
Novela zákona o obchodních korporacích
 

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost druhá část novely zákona o obchodních
korporacích, která přináší významné změny v oblasti způsobilosti osob pro
výkon funkce člena volených orgánů obchodních korporací, a také zavádí
zcela novou neveřejnou evidenci osob vyloučených z výkonu funkce člena
voleného orgánu obchodní korporace.

Novela dále zavádí nové překážky pro výkon funkce člena voleného orgánu
obchodní korporace, kterými budou: 

a) rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu České republiky či jiného
státu, v jehož důsledku nelze vykonávat funkci člena řídícího, kontrolního
nebo správního orgánu právnické osoby, 

b) pravomocné odsouzení osoby za vybrané trestné činy spáchané
v souvislosti s podnikatelskou činností. Zpravidla se bude jednat o trestný
čin podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosu z trestné činnosti, dále
trestné činy daňové, zpronevěry či porušení povinnosti při správě cizího
majetku, a 

c) rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek příslušné osoby. 

Osoba, která se má stát členem voleného orgánu obchodní korporace,
bude mít tedy povinnost informovat obchodní korporaci o tom, že u ní
není dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu. Absenci této
překážky bude osoba dokládat čestným prohlášením. Poskytnutí
nepravdivého čestného prohlášení může zapříčinit vznik trestněprávní
odpovědnosti dané osoby. 

Pokud jde o novou evidenci osob vyloučených z výkonu funkce člena
voleného orgánu obchodní korporace, tak ta bude sloužit soudu nebo
notáři pro ověření v rámci rejstříkového řízení o zápisu osoby do funkce
voleného orgánu. Evidence bude obsahovat údaje o všech osobách,
u nichž je dána překážka výkonu funkce. 

Obchodní korporace si sama informace z této evidence neověří. Fyzické
osoby však budou mít možnost požádat o poskytnutí informace, zda jsou
o ní v evidenci vedeny údaje. Na základě této žádosti získá osoba žadatele
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výpis z evidence či potvrzení o tom, že v evidenci nejsou o této osobě
zapsány žádné údaje. 

Zákon stanoví pro osoby, které budou v okamžiku nabytí účinnosti novely
členy voleného orgánu obchodní korporace a bude u nich dána překážka
výkonu funkce voleného orgánu, že taková osoba má povinnost do 1
měsíce od nabytí účinnosti novely informovat obchodní korporaci
o existenci překážky k výkonu funkce. Obchodní korporaci je posléze
stanovena lhůta 2 měsíců na to, aby zvolila nového člena voleného orgánu.
Funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, u kterého bude dána
překážka výkonu této funkce, zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti novely. 

Pokud byste měli k výše uvedenému nebo k problematice obchodních
korporací jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Michal Pálinkás, partner
michal.palinkas (at) actlegal-rhl.com
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