jde o potvrzení současného stavu, jak jsme již výše několikrát 

uváděli, jedná se o změnu, pro kterou nevidíme sebemenší důvod, spíše 

způsobí výkladové problémy a otázky.  

Pokud jde o věcnou změnu, domníváme se, že by měla být předmětem širší 

a obsáhlejší debaty na dané téma, a to i se zástupci podnikatelů, aby 

důsledkem této změny nebyl stav neumožňující praktické fungování 

obchodních korporací.  

Z publikovaných komentářů se však dozvídáme, že to je praxe a byla i za 

obchodního zákoníku. 

Neakceptováno 
 

Navrhovanou úpravou se staví najisto, že valná hromada je 

oprávněna udělovat tzv. strategické a koncepční pokyny statutárnímu 

orgánu, neodporují-li právním předpisům nebo společenské smlouvě. 

Tato úprava byla dříve vyjádřena výslovně (srov. § 194 odst. 4 ve 

spojení s § 135 odst. 2 obchodního zákoníku), zákon o obchodních 

korporacích však tuto úpravu nepřevzal. Vzniklá a trvající nejistota, 

zda je valná hromada oprávněna udělovat tyto strategické a 

koncepční pokyny, vede společnosti k tomu, že pro jistotu upravují 

tuto pravomoc valné hromady ve společenských smlouvách. Takový 

stav však nepovažujeme za vhodný a proto v zájmu právní jistoty 

navrhujeme stanovit tak výslovně.  

K bodu 240 (§ 209 odst. 4) 

V souladu s tím, co uvádíme výše, nedoporučujeme rozšiřovat případy, kdy 

smlouva bude považována za neplatnou.  

Neakceptováno  
 

Je-li převoditelnost podílu omezena udělením souhlasu některého 

z orgánů společnosti, je důsledkem neudělení souhlasu orgánu 

s převodem podílu v určité lhůtě v podstatě odstoupení od smlouvy 

(srov. § 207 odst. 2), tedy smlouva o převodu podílu nikdy nenabude 

účinnosti a po uplynutí lhůty zanikne.  

V případě absence předmětného pravidla by v případech, kdy je 

převoditelnost podílu omezena jiným způsobem (např. stanovením 

předkupního práva společníků), byla smlouva o převodu podílu 

uzavřená v rozporu s tímto omezením platná; nejednalo by se o 

rozpor se zákonem, nýbrž se společenskou smlouvou, pročež by 

nebylo možné aplikovat ustanovení občanského zákoníku o 

neplatnosti právního jednání. V takovém případě by přicházela 

v úvahu pouze náhrada škody. To však nepovažujeme za vhodné a 

proto navrhujeme výslovně stanovit, že sankcí za uzavření smlouvy o 

převodu podílu v rozporu s omezením převoditelnosti (jiným, než 

souhlasem orgánu společnosti) je neplatnost.  

Závěrem upozorňujeme, že totožná úprava je již ve stávajícím znění 

zákona, a to v rámci úpravy akciové společnosti (srov. § 271 odst. 3). 

K bodu 252 (§ 215 odst. 2) 

Z navrhovaného znění není zřejmé, jakým způsobem podíl přejde na 
Vysvětleno 
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společníky. Jde o prodej podílu nebo něco jako ekvivalent vkladu? 

Jednoznačná odpověď na tyto otázky má významné daňové a účetní 

konsekvence.  

Upozorňujeme, že se nejedná o novou úpravu. Přechod uvolněného 

podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího 

podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů je 

upraven již ve stávajícím znění § 215 odst. 1. Odstavec 2 stanoví 

pouze zvláštní pravidlo, podle něhož může uvolněný podíl přejít 

pouze na některé společníky nebo na jednoho z nich (namísto všech 

společníků), jestliže s tím souhlasí všichni společníci. Účetní a 

daňové konsekvence tak budou stejné, jako podle stávající právní 

úpravy, dochází-li k přechodu uvolněného podílu na všechny 

společníky. Současně upozorňujeme, že gestorem účetních a 

daňových právních předpisů není Ministerstvo spravedlnosti, nýbrž 

Ministerstvo financí. 

Podotýkáme, že důvodová zpráva k § 213 naznačuje, že prodej 

uvolněného podílu je pouze způsobem, jak se určí vypořádací podíl; 

společník má i v tomto případě právo na vypořádací podíl (který 

představuje částka odpovídající výtěžku z prodeje). 

K bodu 258 (§ 219 odst. 1) 

Nevidíme důvody pro uvedenou restrikci.  
Neakceptováno  

 

Důvodem pro vypuštění výjimky, podle níž je možné zvyšovat 

základní kapitál peněžitými vklady, aniž by byly dosavadní peněžité 

vklady zcela splaceny, pokud dochází ke zvýšení vytvořením nových 

podílů, je ochrana základního kapitálu společnosti. Při zvyšování 

základního kapitálu bez splacení peněžitých vkladů dochází 

k umělému navyšování základního kapitálu, aniž by byly peněžité 

vklady skutečně spláceny – společnost pouze eviduje pohledávku za 

společníkem. Vytrácí se tak hlavní účel zvyšování základního 

kapitálu, kterým je získání nových peněžních prostředků pro 

financování potřeb společnosti. Takový stav je nebezpečný i např. 

pro obchodní partnery společnosti, nebo jiné osoby, které se 

společností vstupují do právních vztahů, neboť tyto osoby 

vycházejíce z údaje o základním kapitálu zapsaného v obchodním 

rejstříku se budou domnívat, že společnost má dostatek prostředků; 

ve skutečnosti však může být platební schopnost společnosti 

ohrožena.  

Z uvedených důvodů se navrhuje napříště stanovit, že základní 

kapitál může být zvyšován peněžitými vklady jen tehdy, jsou-li 

dosavadní peněžité vklady zcela splaceny.  

K bodu 259 (§ 219 odst. 2) 

Jde o příklad „změny pro změnu“, kdy důvodová zpráva jakkoliv neuvádí, 
Neakceptováno  
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proč je nezbytné toto doplnění. Zda například nějaké praktické problémy 

působí současný stav.  

Navrhovaná úprava má za cíl upřesnit a rozšířit obsah písemné 

zprávy, kterou vyhotovuje jednatel v případě zvyšování základního 

kapitálu nepeněžitými vklady. Stávající úprava počítá pouze s 

uvedením důvodů, proč dochází ke zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitými vklady, a uvedením částky, která se započítává na 

emisní kurs společníka; stranou jsou ponechány ostatní důležité 

informace o nepeněžitém vkladu, které by měli mít společníci k 

dispozici. Znalost všech informací o vnášených nepeněžitých 

vkladech je přitom pro společníky důležitá nejen pro účely hlasování 

na valné hromadě, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitými vklady, ale rovněž i pro účely případného požadování 

nového ocenění nepeněžitého vkladu oceněného postupem podle § 

469, jestliže od okamžiku jeho ocenění nastaly okolnosti, které by 

mohly významně změnit cenu nepeněžitého vkladu (srov. § 471). 

K bodu 284 (§ 244 odst. 2) 

Domníváme se, že problém vypuštění odst. 2 může být výjimka, která 

stanovovala v daném ustanovení případy, kdy se k právnímu jednání 

přihlíželo. Otázkou pak může být, zda vypuštění tohoto odstavce nemá vést 

k závěru, že i v těchto případech se  k právnímu jednání nepřihlíží. Jak již 

jsme uváděli výše, rozšiřování případů, kdy se k právnímu jednání 

nepřihlíží, považujeme za nepřípustné.  

Neakceptováno  

 

Zrušení výjimky, podle níž zvýhodnění akcionáře na úkor společnosti 

nebo jiných akcionářů není zdánlivé, jestliže tento zákon stanoví 

jinak nebo pokud by to bylo na újmu třetím osobám v dobré víře, 

skutečně nelze vykládat tak, že jsou i právní jednání naplňující tuto 

výjimku zdánlivá. Jestliže zákon připouští určité právní jednání, není 

možné ze zrušení výjimky dovozovat, že by takové právní jednání 

bylo zdánlivé; takový závěr by byl absurdní.  

Rovné zacházení s akcionáři bude napříště garantováno pouze skrze 

úpravu § 244 odst. 1 a § 212 OZ. Kromě toho samozřejmě budou 

aplikovat i obecná pravidla upravující neplatnost a zdánlivost 

právního jednání.  

K bodu 322 a další (§ 276) 

Obdobně jako u různých druhů podílů v s.r.o. odmítáme jakékoliv 

zpřísňování či restrikce v této oblasti s tím, že změny považujeme za 

zbytečné.  

Neakceptováno 
 

Obdobně jako v případě společnosti s ručením omezeným odmítáme, 

že by se jednalo o restrikci. Jedná se pouze o upřesnění limitů při 

vytváření druhu akcií tak, aby nedocházelo ke zbytečným soudním 

sporům o určení práv spojených s akcií a tím i ke vzniku dalších 

nákladů pro akciové společnosti. 

K bodu 342 (§ 296)  

Jde o další příklad „změny pro změnu“, kterou považujeme za nadbytečnou. 
Neakceptováno  

 

Jedná se o zpřesnění a terminologické sjednocení, které je v zájmu 

zachování konzistentnosti právního předpisu nezbytné.  

K bodu 382 (§ 348 odst. 3) Vysvětleno 
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Z vypuštění odst. 3 by také bylo možné dovodit, že podíl na zisku se 

nevyplácí na náklady společnosti.   

 

Nepovažujeme za nutné tuto otázku řešit výslovně. Jestliže 

společnost vyplácí bezhotovostním převodem podíly na zisku 

akcionářům, nese i náklady spojené s tímto převodem, ledaže by 

dohoda s jednotlivými akcionáři určila jinak; to však nebude časté. 

V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 

K bodu 503 (§ 463) 

Z obecného hlediska zásadně odmítáme zásadní systémové změny v této 

oblasti, včetně vypuštění statutárního ředitele. Tyto změny budou 

způsobovat zvýšené náklady na straně společností, které tento způsob řízení 

zvolily. Z tohoto hlediska nám přijde zvláštní tvrzení, že všechny 

společnosti, které daný způsob řízení zvolily, jej mají v rozporu s platným 

právem. Takovéto tvrzení vychází z předpokladu, že všichni v těchto 

případech, a to i rejstříkové soudy, notáři, postupovali v rozporu se 

zákonem, což nám přijde jako minimálně odvážné tvrzení.  

Neakceptováno  

 

Důrazně odmítáme tvrzený výrok, že všechny společnosti, které 

zvolily monistický způsob řízení společnosti, jej mají v rozporu 

s platným právem. Akciové společnosti, které zvolily monistický 

systém správy společnosti, jej samozřejmě mají v souladu s platným 

právem (obecně řečeno), tzn. tyto společnost zřídily dva orgány – 

správní radu a statutárního ředitele. 

Existence druhého orgánu – statutárního ředitele – však 

v monistickém systému správy společnosti (jak již napovídá samotný 

název) není opodstatněná; monistický systém se tak totiž stává 

obdobou dualistického systému, jen s rozdílně pojmenovanými 

orgány. Navrhovaná úprava zamýšlí tento nedostatek změnit a 

napříště stanovit, že správní rada je jediným obligatorně zřizovaným 

orgánem v monistické akciové společnosti.  

K bodu 514 (§ 474 odst. 2) 

Odmítáme další restrikci v této oblasti s tím, že bychom se spíše přikláněli 

k tomu tuto zprávu vypustit i u s.r.o.  

Neakceptováno  

 

Význam povinnosti představenstva nebo správní rady vyhotovit 

zprávu, v níž jsou akcionářům poskytovány hlavní informace o 

zamýšleném zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, je 

nesporný. Písemná zpráva představenstva nebo správní rady by měla 

akcionářům jednoduchým způsobem zprostředkovat informace, proč 

je žádoucí zvyšovat základní kapitál nepeněžitými vklady, o jaké 

nepeněžité vklady se jedná a jaká je cena těchto nepeněžitých vkladů. 

Informovanost akcionářů před rozhodnutím valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitými vklady je zásadní, neboť tímto 

rozhodnutím dochází mimo jiné k vyloučení práva přednostního 

úpisu akcionářů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových 

akcií (srov. § 484). Zároveň je znalost všech dostupných informací o 

vnášených nepeněžitých vkladech podstatná pro účely případného 

požadování nového ocenění nepeněžitého vkladu oceněného 

postupem podle § 469, jestliže od okamžiku jeho ocenění nastaly 

okolnosti, které by mohly významně změnit cenu nepeněžitého 
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vkladu (srov. § 471). 

Závěrem upozorňujeme, že tato povinnost byla za účinnosti 

obchodního zákoníku stanovena pro akciové společnosti (srov. § 204 

odst. 3 obchodního zákoníku). Navrhuje se tedy sjednotit úpravu pro 

společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti a po vzoru 

obchodního zákoníku stanovit povinnost představenstva nebo správní 

rady vyhotovit zprávu obsahující informace o zamýšleném zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitými vklady. 

K bodu 633 (§ 562)  - Informační deska u družstev 

(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační 

deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu 

všem členům. 

(2) Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům 

družstva i prostřednictvím internetových stránek. 

 Nemohlo by se vynechat v 2. odstavci slovíčko „i“? 

Kromě bytových družstev existuje i mnoho družstev 

s podnikatelskými aktivitami. Ty běžně pracují 

s moderními technologiemi a v mnoha moderních 

provozech je „informační deska“ – nástěnka opravdu 

anachronismem. 

