
Do kdy je nutné provést vybrané změny podle velké novely
ZOK? 
 

Velká novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „Novela“) přináší
mnoho změn prakticky ve všech oblastech, které zákon o obchodních
korporacích (dále jen „ZOK“) upravuje. Novela mimo jiné ukládá obchodním
korporacím povinnost upravit jejich zakladatelská právní jednání a provést
některé další změny, a to ve lhůtách v Novele uvedených. Jaké jsou ty
nejpodstatnější termíny, na které by si obchodní korporace měly dát pozor? 

1) Od 1. 1. 2021 pozbývají závaznosti ta ujednání zakladatelského
právního jednání, která jsou v rozporu s donucujícími (kogentními)
ustanoveními ZOK ve znění Novely. Pozor by si měly dát zejména akciové
společnosti s monistickou strukturou, u kterých účinností Novely dochází ke
zrušení orgánu statutárního ředitele, neboť Novela nahrazuje dosavadní koncepci
monistického systému, kdy vedle sebe působily dva orgány (správní rada
a statutární ředitel) tak, že nadále již bude pouze jediný orgán, kterým je správní
rada.  

2) Do 1. 4. 2021 musí právnické osoby, které jsou členem voleného
orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, zmocnit fyzickou
osobu, která bude právnickou osobu v tomto voleném orgánu
zastupovat, a tato osoba musí být zapsána do obchodního rejstříku.
Pokud tak právnická osoba neučiní, její funkce coby člena voleného orgánu
zaniká. Právnické osoby, které se stanou členem voleného orgánu až po účinnosti
Novely, musí zmocnit fyzickou osobu a zapsat ji do obchodního rejstříku bez
zbytečného odkladu (nejpozději do 3 měsíců od vzniku funkce).  

3) Do 1. 7. 2021 zapsat do obchodního rejstříku nové údaje a uložit do
sbírky listin nové listiny, u nichž to nově ZOK ve znění Novely vyžaduje.
Pokud tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud ji vyzve a stanoví
dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud ani poté
obchodní korporace svou povinnost nesplní, může ji soud zrušit a nařídit její
likvidaci. Od účinnosti Novely bude nutné vždy zapsat omezení převoditelnosti
akcií na jméno do obchodního rejstříku, jinak nebude účinné. Dále se budou do
obchodního rejstříku zapisovat kromě zástavního práva i další věcná práva
k podílům, které nejsou představovány cenným papírem, například předkupní
právo, zákaz zcizení či zákaz zatížení. Novela stanoví najisto, že tato ostatní věcná
práva vznikají právě zápisem do obchodního rejstříku. Do sbírky listin se pak
budou nově ukládat např. zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku
obchodní korporace.  

4) Do 1. 1. 2022 přizpůsobit zakladatelské právní jednání právní
úpravě podle ZOK ve znění Novely a doručit jej do sbírky listin. Novela
se vzhledem k velkému počtu změn dotkne prakticky všech právních forem
obchodních korporací a u mnoho z nich bude nutné provést revizi jejich
zakladatelského právního jednání a příslušným způsobem jej upravit.  

V souvislosti s Novelou jsme také informovali o nových rizicích (nejen) pro
členy statutárního orgánu obchodní korporace, se kterými se můžete
seznámit zde.  

https://www.randalegal.com/
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Naše advokátní kancelář má s novou právní úpravou vyplývající z Novely
rozsáhlé zkušenosti. Zároveň se dlouhodobě zabýváme veškerými oblastmi
korporátního práva a jsme připraveni Vám v této věci poskytnout právní
asistenci vč. analýzy korporátních dokumentů a návrhů jejich úprav (nejen)
s ohledem na novou právní úpravu vyplývající z Novely.  

V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše uvedeného nás proto prosím neváhejte
kontaktovat.  

Mgr. Michal Pálinkás, partner 
michal.palinkas (at) randalegal.com  

Mgr. Tomáš Zwinger, advokát 
tomas.zwinger (at) randalegal.com 
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