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P oslanecká sněmovna na za-
čátku listopadu schválila
novelu zákona o obchod-

ních společnostech a družstvech.
Její návrh počítá s účinností od
ledna 2021 a je nyní projednáván
v Senátu. Připravovaná novela od-
straňuje další z překážek při zaklá-
dání společností, zabraňuje také
řetězení právnických osob v orgá-
nech korporací, přispěje i k roz-
krytí skutečné vlastnické struktu-
ry společností.
V obecných ustanovení dochá-

zí k celkovému zjednodušení
právní úpravy. Dosud platí, že pe-
něžité vklady se do kapitálových
společností (tedy společnosti s ru-
čením omezeným a akciové spo-
lečnosti) splácejí výlučně na
zvláštní účet u banky nebo spoři-
telního družstva, který zřídí správ-
ce vkladu. Novela tuto praxi
u společnosti s ručením omeze-
ným mění a vkládá nové ustano-

vení, podle kterého peněžitý
vklad do společnosti s ručením
omezeným lze splatit i jiným způ-
sobem, nepřesáhne-li výše všech
peněžitých vkladů v souhrnu 20 ti-
síc. Jinými slovy lze nově peněži-
té vklady splatit kupříkladu pou-
ze prostřednictvím správce vkla-
du, bez nutnosti zakládat zvláštní
účet u banky. Tato změna odstra-
ňuje další z překážek při zakládá-
ní společností s ručením omeze-
ným, nehledě na šetření nákladů
jejich zakladatelů.

Nekonečné řetězení končí
Novela do zákona také vkládá
nový odstavec, podle něhož se na-
dále zakazuje, aby obchodní kor-
porace poskytla společníkovi
nebo osobě jemu blízké bezúplat-
né plnění. Cílem navrhované
úpravy je zabránit obcházení pra-
videl pro výplatu podílu na zisku
nebo jiných vlastních zdrojích.
Je však připuštěno, aby bylo

bezúplatné plnění přijato, jedná-li
se o příležitostné dary, věnování
učiněné v přiměřené výši na veřej-
ně prospěšný účel, plnění, kterým
bylo vyhověno mravnímu závaz-
ku nebo ohledům slušnosti, nebo
výhodu poskytovanou obchodní

korporací podle zákona. Jde o po-
zitivní změnu, neboť v praxi se ob-
cházení pravidel pro výplatu podí-
lu na zisku či jiných vlastních
zdrojích stalo častým problémem.
Poměrně zásadní se jeví změna

upravující podmínky členství v or-
gánu obchodní korporace. Nove-
la totiž vkládá nové odstavce, kte-
ré zakotvují nové povinnosti pro
právnické osoby, jež jsou členem
voleného orgánu kapitálové spo-
lečnosti nebo družstva. Napříště
by tak mělo platit, že taková práv-
nická osoba je povinna zmocnit
bez zbytečného odkladu jedinou
fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala.
Tato úprava je přitom již dnes

zákonem stanovena v občanském
zákoníku, ale pouze povrchně.
Novela pravidlo zpřísňuje pro ka-
pitálové společnosti nebo druž-
stva. Nebude-li tedy fyzická oso-
ba zmocněna, pak právnickou
osobu jako člena voleného orgá-
nu kapitálové společnosti nebo
družstva již napříště nebude mož-
no zapsat do obchodního rejstříku
bez současného zápisu jejího zá-
stupce.
Nebude tedy postačovat zá-

konné pravidlo, že právnickou

osobu zastupuje člen jejího statu-
tárního orgánu. Navíc neurčí-li
takto právnická osoba svého zá-
stupce ani do tří měsíců od vzni-
ku své funkce a nebude-li zástup-
ce v téže lhůtě do obchodního
rejstříku zapsán, její funkce ve
volném orgánu ze zákona zanik-
ne.