Proč se bude zveřejňování posuzovat u jednotlivých druhů korporaci 

odlišně? V moderním provozu zemědělského družstva nemá nástěnka na 

chodbě smysl, neboť její zpřístupnění všem členům by stejně bylo složité. 

Většina členů dnes v družstvu nepracuje a „courání“ důchodců – členů 

družstva po provoze asi není vhodné. 

Neakceptováno  

 

V první řadě je třeba podotknout, že nikoli všechna družstva jsou 

velkými moderními zemědělskými družstvy, kde informační deska na 

chodbě postrádá smysl. Družstvy jsou i (mnohdy malá) bytová 

družstva, kde by naopak zpřístupnění informační desky jen 

prostřednictvím internetových stránek družstva bylo 

kontraproduktivní. Ačkoli stávající právní úprava ponechává možnost 

zpřístupnění informační desky pouze prostřednictvím internetových 

stránek na úpravě ve stanovách, může být menšina členů družstva při 

hlasování o změně stanov přehlasována, čímž může dojít k 

faktickému znemožnění přístupu některých členů družstva 

k informacím uveřejněným na informační desce. Z uvedeného 

důvodu byla dána přednost zachování informační desky ve fyzické 

podobě (na chodbě) s tím, že ve stanovách lze určit, že se informační 

deska zpřístupní i prostřednictvím internetových stránek; v takovém 

případě budou hlavním (ale nikoli jediným) komunikačním kanálem 

se členy družstva právě internetové stránky družstva. 

Zároveň dodáváme, že v případě velkých družstev (min. 200 členů 

družstva) se infomační deska zpřístupňuje povinně i prostřednictvím 

internetových stránek (není třeba, aby tak určily stanovy – viz 

navrhovaný odstavec 3).  

K bodu 636 (§ 566 odst. 3) 

V souladu s tím, co je uvedeno výše, nám přijde zbytečné zavádět další nové 

povinnosti a restrikce.  

Neakceptováno  

 

Náležitosti usnesení členské schůze o zvýšení základního členského 

vkladu doplatky členů se navrhuje převzít z úpravy kapitálových 

společností. Stávající znění zákona neupravuje, jaké minimální 

náležitosti musí obsahovat usnesení členské schůze o zvýšení 

základního členského vkladu, aby bylo takové rozhodnutí způsobilé 

založit členům družstva povinnost doplatit novou výši členského 

vkladu, a to pod sankcí vyloučení z družstva pro porušení povinnosti. 
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Domníváme se, že v případě takto významného rozhodnutí členské 

schůze by zákon měl stanovit jeho minimální obsahové náležitosti. 

Česká advokátní 

komora 

 

JUDr. Johan Justoň 

273 193 170 

juston@cak.cz 

 

Obecně 

Česká advokátní komora konstatuje, že v rámci času poskytnutého k 

uplatnění připomínek ve zkráceném připomínkovém řízení a s ohledem na 

rozsah navrhovaných změn nelze toto naše vyjádření považovat za 

komplexní posouzení zákona a zde uvedené připomínky představují toliko 

individuální postřehy k jednotlivým navrhovaným změnám. Samotnou 

otázku, nakolik je po 4 letech účinnosti potřeba přistupovat k totální 

rekonstrukci předmětného zákona jakožto součásti rekodifikace civilního 

práva hmotného, která proběhla v roce 2014, ponecháváme v tuto chvíli 

nezodpovězenou. 

Navzdory vědomí, že stávající vláda hodlá urychlit legislativní proces za 

účelem rychlejší normotvorby jsme rovněž nuceni konstatovat, že vyjádřit se 

k takto rozsáhlému materiálu v rámci několika pracovních dnů přesahuje 

možnosti většiny praktikujících advokátů, což považujeme za negativum, 

které neumožňuje dostatečnou (a navýsost potřebnou) odbornou diskusi na 

téma komplexní předělávky rekodifikace práva obchodních korporací a 

družstev. 

Neakceptováno 

 

Zkrácení lhůty pro zasílání připomínek v rámci meziresortního 

připomínkového řízení bylo důvodné, neboť novela zákona o 

obchodních korporacích byla v obdobném znění vyslána do 

meziresortního připomínkového řízení již na konci roku 2016. 

Všechna připomínková místa tak měla možnost se k materiálu 

v obdobném znění již dříve vyjádřit. Zkrácení lhůty pro zasílání 

připomínek tak v žádném případě není způsobeno snahou vlády o 

urychlení legislativního procesu za účelem rychlejší normotvorby; to 

ostatně ani není možné. 

Co se týče rozsahu novely, přestože se novela jeví i s ohledem na 

množství měněných zákonů a počet novelizačních bodů za velkou 

(která slovy připomínkového místa: totálně rekonstruuje předmětný 

zákon), koncepčních změn je pouze několik. Některé změny (úprava 

monismu, zavedení legislativní zkratky člen voleného orgánu atd.) si 

však vyžádaly legislativní promítnutí do dalších částí zákona, 

v důsledku čehož je novela rozsáhlejší. 

K čl. I, k bodu 2 (§ 5 odst. 2 návrhu zákona) 

V § 5 odst. 2 jsou dány velmi krátké prekluzivní doby pro uplatnění práva na 

vydání prospěchu z porušení zákazu konkurenčního jednání. Totožná úprava 

byla obsažena i v dříve platném obchodním zákoníku. Smysl prekluzivních 

lhůt, které zde výrazně privilegují protiprávní jednání osoby, která porušuje 

zákaz konkurence, a znevýhodňují dotčenou společnost, je nejasný. Namísto 

toho, aby právo otevíralo prostor pro odpovídající postih zakázaného 

jednání, zavedením prekluzivních lhůta chrání spíše osobu, která zákaz 

konkurence porušila/porušuje. Navrhujeme tedy, aby ustanovení § 5 odst. 2 

bylo bez náhrady vypuštěno (záležitost je možné bez problémů regulovat 

obecnými promlčecími lhůtami). Alternativně by bylo možné prodloužení 

těchto lhůt v případě subjektivní lhůty z dosavadních 3 měsíců na 6 měsíců a 

objektivní lhůty z 1 roku na 5 let. 

Neakceptováno 

 

Nelze souhlasit, že krátké prekluzivní lhůty privilegují protiprávní 

jednání osoby, která zákaz konkurenčního jednání porušila, nýbrž 

preferují právní jistotu. Ostatně prokazování porušení zákazu 

konkurence po uplynutí delší doby by bylo značně problematické. 

Úprava je v souladu s principy soukromého práva, že právo svědčí 

bdělým. Nutno rovněž připomenout, že obchodní korporace se 

považuje za podnikatele (§ 421 odst. 1 OZ) a zpravidla naplní i 

definiční znaky podnikatele podle § 420 odst. 1 OZ. Jde tedy o 

profesionála, na kterého je možno klást zvýšené nároky. 

 K čl. I, k bodu 23 (§ 35 odst. 1 návrhu zákona) 

Z pohledu praxe posledních let (po přijetí ZOK) se uvedený test ziskovosti 

pro zálohu na dividendu jeví jako nevhodně přísný. Je sice pravda, že funkce 

zálohy na zisk by v důsledku celé novely byla odlišná, nicméně nelze se 

spokojit s argumentem, že se bude jednat jen o zisk aktuálního období: 

1) V takovém případě postrádá smysl základní test dostupných zdrojů podle 

Neakceptováno 

 

Česká republika má z komparativního hlediska ojediněle 

benevolentní úpravu záloh na podíl na zisku (srov. úpravou 

rakouskou, německou či italskou). Umožňuje, aby společnosti 

vyplácely zisky pouze přechodné, navíc nepotvrzené řádnou ani 
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věty druhé.  

2) Uvedený výklad by vedl k nesmyslné administrativní komplikovanosti v 

případě výplaty v druhé půlce roku (podle nově navrhované úpravy), neboť 

by např. společnost musela připravit mezitímní závěrku, na jejímž základě 

rozhodne o výplatě zálohy na zisk za aktuální období a obratem na základě 

stejné účetní závěrky rozhodne o běžném zisku. Lze tak dosáhnout 

v podstatě stejného efektu, jako v případě, že by celá dostupná částka byla 

vyplacena prostřednictvím zálohy na zisk, ale zbytečně komplikovanější 

cestou. 

S argumentem uváděným v důvodové zprávě, že výplata záloha na zisk by 

měla zohledňovat delší období a nikoli pouze aktuálně dosažený zisk lze 

jistě souhlasit. Zároveň je ale nutné upozornit, že dosáhnout takového efektu 

lze uvedeným testem jen zdánlivě. Schopnost společnosti generovat zisk a 

celkové ekonomicky dobře fungovat se podstatnou měrou odvíjí od zcela 

jiných aspektů než průměrný výsledek hospodaření několika předchozích 

období (vývoj ekonomického cyklu, nasmlouvané zakázky, celkový 

obchodní plán, změny ve vlastnické struktuře společnosti atd.). Uvedené 

pravidlo tyto aspekty vůbec neřeší a namísto toho stanoví značně 

formalistický test poloviny předchozích průměrných hospodářských 

výsledků – že lze diskutovat, proč je toto pravidlo právě jedna polovina a 

nikoli například třetina, dvě třetina atd., je nasnadě.  

Dle našeho názoru by posouzení všech výše uvedených aspektů mělo spadat 

do péče řádného hospodáře statutárního orgánu, který ze své funkce může 

vše nejlépe posoudit, na rozdíl od uvedeného formálního testu. Praxe 

posledních 4 let za současné úpravy ukázala, že i bez takovéhoto testu 

výplaty záloh fungují dobře bez negativních dopadů na fungování 

společností.  

Není od věci v této souvislosti zdůraznit, že i po navrhované novele má 

zůstat v platnosti povinný tzv. test insolvence (viz § 40 ZOK), který 

zajišťuje, že společnost i po výplatě zálohy na zisk bude nadále schopna 

plnit své závazky a v důsledku chránit třetí strany (nemluvě o tom, že 

limitace výplaty zisku je jen jedním z nástrojů ochrany třetích stran, protože 

jejich práva mohou být poškozena řadou dalších operací jako např. 

nezodpovědným zadlužováním, operacemi s vlastními podíly, finanční 

asistencí, koncernový kroky, atd.). Nově navrhovaný test proto představuje 

pouze omezení ve vztahu společnost společník, aniž by tomuto omezení 

odpovídal jednoznačně doložení veřejný zájem.   

Na závěr lze ještě upozornit, že uvedených test vede k významnému 

omezení dosud úspěšně používaného nástroje zálohy na výplatu zisku, 

mimořádnou účetní závěrkou. Dnes je možné takto vyplatit dokonce 

veškeré (nepotvrzené) zisky společnosti k určitému okamžiku. To je 

vnímáno jako velké riziko pro věřitele, zaměstnance i další 

stakeholdery. Vyplacení zisků, jichž společnost nakonec nedosáhne, 

může vyvolat problémy s jejich zpětným vymáháním od společníků. 

V době hospodářské konjunktury není pravděpodobné, že by 

k takovým situacím docházelo. Právní úprava má však zůstat funkční 

i v době budoucího poklesu ekonomiky či dokonce v době 

hospodářské krize. Z těchto důvodů se volí opatrnější přístup. Řada 

zemí z podobných důvodů neumožňuje výplaty záloh na podíl na 

zisku vůbec, resp. pouze na základě auditované účetní závěrky či 

pouze za účelem výplaty zisků minulého období před rozhodnutím 

valné hromady. Z tohoto hlediska se navrhované omezení jeví jako 

vyvážené řešení. 

Test dostupných zdrojů podle věty druhé navrhovaným omezením 

smysl neztrácí (ostatně jsme zde vázáni evropským právem - viz. níže 

uvedený čl. 56). Nadále omezuje maximální výši zálohy. Jeho 

výsledek může být nižší, než omezení věty třetí. 

Pokud jde o zmiňovanou administrativní komplikovanost, je třeba 

upozornit na to, že požadavek mezitímní účetní závěrky při výplatě 

záloh vyplývá již ze stávající právní úpravy. Tato povinnost vyplývá 

z požadavků evropského práva (srov. čl. 56 odst. 5 směrnice 

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

2017 o některých aspektech práva obchodních společností. O běžném 

zisku bude nadále rozhodovat valná hromada, nikoliv statutární 

orgán. Ani v tomto navrhovaná úprava nic nemění. 

Jak je uvedeno výše, test insolvence není považován za dostatečný. 

V praxi bývá obtížné určit okamžik, od něhož je společnost v úpadku. 

Test insolvence je užitečným nástrojem, avšak jak správně uvádí 

připomínkové místo, řadu situací, včetně nadměrného zadlužování, 

neovlivňuje. Zálohu je dnes možné vyplatit pouhým rozhodnutím 

statutárního orgánu na základě mezitímní účetní závěrky i ve 

společnosti, která žádného zisku v ukončených účetních obdobích 

nedosáhla a na výplatu zálohy si potřebné prostředky půjčí. Limitace 

výplaty záloh podle zisků minulých období je proto dalším nástrojem 

pro omezení nadměrných výplat ze společnosti. 
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ačkoli sám navrhovatel k takové změně neuvádí žádné relevantní poznatky z 

praxe. To platí tím spíše, že důvodová zpráva si dává za cíl nastavení 

„fungující, jasné a přehledné právní úpravy, která není zbytečně zatěžující 

pro své adresáty, avšak poskytuje ochranu potřebným subjektům, a je v 

souladu s požadavky evropského práva“.  

 

 K čl. I, k bodu 33 (§ 40 odst. 2 návrhu zákona) 

Dle našeho názoru jde o velmi specifickou otázku, která nemá být řešena v 

rámci ZOK. Navrhujeme ustanovení vypustit. 

