
 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima 
Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony 

v oblasti zakládání obchodních společností (sněmovní tisk č. 446) 
 

Vláda na své schůzi dne 29. dubna 2019 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností, a zaujala k tomuto 

návrhu zákona neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené 

skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání tohoto návrhu zákona zohlednit. 

1. Vláda považuje záměr zjednodušit proces zakládání a zápisu obchodních společností 

do veřejného rejstříku a získání živnostenského oprávnění pomocí postupů digitální 

ekonomiky, konkrétně zavedením elektronického přímého zápisu, za správný. Návrh 

zákona, který předpokládá řadu změn, by nicméně podle názoru vlády měl být vzhledem 

ke svému významu a věcnému záběru předložen spíše jako vládní návrh v rámci 

standardního připomínkového řízení, včetně projednání se zástupci územních 

samospráv, a to při současném vyjasnění všech nejasností, které předložený návrh 

podle zjištění vlády obsahuje. Byť tedy vláda obecně cíl sledovaný poslaneckým 

návrhem zákona podporuje, návrh podle jejího názoru postrádá řešení některých 

zásadních otázek, na jejichž dořešení a úpravě je třeba bezvýhradně trvat. 

2. Vláda předně upozorňuje, že v současné době vrcholí přípravy nové směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde 

o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, která 

upravuje nejen on-line zakládání a zápis společností s ručením omezeným 

do obchodního rejstříku, ale i zjednodušení zápisu poboček společností z jiných 

členských států, výměnu informací o osobách vyloučených z výkonu funkce člena 

voleného orgánu a rozšíření povinně bezplatně přístupných údajů o zahraničních 

společnostech. Tato směrnice bude muset být transponována do českého právního řádu 

přibližně do konce prvního pololetí roku 2021. Předložený poslanecký návrh zákona této 

směrnici v mnohých aspektech neodpovídá. Za nejvýznamnější považuje vláda absenci 

pravidel týkajících se osob vyloučených z výkonu funkce člena statutárního orgánu – 

směrnice požaduje vytvoření rejstříku vyloučených osob, přičemž musí být zajištěna 

přeshraniční výměna informací o vyloučených osobách mezi těmito rejstříky. Je tak 

potřeba, aby byla aplikace schopna komunikovat s národním rejstříkem vyloučených 

osob i s rejstříky jiných členských států. Podle připravované směrnice je potřeba chránit 

věřitele, společníky i zaměstnance společnosti s ručením omezeným, aby se členem 
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jejího statutárního orgánu nestala osoba, která byla v jiném členském státě vyloučena 

z výkonu funkce pro porušení povinností spojených s výkonem funkce člena statutárního 

orgánu, neboť lze očekávat, že taková osoba může povinnosti porušovat opakovaně a 

způsobit tak společnosti značnou újmu. 

3. V procesu on-line založení a zápisu společnosti návrh zákona podle vlády neklade 

dostatečný důraz na jednoznačnou identifikaci osob zakladatelů. Poslanecký návrh 

se vypořádává s požadavkem, aby byly dokumenty potřebné pro založení a zápis 

společnosti úředně ověřeny tak, že k tomu má být využíván kvalifikovaný elektronický 

podpis nebo datová schránka. Tyto nástroje však nahrazují jen podpis osoby, nezajistí 

ale její dostatečnou identifikaci v souladu s nařízením EU eIDAS. Nejpřísnějším 

požadavkům podle nařízení eIDAS v současnosti odpovídají jen občanské průkazy 

s elektronickým čipem, s jejichž používáním poslanecký návrh zákona nepočítá. Vláda 

upozorňuje, že jednoznačná identifikace osob zakladatelů je pro řádné fungování a 

nezneužívání systému on-line založení a zápisu společností nezbytná a může jí být 

dosaženo pouze za použití technických prostředků splňujících nejpřísnější požadavky 

podle nařízení eIDAS. Je přitom třeba si uvědomit, že zakladatelem může být i občan 

jiného členského státu. V opačném případě by mohly být společnosti s ručením 

omezeným zakládány nastrčenými osobami, tzv. „bílými koňmi“, a následně zneužívány 

k nezákonným účelům (např. daňovým únikům). 

4. Návrh zákona jde v určitých oblastech nad rámec vytyčených cílů, aniž by to bylo 

patřičně zdůvodněno (např. navrhované zrušení rozlišování oboru činnosti v rámci volné 

živnosti), v jiných otázkách používá nevhodnou legislativní techniku (především co 

se týče veřejné listiny, která je zaměňována s písemnou formou s úředně ověřenými 

podpisy) a v dalších oblastech je věcně nesprávný (např. nelze zprostit společníka 

s ručením omezeným vkladové povinnosti, neboť bez ní by společník neměl podíl 

ve společnosti a při nevnesení vkladů by neexistoval ani základní kapitál). Navrhované 

změny je proto nezbytné zasadit do kontextu celého právního řádu, zejména je pak 

nutné jejich provázání s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. 

Některá ustanovení návrhu zákona jsou podle názoru vlády v rozporu s dosavadními 

principy obchodního práva, zejména pak s platnou právní úpravou institutu ručení 

společníka za závazky společnosti. Vláda také postrádá úpravu toho, jakým způsobem 

budou při elektronickém zápisu dokládány doklady vyžadované stávající právní úpravou 

například při zápisu sídla (doložení právního důvodu užívání prostor). 

5. Vláda také upozorňuje, že v českém právním řádu existuje řada oblastí podnikání, 

jejichž režim je vyňat z věcné působnosti živnostenského zákona a které často rovněž 

nemusí mít nutně povolovací charakter, obdobně jako v případě živností. Za všechny lze 

jmenovat například podnikání v oblasti elektronických komunikací, poštovních služeb 
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či do určité míry rovněž v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tyto 

odlišné režimy, které zasahují nezanedbatelné množství potenciálních podnikatelů, jsou 

předloženým návrhem zákona opomenuty. Vláda považuje za nutné mít v rámci přípravy 

změny zákonné úpravy tuto skutečnost na paměti. Obecně přitom není zřejmý důvod, 

proč by na podnikatele v oblastech vyňatých z režimu živnostenského zákona měla 

dopadat odlišná právní úprava možností vstupu do podnikání, která by takové subjekty 

oproti jiným znevýhodňovala. 

6. Předložený návrh také vykazuje celou řadu legislativně technických nedostatků, které 

by bylo nezbytné pro neproblémovou aplikaci odstranit (nevhodná formulace 

přechodného ustanovení, nesprávné užívání nadpisů, překlepy, chybějící interpunkce, 

nerespektování užívané terminologie apod.). Vláda rovněž zdůrazňuje, že navrhovaná 

účinnost zákona je nerealistická. Lhůta 10 měsíců ode dne vyhlášení zákona ve Sbírce 

zákonů je příliš krátká na vytvoření zadávací dokumentace a vypsání veřejné zakázky. 

7. Vláda v neposlední řadě zdůrazňuje, že i s ohledem na povinnost transponovat 

připravovanou směrnici EU do českého právního řádu již byly zahájeny práce 

na vytvoření vládního návrhu zákona i na technickém řešení systému on-line založení 

a zápisu společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Zamýšlený systém 

se vypořádá se všemi výše uvedenými nedostatky, tedy především zajistí dostatečnou 

ochranu nejen veřejného zájmu, ale i zúčastněných osob (věřitelů, společníků i 

zaměstnanců). 
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