Novela tuto změnu odůvodňu-
je problematikou řetězení právnic-
kých osob ve volených orgánech.
Jde o velmi přínosnou změnu,
a to i vzhledem k zákonu o někte-
rých opatřeních proti legalizaci

výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu, který zavedl po-
vinnost evidovat skutečné vlastní-
ky subjektů zapsaných v obchod-
ním rejstříku a jehož cílem je
kompletně odkrýt vlastnickou
strukturu právnických osob, a to
až k fyzickým osobám.

Přehledněji k výkonu funkce
Novela dále nově výslovně zakot-
vuje, že neschválení smlouvy
o výkonu funkce nejvyšším orgá-
nem nevede k její relativní ne-
platnosti, které je nutné se dovo-
lat, nýbrž k její neúčinnosti. Jde
o změnu, jež odpovídá současné
doktríně i judikatuře. Novela kro-
mě toho napravuje také dosavad-
ní nejasnou aplikační praxi, když
navrhuje stanovit, že smlouva
o výkonu funkce je účinná ode
dne jejího uzavření, resp. ode
dne vzniku funkce, v závislosti
na tom, který z těchto dnů nastal
později.
Nově je odbourána nutnost pro

nejvyšší orgán přijímat dvě usne-
sení (jedno, kterým schválí
smlouvu o výkonu funkce, a dru-
hé, kterým přizná odměnu za vý-
kon funkce do dne schválení
smlouvy o výkonu funkce), když

umožňuje současně se schvále-
ním smlouvy o výkonu funkce
schválit se zpětnou účinností i od-
měnu do schválení smlouvy o vý-
konu funkce.
Kromě výše uvedeného také

novela zavádí nový odstavec, ve
kterém navrhuje zakotvit, že exis-
tuje-li rozpor mezi společenskou
smlouvou a smlouvou o výkonu
funkce, uplatní se ujednání spole-
čenské smlouvy. Pokud byla
smlouva o výkonu funkce schvá-
lena většinou vyžadovanou pro
změnu společenské smlouvy, po-
užijí se ujednání ve smlouvě o vý-
konu funkce. Tím připravovaná
novela odstraňuje další aplikační
problémy týkající se smluv o vý-
konu funkce.
Veškeré popsané navrhované

změny nepochybně přispívají
k větší přehlednosti a aplikační
jednoduchosti zákona o obchod-
ních korporacích, a to zejména
s ohledem na jeho větší transpa-
rentnost a srozumitelnost. Je však
samozřejmě otázkou, v jakém ko-
nečném znění bude přijata.

Autor je advokátním koncipientem
v advokátní kanceláři bpv Braun
Partners

ŠARLOTA ŠUDRYCHOVÁ

N
ový rok s sebou již
tradičně přináší řa-
du legislativních
novinek. Zasáh-
nou zejména realit-

ní oblast. Nová pravidla čekají
realitní zprostředkovatele, pozor
by si měli dát i ti, kdo se chystají
stavět nebo převádět nemovitos-
ti na jiného vlastníka. Nové po-
vinnosti čekají i na majitele čtyř-
nohých přátel člověka. LN proto
již pravidelně přinášejí přehled
těch nejdůležitějších právních
novinek, které nadcházející rok
přinese.

1. Dražší
domy

Na změny by se měli připravit
všichni, kdo se chystají stavět
nový dům, pořídit si nemovitost
přes realitní kancelář nebo pro-
vést vklad do katastru nemovitos-
tí.
Kvůli evropské směrnici o ener-

getické náročnosti budov podraží
výstavba nových domů. Směrni-
ce totiž vyžaduje, aby nově posta-
vené domy měly o pětinu nižší
energetickou spotřebu než ty, kte-
ré již stojí. Pro stavebníky to
bude znamenat především vyšší
náklady na kvalitnější zateplení
či okna. „Z dlouhodobého hledis-
ka však směrnice může přinést
úspory,“ upozornil Václav Svobo-
da, advokát a partner kanceláře
Martinka Partners.
Vyšší výdaj čeká i na ty, kdo se