Neakceptováno 

 

Pravidlo je de lege lata obsaženo v zákoně o účetnictví, věcně však 

jde o omezení rozdělení zisku, které je systematicky upraveno 

v zákoně o obchodních korporacích. Ostatně i obchodní zákoník 

obsahoval totožnou úpravu.  

Podotýkáme, že pravidlo se do zákona o obchodních korporacích 

přesouvá rovněž v návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva 

financí, jež byla uplatněna v meziresortním připomínkovém řízení 

v roce 2016. 

 K čl. I, k bodu 43 (§ 45 odst. 3 návrhu zákona) 

Omezení daného zmocnění na jedinou fyzickou osobu může mít pro 

společnosti řadu nepříznivých praktických dopadů a neodpovídá 

navrhovatelem deklarovanému záměru na zprůhlednění fungování 

obchodních společností. V praxi toto pravidlo může zejména způsobit 

komplikace v případě, že právnická osoba, která je statutárním orgánem, 

bude obecně zastupována společným jednáním členů svých statutárních 

orgánů, nebo naopak samostatným jednáním hned několika členů. K 

takovému nastavení může a má řada společností zcela relevantní důvody a 

navržená úprava by jim toto v dané situaci znemožňovala. 

Z hlediska deklarovaného úmyslu navrhovatele, tj. zabránění řetězení 

„korporátních“ statutárních orgánů se zdá navržená úprava nepřiměřeně 

omezující, nemluvě o tom, že se pro tyto účely dále rozšiřují informace 

zapisované do obchodního rejstříku a v důsledku jednak opět zvyšují 

administrativní zatížení společností a jednak se celá situace nezpřehledňuje 

pro třetí strany, které si budou muset dávat pozor na situace, kdy společnost 

jedná jako statutární orgán (tj. zastoupena speciálním zástupcem) a kdy 

jedná v jiné situaci a pro její zastoupení se uplatní obecná pravidla. Dle 

našeho názoru by šlo záměru zákonodárce dosáhnout s menšími negativními 

dopady, kdyby alespoň počet fyzických osob, které mohou zastupovat 

korporátní statutární orgán, vyšší než pouze jedna jediná. 

Neakceptováno 

 

Navrhované pravidlo má za cíl transparentnost a dohledatelnost 

fyzické osoby a zároveň cílí na zamezení případných sporů o 

existenci a platnost rozhodnutí voleného orgánu, pokud by jednotliví 

zástupci (zmocněné fyzické osoby) právnické osoby, která je členem 

voleného orgánu obchodní korporace, projevovali odlišnou vůli.  

Nedomníváme se, že by úprava mohla ochromit, popřípadě výrazně 

komplikovat fungování obchodní korporace. Situace bude obdobná 

té, když je členem voleného orgánu obchodní korporace jedna 

fyzická osoba. Pokud je jediný člen dlouhodobě neschopen výkonu 

funkce, měla by na to obchodní korporace reagovat a zvolit nového, 

popřípadě by sám tento člen měl z funkce odstoupit. Ostatně 

v případě, kdy jde o zmocněnce právnické osoby, je jeho nahrazení 

výrazně flexibilnější. Pokud zakladatelské právní jednání neurčí něco 

jiného, zmocňuje příslušnou fyzickou osobu statutární orgán 

právnické osoby (§ 163 OZ). Ten může velmi promptně reagovat na 

vzniklou situaci (např. nepřítomnost zmocněnce). Nutno zdůraznit, že 

obchodní korporace zaujímá ve voleném orgánu právě jedno „místo“, 

nevidíme důvod, proč by se mělo zacházet s právnickou osobou jako 

členem voleného orgánu odlišně, než s osobou fyzickou. Právnická 

osoba může podle své potřeby zmocňovat odlišné fyzické osoby 

k zastupování ve voleném orgánu, nicméně vždy musí učinit 

příslušný zápis do obchodního rejstříku. Jediný zmocněnec 
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samozřejmě může (stejně jako člen voleného orgánu - fyzická osoba) 

udělit jiné osobě substituční plnou moc. 

Pokud jde o zápis do obchodního rejstříku - zmocněnec právnické 

osoby, která je členem voleného orgánu, se již de lege lata do 

veřejných rejstříků zapisuje [srov. § 25 odst. 1 písm. g) a h) část věty 

za středníkem ZVR]. 

 K čl. I, k bodu 60 (§ 58 návrhu zákona) 

Navrhované znění předpokládá, že oznámení o odstoupení člena voleného 

orgánu je doručováno orgánu, jehož je daný člen členem, nebo orgánu, který 

ho zvolil, přičemž výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo 

měl projednat orgán, který člena zvolil. Z novelizovaného znění není zřejmý 

postup v případě doručení oznámení orgánu, jehož je člen členem (tj. může 

nastat situace, kdy člen doručí své odstoupení orgánu, jehož je členem, 

avšak toto odstoupení nikdy není zařazeno na pořad jednání orgánu, který ho 

zvolil – funkce pak zřejmě nezanikne). Vzhledem k tomu, že orgánem, který 

člena zvolil, bude zpravidla valná hromada společnosti, doporučujeme znění 

upravit tak, aby bylo postaveno najisto, zda je doručení účinné již doručením 

jednotlivým společníkům či akcionářům nebo valné hromadě jako orgánu – 

jestliže se doručuje valné hromadě jako orgánu, oznámení je dle našeho 

názoru fakticky „doručeno“ až na valné hromadě a mělo by se vždy 

postupovat dle § 58 odst. 2. Zároveň doporučujeme, aby v ZOK byla 

zachována lhůta od doručení oznámení o odstoupení, po jejímž uplynutí 

funkce zanikne – dle novelizovaného znění funkce zpravidla zanikne až 

projednáním na nejbližší valné hromadě společnosti, čímž může vzniknout 

značná prodleva mezi oznámením o odstoupení a skončením funkce, což je 

zejména vzhledem k striktní odpovědnosti statutárních orgánů nežádoucí. 

Doporučujeme výslovně umožnit odlišnou úpravu ve společenské smlouvě. 

Částečně akceptováno 

 

V návaznosti na přijaté připomínky bude postaveno na jisto, že 

výpověď vždy stačí doručit obchodní korporaci, což odpovídá i 

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu vážící se k úpravě v obchodním 

zákoníku (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. února 

2009, sp. zn. 29 Cdo 2863/2008), která je v nově navrhovaném § 58 

přejímána. Odstavec 1 bude znít následovně: 

(1) Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce 

odstoupit. Je však povinen oznámit to obchodní korporaci. Výkon 

funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat 

orgán, který ho zvolil, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, 

projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný 

orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, 

co se o odstoupení z funkce dověděl. Odstupující člen, který nebyl 

zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení 

orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení 

projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. 

 

Lhůta se vypouští záměrně a posiluje se ochrana obchodní korporace. 

Navrhovaná úprava vhodně vyvažuje mezi zájmem na ochranu 

obchodní korporace před náhlým ukončením funkce člena orgánu „ze 

dne na den“, na který by nemohla adekvátně reagovat, a mezi 

potřebou umožnit členům orgánů odstoupit z funkce v rozumné době.  

Pokud tak určí společenská smlouva, může odstoupení projednat 

pouze orgán, jehož je člen členem. To se jeví racionální v případě, 

kdy stanovy obchodní korporace připouštějí kooptaci jiného člena, 

popřípadě obsahují úpravu náhradníků. Za těchto situací není třeba 

trvat na tom, aby odstoupení projednal orgán, který odstupujícího 

člena zvolil. Tato úprava umožní i velmi flexibilní ukončení funkce. 

Poznamenáváme, že výkon funkce končí nejen dnem, kdy odstoupení 

příslušný orgán projednal, ale měl projednat. To míří na situace, když 

by příslušný bod nebyl zařazen na nejbližší jednání příslušného 
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orgánu. 

 K čl. I, k bodu 62 a 63 (§ 59 odst. 2 návrhu zákona) 

Novela předpokládá, že schválením valnou hromadou se smlouva stane 

zpětně účinnou k datu jejího uzavření či jmenování do funkce – dle 

důvodové zprávy ke starší verzi novely se předpokládá, že zpětnou účinností 

fakticky dojde ke schválení plnění, která jsou dle neúčinné smlouvy 

společností poskytována do jejího schválení – navrhovanou zpětnou 

účinnost považujeme za problematickou, jelikož předpokládá, že společnost 

dle neúčinné smlouvy plní, přičemž komplikuje (dle našeho názoru právně 

korektní) variantu, kdy není na základě neúčinné smlouvy až do jejího 

schválení plněno – společnost se tak například u plnění opakovaných plnění 

(např. měsíční odměna) může zpětnou účinností smlouvy dostat do prodlení. 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná úprava nepředpokládá, že bude poskytováno plnění 

podle neúčinné smlouvy. Navrhovaná úprava pouze umožňuje při 

schvalování smlouvy o výkonu funkce současně přiznat odměny za 

období před jejím uzavřením, aniž by nejvyšší orgán musel přijímat 

vícero usnesení. Půjde typicky o situace, kdy člen orgánu byl zvolen 

do funkce od určitého data, ale až určitou dobu poté (například po 

uplynutí dvou měsíců) bude nejvyšší orgán schvalovat smlouvu o 

výkonu funkce a bude chtít členu přiznat odměnu i za první dva 

měsíce výkonu funkce. Díky navrhované úpravě nejvyšší orgán určí, 

že smlouva nabyla účinnosti k okamžiku zvolení do funkce a nemusí 

přijímat žádné další usnesení; tímto způsobem přizná členu orgánu 

odměnu i za dřívější období.  

Podotýkáme, že je na rozhodnutí nejvyššího orgánu, jestli k tomuto 

kroku přistoupí, či nikoli. Pokud nikoli, budou odměny přiznány od 

pozdějšího okamžiku (z logiky věci ne dříve, než funkce skutečně 

vznikla). 

 K čl. I, k bodu 65 (§ 59 odst. 4 návrhu zákona) 

Za slova „ujednání o odměně neplatné“ se vkládá slovo „výlučně“. 

Za slova „nebude-li smlouva o výkonu funkce uzavřena“ se vkládají vkládá 

slovo „výlučně“. 

Smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně může být 

neplatné mj. z důvodů ležících na obou smluvních stranách. Stejně tak 

smlouva o výkonu funkce nemusí být uzavřena nejen z důvodu překážek na 

straně kapitálové společnosti, ale také současně z důvodu překážek na straně 

člena voleného orgánu. Navrhuje se proto postavit na jisto, že výkon funkce 

člena voleného orgánu v kapitálové společnosti je bezplatný jen v případě, 

pokud za neplatnost smlouvy o výkonu funkce nebo v ní obsaženého 

ujednání o odměně anebo za neuzavření smlouvy o výkonu funkce je 

odpovědný výlučně tento člen. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že ustanovení je dostatečně jasné i bez vložení slov 

„výlučně“. Míří pouze na situace, kdy důvody neplatnosti nebo 

překážky jsou na straně obchodní korporace. 

 K čl. I, k bodu 70 (§ 61 odst. 3 návrhu zákona) 

§ 61 odst. 3 zní: 

„(3) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně na určení mzdy i na jiné 

plnění zaměstnanci, který je osobou blízkou členu voleného orgánu 

společnosti.“. 

Odstranění § 61 odst. 3 je v návrhu novely zdůvodňováno tím, že: 

„Navrhuje se vypustit odstavec 3 bez náhrady. Tato změna reaguje na 

Akceptováno jinak 

 

Bude doplněna důvodová zpráva, ve které bude uvedeno, že lze 

vystačit s úpravou konfliktu zájmů, zejména § 55, 56 a 57. V souladu 

s touto úpravou podléhá uzavření smlouvy s osobou blízkou členovi 

jejího orgánu notifikaci, přičemž nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán 

může uzavření smlouvy zakázat. 
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stávající nejistotu ohledně možnosti, resp. nemožnosti souběhu funkce člena 

statutárního orgánu a pracovního poměru na tutéž činnost. Případná 

možnost takového souběhu byla dovozována právě s ohledem na uvedené 

pravidlo. Napříště se tak stanoví najisto, že souběh funkce na téže činnost 

možný není. V tomto ohledu se uplatní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 

vážící se k obchodnímu zákoníku ve znění účinném do 31. prosince 2011. 

Pravidlo odstavce 3 zůstalo v zákoně nedopatřením. Starší osnovy zákona 

počítaly s výslovným připuštěním souběhu funkcí; právě z osnovy návrhu 

zákona o obchodních korporacích bylo ostatně s účinností od 1. ledna 2012 

zařazeno do obchodního zákoníku ustanovení § 66d. V průběhu přípravy 

zákona bylo nicméně toto pravidlo z osnovy vypuštěno, aniž by se změna 

důsledně promítla do zbytku zákona. Uvedené nedopatření se tak nyní 

napravuje.“ 

Návrh novely se však nijak argumentačně nevypořádává s odstraněním té 

části § 61 odst. 3, která dopadá na osoby blízké členu statutárního orgánu. 

Tato úprava má přitom své ratio. Jejím účelem je zamezit tomu, aby člen 

statutárního orgánu neobcházel zejména ustanovení § 59 ZOK a § 61 odst. 1 

ZOK sjednáním neadekvátních plnění ve prospěch osob jemu blízkých. 

Navrhuje se proto tuto část dotčeného ustanovení ponechat s tím, že nově by 

mělo dopadat na osoby blízké členu voleného orgánu, a nejen statutárního 

orgánu. 

