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The subject matter of this Newsalert is to provide the readers with an overview of the most 

recent changes relating to the system of the state incentives as well as the grid system for 

the renewable energy (especially solar) sources and the photovoltaic market in Poland. 

 

Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích (“ZOK”) a nový 

občanský zákoník (“NOZ”) pro společnosti s ručením omezeným?  

Níže Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co byste měli vědět. 

1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY A ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE S.R.O. 

 

1.1 Každá s.r.o. je povinna přizpůsobit nejpozději do 30.6.2014 společenskou 

smlouvu (zakladatelskou listinu) nové právní úpravě a doručit ji rejstříkovému 

soudu; ustanovení, jež jsou v rozporu s kogentními ustanoveními ZOK, se zrušují 

k 1.1.2014. 

1.2 Konec zákazu řetězení – dnes je zakázáno, aby česká s.r.o. měla jen jednoho spo-

lečníka, pokud tento společník má formu společnosti s ručením omezeným (tuzem-

ské či zahraniční) a má také pouze jednoho společníka. Jedna fyzická osoba může 

být jediným společníkem maximálně tří s.r.o. ZOK tuto v praxi nepříliš známou úpra-

vu zcela ruší. 

1.3 Jednatel bude nově moci jednat za společnost společně s prokuristou (tzv. 

smíšená prokura) – tento dosud nepřípustný,ale v německy hovořících zemích 

zcela běžný způsob jednání za společnost by dle všeho měly rejstříkové soudy od 

1.1.2014 akceptovat. 

1.4 Nové náležitosti smlouvy o výkonu funkce jednatele– smlouvy o výkonu funkce 

uzavřené před 1.1.2014 musejí být uzpůsobeny požadavkům ZOK nejpozději do 

30.6.2014, jinak platí, že výkon funkce je podle nich bezplatný. 

1.5 Zřizování zákonné rezervy (rezervní fondy) s omezením použití  již nebude 

povinné – prostředky v něm tak mohou být zejména vyplaceny společníkům, pře-

vedeny na na účet nerozdělených zisků minulých let apod. 

1.6 Nová obchodní pravidla budou pro jednatele platit na základě Business jud-

gement rule (pravidlo podnikatelského úsudku): pokud jednající osoba (jednatel) 

prokáže, že při svém rozhodování byla v dobré víře, jednala informovaně a 

v obhajitelném zájmu společnosti, nenese odpovědnost za újmu způsobenou spo-

lečnosti. 
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1.7 Nový způsob ochrany věřitelů bude založen na tzv. testu insolvence, který spo-

lečnosti zakazuje vyplácet zisk, prostředky z jiných vlastních zdrojů nebo zálohy, 

pokud by si tím přivodila úpadek; dále na pravidlech o střetu zájmů a pravidlech 

wrongful tradingu. 

1.8 Wrongful trading – jestliže statutární orgán poruší péči řádného hospodáře tím, že 

neučiní kroky nezbytné k odvrácení úpadku, může soud na návrh insolvenčního 

správce nebo věřitele rozhodnout, že statutární orgán ručí za splnění povinnosti 

společnosti. Tato úprava zcela přesahuje dosavadní ručení za opožděné podání in-

solvenčního návrhu  

2. PODÍL A VKLAD 

2.1 Od 2014 musí minimální výše vkladu jednoho společníkačinit 1,- Kč. 

2.2 Různé druhy podílů – ZOK nově připouští existenci různých druhů obchodních 

podílů, přičemž společník bude moci nově vlastnit více podílů, a to i různého druhu.  

2.3 Kmenové listy – podíl společníka, jehož převoditelnost není omezena ani podmí-

něna, bude moci být nově představován kmenovým listem jakožto cenným papírem 

na řad, který však nebude možné přijmout k obchodování na veřejném trhu. 

3. VALNÁ HROMADA 

3.1 Rozhodování valné hromady v elektronické podobě – ZOK neomezuje způsoby, 

jak hlasovat na valné hromadě, předpokládá jen zjistitelnost přítomných, jimiž jsou i 

ty osoby, které jsou přítomny například elektronicky (do čehož se počítá také video-

konference nebo SKYPE) . Přitom společníci nepřítomní mohou i dodatečně písem-

ně hlasovat o návrzích předložených k rozhodnutí valné hromadě, a to do sedmi dnů 

ode dne konání valné hromady. 