chystají podat návrh na vklad
vlastnického práva do katastru ne-
movitostí. Sněmovna v rámci tzv.
daňového balíčku schválila i zvý-
šení poplatků za vklad, a to ze sou-
časných tisíc korun na dva tisíce.
Zvýší se i poplatek za přijetí pro-
hlášení o rozdělení práva k domu
a pozemku na vlastnické právo
k jednotkám nebo přijetí dohody
spoluvlastníků ohledně správy
nemovitosti do sbírky listin.
I v tomto případě se navýšil popla-
tek o sto procent z pěti set na tisíc
korun.

2. Realitní
úschovy

Zbystřit by měli i ti, kdo se chys-
tají prodat či koupit nemovitost
prostřednictvím realitní kancelá-

ře. Dolní komora schválila ná-
vrh zákona o realitním zprostřed-
kování, který byměl zpřísnit pra-
vidla poskytování realitních slu-
žeb, včetně realitní úschovy. Ty
dosud realitní kanceláře posky-
tují dle obecného ustanovení ob-
čanského zákoníku. Nyní zákon
čeká na projednání v Senátu.
„Většina dosavadních nešvarů
realitních zprostředkovatelů by-
la již řešena pomocí stávajících
předpisů. Až čas ukáže, zda zá-
kon zlepší vnímání realitních
zprostředkovatelů na českém
trhu,“ řekl Svoboda.
Realitním kancelářím zůstane

i nadále možnost poskytovat
realitní úschovu. Už ji ovšem ne-
budou moci zájemcům sami od
sebe nabízet. Zájemce o ni bude
muset sám požádat, a to navíc pí-
semně.
Bude také třeba písemně uza-

vřít smlouvu o úschově. Realitní
zprostředkovatelé budou navíc
muset uschovávat prostředky
svých klientů na samostatném
účtu vedeném na jméno zpro-
středkovatele a též informovat
banku o tom, že majitelem uscho-
vaných prostředků je třetí osoba.
Nadto budou realitní kanceláře
povinny vést evidenci úschov.
Tyto kroky by měly zabránit

zpronevěře svěřených prostřed-
ků, ke kterým v minulosti ze stra-
ny realitních zprostředkovatelů
došlo.
Novela počítá i s povinným po-

jištěním nebo se změnou živnosti
z volné na vázanou. Také určila,
že v případě sjednání realitního
zprostředkování se spotřebitelem
na dobu neurčitou může výpověd-
ní doba činit maximálně jeden
měsíc.

3. Předkupní
právo

S nemovitostmi souvisí také ča-
sově neomezené zákonné před-
kupní právo spoluvlastníků, kte-
ré od jeho znovuzavedení v roce
2018 přineslo problémy při pro-
deji garážových stání či sklepů
vymezených jako nebytová jed-
notka. Povinnost nabídnout spo-
luvlastnický podíl desítkám až
stovkám spoluvlastníků se mnoh-
dy ukázalo jako nerealizovatelné
a především časově a finančně
náročné.

Ministerstvo pro místní rozvoj
připravilo návrh novely občanské-
ho zákoníku, která by měla problé-
my s prodejem garážových stání
a sklepů vyřešit. V ní navrhuje,
aby se uplatnila výjimka k zákon-
nému předkupnímu právu, jestli-
že současně dochází k převodu
jiné jednotky. Typicky půjde
o prodej bytu spolu s parkovacím

stáním nebo sklepní kójí. Tento
návrhy novely je zatím ovšem na
samém počátku legislativního pro-
cesu.