 

 

 K čl. I, k bodu 90 (§ 82 odst. 2 písm. f) návrhu zákona) 

Navrhované vypuštění údaje z důvodu duplicity – dle našeho názoru se 

nejedná o duplicitní ustanovení, jelikož § 82 odst. 4 stanovuje pouze 

povinnost statutárního orgánu uvést ve zprávě o vztazích, zda došlo nebo 

dojde k vyrovnání újmy, nikoli však posouzení, zda újma vznikla nebo ne. V 

případě vypuštění písm. f) navrhujeme upravit § 82 odst. 4 následujícím 

způsobem: 

“Statutární orgán ve zprávě o vztazích zároveň zhodnotí výhody a nevýhody 

plynoucí ze vztahů mezi osobami podle odstavce 1 a uvede, zda převládají 

výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika. 

Současně uvede, zda vznikla ovládané osobě újma podle § 71 odst. 1, a 

pokud ano, zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude tato 

újma vyrovnána případná újma podle § 71 nebo 72.” 

Neakceptováno 

 

Jak je uvedeno i v důvodové zprávě, ustanovení je duplicitní. Není 

třeba v zákonném textu výslovně zdůrazňovat, že je třeba uvádět, zda 

újma vznikla, či nikoli. Ustanovení odstavce 4 druhá věta lze 

z povahy věci aplikovat pouze v případě, že újma vznikla, v takovém 

případě by mělo být vždy uvedeno, jakým způsobem byla nebo bude 

vyrovnána. Pokud žádná újma nevznikla, bude ve zprávě o vztazích 

absentovat sdělení podle odstavce 4 druhá věta, z čehož lze tuto 

skutečnost vyvodit.  

 K čl. I, k bodu 93 (§ 83 odst. 4 návrhu zákona) 

Ověření relevantnosti a pravdivosti informací ve zprávě o vztazích je zcela 

mimo odborné kompetence a mnohdy i reálné možnosti auditora. Z tohoto 

důvodu i současné znění ZOK předpokládá (a to jen ve speciálním případě § 

86) přezkum nezávislým znalcem, což by více odpovídalo charakteru zprávy 

Neakceptováno 

 

Nelze souhlasit, že by šlo o nové zatížení pro společnosti a že by bylo 

mimo reálné odborné kompetence auditora posoudit zprávu o 

vztazích v navrhovaném rozsahu. Ostatně dle stávající praxe zprávy o 
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o vztazích. Samotné plošné zahrnutí zprávy o vztazích pod povinnost auditu 

navíc představuje další významné zatížení společností s velmi rozporuplným 

přínosem – viz komentář výše. Navrhujeme toto ustanovení vypustit. 

vztazích podléhají přezkumu auditorem jako součásti výroční zprávy 

– srov. stanovisko Komory auditorů ČR dostupné zde: 

http://www.kacr.cz/file/1904/Ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C

3%AD%20zpr%C3%A1vy%20o%20vztaz%C3%ADch%20od%202

014%20schv%C3%A1leno.pdf. Navrhovaná úprava reaguje na 

opačné názory – srov. Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních 

společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Bova Polygon, Praha, 

2016, s. 216 a 217. Napříště se proto staví najisto, že pokud podléhá 

účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem (srov. § 20 zákona 

o účetnictví), musí být přezkoumána i zpráva o vztazích. Navrhovaná 

změna potvrzuje stávající praxi i rozsah přezkumu - auditor je 

povinen zprávu o vztazích posoudit podle pravidel pro ověřování 

výroční zprávy obchodních společností, jež jsou uvedena v § 20b 

zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 

(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Auditor má 

povinnost zhodnotit, zda byla zpráva o vztazích vypracována 

v souladu s právními předpisy, a dále posoudit, jestli neobsahuje 

významné věcné nesprávnosti, a případně uvést, jaké jsou povahy. 

Auditor neověřuje pravdivost informací. Tato změna byla rovněž 

konzultována s Komorou auditorů ČR. V návaznosti na probíhající 

vypořádání připomínek (jednání s Ministerstvem financí) možná 

dojde k úpravě tohoto pravidla, nicméně přezkum auditorem bude 

určitě zachován. 

 K čl. I, k bodu 107 (§ 89 odst. 3 návrhu zákona) 

Za slova „společníkovi návrh na odkoupení podílu“ se vkládají slova 

„alespoň za cenu určenou znalcem dle § 91“. 

Danou změnou se staví na jisto, že před postupem dle § 89 odst. 3 ZOK by 

mělo proběhnout ocenění podílu dle § 91 ZOK. 

Neakceptováno 

 

Skutečnost, že se cena podílu určí na základě znaleckého posudku, je 

výslovně stanovena v § 91 – srov. „cena podílu při postupu podle § 

89 se určí (…) na základě znaleckého posudku…“. Domníváme se, 

že tato úprava je jednoznačná. 

 K čl. I, k bodu 111 (§ 94 návrhu zákona) 

§ 94 zní: 

„(1) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému 

společníkovi, který o to požádá. 

(2) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního 

zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor také nejvyššímu orgánu 

obchodní korporace. 

(3) Každý společník, který s návrhem rozdělení likvidačního zůstatku 

nesouhlasí, se může domáhat, aby soud přezkoumal výši podílu na 

likvidačním zůstatku, který má podle návrhu rozdělení likvidačního zůstatku 

Neakceptováno 

 

Nutno podotknout, že společníci jsou v případě likvidace společnosti 

ve dvojím postavení – stále jsou společníky existující společnosti, ale 

rovněž jsou i věřiteli. Z postavení společníků jim plyne právo na 

informace o fungování společnosti (tedy právo i nahlížet do soupisu 

jmění), popřípadě právo na vysvětlení (při rozhodování valné 

hromady se budou moci domáhat předložení soupisu jmění). Rovněž 

jako věřitelé společnosti se mohou domáhat předložení soupisu 

jmění. S ohledem na korporátní postavení společníků, nelze 
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obdržet. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy byl návrh 

na rozdělení likvidačního zůstatku projednán, zaniká. Soudní rozhodnutí, 

kterým soud přezkoumal výši podílu společníka na likvidačním zůstatku, je 

pro obchodní korporaci co do základu přiznaného práva závazné i vůči 

ostatním společníkům.“. 

Občanský zákoník v § 199 odst. 2 stanoví, že: „Likvidátor vydá proti úhradě 

nákladů soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá.“ V praxi panují 

pochybnosti o tom, zdali se věřitelem rozumí také společník obchodní 

korporace.  Navrhuje se proto po vzoru § 74 odst. 2 ObchZ ve znění 

účinném do 31. 12. 2013 úprava v tom směru, že likvidátor bude povinen 

proti úhradě nákladů vydat soupis jmění i každému společníkovi, který o to 

požádá. 

Odst. 2 odpovídá stávajícímu znění. 

Recentní úprava postrádá pravidlo uvedené v § 75 odst. 2 ObchZ. Navrhuje 

se proto tento nedostatek odstranit.  

předpokládat, že postup podle § 199 odst. 2 OZ bude častý. 

S ohledem na uvedené je stávající úprava dostatečná. 

 K čl. I, k bodu 208 (§ 190 odst. 2 písm. g)  návrhu zákona) 

Pro vyloučení pochybnosti ohledně povinnosti schvalování účetních závěrek 

valnou hromadou namísto textu „schvalování řádné, mimořádné, 

konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i 

mezitímní účetní závěrky (…)“ navrhujeme „schvalování řádné, mimořádné, 

konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její schválení požaduje 

zákon, i mezitímní účetní závěrky (…)“ 

Doporučujeme včlenit do zákona legislativní zkratku pro disponibilní zisk, 

neboť výraz disponibilní není nijak definován.  Jedná se zřejmě o zisk k 

rozdělení podle § 34 odst. 2. 

Obdobně v § 421 odst. 2 písm. g) návrhu zákona. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že navrhovaná textace je dostatečně jasná a to i s 

přihlédnutím ke skutečnosti, že stejnou textaci obsahoval obchodní 

zákoník. Praxe by s ní měla umět pracovat. 

Pokud jde o termín „disponibilní zisk“, je blíže vysvětlen v důvodové 

zprávě. Tento pojem se nepřekrývá s pojmem zisk k rozdělení podle 

§ 34 odst. 2; zisk k rozdělení je pojem širší. Srov. text důvodové 

zprávy – „Dále se staví najisto, že nejvyšší orgán rozhoduje pouze o 

zisku disponibilním. Nerozhoduje tedy o té části zisku, o které již 

rozhodovat nelze, například proto, že je společnost vázána smlouvou 

(tichá společnost), emisními podmínkami dluhopisů, společenskou 

smlouvou (pevný podíl na zisku, podíl na zisku pro třetí osoby, nově 

navrhované pravidlo § 35 odst. 3 – tj. valná hromada nebude 

rozhodovat o souhrnu záloh vyplacených v souladu se zákonem, 

pokud společnost současně vykáže zisk), nebo zákonem (zákon o 

daních z příjmů). Disponibilní zisk naopak zahrnuje i nerozdělený 

zisk minulých let a disponibilní fondy ze zisku.“. 

 K čl. I, k bodu 221 (§ 199 odst. 1 návrhu zákona) 

§ 199 odstavec 1 zní: 

„(1) Nevyplývají-li ze společenské smlouvy další omezení, jednatel nesmí 

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve 

prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná úprava je v souladu s novou civilní úpravou, která staví 

na široké autonomii vůle a smluvní volnosti. V krajních případech, 

kdy by změna společenské smlouvy (pokud jde o zákaz konkurence 

jednatele) měla mít negativní dopad na menšinové společníky, 
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předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, 

ledaže se jedná o koncern, nebo 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s 

neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným 

nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.“. 

 

Novela umožňuje, aby společenská smlouva úplně vyloučila zákaz 

konkurence s odůvodněním, že: „Je ponecháno na vůli společníků, jakým 

způsobem upraví podmínky zákazu konkurence. Stále je však třeba mít na 

paměti, že ani úplným vyloučením zákazu konkurence není dotčena 

povinnost jednatele jednat s péčí řádného hospodáře, stejně jako povinnost 

postupovat podle pravidel o střetu zájmů (srov. § 54 až 57). I při střetu 

zájmů musí jednatel vždy jednat v zájmu společnosti (srov. § 54 odst. 3) a s 

potřebnou loajalitou.“  

Použití obecné úpravy pravidel o střetu zájmů na zákaz konkurenčního 

jednání se však nejeví jako dostačující zárukou pro ochranu práv zejména 

menšinových společníků. Navrhuje se proto úprava, která vychází z § 136 

ObchZ. Konkrétně formulované zákazy konkurenčního jednání zvyšují 

právní jistotu, čímž se předchází možným budoucím sporům při případném 

porušení toliko obecných pravidel o střetu zájmů. 

mohou se tito dovolávat neplatnosti rozhodnutí valné hromady a je na 

soudu, aby určil, zda je dán nějaký závažný důvod pro to, aby tuto 

změnu nepřipustil. Při založení společnosti nehrozí, že by vůle 

některého společníka nebyla zohledněna. 

 K čl. I, k bodu 322 (§ 276 odst. 1 návrhu zákona) 

§ 276 odstavec 1 zní: 

„(1) Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden 

druh.“. 

Navrhované znění odstraňuje pochybnosti, zdali lze do akcie inkorporovat 

povinnost nepředvídanou zákonem (např. příplatkovou povinnost). 

Odstraňuje se tím zároveň mj. uměle vytvořená (a ničím neodůvodněná) 

odchylka od úpravy společnosti s ručením omezeným (§ 135 odst. 1 ZOK), 

která by mohla v budoucnu působit interpretační obtíže.  

Neakceptováno 

 

Na skutečnosti, zda je možno tvořit různé druhy akcií i vtělením 

povinností, které zákon výslovně nepředvídá, nepanuje v právní teorii 

shoda. Vtělení zákonem nepředvídané povinnosti je problematické 

s ohledem na vymezení cenného papíru v občanském zákoníku (srov. 

§ 514 OZ) a na právní jistotu. Zejména u kotovaných akcií je třeba 

chránit nabyvatele akcií, aby s akcií, u níž očekává pouze práva, 

nekoupil i povinnost; nabyvatelé akcií na regulovaném trhu zpravidla 

nezkoumají stanovy společnosti, tedy ani práva a případné povinnosti 

spojené s akcií. Proti tomuto přístupu lze argumentovat smluvní 

volností a často i potřebami (menších) akciových společností.  

S ohledem na tyto rozpory se v současné době navrhuje ponechat tuto 

otázku právní teorii, aby se usadila, a k případnému legislativnímu 

zásahu by se přistoupilo při případné další novelizaci zákona. 

 K čl. I, k bodu 325 (§ 277 návrhu zákona) 

§ 277 zní: 

„§ 277 

Práva a povinnosti, jež tvoří druh akcie, se určí ve stanovách. V 

Neakceptováno 

 

Na skutečnosti, zda je možno tvořit různé druhy akcií i vtělením 

povinností, které zákon výslovně nepředvídá, nepanuje v právní teorii 
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případě pochybností o jejich obsahu může soud na návrh společnosti nebo 

akcionáře rozhodnout, jaké právo a povinnost je s akcií spojeno, pokud je z 

okolností zřejmé, že takové právo a povinnost vyjadřuje vůli obsaženou ve 

stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší, jinak určí, že takové právo a 

povinnost s akcií spojeno není.“. 

Navrhované znění odstraňuje pochybnosti, zdali lze do akcie inkorporovat 

povinnost nepředvídanou zákonem (např. příplatkovou povinnost). 

