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Velká novela zákona o 
obchodních korporacích 
V lednu letošního roku Parlament České republiky schválil a 

následně prezident České republiky podepsal zákon, kterým 

se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen „ZOK“), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 

Schválené změny ZOK směřují především na odstranění 

legislativně-technických i terminologických chyb 

a nepřesností, snížení regulatorní zátěže pro podnikatele, 

zajištění větší transparentnosti organizačních struktur 

kapitálových společností a družstev, odstranění nedostatků 

v transpozici některých ustanovení směrnic Evropské unie či 

zajištění větší ochrany práv společníků (i třetích osob) 

a posílení jejich právní jistoty. Tato novela by tak měla dle 

Ministerstva spravedlnosti odstranit nedostatky, které 

aplikace ZOK způsobuje v praxi. 

Jelikož je novela zákona obsáhlá, lze v souvislosti s výše 

vymezeným rámcem za zásadní přijaté změny označit 

zejména možnost založení družstva i bez ustanovující 

schůze, zavedení předkupního práva společníků k 

prodávanému vlastnímu  podílu společnosti s ručením 

omezeným, či povinnost zmocnit bez zbytečného odkladu 

jedinou fyzickou osobu, jež bude zastupovat právnickou 

osobu jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti či 

družstva.  

Významnou změnou schválené novely je i nová úprava 

monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti. 

Český monistický systém byl díky obligatornímu 

ustanovování dvou orgánů (správní rada a statutární ředitel) 

často kritizován, protože nejasné vymezení jejich postavení 

a působnosti způsobovalo praktické obtíže. Novelizovaná 

právní úprava z tohoto důvodu ruší statutárního ředitele 

a zakotvuje jako jediný statutární orgán monistické akciové 

společnosti (byť i jednočlennou) správní radu, které náleží 

rozhodování o základním zaměření obchodního vedení 

a dohledu nad činností společnosti. 

Novela dále nově umožňuje rejstříkovému soudu zrušit 

obchodní korporaci bez likvidace, jestliže nezaloží do sbírky 

listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období 

a není-li zároveň možné jí doručit výzvu ke splnění této 

povinnosti. 

Účinnost novely byla na základě pozměňovacího návrhu 

stanovena ke dni 1. ledna 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě 

našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl 

tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k 

tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než 

na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené 

v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpávající popis 

relevantní problematiky a veškerých možných konsekvencí. Dále si 

dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v tomto bulletinu 

uváděné mohou existovat různé právní názory. Je tedy možné, že 

v budoucnu převládne jiný právní názor, než ten v textu uvedený. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 
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