4. Teritorialita
exekutorů

V roce 2020 se poslanci budou za-
bývat také návrhem novely exe-
kučního řádu, jenž by do českého
právního prostředí mohl zavést te-
ritorialitu – místní příslušnost vy-
konavatelů rozhodnutí. „Podsta-
tou návrhu na zavedení tzv. terito-
riality exekutorů je, že na rozdíl
od současného stavu, kdy si věři-
tel může vybrat, kterého soudní-
ho exekutora pověří vymáháním
své pravomocné a vykonatelné
pohledávky, při teritorialitě bude
soudní exekutor věřiteli určen na-
příklad na základě místní přísluš-
nosti,“ vysvětlil Robert Němec,
advokát a partner kanceláře PRK
Partners.
Ohledně teritoriality panují

velké rozbroje. Zejména menší
úřady jsou pro její zavedení. Pro-

ti jsou spíše ty velké, kterým se
podařilo získat asi polovinu pří-
padů. „V praxi se ukázalo, že
v rámci soutěže mezi exekutory
se některým soudním exekuto-
rům podařilo vybudovat moder-
ní exekutorské úřady, které jsou
schopny poskytovat věřitelům
efektivní vymáhání jejich náro-
ků. Zavedením teritoriality bude

věřitel připraven o možnost vy-
brat si soudního exekutora na zá-
kladě jeho schopností a bude od-
kázán na přiděleného soudního
exekutora,“ upozornil Němec.

5. Povinné
čipování psů

Novinky čekají také na majitele
domácích mazlíčků. K 1. lednu
vstupuje v účinnost novela veteri-
nárního zákona, která zavádí po-
vinnost označovat psy mikroči-
pem. Povinné očkování proti
vzteklině bude nově považováno
za platné jen tehdy, pokud bude
pes očipován. V opačném přípa-
dě hrozí majiteli zvířete pokuta
až do výše dvaceti tisíc korun.
Štěňata musí být označena mik-

ročipem nejpozději v době, kdy
dochází k prvnímu očkování proti
vzteklině. Tedy v půl roce věku
zvířete.
Povinné označení se týká pou-

ze psů. Na ostatní zvířata, napří-
klad kočky, se tato povinnost ne-
vztahuje. To ale neplatí, pokud
má majitel v úmyslu vycestovat
do zahraničí. Evropská legislati-
va v takovém případě požaduje
mikročip i u koček.

6. Splacení vkladu
a výplata zisku firem

V příštím roce se bude řešit také
dlouho očekávaná novela zákona
o obchodních společnostech
a družstvech. Senát novelu vrátil
zpět do poslanecké sněmovny
s pozměňovacími návrhy, kde ny-
ní čeká na opětovné projednání.
Novela řeší řadu věcí jako jedno-
dušší splácení základního kapitá-
lu či nový způsob vyplácení zisku
a jiných zdrojů.
Současná úprava zákona vyža-

duje, aby byl peněžitý vklad do
kapitálových společností splacen
na zvláštní účet u banky či spoři-
telního a úvěrového družstva.
Nově by ale vklady nižších hod-
not do s. r. o. mohly být splaceny
i jinak.
„Vklady do dvaceti tisíc korun

budou moci být splaceny i jiným
způsobem, například notářskou
úschovou. Pro korporace s níz-
kým základním kapitálem tak od-
padne nutnost zřizovat tyto účty
pro složení finančních prostřed-
ků,“ vysvětluje advokát PwC Le-
gal Petr Glogar.

DISKUSE

Směrnice vyžaduje,
aby nové domy měly
o pětinu nižší
energetickou

spotřebu. Stavby se
tak prodraží o vyšší
náklady za zateplení.

Novela má odstranit
další překážky při
zakládání společností
s ručením omezeným
a hlavně ušetřit
náklady jejich
zakladatelů
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Pejskaři, pozor!
Povinné očkování
proti vzteklině bude
považováno za platné
jen tehdy, pokud
bude pes označený
mikročipem.
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Větší právní pojistky? Pro firmy až za rok

Zdraží stavby i převody majetku
Rok 2020: Nové povinnosti čekají na majitele psů. Prodraží se i poplatek za změny v katastru nemovitostí