Odstraňuje se tím zároveň mj. uměle vytvořená (a ničím neodůvodněná) 

odchylka od úpravy společnosti s ručením omezeným (§ 135 odst. 1 ZOK), 

která by mohla v budoucnu působit interpretační obtíže. 

shoda. Vtělení zákonem nepředvídané povinnosti je problematické 

s ohledem na vymezení cenného papíru v občanském zákoníku (srov. 

§ 514 OZ) a na právní jistotu. Zejména u kotovaných akcií je třeba 

chránit nabyvatele akcií, aby s akcií, u níž očekává pouze práva, 

nekoupil i povinnost; nabyvatelé akcií na regulovaném trhu zpravidla 

nezkoumají stanovy společnosti, tedy ani práva a případné povinnosti 

spojené s akcií. Proti tomuto přístupu lze argumentovat smluvní 

volností a často i potřebami (menších) akciových společností.  

S ohledem na tyto rozpory se v současné době navrhuje ponechat tuto 

otázku právní teorii, aby se usadila, a k případnému legislativnímu 

zásahu by se přistoupilo při případné další novelizaci zákona. 

 K čl. I, k bodu 486 (§ 441 odst. 4 návrhu zákona), k bodu 497 (451 odst. 4 

návrhu zákona), k bodu 694 (§ 710 odst. 4 návrhu zákona) 

V § 441 odstavec 4 zní: 

„(4) Stanovy mohou určit další omezení.“. 

Novela umožňuje, aby stanovy úplně vyloučily zákaz konkurence s 

odůvodněním, že: „Je ponecháno na vůli akcionářů, jakým způsobem upraví 

podmínky zákazu konkurence. Stále je však třeba mít na paměti, že ani 

úplným vyloučením zákazu konkurence není dotčena povinnost člena 

představenstva jednat s péčí řádného hospodáře, stejně jako povinnost 

postupovat podle pravidel o střetu zájmů (srov. § 54 až 57). I při střetu 

zájmů musí člen představenstva vždy jednat v zájmu společnosti (srov. § 54 

odst. 3) a s potřebnou loajalitou.“ 

Použití obecné úpravy pravidel o střetu zájmů na zákaz konkurenčního 

jednání se však nejeví jako dostačující zárukou pro ochranu práv zejména 

menšinových akcionářů. Navrhuje se proto úprava, která vychází z § 196 

ObchZ. Konkrétně formulované zákazy konkurenčního jednání zvyšují 

právní jistotu, čímž se předchází možným budoucím sporům při případném 

porušení toliko obecných pravidel o střetu zájmů. 

To samé se analogicky týká bodu 497 (§ 451 odst. 4 návrhu zákona) a bodu 

694 (§ 710 odst. 4 návrhu zákona), kde navrhujeme provést obdobnou 

změnu. 

Neakceptováno 

 

Navrhovaná úprava je v souladu s novou civilní úpravou, která staví 

na široké autonomii vůle a smluvní volnosti. V krajních případech, 

kdy by změna stanov (pokud jde o zákaz konkurence členů 

představenstva) měla mít negativní dopad na menšinové akcionáře, 

mohou se tito dovolávat neplatnosti rozhodnutí valné hromady a je na 

soudu, aby určil, zda je dán nějaký závažný důvod pro to, aby tuto 

změnu nepřipustil. Při založení společnosti nehrozí, že by vůle 

některého akcionáře nebyla zohledněna. 

 K čl. XII, k bodu 1 (§ 158a odst. 1 návrhu zákona) 

V § 158a odst. 1 zní:„(1) Právnická osoba uchovává po celou dobu 

své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami a také seznam 

svých členů včetně jeho změn, je-li povinna jej vést.“. 

Je dán zájem na uchovávání seznamu členů včetně jeho změn v případě 

všech právnických osob, které jsou povinny takový seznam vést, např. pro 

soud pro účely soudního řízení, pro exekutora pro účely exekučního řízení, 

Neakceptováno 

 

Nesouhlasíme s tím, aby byla právnickým osobám uložena povinnost 

uchovávat seznam svých členů po celou dobu své existence, natož 

aby byl takový seznam uchováván likvidátorem po dobu 10 let od 

zániku právnické osoby. O povinnosti právnické osoby vést seznam 

(aktuálních) členů není pochyb. V případě minulých členů nám však 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)



 201 

pro orgány činné v trestním řízení pro účely trestního řízení, pro správce 

daně pro účely správy daní, pro Ministerstvo financí při plnění oznamovací 

povinnosti podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu apod. 

není jasné, jaký je zájem na uchovávání jejich osobních údajů. Těžko 

může obstát argument, že seznam (i bývalých) členů je potřebný pro 

účely soudního řízení, exekučního řízení či trestního řízení. V případě 

obchodních společností, kdy by mohly být údaje o bývalých 

společnících významné např. z hlediska ručení za dluhy společnosti, 

jsou tyto údaje seznatelné z úplného výpisu z obchodního rejstříku. 

Naopak například v případě akciové společnosti se nedomníváme, že 

je legitimní uchovávat údaje o bývalých akcionářích, a to s ohledem 

na povahu členství v akciové společnosti. Něco jiného je uchovávání 

údajů o členech orgánů, které mohou být významné i po zániku 

společnosti; tyto však zůstávají seznatelné z obchodního rejstříku a 

není potřeba výslovně stanovit povinnost je uchovávat.  

Závěrem upozorňujeme, že navrhovaná úprava by se dostala do 

rozporu s úpravou v zákoně o obchodních korporacích, podle níž 

přestane-li být společník společníkem, vymaže jej obchodní 

korporace bez zbytečného odkladu (srov. § 141 odst. 2, § 267 odst. 

2). Zároveň ponecháváme stranou otázku ochrany osobních údajů, 

což by mohlo být v případě přijetí navrhovaného znění velkým 

problémem. 

 K čl. XV, k bodu 10 (§ 48 odst. 1 písm. h) návrhu zákona) 

Zápis údaje o členství v koncernu a řízené osobě – navrhujeme doplnit, že 

tento údaj se zapisuje jen v případě, pokud má být využito možnosti 

zproštění povinnosti hradit újmu dle § 72 ZOK. Jinak by mohlo být z dikce 

rejstříkového zákona dovozováno, že se jedná o povinně zapisovaný údaj. 

Navrhujeme tedy následující znění § 48 odst. 1 písm. h): 

„h) údaj o členství v koncernu a řídící osoba, má-li se postupovat podle § 72 

zákona o obchodních společnostech a družstvech,“. 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) ZVR je nezbytné číst v návaznosti 

na § 79 odst. 3 ZOK. Zápis do obchodního rejstříku je dobrovolně 

zapisovaným údajem. Tato skutečnost bude zdůrazněna v důvodové 

zprávě. 

 K čl. XV, k bodu 30 (§ 105a odst. 3 návrhu zákona) 

Navrhujeme navázat sankci zrušení společnosti až na opakovaně nezdařené 

doručení výzvy. 

Neakceptováno 

 

Předně společnost může být vyzvána již po uplynutí jednoho 

účetního období, aby doplnila účetní závěrku (srov. § 104 ZVR). 

V samotném procesu podle § 105a proběhne vícero doručování 

obchodní korporaci – předně výzva podle odstavce 1 a dále i 

případné usnesení o zahájení řízení o zrušení (nebude-li společnosti 

možné doručit výzvu podle odstavce 1), které je ostatně zapisováno i 

do obchodního rejstříku (odstavec 3). Aktivní obchodní korporace má 

tak dostatek možností k tomu, aby se projevila. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 187 odst. 1 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Společenská 
Neakceptováno 
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smlouva může stanovit, že kvalifikovaný společník je oprávněn svolat 

valnou hromadu sám.“  

Odůvodnění:  

Domníváme se, že svolání valné hromady přímo (kvalifikovaným) 

společníkem je možné i za aktuálního stavu právní úpravy, pokud tak 

výslovně připouští společenská smlouva. Lze se však setkat i s opačnými 

názory. Z důvodu zvýšení právní jistoty navrhujeme tuto možnost výslovně 

v zákoně připustit. Úprava možnosti svolat valnou hromadu přímo 

společníkem může sloužit například k vyrovnání vzájemných práv ve 

společnosti se dvěma společníky, kdy společnost má pouze jednoho 

jednatele zvoleného na návrh jednoho ze společníků. Postup dle aktuálního 

znění ustanovení § 187, které dává jednateli 1 měsíc na to, aby se rozhodl, 

zda valnou hromadu na žádost kvalifikovaného společníka svolá, může být 

velmi zdlouhavý a neefektivní. Navrhované rozšíření práv kvalifikovaných 

společníků prostřednictvím společenské smlouvy dává společníkům větší 

flexibilitu v tom, jak si nastaví svá práva. Bude na vůli společníků každé 

společnosti, zda takto práva kvalifikovaných společníků ve společenské 

smlouvě rozšíří či nikoliv. 

Úprava § 187 je formulována ve prospěch společníka, proto i 

rozšiřování tohoto práva je v souladu se zákonem (například i 

přiznání práv společníkům, kteří nedosahují 10% podílu na 

základním kapitálu); na druhou stranu omezování tohoto práva by 

bylo problematické. Rovněž úprava druhů podílů je velmi liberální, 

lze proto vytvořit i zvláštní druh podílu s právem podle § 187. 

Nepovažujeme tedy za nutné v uvedeném smyslu doplňovat zákonný 

text. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

§ 42 odstavec 1 zní: 

„(1) Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní 

korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva 

přechod zakáže nebo omezí. Zákaz nebo omezení přechodu podílu v 

bytovém družstvu se zakazuje.“. 

Navrhovaná změna odstraňuje výkladové nejasnosti ohledně toho, zdali lze 

vydat akcie, které po smrti nebo zániku společníka nepřechází na dědice 

nebo právního nástupce. V praxi půjde typicky o zaměstnanecké akcie (v 

této souvislosti srov. kupř. § 158 odst. 4 ObchZ ve znění účinném do 31. 12. 

2000) či akcie vázané na jiný status osoby (občanství, trvalé bydliště apod.), 

kdy právní nástupce nemusí vždy splňovat podmínky pro vlastnictví tohoto 

druhu akcií, a je proto legitimní v takových případech ve stanovách omezit 

či vyloučit přechod akcie na dědice nebo jiného právního nástupce 

akcionáře. 

Neakceptováno 

 

Stávající úprava zohledňuje investiční povahu akciové společnosti, 

pro kterou je vlastní její otevřenost. Připomínkovým místem 

namítané situace jsou specifické. Přizpůsobovat obecnou úpravu 

namítaným specifickým situacím není legitimní. Zobecnění pravidla 

by zahrnulo i jiné případy, ve kterých omezování přechodu akcií není 

žádoucí. Ostatně je diskusní, je-li možné vázat držení akcií na 

občanství, trvalé bydliště apod. Z tohoto důvodu nepovažujeme 

úpravu navrhovanou připomínkovým místem za vhodnou. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 44 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Obchodní korporace může zřizovat i jiné než zákonem upravené 

orgány. Nemůže však, nestanoví-li zákon jinak, ujednáním ve společenské 

smlouvě či jiným způsobem odejmout obligatorně zřizovanému orgánu část 

působnosti svěřené mu zákonem a svěřit ji do působnosti zákonem 

Neakceptováno 

 

Úprava § 152 odst. 1 OZ stanoví, že právnická osoba tvoří orgány. 

Zákon o obchodních korporacích ani občanský zákoník tvorbu 

zákonem výslovně nepojmenovaných orgánů nezakazuje. Jak správně 

uvádí připomínkové místo, Nejvyšší soud ještě ve vztahu k  úpravě 
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nepředvídaného orgánu.“. 

Navrhuje se do zákona doplnit pravidlo dosud formulované jen v judikatuře, 

konkrétně v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4563/2008, ze dne 

24. 11. 2009. Ust. § 44 odst. 4 ZOK tak bude specifikací § 152 odst. 1 OZ v 

poměrech korporátního práva. 

účinné před rekodifikací dovodil, že tato možnost je dána za 

podmínky, že obligatorně zřizovanému orgánu není odebírána jeho 

působnost ve prospěch orgánu fakultativního. S ohledem na uvedené 

nepovažujeme zakotvení výslovné úpravy za žádoucí. V této oblasti 

nám nejsou známy odlišné názory a praxe se již se závěry Nejvyššího 

soudu sžila. Opačný výklad by ostatně byl zjevným obcházením 

zákonných pravidel o povinném zřizování orgánů. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 53 odst. 3 se za větu první vkládá věta, která zní: „Povinná osoba a 

osoba s ní jednající ve shodě nevykonává při rozhodování o udělení 

souhlasu hlasovací právo; zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, 

že všechny osoby jednají ve shodě.“ 

Stávající úprava je neefektivní, protože umožňuje povinné osobě a osobě 

s ní jednající ve shodě o udělení souhlasu hlasovat navzdory evidentnímu 

střetu zájmů. Navrhuje se proto řešení, které vychází z  § 173 ZOK, § 426 až 

§ 427 ZOK, § 660 až § 661 ZOK. 

Neakceptováno 

 

Povinná osoba předně nemusí být společníkem společnosti. Je-li však 

povinná osoba společníkem, představuje pozastavení výkonu 

hlasovacího práva zásah do jednoho z nejzákladnější práv spojených 

s účastí v obchodní korporaci, proto jakékoli další omezování tohoto 

práva musí být náležitě váženo. Navíc v souladu s navrhovanými 

změnami § 173 může zakladatelské právní jednání rozšířit případy 

pozastavení hlasovacího práva, je-li pro to dán důležitý důvod. 

