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Novela zákona o obchodních 
korporacích 

Již 1. ledna 2021 nabyde účinnosti tzv. velká novela zákona 

o obchodních korporacích („Novela“). V této souvislosti jsme 

vás zatím prostřednictvím sociálních sítí podrobněji 

informovali o změnách v ručení tzv. vlivné osoby v případě 

insolvence společnosti (ZDE), výplatě podílu na zisku (ZDE) 

a o nových pravidlech o střetu zájmů (ZDE). 

Změny a novinky 

Změn, které Novela přináší, je však mnohem víc, např.: 

 zavedení zvláštního druhu podílu či akcie s právem 

jmenovat určitého člena statutárního orgánu; 

 zrušení funkce statutárního ředitele v akciové 

společnosti s monistickou strukturou; 

 nové povinnosti v případě, že členem statutárního 

orgánu společnosti je právnická osoba; 

 odlišné pojetí zákazu konkurence členů orgánů 

společnosti a změny v souvislosti se schvalováním 

smlouvy o výkonu funkce; 

 zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů 

v případě úpadku obchodní korporace; 

 změny týkající se způsobu konání valných hromad; 

nebo 

 zpřísnění postupu vůči tzv. neaktivním společnostem, 

resp. společnostem, které nezakládají účetní závěrky. 

Na co se zaměřit 

Výše uvedené novinky se dotknou praktického fungování 

mnoha společností a některé z nich budou mít dokonce 

povinnost upravit své společenské smlouvy (stanovy). 

Zákonná lhůta pro tyto úpravy je obecně stanovena do 

konce roku 2021, nicméně mnohé konkrétní povinnosti 

bude nutné (nebo minimálně vhodné) splnit co nejdříve. 

Vhodné bude revidovat rovněž akcionářské dohody či další 

korporátní dokumenty a seznámit se s dopady Novely na 

odpovědnost členů statutárních orgánů. 

V této souvislosti pro vás proto chystáme řadu příspěvků, 

v nichž upozorníme na jednotlivé změny a detailněji je 

rozebereme a v návaznosti na to rovněž několik webinářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, a nemělo by na ně být plně 

spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani by neměly 

být považovány za náhražku specifické právní rady, které by byla 

relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold Legal, v.o.s. 

advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako autor 

těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla 

vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. Dále si 

dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v tomto 

bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory z důvodu 

nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v budoucnu může 

převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera 

/ manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 
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