3.2 Rozhodování per rollam – poté, co společníci obdrží návrh usnesení, mohou roz-

hodovat mimo valnou hromadu tak, že doručí svůj případný souhlas s takovým ná-

vrhem ve stanovené lhůtě, jinak platí, že s návrhem nesouhlasí. 

4. JEDNATEL, STŘET ZÁJMŮ 

4.1 Oproti stávající úpravě se zákaz konkurence jednatelů uvolňuje a předpokládá se, 

že není dán zákaz pro konkurenční činnost, pokud společníci věděli o možném stře-

tu.  

4.2 ZOK zakládá členům orgánů obchodních koroprací informační povinnost ohledně 
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možného střetu zájmů a nejvyššímu orgánu společnosti (valné hromadě) dává 

možnost pozastavit takové osobě výkon její funkce. Porušení povinností podle těch-

to pravidel je jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře a může být důvodem 

pro ručení jednatele. ZOK také stanoví informační povinnost budoucího člena orgá-

nu obchodní korporace ve vztahu k jeho insolvenční minulosti, ta již sama o sobě 

nebude absolutní překážkou pro výkon funkce, neboť může být valnou hromadou 

prohlášena za irelevantní. 

4.3 Opatření proti konfliktu zájmů mezi společností a dalšími osobami, již nebude 

upraveno v dnes velmi problematickém § 196a obchodního zákoníku, ale bude 

nahrazenozpřísněním pravidel o střetu zájmů členů orgánů společnosti, pravidly vy-

vádění majetku ze společnosti a principy wrongful tradingu. 

5. PŘEVODITELNOST OBCHODNÍHO PODÍLU A VYSTOUPENÍ ZE SPOLEČNOSTI 

5.1 Velmi důležité pro společnosti s více společníky bude to, že ZOK usnadňuje způsob 

převodu podílů; každý společník může převést svůj podíl na jiného společníka, 

ledaže by společenská smlouva společnosti tento převod podmínila souhlasem ně-

kterého orgánu společnosti (dnes je k tomuto kroku nutný souhlas valné hromady); 

převést podíl na třetí osobu bude možné s pouhým souhlasem valné hromady, aniž 

by tento postup musel být výslovně upraven ve společenské smlouvě společnosti 

(dnes musí tuto možnost výslovně připustit společenská smlouva). Pokud byste 

chtěli tomuto rozvolnění zabránit, měla by být včas iniciována změna společenské 

smlouvy.  

5.2 Neudělí-li příslušný orgán svůj souhlas s převodem podílu bez udání důvodu nebo 

pokud bude nečinný, je společník oprávněn vystoupit ze společnosti, ovšem 

pouze v případě, kdy splnil zcela svou vkladovou povinnost k dotčenému podílu. 

ZOK dále umožní vystoupení společníka ze společnosti také například tehdy, jest-

liže hlasoval proti a nesouhlasil s přijatým rozhodnutím valné hromady o změně pře-

važující povahy podnikání společnosti nebo prodloužení trvání společnosti. 

6. NOVÁ TERMINOLOGIE 

Je třeba si zvyknout také na novou terminologii, zejména: 

6.1 Obchodní korporace - ZOK zavádí zastřešující pojem obchodní korporace, pod 

který spadají jak obchodní společnosti (zejm. veřejná obchodní společnost, koman-

ditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost), tak druž-

stva. 
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6.2 (Obchodní) závod – pojem obchodní závod nahrazuje a zpřesňuje dosavadní po-

jem podnik. 

6.3 Pobočka – nahrazuje dnešní pojem organizační složka podniku a označuje tako-

vou část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost. Pobočka 

zapsaná do obchodního rejstříku se nazývá odštěpný závod (podobně jako dnes).  

Doufáme, že jste náš stručný přehled shledali přínosným. V případě jakýchkoliv otázek jsme 

Vám rádi k dispozici na níže uvedené kontaktní adrese. 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prag 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by 

si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby 

k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., 

její partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 

 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