Zároveň dodáváme, že pokud by povinná osoba, která je zároveň 

společníkem, měla hlasováním na nejvyšším orgánu jednat v rozporu 

se zájmy obchodní korporace a ostatních (typicky menšinových)  

společníků, mohou se tito dovolávat neplatnosti usnesení nejvyššího 

orgánu pro rozpor s dobrými mravy. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 54 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která zní: „Dotčený člen 

voleného orgánu a osoba s ním jednající ve shodě nevykonává při 

rozhodování o pozastavení výkonu funkce hlasovací právo; zákaz výkonu 

hlasovacích práv neplatí v případě, že všechny osoby jednají ve shodě.“. 

Stávající úprava je neefektivní, protože umožňuje dotčenému členu 

voleného orgánu a osobě s ním jednající ve shodě přijetí rozhodnutí o 

pozastavení výkonu funkce účinně zablokovat. Navrhuje se proto řešení, 

které vychází z  § 173 ZOK, § 426 až § 427 ZOK, § 660 až  

§ 661 ZOK. 

Neakceptováno 

 

Člen voleného orgánu předně nemusí být společníkem společnosti. 

Pozastavení výkonu hlasovacího práva představuje zásah do jednoho 

z nejzákladnější práv spojených s účastí v obchodní korporaci, proto 

jakékoli další omezování tohoto práva musí být náležitě váženo. 

Navíc v souladu s navrhovanými změnami § 173 může zakladatelské 

právní jednání rozšířit případy pozastavení hlasovacího práva, je-li 

pro to dán důležitý důvod. Zároveň dodáváme, že pokud by povinná 

osoba, která je zároveň společníkem, měla hlasováním na nejvyšším 

orgánu jednat v rozporu se zájmy obchodní korporace a ostatních 

(typicky menšinových)  společníků, mohou se tito dovolávat 

neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu pro rozpor s dobrými mravy. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 56 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Dotčený člen 

voleného orgánu a osoba s ním jednající ve shodě nevykonává při 

rozhodování o zákazu uzavřít smlouvu hlasovací právo; zákaz výkonu 

hlasovacích práv neplatí v případě, že všechny osoby jednají ve shodě.“. 

Neakceptováno 

 

Člen voleného orgánu předně nemusí být společníkem společnosti. 

Pozastavení výkonu hlasovacího práva představuje zásah do jednoho 

z nejzákladnější práv spojených s účastí v obchodní korporaci, proto 
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Stávající úprava je neefektivní, protože umožňuje dotčenému členu 

voleného orgánu a osobě s ním jednající ve shodě přijetí rozhodnutí o 

zákazu uzavřít smlouvu účinně zablokovat. Navrhuje se proto řešení, které 

vychází z  § 173 ZOK, § 426 až § 427 ZOK, § 660 až § 661 ZOK. 

jakékoli další omezování tohoto práva musí být náležitě váženo. 

Navíc v souladu s navrhovanými změnami § 173 může zakladatelské 

právní jednání rozšířit případy pozastavení hlasovacího práva, je-li 

pro to dán důležitý důvod. Zároveň dodáváme, že pokud by povinná 

osoba, která je zároveň společníkem, měla hlasováním na nejvyšším 

orgánu jednat v rozporu se zájmy obchodní korporace a ostatních 

(typicky menšinových)  společníků, mohou se tito  dovolávat 

neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu pro rozpor s dobrými mravy. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 61 odst. 2 zní: 

„(2) Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 1 se 

neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému 

hospodářskému výsledku obchodní korporace anebo z důvodů uvedených v 

§ 2438 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o 

výkonu funkce, rozhodne jinak; dotčený člen voleného orgánu a osoba s ním 

jednající ve shodě nevykonává při tomto rozhodování hlasovací právo; 

zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, že všechny osoby jednají 

ve shodě.“. 

Stávající úprava skýtá výkladové nejasnosti. Není totiž zřejmé, zda obchodní 

korporace může odepřít plnění ze smlouvy o výkonu funkce nebo plnění 

podle § 61 odst. 2 jen tehdy, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k 

nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace anebo také z 

důvodů uvedených v § 2438 odst. 2 OZ ve spojení s § 59 odst. 1 ZOK. 

Navrhuje se proto z důvodu právní jistoty postavit řešení této otázky najisto. 

Vzhledem k tomu, že při rozhodování o tom, že se členu voleného orgánu 

obchodní korporace poskytne plnění i navzdory tomu, že výkon jeho funkce 

zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní 

korporace, resp. že zde jsou jiné důvody (§ 2438 odst. 2 OZ), pro které by 

obchodní korporace nemusela odměnu poskytnout, se dotčený člen voleného 

orgánu a osoba s ním jednající ve shodě nachází ve střetu zájmů, navrhuje se 

řešení spočívající v sistaci hlasovacích práv, které vychází z  § 173 ZOK, § 

426 až § 427 ZOK, § 660 až § 661 ZOK. 

Neakceptováno 

 

Úprava v zákoně o obchodních korporacích je speciální a vylučuje 

použití ustanovení § 2438 odst. 2 OZ. Podle § 61 odst. 2 platí, že se 

plnění neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl 

k nepříznivému hospodářskému výsledku, což ve svém důsledku 

znamená totéž, jako když výsledek nenastal (jak předvídá § 2438 

odst. 2 OZ). Podle zákona o obchodních korporacích přitom nezáleží 

na tom, jestli to bylo způsobeno porušením povinností člena 

voleného orgánu, či jiným způsobem. Vyhovění připomínkovému 

místu by otevřelo nové výkladové problémy ohledně vztahu obou 

pravidel. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 139 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která zní: „Společník oznámí 

a doloží společnosti každou změnu údajů evidovaných v seznamu 

společníků bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 580 odst. 3 ZOK a z potřeb praxe. Účelem 

je rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních korporacích 

tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly neodůvodněné 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v SRO a 

družstvu je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost 

vyvolávala v praxi jakékoli problémy či nejasnosti. Je ostatně na 

společníku samotném, aby udržoval údaje v seznamu společníků o 

své osobě co nejaktuálnější; jinak by to mohlo mít pro společníka 
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rozdíly. negativní konsekvence (pozvánka na valnou hromadu se posílá na 

adresu uvedenou v seznamu společníků). 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Z tohoto důvodu není potřebné 

sjednocovat každou otázku upravenou u jednotlivých forem 

obchodních korporací; k tomuto kroku je vhodné přistupovat pouze 

tehdy, pokud rozdílné textace mohou způsobovat, nebo v praxi 

způsobují problémy, což však zřejmě není tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

§ 140 zní: 

„§ 140 

Společník má právo do seznamu společníků nahlížet a pořizovat si z něj na 

vlastní náklady kopie a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu 

svého zápisu v seznamu společníků. Společnost vydá každému svému 

společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu 

všech společníků, požadované části seznamu, nebo potvrzení o jeho členství 

a obsahu jeho zápisu v seznamu společníků, a to nejpozději do 7 dnů od 

doručení žádosti. Jednatel umožní každému nahlédnout do příslušné části 

seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží 

písemný souhlas společníka, kterého se zápis týká; podpis společníka musí 

být úředně ověřen.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 581 ZOK a § 582 ZOK a z potřeb praxe. 

Účelem je rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních 

korporacích tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly 

neodůvodněné rozdíly. 

Navrhovaná úprava vychází z § 581 ZOK a § 582 ZOK a z potřeb praxe. 

Účelem je rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních 

korporacích tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly 

neodůvodněné rozdíly. 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v SRO a 

družstvu je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost 

vyvolávala v praxi jakékoli problémy či nejasnosti. 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Pokud by společníci ve 

společnosti s ručením omezeným chtěli rozšířit právo na vydání opisu 

ze seznamu členů, mohou tak učinit úpravou společenské smlouvy a 

stejně tak stanovit podmínky výkonu takového práva. Zároveň 

upozorňujeme na důležitý rozdíl mezi SRO a družstvem – společníci 

SRO se zapisují do obchodního rejstříku.  

 Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku 

upravenou u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto 

kroku je vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace 

mohou způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však 

zřejmě není tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 141 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Do této části 

seznamu jednatel umožní nahlédnout pouze bývalému společníkovi, jehož se 

zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne společnost údaje 

zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím 

podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí 

evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím společník, kterého se 

zápis týká.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 583 ZOK a z potřeb praxe. Účelem je 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v SRO a 

družstvu je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost 

vyvolávala v praxi jakékoli problémy či nejasnosti. 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Pokud by společníci ve 

společnosti s ručením omezeným chtěli rozšířit právo na vydání opisu 
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rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních korporacích 

tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly neodůvodněné 

rozdíly. 

ze seznamu členů, mohou tak učinit úpravou společenské smlouvy a 

stejně tak stanovit podmínky výkonu takového práva. Zároveň 

upozorňujeme na důležitý rozdíl mezi SRO a družstvem – společníci 

SRO se zapisují do obchodního rejstříku.  

 Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku 

upravenou u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto 

kroku je vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace 

mohou způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však 

zřejmě není tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 157 odst. 3 písm. d) zní: 

„d) pro uplatnění práva společnosti na vyloučení společníka ze společnosti 

soudem podle § 204.“. 

S ohledem na to, že jednatel by mohl podání návrhu na vyloučení společníka 

soudem dle § 204 ZOK blokovat, navrhuje se, aby měl právo zastupovat 

společnost v tomto řízení i každý společník. Možnému zneužití této úpravy 

brání předchozí souhlas valné hromady [173 odst. 1 písm. b) ZOK]. 

Akceptováno 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 168 odstavec 1 zní: 

„(1) Společník se zúčastňuje valné hromady osobně, v zastoupení nebo 

společně se zástupcem. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní 

vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 

hromadách.“. 

Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1110/2012, ze dne 27. 11. 2013 a v 

usnesení sp. zn. 29 Odo 701/2004, ze dne 27. 4. 2005 dospěl k závěru, že 

společníku nesvědčí bez dalšího právo na to, aby se účastnil valné hromady 

spolu se svým zástupcem (neupravuje-li společenská smlouva či 

nerozhodne-li valná hromada jinak). 

S ohledem na avizované zpřísnění institutu protestu se navrhuje, aby měl 

společník právo účastnit se valné hromady také společně se svým 

zástupcem. Jedná se o zcela běžnou praxi i v zahraničí, srov. např. Polsko A. 

Strzepka, Komentarz Kodeks spolek handlowych. C. H. Beck, 2015, 1017: 

„Akcjonariusz moze tez uczestniczyc w zgromadzeniu osobiscie, ale prawo 

glosu wykonywac przez pelnomocnika (por. np. P. Antoszek, Charakter 

prawny aktu, wyr., SN z 18. 7. 2014 r., IV CSK 640/13, Legalis).“ či 

Rakousko Hausmanninger, Gratz, Justich. Handbuch zur Aktiengesellschaft. 

LexisNexis Verlag ARD Orac, 2012, 460: „Jeder Aktionär, der zur 

Teilnahme an der HV berechtigt ist, kann einen Bevollmächtigten, zu seiner 

Vertretung im Rahmen jeder von der AG angebotenen Teilnahmeform 

Neakceptováno 

 

Ministerstvo spravedlnosti se ztotožňuje se závěry Nejvyššího soudu 

vyjádřenými v rozhodnutí ze dne 27. 4 2005, sp. zn. 29 Odo 

701/2004. Konkrétně lze citovat následující: „účelem institutu 

zastoupení[je] zajistit členu družstva, který se nemůže zúčastnit 

členské schůze, možnost podílet se na jejím rozhodování 

prostřednictvím zástupce. Na takové zastoupení dává obchodní 

zákoník členu družstva právo. Jestliže je člen družstva přítomen na 

členské schůzi osobně, není zapotřebí, aby byl současně zastoupen v 

uvedeném slova smyslu. Účelem současné přítomnosti člena družstva 

a jeho zástupce proto nepochybně není zajistit členovi účast na 

členské schůzi, ale zástupce je přítomen za jiným účelem. Pak ale 

nelze dovodit právo člena na takové „zastupování“ ze zákona a 

záleží pouze na členské schůzi, resp. na ostatních členech družstva, 

zda s přítomností zástupce člena, t. j. nečlena družstva, jehož 

přítomnost zákon neupravuje, na členské schůzi souhlasí. Pokud k 

tomu dovolatelé namítají, že i v obchodně právních vztazích platí 

zásada, že je dovoleno vše, co není zakázáno a co není v rozporu s 

dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, lze k tomu 

uzavřít, že členská schůze družstva je orgánem družstva, a proto 

rozhodování o tom, jakými pravidly se bude řídit, je vnitřní záležitostí 
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bestellen, der im Namen des Aktionärs and der HV teilnimmt und dieselben 

Rechte hat wie der Aktionär, den er vertritt… Dessen ungeachtet ist es dem 

entsprechend legitimierten Aktionär gestattet, dennoch ist eigener Person in 

der HV zu erscheinen und selbst seine Rechte wahrzunehmen.“ apod. 

V této souvislosti lze rovněž poukázat na procesní předpisy, které společnou 

účast účastníka (strany) řízení a jeho zástupce při procesních úkonech jako 

je např. jednání, hlavní líčení atd. nijak neomezují. 

Bez společné účasti společníka a zástupce na valné hromadě si nelze 

představit účinnou realizaci práva společníka podílet se na řízení společnosti 

(§ 167 odst. 1 ZOK). Mnohdy je totiž třeba na valné hromadě reagovat na 

neočekávanou situaci, jako je např. vznesený protinávrh, obsah podaného 

vysvětlení atd. a právě absence společné přítomnosti jak společníka, tak 

zástupce brání výměně jejich informací, poradě a udělování pokynů. 

Navrhovaná změna tudíž plně koresponduje s právem společníka na právní 

pomoc. 

