Závěrečný díl k novele zákona o obchodních
korporacích – na co ještě po 1. lednu 2021
nezapomenout?

V předchozích dílech našeho seriálu o novele zákona o obchodních korporacích jsme
uvedli jednotlivá témata, která považujeme za podstatná. V tomto díle jsme připravili
stručný přehled dalších neméně významných změn, které by neměly zůstat upozaděny.
Zjednodušené zakládání s.r.o.
Zákon o obchodních korporacích významně snížil požadavky na výši základního kapitálu, který
v případě jednočlenných společností s ručením omezeným může činit pouze 1 Kč. Avšak i v těchto
případech zákon vyžadoval pro splacení peněžitého vkladu založení zvláštního bankovního účtu.
Novela umožňuje se tomuto administrativnímu kroku vyhnout, pokud souhrnná výše všech peněžitých
vkladů při založení s.r.o. nepřesáhne 20 000 Kč. V takovém případě je možné peněžité vklady splácet
k rukám správce vkladů.

Zákonné ručení při vnesení nepeněžitého vkladu
U kapitálových společností musí před vnesením nepeněžitého vkladu dojít k jeho znaleckému ocenění,
jehož výsledek se při zakládání společnosti povinně uvádí ve společenské smlouvě. Pokud vlastnické
právo k nepeněžitému vkladu na společnost z nějakého důvodu buď vůbec nepřejde, nebo když má
nepeněžitý vklad nižší hodnotu, než na kolik byl původně oceněn, vznikne vkladateli (společníkovi)
povinnost uhradit v penězích celou hodnotu nepeněžitého vkladu nebo uhradit v penězích rozdíl mezi
jeho aktuální hodnotou a oceněním.
Může se ale stát, že ještě před splněním uvedené povinnosti dojde k převodu podílu (akcie) na nového
společníka. Před novelou platilo, že tato povinnost přecházela společně s podílem na nabyvatele,
přičemž původní společník (vkladatel) pouze ručil za její splnění. Novela toto pravidlo obrací a nově tak
platí, že povinnost zaplatit, resp. doplatit hodnotu nepeněžitého vkladu, zůstane u převodce (původního
společníka) a zákonné ručení vznikne u nabyvatele podílu.
Popsané otočení režimu zákonného ručení a povinnosti zaplatit, resp. doplatit hodnotu nepeněžitého
vkladu, se uplatní až na převody podílů (akcií) po 1. lednu 2021.

Zákaz konkurence
Z materiálního hlediska nedošlo k podstatné změně. Výkon zákonem definovaných konkurenčních
činností, jejichž vymezení se novelou nezměnilo, je pro členy volených orgánů obecně zakázán.
Novinkou však je, že mantinely zákazu konkurence lze ve společenské smlouvě nebo ve stanovách
nejen zpřísnit, ale nově naopak i zmírnit či zcela vyloučit.
Při formulaci konkrétní úpravy bude kromě obecných pravidel vhodné myslet i na to, jakým způsobem
bude možné udělit případné individuální výjimky, aby se v budoucnu nemuselo přistupovat k nákladné a
často složité změně společenské smlouvy či stanov.
Co se týče přechodných ustanovení, tak platí, že pokud měl člen voleného orgánu povolen výkon
činnosti, které se týká zákaz konkurence, může ji vykonávat i po 1. lednu 2021.

Účast a rozhodování na valné hromadě kapitálových společností
Podle dřívější úpravy byl společník oprávněn s sebou na valnou hromadu přizvat hosta (případně
poradce) pouze za předpokladu, že to připouštěla společenská smlouva nebo stanovy. Judikatura

dovozovala, že přítomnost jiné osoby na valné hromadě je také možná se souhlasem valné hromady.
Nově může společník s sebou vzít na valnou hromadu další osobu beze všeho, nevylučuje-li to výslovně
společenská smlouva či stanovy.
Důležitou změnu přinesla novela v přijímání rozhodnutí valné hromady per rollam v případech, kdy
rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Nejprve bude nutné návrh rozhodnutí
valné hromady vyhotovit ve formě notářského zápisu. Kopie tohoto notářského zápisu bude následně
zaslána všem společníkům. Společníci své vyjádření k návrhu opatří úředně ověřeným podpisem. Po
obdržení vyjádření všech společníků nebo po vypršení lhůty k vyjádření bude i samotné rozhodnutí valné
hromady vyhotoveno ve formě notářského zápisu.
Změna nastala i v dodatečném hlasování na valné hromadě s.r.o. Původně bylo možné do sedmi dnů od
konání valné hromady dodatečně hlasovat o jakémkoliv usnesení. Nyní mohou společníci dodatečné
hlasovat, pouze pokud se jedná o rozhodování valné hromady o změně společenské smlouvy, která
zasáhne do jejich práv nebo povinností.
Nově se akcionář ani společník nemohou dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, nebyl-li proti
usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného
důvodu.

Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností
Novela přináší podrobnější pravidla volby členů dozorčí rady zaměstnanci. Volby probíhají podle
volebního řádu. Volební řád obsahuje pravidla, podle nichž zaměstnanci volí a odvolávají člena dozorčí
rady prostřednictvím volitelů, určuje způsob zařazování zaměstnanců do jednotlivých volebních obvodů
a stanovuje postup představenstva při vytváření a zrušování volebních obvodů.
Volitelem i členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být jen zaměstnanec, který je v pracovním
poměru ke společnosti.

Pozor na přechodná ustanovení!
Ujednání společenské smlouvy/stanov, která odporují donucujícím ustanovením novelizovaného zákona,
pozbyly 1. ledna 2021 závaznosti. Společnosti jsou povinny do 1 roku přizpůsobit zakladatelské právní
jednání novelizované úpravě zákona a doručit jej do sbírky listin.
Vyplývá-li z novely povinnost provést v obchodním rejstříku zápis skutečnosti, jež se dosud
nezapisovala, nebo do sbírky listin uložit listinu, jež se dosud neukládala, je společnost povinna podat
takový návrh nebo uložit tuto listinu do 30. června 2021.
Pravidla pro vypracování a přezkum zprávy o vztazích se v novelizovaném znění uplatní až pro zprávu
o vztazích vypracovanou pro účetní období roku 2021.
Do 31. prosince 2022 se na kapitálovou společnost, která vznikla před 1. lednem 2021 a jejíž
společenská smlouva neupravuje přítomnost jiných osob než společníků na zasedání valné hromady,
neuplatní pravidla o přítomnosti hostů na valné hromadě v novelizovaném znění.
Akciová společnost, v níž je část členů dozorčí rady volena zaměstnanci, uvede stanovy a volební řád do
souladu s novelou nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti novely.
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