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Novelizace civilního práva

S účinností od 1. ledna 2014 dochází k celkové novelizaci soukromého
práva. Nejpodstatnější částí je Nový občanský zákoník, avšak podstatnou
součástí celkové novelizace je i zákon č. 90/2012 Sb., Zákona o
obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních
korporacích).

S účinností od 1. ledna 2014 se ruší:

1) Občanský zákoník č. 40/1963 Sb.
2) Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Některé dosavadní úpravy obsažené v dosavadním Obchodním zákoníku
přejdou do Nového občanského zákoníku.



Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích nenahrazuje Obchodní zákoník. Věnuje
se úpravě všech forem obchodních společností a družstev.

Úprava ZOK dopadá na základní podmínky fungování obch. korporací
(vznik, fungování, zánik, odpovědnosti orgánů atd.).

Dosavadní úprava závazkových vztahů bude napříště obsažena v
Občanském zákoníku, což odstraňuje dosavadní dvojkolejnost závazkové
právní úpravy.

Nejedná se však o kompletní úpravu obchodních společností, některé
speciální části úpravy budou i nadále obsaženy ve speciálních zákonech,
např. Zákon o přeměnách.



Společnost s ručením omezeným

S účinností ZOK přichází několik podstatných změn do nejoblíbenější
formy společnosti v České republice:

1) Minimální výše vkladu
2) Uvolnění úpravy obchodních podílů
3) Test insolvence
4) Rozšíření možností ukončení účasti společníka ve společnosti



1) Minimální výše základního kapitálu

Dosavadní nutnost minimální výše základního kapitálu na 200.000,- Kč se do
budoucna mění a ZOK stanovuje, že základní kapitál může být jen 1,- Kč.

2) Obchodní podíly

Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se
kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se
kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i
různého druhu.

Nová úprava navíc předpokládá, že obchodní podíl bude moci být
reprezentován cenným papírem, pokud tak určí společenská smlouvy. Tyto
cenné papíry budou nazývány kmenové listy a předpokládá se, že v případech,
kdy společník bude mít více podílů, může společnost vydat i odpovídající počet
kmenových listů tak, aby byl samostatný pro každý podíl (nebudou moci být
zaknihované ani veřejně nabízen na regulovaném trhu).



3) Test insolvence

Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních
zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle
jiného právního předpisu.

4) Rozšíření ukončení účastníka ve společnosti

Společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, může společnosti
písemně oznámit, že vystupuje ze společnosti ohledně podílu, na který je
příplatková povinnost vázána. Účinností vystoupení příplatková povinnost
zaniká.

Neurčí-li společenská smlouva jinak, společník, který nesouhlasil s přijatým
rozhodnutím valné hromady o
a) změně převažující povahy podnikání společnosti, nebo
b) prodloužení trvání společnosti,
a hlasoval na valné hromadě proti, může ze společnosti vystoupit.

Nesouhlasí-li společník se změnou právní formy společnosti.



Akciová společnost

S účinností ZOK přichází několik podstatných změn do právní úpravy
Akciové společnosti:

1) Uvolnění úpravy druhů akcií
Zavedení kusových akcií, které nemají jmenovitou hodnotu, ale ta
se odvíjí od toho kolik jich v tom kterém okamžiku reálně vydáno.

„Klasické“ akcie mohou být vydáváno s rozlišnými úpravami, např.
podílu na zisku či s rozdílnou váhou hlasů.

2) Jednání a rozhodování valné hromady
Stanovy mohou snížit usnášeníschopnost pod 30%.

3) Monistická a dualistická struktura
Statutární orgány společnosti tvoří buď představenstvo a dozorčí
rada nebo správní rada a statutární ředitel. Není vyloučeno aby
správní rada byla jednočlenná a tvořená právě jen statutárním

ředitelem.



Jednatelé s.r.o.

Dosud se vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem
nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem
při zařizování záležitostí společnosti, řídí přiměřeně ustanoveními o
mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena,
nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Nově se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího
orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu,
ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto
zákona plyne něco jiného.

Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a
schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti (valná
hromada).

Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s
tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.



Odpovědnost statutáře vůči 
společnosti a vůči třetím osobám

Dosavadní úprava stanovuje povinnost statutáře postupovat s
péčí řádného hospodáře. Při porušení této povinnost odpovídá
statutář společnosti celým svým majetkem za škodu, kterou
porušením své povinnosti způsobí.

Nová úprava stanovuje odpovědnost statutáře jednat s nezbytnou
loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Nedbalost však
může být vyvozena již v případě, že osoba, jež nemá potřebné
znalosti a pečlivost, přijme funkci jednatele.



Novinkou je dovození odpovědnosti jednatele za škodu vůči třetím
osobám, za předpokladu, že škoda vznikla při porušení povinností
jednatele při výkonu funkce, a to v případě, že statutární orgán
způsobil společnosti škodu, nenahradil ji společnosti a věřitel se
nemůže škody na společnosti domoci. Jedná se tedy o ručení
subsidiární.