Obdobnou úpravu navrhujeme provést v ustanovení § 399 a 635 odstavec 2. 

družstva a náleží - s výjimkou omezení stanovených zákonem - 

družstvu, resp. členské schůzi.“ Ve světle výše uvedeného je možné, 

aby přítomnost třetích osob předvídala společenská smlouva 

(stanovy) nebo by o tom měl rozhodovat nejvyšší orgán obchodní 

korporace. Nejeví se vhodným, aby se neorganicky umožňovalo 

zákonem, že se rozhodování orgánu obchodní korporace mohou 

účastnit třetí osoby (to by v konečném důsledku mohlo být 

konkurenční nevýhodou).  

Závěrem upozorňujeme, že nedochází ke „zpřísnění“ institutu 

protestu, v důsledku něhož by musel být spolu s akcionářem na valné 

hromadě vždy přítomen i advokát. V důvodové zprávě je ilustrativně 

vysvětleno, že „odůvodnění“ protestu může být i jen značně obecné, 

tedy např. že hlasoval někdo jiný, že něčí hlas nebyl započítán, někdo 

jiný se účastnil valné hromady, ač k tomu nebyl oprávněn apod. 

Takový protest je schopen učinit i akcionář-laik bez pomoci 

advokáta.  

 Připommínka nad rámec návrhu: 

§ 183 zní: 

„§ 183 

V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní 

své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Vyžadují-li to 

zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada, je-li zřízena. 

Společenská smlouva může určit, kdy je jednatel, společník, dozorčí rada 

anebo jiná osoba či orgán povinna či oprávněna svolat valnou hromadu i v 

jiných případech.“. 

Nejvyšší soud ve stanovisku sp. zn. Cpjn 204/2015, ze dne 13. 1. 2015 a v 

usnesení sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, ze dne 22. 2. 2017 judikoval, že mezi 

tzv. statusové otázky obchodních korporací patří vymezení jednotlivých 

orgánů obchodních korporací a jejich působnosti, rozhodování orgánů (tj. 

zejména svolání, usnášeníschopnosti, hlasovacích většin, osvědčování 

rozhodnutí veřejnou listinou) atd. 

Navrhuje se proto, aby společnost s ručením omezeným měla možnost ve 

společenské smlouvě stanovit, kdo a za jakých podmínek je krom případů 

stanovených v zákoně dále oprávněn svolat valnou hromadu. Lze si kupř. 

představit i inkorporaci oprávnění svolat valnou hromadu přímo do podílu 

společníka. 

Neakceptováno 

 

Je sice pravdou, že Nejvyšší soud judikoval, že předestřené otázky 

jsou statusové. Nejvyšší soud však neuvedl, že všechny statusové 

otázky jsou bez dalšího kogentní, resp. že všechna ujednání odchylná 

od zákona týkající se statusu jsou zakázaná. Tvorba druhů podílů 

podléhá široké smluvní volnosti. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 188 odstavec 1 zní: 

„(1) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v SRO a AS 
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předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její 

svolavatel nebo jím určená osoba. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej 

svolavatel valné hromady.“. 

Po vzoru § 422 odst. 1 ZOK se navrhuje, aby valnou hromadu společnosti s 

ručením omezeným mohla kromě svolatele řídit i jiná (jím) určená osoba. 

je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost vyvolávala v praxi 

jakékoli problémy či nejasnosti. 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Pokud by společníci ve 

společnosti s ručením omezeným chtěli umožnit, aby valnou 

hromadu řídil někdo jiný než svolatel (do zvolení předsedy), mohou 

tak učinit úpravou ve společenské smlouvě. 

Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku upravenou 

u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto kroku je 

vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace mohou 

způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však zřejmě není 

tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 188 se na konec odst. 2 vkládá věta: „Osoby přítomné na jednání valné 

hromady jsou oprávněny pořídit a použít k výkonu nebo ochraně práv nebo 

právem chráněných zájmů z ní zvukový nebo obrazový záznam, svolení 

třetích osob k tomu není třeba.“. 

V praxi panují pochybnosti o tom, zdali lze z průběhu valné hromady 

pořizovat a použít zvukové nebo obrazové záznamy bez svolení třetích osob 

na základě licence uvedené v § 88 odst. 1 OZ. Zavedením tohoto pravidla do 

zákona o obchodních korporacích se tak staví na jisto, že valná hromada je 

fórum, které není primárně určeno k projevům osobní povahy. 

Účelem předmětného ustanovení je tak dát možnost osobám přítomným na 

valné hromadě zachytit věrně průběh jejího jednání, což může mít význam 

např. v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení na ní přijatých. Zápis z valné 

hromady tuto funkci zcela plnit z povahy věci nemůže. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že pravidlo občanského zákoníku je jasné a 

připomínkovým místem navrhovaná formulace v zásadě opakuje text 

pravidla § 88 odst. 1 OZ, šlo by tak o duplicitní pravidlo.  

O skutečnosti, že valná hromada není fórum, které je určeno 

primárně projevům osobní povahy, není pochyb, stejně jako o 

přípustnosti nahrávek z valné hromady pro účely řízení o vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 188 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) § 409, § 410 a §  411 odst. 1 se použijí obdobně. Valná hromada může 

rozhodnout také o přerušení svého jednání či o jiných obdobných 

procedurálních otázkách.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 409, § 410 a § 411 odst. 1 ZOK. Zvláště se 

pak zdůrazňuje, že valné hromadě přísluší rozhodovat také o přerušení svého 

jednání či o jiných obdobných procedurálních otázkách. 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v SRO 

chybí, nedomníváme se, že by tato skutečnost vyvolávala v praxi 

jakékoli problémy či nejasnosti. 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Společníci samozřejmě mohou 

taková pravidla zakotvit ve společenské smlouvě, ostatně jedná se 

pouze o otázky organizačního charakteru. 

Po legislativně technické stránce upozorňujeme, že zákon o 

obchodních korporacích nepoužívá techniku odkazů mezi 
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jednotlivými formami obchodních korporací, pokud to není nezbytně 

nutné; tomu tak je zejména v tzv. statusových otázkách (viz 

navrhovaný § 201). 

Zároveň podotýkáme, že připomínkovým místem navrhovaná textace 

ustanovení by neobstála ani z pohledu Legislativních pravidel vlády. 

V daném případě by namísto slova „obdobně“ muselo být použito 

slovo „přiměřeně“ (viz odkazy na svolání valné hromady na žádost 

kvalifikovaných akcionářů); přiměřená aplikace je přitom značně 

komplikovaná, neboť není zcela jasně vyložitelné, které části 

odkazovaných ustanovení by měly být použity, pročež by měla být 

využívána pouze výjimečně.  

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 192 odstavec 1 zní: 

„(1) Nebylo-li právo podle § 191 uplatněno v zákonné lhůtě, případně 

nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, lze platnost usnesení 

valné hromady přezkoumávat jen v rejstříkovém řízení a dále stanoví-li tak 

jiný právní předpis.“. 

Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, ze dne 22. 2. 2017 

dospěl k závěru, že: „Zákon o obchodních korporacích oproti obchodnímu 

zákoníku (srov. § 131 odst. 8 obch. zák.) neumožňuje rejstříkovému soudu 

přezkoumat platnost usnesení valné hromady v rejstříkovém řízení, ve 

kterém soud rozhoduje o povolení zápisu skutečnosti založené usnesením 

valné hromady do obchodního rejstříku (srov. § 192 odst. 1 z. o. k.). Úpravu 

obdobnou ustanovení § 131 odst. 8 obch. zák. přitom neobsahuje ani zákon 

o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (a není tudíž jiným 

právním předpisem předvídaným § 192 odst. 1 z. o. k.).“ 

Stávající situace je nadále neudržitelná. Obchodní rejstřík je ovládán 

principem materiální publicity a nelze proto připustit, aby rejstříkové soudy 

do něj zapisovaly skutečnosti založené usnesením valné hromady, které je 

prima facie v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou či 

dobrými mravy. Sjednání nápravy v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení 

valné hromady tzv. statusovým soudem neskýtá dostatečnou záruku ochrany 

práv dotčených osob, mj. i s ohledem na časový aspekt. 

Navrhuje se proto navázat na úpravu uvedenou v § 131 odst. 8 ObchZ. 

Obdobnou úpravu navrhujeme provést v ustanovení § V § 429 odst. 2, § 663 

odst. 2 a § 702 odst. 2. 

Neakceptováno 

 

Od přezkumu platnosti rozhodnutí valné hromady v rejstříkovém 

řízení bylo v rekodifikovaném soukromém právu úmyslně upuštěno. 

S ohledem na právní jistotu je žádoucí, aby bylo možné platnost 

rozhodnutí valné hromady přezkoumávat výhradně v jednom řízení, 

jehož iniciace je navíc omezena plynutím času (prekluzí práva). 

Možnost zvrátit platnost rozhodnutí po delší době se jeví být 

s ohledem na práva třetích osob jako neudržitelná. 

Vedle toho je obecným trendem zápisy do rejstříku spíše urychlovat, 

nežli zpomalovat (v radě zemí probíhají zápisy online), 

znovuzavedení přezkumu platnosti rozhodnutí valné hromady 

v rejstříkovém řízení by zápisy významně zpomalilo, což rozhodně 

není žádoucí.  

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 265 se na konci odst. 2 doplňuje věta, která zní: „Akcionář oznámí a 

doloží společnosti každou změnu údajů evidovaných v seznamu akcionářů 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v AS a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY8K4T71)



 210 

bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 580 odst. 3 ZOK a z potřeb praxe. Účelem 

je rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních korporacích 

tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly neodůvodněné 

rozdíly. 

družstvu je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost 

vyvolávala v praxi jakékoli problémy či nejasnosti. Je ostatně na 

akcionáři samotném, aby udržoval údaje v seznamu akcionářů o své 

osobě co nejaktuálnější; jinak by to mohlo mít pro akcionáře 

negativní konsekvence (pozvánka na valnou hromadu se posílá na 

adresu uvedenou v seznamu akcionářů). 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd.  

Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku upravenou 

u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto kroku je 

vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace mohou 

způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však zřejmě není 

tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 266 odstavec 1 zní: 

„(1) Akcionář má právo do seznamu akcionářů nahlížet a pořizovat si z něj 

na vlastní náklady kopie a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu 

svého zápisu v seznamu akcionářů. Společnost vydá každému svému 

akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 

akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části 

seznamu, nebo potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu 

akcionářů, a to nejpozději do 7 dnů od doručení. Číslo bankovního účtu 

zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek 

uvedených v odstavci 2. Představenstvo umožní každému nahlédnout do 

příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí 

nebo doloží písemný souhlas akcionáře, kterého se zápis týká; podpis 

akcionáře musí být úředně ověřen.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 581 ZOK a § 582 ZOK a z potřeb praxe. 

Účelem je rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních 

korporacích tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly 

neodůvodněné rozdíly. 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v AS a 

družstvu je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost 

vyvolávala v praxi jakékoli problémy či nejasnosti. 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Pokud by akcionáři v akciové 

společnosti chtěli rozšířit právo na vydání opisu ze seznamu 

akcionářů, mohou tak učinit úpravou stanov a stejně tak stanovit 

podmínky výkonu takového práva. 

Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku upravenou 

u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto kroku je 

vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace mohou 

způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však zřejmě není 

tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 267 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Do této části 

seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému akcionáři, 

jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne 

společnost údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených 

zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů 

osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím 

Neakceptováno 

 

Přestože jsme si vědomi, že textace obdobného pravidla v AS a 

družstvu je odlišná, nedomníváme se, že by tato skutečnost 

vyvolávala v praxi jakékoli problémy či nejasnosti. 

Mezi jednotlivými formami obchodních korporací jsou rozdíly, liší se 

především podrobnost právní úpravy a míra, v jaké jsou jednotlivá 
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akcionář, kterého se zápis týká.“. 

Navrhovaná úprava vychází z § 583 ZOK a z potřeb praxe. Účelem je 

rovněž mj. sjednotit úpravu seznamů v zákoně o obchodních korporacích 

tak, aby mezi jednotlivými právními formami nevznikaly neodůvodněné 

rozdíly. 

pravidla kogentní, či dispozitivní atd. Pokud by akcionáři v akciové 

společnosti chtěli rozšířit právo na vydání opisu ze seznamu 

akcionářů, mohou tak učinit úpravou stanov a stejně tak stanovit 

podmínky výkonu takového práva. 

Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku upravenou 

u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto kroku je 

vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace mohou 

způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však zřejmě není 

tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

Do § 275 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: „Vydala-li 

společnost zaknihované akcie na jméno, práva spojená se zaknihovanou 

akcií na jméno vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k 

rozhodnému dni, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo 

uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá 

skutečnosti. V případě, že je seznam akcionářů nahrazen evidencí 

zaknihovaných cenných papírů, použije se odst. 2 obdobně.“. 

Společnost je povinna vést dle § 264 odst. 1 ZOK seznam akcionářů i 

ohledně zaknihovaných akcií na jméno. Podle § 265 odst. 1 ZOK platí, že: 

„Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v 

seznamu akcionářů.“ Navrhovanou změnou se tak staví na jisto, že § 275 

odst. 3 v dosavadním znění se týká jen zaknihovaných akcií na majitele. Pro 

výkon práv spojených se zaknihovanými akciemi na jméno tak bude 

rozhodující zápis v seznamu akcionářů; pakliže je však seznam akcionářů 

nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, použije se na 

zaknihované akcie na jméno odst. 2 obdobně. 

