
 

  

Vážení klienti,  

 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 1. 2021 nabude účinnosti poměrně rozsáhlá novela 

zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb., dále také jen „Novela“). Některé 

změny, které Novela přináší, vyžadují úpravu zakladatelských jednání (tj. stanov či 

společenských smluv), kdy je stanoveno přechodné období, po které jsou společnosti povinny 

přizpůsobit se nové úpravě a doručit takto upravené zakladatelské dokumenty do sbírky listin. 

Toto období je stanoveno na dobu jednoho roku od nabytí účinnosti Novely, tj. do 1. 1. 2022, 

a pokud se společnosti nové právní úpravě nepřizpůsobí v uvedené lhůtě, a neučiní tak ani 

následně na výzvu soudu, může je soud zrušit a nařídit jejich likvidaci. 

 

Za zásadní považujeme přechodné ustanovení, podle kterého ujednání společenské smlouvy, 

která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti novely (tj. od 1. 1. 2021), pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti 

novely. Toto by mohl být problém zejména u akciových společností, které mají zaveden 

monistický systém. S účinností od 1. 1. 2021 totiž zákon o obchodních korporacích již nebude 

upravovat jako obligatorní orgán statutárního ředitele, a jediným obligatorně zřizovaným 

orgánem (kromě valné hromady) bude správní rada, která bude vykonávat funkci statutárního 

orgánu. Podle našeho názoru se tedy k 1. 1. 2021 ze zákona stane statutárním orgánem správní 

rada a ve stanovách to nelze upravit odlišně.   

 

Zásadní změna se rovněž dotkne právnických osob, které působí ve volených orgánech 

obchodní společnosti (tj. pokud je např. členem představenstva akciové společnosti právnická 

osoba). Zákon vyžaduje, aby taková právnická osoba, která je členem orgánu, zmocnila bez 

zbytečného odkladu k výkonu jedinou fyzickou osobu, která bude splňovat zákonem stanovené 

předpoklady (tj. není možné, aby bylo zmocněno více osob). Pokud nedojde k zápisu příslušné 

fyzické osoby od obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne vzniku funkce, její funkce ze 

zákona zanikne. Přechodná ustanovení Novely ukládají, aby byla takto zmocněná fyzická osoba 

zapsána do obchodního rejstříku do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Novely, tj. do 1. 4. 2021, 

jinak funkce právnické osoby zaniká uplynutí uvedené lhůty zanikne. 

 

Novela přináší řadu dalších významných změn, od zjednodušení zakládání společností s 

ručením omezeným, kdy základní kapitál do výše 20 tis. Kč se nebude muset splácet na zvláštní 

účet v bance a bude možné jej splatit i v hotovosti, mění se důsledky, které nastanou při 



 

  

neschválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu valnou hromadou (resp. k tomu 

oprávněným orgánem), mění se i pravidla pro rozdělování zisku, apod. 

 

Rádi Vás všemi změnami provedeme a pomůžeme Vám uvést do souladu Vaše zakladatelské 

dokumenty a zápisy v obchodním rejstříku. Za nejzásadnější nicméně považujeme výše 

popsané změny, které se týkají monistického systému, kdy po 1. 1. 2021 může nastat pro Vás 

nepříjemná situace, že dosavadní statutární orgán – statutární ředitel – již nebude oprávněn za 

společnost jednat. 

 

V případě zájmu o zajištění změn ve Vašich zakladatelských dokumentech nás neváhejte 

kontaktovat. 

 

Za DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. 

 

JUDr. Vladimíra Knoblochová, e-mail: knoblochova@dbkp.cz 

Mgr. Petr Burzanovský, e-mail: burzanovsky@dbkp.cz 

 

mailto:knoblochova@dbkp.cz
mailto:burzanovsky@dbkp.cz