Tuto odpovědnost nelze smluvně omezit.



Výkon funkce na základě pracovní 
smlouvy

Nová úprava již neobsahuje výslovný zákaz výkonu funkce v
pracovněprávním poměru. ZOK totiž výslovnou úpravu této
problematiky neobsahuje. Pouze v ustanovení § 61 odst. 3 ZOK
upravuje výši mzdy zaměstnance, který je zároveň statutárním
orgánem společnosti. Z výkladu tohoto ustanovení teda je
dovozováno, že tato úprava poměrů bude možná.

Nicméně ani tak nelze do budoucna vyloučit, že s ohledem na
chybějící výslovné povolení bude opětovně judikaturou dovozeno,
že tato úprava postavení statutářů je nemožná.



Změna živnostenského zákona

Nedochází ke zrušení živnostenského zákona, ale pouze k jeho novelizaci
v souvislosti s celkovou rekodifikací civilního práva.

Připravovaná novelizace ŽZ je spíše technického rázu, jedná se o změny
v odkazech na NOZ, terminologie a zohlednění nových institutů dle NOZ.



Přechod na nové podmínky

1) Společenské smlouvy

Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími
ustanoveními ZOK, se zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK.

Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto
zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je
k tomu 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.

Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí ZOK do 6
měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je
výkon funkce bezplatný.



2) Běh lhůt

Podle dosavadních právních předpisů se až do svého skončení posuzují
všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, které se řídí
dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3) Běžící zápisy společností

Bylo-li přede dnem účinnosti ZOK zahájeno řízení o zápisu obchodní
korporace do obchodního rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních
předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům,
považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

4) Obecná účinnost

Dle ZOK se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne jeho účinnosti.



Je stanovena podmínka uzpůsobit své stanovy, zakladatelskou
listinu či společenskou smlouvu novým podmínkám zákona, pokud
jim nevyhovuje.

V původních listinách jednotlivých společností mohou být dosud
obsaženy informace týkající se bezprostředně vzniku společnosti,
jako je informace o správci vkladu atd. Tyto informace nově
musejí být uvedeny jen v dokumentu, který je platný v době
založení společnosti.

Dochází-li tedy nově k úpravě např. společenské smlouvy, už není
třeba znovu uvádět do konsolidovaného znění tyto skutečnosti
znovu.



Nabývání majetku společnosti

Nová úprava ZOK omezuje převody majetku mezi
společností a jejími společníky pouze u akciových
společností. Pro společnosti s ručením omezeným již
nebudou platit žádná zvláštní pravidla.

U akciových společností je pak omezení taktéž podstatně
uvolněno. Omezen bude nově pouze nákup majetku od akcionáře,
avšak nikoliv prodej či darování majetku akcionářům. Jedná se
pouze o nákup uskutečněný v průběhu dvou let od vzniku
obchodní korporace nebo ode dne účinnosti přeměny, v jejím
důsledku změnila obchodní korporace svoji právní formu na
akciovou společnost.



Zákaz konkurence

Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v
předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník
nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné
obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se
jedná o koncern.

Společenská smlouva může zákaz konkurence upravit odlišně.

Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se zákaz
konkurence vztahuje také na společníky.



Nájem v podnikání

Ruší se zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových
prostor. Celá právní úprava přejde pod NOZ.

Zvláštní úprava nájmu prostor sloužícího k podnikání je zahrnuta pod
ustanovení § 2302 až 2315 NOZ. Zásadním pro posouzení, zda se
jedná o podnikatelský nájem je účel nájmu a nikoliv, co je sjednáno
ve smlouvě. V ostatních podmínkách se použijí obecná ustanovení o
nájmu.

Pokud pronajímatel převedl vlastnické právo k předmětu nájmu,
nejsou pro nového vlastníka prostor závazná ujednání o
pronajímatelových povinnostech, která zákon nestanoví. Výjimku
představuje situace, kdy nový vlastník o takových ujednáních věděl.

Dle ustanovení § 2307 odst. 1 NOZ může nájemce prostoru sloužícího
podnikání s předchozím písemným souhlasem pronajímatele převést
nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor
slouží.



Nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící
podnikání, opatřit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu
štíty, návěstími a podobnými znameními; pronajímatel může souhlas
odmítnout, má-li pro to vážný důvod. Požádal-li nájemce o udělení
souhlasu v písemné formě a nevyjádří-li se pronajímatel do jednoho
měsíce, považuje se souhlas pronajímatele za daný.

Ukončení nájmu na dobu určitou

Nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět i před uplynutím
ujednané doby,

a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící
podnikání určen,
b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k
výkonu činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci
odpovídající náhradní prostor, nebo
c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.



Náhrada za převzetí zákaznické základny

Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo
na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou
získali převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným
nájemcem. Nájemce toto právo nemá, byl-li z nájmu vypovězen pro
hrubé porušení svých povinností.