Neakceptováno 

 

Připomínkovým místem navrhované znění není možné. Pravidlo § 

275 odst. 3, podle něhož vykonává práva spojená se zaknihovanou 

akcií osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie, se musí uplatnit 

na akcie na majitele i na akcie na jméno. Opačné řešení by vedlo 

k absurdním závěrům, podle nichž by práva spojená s akcií mohla 

vykonávat osoba odlišná od vlastníka akcie, neboť by bylo rozhodné, 

kdo je zapsaný v seznamu akcionářů, a nikoli, kdo je zapsaný 

v evidenci zaknihovaných akcií. Tím by byla narušena samotná 

podstata vlastnictví zaknihovaného cenného papíru, neboť by jeho 

vlastníka zbavovala práva s akcií disponovat a vykonávat práva s ní 

spojená. 

Účelem domněnky podle § 264 odst. 1 je stanovit, kdo je ve vztahu 

ke společnosti akcionářem. Vyvratitelná domněnka slouží především 

na ochranu společnosti (či ostatních akcionářů), která může jednat 

v důvěře v údaje zapsané v seznamu akcionářů a považovat za 

akcionáře právě osoby v něm uvedené. To je podstatné např. při 

zasílání pozvánky na valnou hromadu, při určování, kdo je oprávněn 

se valné hromady zúčastnit, komu poslat podíl na zisku apod. Stále je 

však připuštěn důkaz opaku, tedy aby osoba vlastnící zaknihovanou 

akcii na jméno výpisem z majetkového účtu prokázala, že právě ona 

je vlastníkem akcie a tím i akcionářem společnosti.  

Pokud je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných 

cenných papírů, ztrácí společnost možnost považovat za akcionáře 

osobu uvedenou v seznamu akcionářů. Při každé korporátní akci 

musí žádat centrálního depozitáře o výpis z evidence emise, aby 

zjistila, kdo jsou akcionáři společnosti. S tím jsou však spojeny 

značné náklady. Právě proto si společnosti mohou vybrat, zda chtějí 
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vynakládat tyto náklady, či zda povedou seznam akcionářů, čímž 

„aktivitu“ v prokazování vlastnického práva k akcii přenesou na 

samotné akcionáře (nebude-li zápis v seznamu akcionářů odpovídat 

zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů).  

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 284 se na konci odst. 2 doplňují slova „ , ledaže bude prokázáno, že 

zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti“. 

Je sporné, zdali stávající dikce § 284 odst. 2 ZOK je lex specialis k § 265 

odst. 1 ZOK. Podle navrhované úpravy tak bude postaveno najisto, že 

akcionářská práva bude moci vykonávat i osoba, která nebyla v seznamu 

akcionářů k rozhodnému dni zapsána. V praxi se tedy bude jednat o případy, 

kdy zápis v seznamu akcionářů v době rozhodného dne neodpovídal 

skutečnosti; tím není dotčeno ust. § 265 odst. 3 ZOK. Navrhovaná změna 

odpovídá ust. § 275 odst. 3, které je rovněž koncipováno na bázi vyvratitelné 

domněnky. 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že je poměrně jasné, že se použije úprava seznamu 

akcionářů včetně vyvratitelné právní domněnky v § 265 odst. 1, tedy 

že § 284 odst. 3 není lex specialis k § 265 odst. 1. Opačný výklad by 

byl proti smyslu a účelu zákona, jelikož je žádoucí, aby práva 

vykonávali akcionáři, ne osoby, které jsou sice zapsány v seznamu 

akcionářů, ale již akcionáři nejsou. Ke stejnému závěru dospěla 

literatura již za účinnosti obchodního zákoníku (srov. DĚDIČ, Jan a 

kol. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, Díl 

2, s. 1526). 

Příměr k § 275 odst. 3 není na místě, protože reguluje jiné otázky – 

míří na situace rozporu mezi zápisem na účtu vlastníka a zákazníka 

(srov. rovněž § 527 odst. 2 OZ). 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 298 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Převádí-li společnost vlastní akcie, mají k nim akcionáři předkupní 

právo. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se převáděné 

akcie mezi tyto akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií 

vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.“. 

Navrhovaná úprava má za cíl zvýšit ochranu akcionářů. Zavedení 

zákonného předkupního práva akcionářů k vlastním akciím společnosti má 

zajistit, že ve společnosti nebude docházet ke změně v rozložení sil, pokud 

akcionáři využijí předkupního práva. Každému akcionáři je ze zákona dána 

možnost, aby si zachoval dosavadní míru vlivu. Pokud všichni akcionáři 

využijí svého předkupního práva, rozložení sil ve společnosti se nezmění. 

Na druhou stranu, pokud alespoň jeden z akcionářů předkupního práva 

nevyužije, míra vlivu akcionářů se změní. Navrhovaná úprava řeší rovněž 

situace, kdy předkupní právo využije více akcionářů. V takovém případě se 

rozdělí prodávané akcie mezi akcionáře, kteří tohoto práva využili, podle 

poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu 

kapitálu. Obdobu navrhované úpravy lze nalézt již ve stávajícím znění 

zákona podobě přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií (§ 484 

a násl. ZOK). Obdobně je navrhováno také předkupního právo společníků k 

vlastnímu podílu (§ 149 ZOK). 

Neakceptováno 

 

Zatímco společnost s ručením omezeným je spíše společností 

uzavřenou, což se projevuje zejména tím, že převod podílu na třetí 

osoby je ze zákona možný pouze se souhlasem valné hromady (§ 207 

z.o.k.), akciová společnost jako společnost investiční povahy je 

otevřenou společností, ve které ze zákona žádná omezení při převodu 

akcií nejsou. To však neznamená, že tato omezení nemohou 

předvídat (v některých případech) stanovy společnosti. Tento přístup 

se navrhuje, i pokud jde o zákonné předkupní právo k vlastním 

akciím společnosti. Zatímco v případě uzavřeného typu společnosti 

(SRO) by mělo být dáno, v případě otevřeného typu společnosti (AS) 

nikoli. To však neznamená, že jej nemohou zavést akcionáři úpravou 

ve stanovách společnosti.  

Jak již bylo opakovaně zdůrazněno, mezi jednotlivými formami 

obchodních korporací jsou rozdíly, které jsou projevem zvláštností 

jednotlivých forem; liší se především podrobnost právní úpravy a 

míra, v jaké jsou jednotlivá pravidla kogentní, či dispozitivní atd. 

Z tohoto důvodu není potřebné sjednocovat každou otázku upravenou 

u jednotlivých forem obchodních korporací; k tomuto kroku je 

vhodné přistupovat pouze tehdy, pokud rozdílné textace mohou 
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způsobovat, nebo v praxi způsobují problémy, což však zřejmě není 

tento případ.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 404 se na konci textu doplňuje věta, která zní: „Stanovy mohou určit, 

kdy je představenstvo, dozorčí rada či jeho člen anebo jiná osoba či orgán 

povinna či oprávněna svolat valnou hromadu i v jiných případech.“. 

Nejvyšší soud ve stanovisku sp. zn. Cpjn 204/2015, ze dne 13. 1. 2015 a v 

usnesení sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, ze dne 22. 2. 2017 judikoval, že mezi 

tzv. statusové otázky obchodních korporací patří vymezení jednotlivých 

orgánů obchodních korporací a jejich působnosti, rozhodování orgánů (tj. 

zejména svolání, usnášeníschopnosti, hlasovacích většin, osvědčování 

rozhodnutí veřejnou listinou) atd. 

Navrhuje se proto, aby akciová společnost měla možnost ve stanovách 

stanovit, kdo a za jakých podmínek je krom případů stanovených v zákoně 

dále oprávněn svolat valnou hromadu. Lze si kupř. představit i inkorporaci 

práva svolat valnou hromadu přímo do akcie. 

Neakceptováno 

 

Je sice pravdou, že Nejvyšší soud judikoval, že předestřené otázky 

jsou statusové. Nejvyšší soud však neuvedl, že všechny statusové 

otázky jsou bez dalšího kogentní, resp. že všechna ujednání odchylná 

od zákona týkající se statusu jsou zakázaná. Tvorba druhů podílů 

podléhá široké smluvní volnosti. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 405 se na konci textu doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o zaknihované 

akcie na jméno, ohledně nichž vede společnost seznam akcionářů.“. 

Pokud společnost, která vydala zaknihované akcie na jméno, vede seznam 

akcionářů, není třeba, aby si opatřovala z evidence zaknihovaných cenných 

papírů výpis z emise k rozhodnému dni. Pro účast na valné hromadě tak 

bude klíčový stav zápisu v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (viz 

navrhované znění § 275 odst. 3). Pro podnikatele přinese tato změna 

významnou úsporu v nákladech. Je věcí každého akcionáře, aby společnosti 

prokázal, že došlo ke změně údajů zapsaných v seznamu akcionářů (§ 265 

odst. 2 ZOK). 

Neakceptováno 

 

Přijetí připomínkovým místem navrhované textace by představovalo 

zásah do existujících právních poměrů a přenesení nákladů ze 

společnosti na akcionáře. Vede-li společnost vlastní seznam 

akcionářů, pak by bylo vždy na nabyvateli akcií, aby prokázal, že 

akcie byla převedena (k vyvrácení § 265 odst. 3). Takový akcionář by 

si musel opatřit výpis z majetkového účtu, jinak by jej společnost 

nepustila na valnou hromadu. To však znamená přenos nákladů ze 

společnosti na konkrétního akcionáře. Jde o koncepční změnu, která 

by vyžadovala širší diskusi, a proto se v současné době neakceptuje. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 409 se na konci textu doplňuje věta, která zní: „Valná hromada může 

rozhodnout také o přerušení svého jednání či o jiných obdobných 

procedurálních otázkách.“. 

 

Navrhuje se do § 409 pro úplnost doplnit, že valná hromada (a nikoliv tedy 

jiný orgán) rozhoduje o přerušení svého jednání a že i další obdobné 

procedurální otázky spadají do působnosti valné hromady.  

Neakceptováno 

 

Plyne z povahy věci, že valná hromada rozhoduje i o procedurálních 

otázkách. Není možné v zákoně „pro úplnost“ upravit veškeré 

situace, k nimž může v rámci života společnosti docházet.   

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 422 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Osoby přítomné na jednání valné hromady jsou oprávněny pořídit a 

použít k výkonu nebo ochraně práv nebo právem chráněných zájmů z ní 

Neakceptováno 

 

Domníváme se, že pravidlo občanského zákoníku je jasné a 

připomínkovým místem navrhovaná formulace v zásadě opakuje text 
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zvukový nebo obrazový záznam, svolení třetích osob k tomu není třeba.“. 

V praxi panují pochybnosti o tom, zdali lze z průběhu valné hromady 

pořizovat a použít zvukové nebo obrazové záznamy bez svolení třetích osob 

na základě licence uvedené v § 88 odst. 1 OZ. Zavedením tohoto pravidla do 

zákona o obchodních korporacích se tak staví na jisto, že valná hromada je 

fórum, které není primárně určeno k projevům osobní povahy.  

Účelem předmětného ustanovení je tak dát možnost osobám přítomným na 

valné hromadě zachytit věrně průběh jejího jednání, což může mít význam 

např. v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení na ní přijatých. Zápis z valné 

hromady tuto funkci zcela plnit z povahy věci nemůže. 

pravidla § 88 odst. 1 OZ, šlo by tak o duplicitní pravidlo.  

O skutečnosti, že valná hromada není fórum, které je určeno 

primárně projevům osobní povahy, není pochyb. 

 Připommínka nad rámec návrhu: 

V § 539 odstavec 1 zní: 

„(1) Nové akcie, které mají být vydány místo akcií prohlášených za 

neplatné, nebo akcie, které nebyly při zvýšení základního kapitálu podle § 

500 akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené době, prodá 

představenstvo bez zbytečného odkladu prostřednictvím obchodníka s 

cennými papíry na účet dotčené osoby na evropském regulovaném trhu, 

jinak je prodá ve veřejné dražbě. Účast dotčené osoby ve společnosti zaniká 

až prodejem akcií.“. 

Navrhovaná změna staví najisto, že prohlášení akcií za neplatné samo o sobě 

nepůsobí zánik účasti akcionáře ve společnosti. Vychází se ze stejné 

filosofie jako v navrhované úpravě společnosti s ručením omezeným. Do 

okamžiku prodeje akcií je dána akcionáři možnost, aby si nově vydávané (či 

nepřevzaté) akcie vyzvedl (nezanikla-li mu účast již dříve). Až okamžikem 

prodeje mu zaniká účast ve společnosti (nezanikla-li mu již dříve).  

Stejně jako ve společnosti s ručením omezeným se navrhuje časově 

neomezovat dobu, po kterou se budou akcie prodávat. V praxi se tak může 

stát, že akcionář, jenž je v prodlení s převzetím nových (nepřevzatých) akcií, 

bude nadále několik let akcionářem, aniž by byl držitelem akcií; sankcí pak 

bude nemožnost převést účast na jiného. 

Neakceptováno 

 

Na rozdíl od stávající úpravy společnosti s ručením omezeným, která 

vyvolává pochybnosti, zda prohlášením kmenových listů za neplatné 

zaniká společníkovi účast (srov. terminologii – „bývalý společník“ v 

§ 153 odst. 2 a § 154 odst. 3 a pravidlo § 153 odst. 3), úprava akciové 

společnosti je jasná (navazuje i na úpravu obchodního zákoníku). 

Ostatně stávající úprava akciové společnosti byla vzorem změn 

činěných v úpravě společnosti s ručením omezeným. To dokládá i 

důvodová zpráva k § 153. 
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