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Úvodem
▪ Novela zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb., v
platném znění (dále jen „ZOK“), vyhlášená ve sbírce zákonů 13.2.2020
pod č. 33/2020 Sb.
▪ Účinnost ke dni 1.1.2021
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Účetní závěrka, rozdělení zisku a jiných
A
vlastních zdrojů
▪Řádná účetní závěrka
❑ sestavována

k poslednímu dni účetního období
❑ VH projedná nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období
✓

V případě účetního období kryjícího se s kalendářním rokem – do 30.června

❑ Lhůta pro uložení do sbírky listiny
✓
✓

Účetní závěrka ověřená auditorem – do 30 dnů ode dne ověření auditorem a schválení VH,
nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne
Účetní závěrka bez auditu – bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 měsíců od
rozvahového dne

▪ Návrh na naložení s hospodářským výsledkem

Návrh na naložení s hospodářským výsledkem vypracovává a předkládá valné
hromadě ke schválení statutární orgán (jednatel/představenstvo)
▪ Zisk nebo ztráta
▪ Vypořádání zisku
▪

▪
▪
▪
▪

použit na úhradu ztráty z minulých let, pokud je taková vykazována
převést do rezervního fondu či ostatních kapitálových fondů
přesunout na účet nerozděleného zisku minulých let
rozdělit zisk společníkům
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Rozdělení a výplata zisku a jiných
vlastních zdrojů
▪ Úprava v §§ 34-35

ZOK + dále roztroušena v ZOK v rámci úpravy jednotlivých obchodních

korporací

▪ Nová systematická úprava problematiky
✓pro všechny typy společností

▪ Sjednocení pravidel pro rozdělení a výplatu zisku s pravidly pro jiné vlastní
zdroje

✓odstraňuje dlouhodobý problém, kdy nebylo jednoznačně rozlišováno mezi ziskem a jinými
vlastními zdroji (ážia, příplatky…)

▪ Změny navazují na existující judikaturu Nejvyššího soudu

✓nejedná se o převratnou změnu, přiblížení a zpřehlednění problematiky pro praktické
užívání

▪ Rozdělení a výplata nadále zůstane vázána na splnění tří testů: test ziskovosti,
test vlastního kapitálu, insolvenční test
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Účetní závěrka, rozdělení a výplata
zisku a jiných vlastních zdrojů
▪ Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích - § 34/1
❑ Stanoví

se na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené
nejvyšším orgánem obchodní korporace

❑

Na základě účetní závěrky podle předchozího bodu lze rozdělit zisk a jiné
vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období,
za něž byla účetní závěrka sestavena.
✓

Nejvyšší soud ČR v jednom ze starších rozhodnutí konstatoval, že by nemělo být o
rozdělení zisku rozhodováno na podkladě účetní závěrky starší než šest měsíců

❑ Zisk

a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže
společenská smlouva určí jinak.

❑ Podíl

na zisku a jiných vlastních zdrojích je nadále splatný do 3 měsíců ode
dne rozhodnutí o rozdělení zisku, pakliže rozhodnutí nejvyššího orgánu,
zákon či společenská smlouva neurčí jinak
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Rozdělení a výplata zisku a jiných vlastních
zdrojů
▪Bilanční test - § 34/2 - dříve upraven v § 161/4 v (s.r.o.) a v § 350/2 (a.s.)
❑Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit

součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku
hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost
nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných
fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

❑Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní

účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje
právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení
nepřipouští.

▪Test vlastního kapitálu - § 40/1

- dříve upraven v § 350/1 (a.s.)

❑Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje,

pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z
řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení
sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle
zákona nebo společenské smlouvy rozdělit.

❑Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.
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Rozdělení a výplata zisku a jiných
vlastních zdrojů
▪Insolvenční test - § 40/3

✓Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud

by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy
na podíl na zisku.

▪Odpovědnost statutárního orgánu - § 30/3
✓O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Je-li

rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se
nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se
zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

▪Vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích
v rozporu se ZOK

✓§ 348/4 (a.s.): Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba,

které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny
podmínky stanovené tímto zákonem.
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Rozdělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů
▪ Zálohy na výplatu podílu na zisku - § 35/1
▪ O výplatě záloh na podíl na zisku rozhoduje nadále statutární orgán
▪ Lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky (není nutný audit - dispozitivní)
✓ Mezitimní závěrka by měla být co možná nejaktuálnější – odrážet aktuální stav zdrojů ve
společnosti -> péče řádného hospodáře

▪ Z mezitímní účetní závěrky vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na
rozdělení zisku.
▪ Obdobně jako u výplaty podílu na zisku nesmí společnost vyplatit zálohy, pokud by si
tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona.
▪ Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku
hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a
ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle
svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a
společenskou smlouvou.
▪ Záloha na podíl na zisku se vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná
účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení
vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh
na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a nejvyšší orgán rozhodl o
rozdělení této částky.
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Rozdělení a výplata zisku a jiných
vlastních zdrojů
▪Zákaz poskytovat bezúplatná plnění - § 40/5
✓Nově výslovný zákaz poskytovat bezúplatná plnění společníkům nebo osobám
jim blízkým

✓Účelem je zabránit obcházení pravidel o výplatě zisku a jiných vlastních zdrojů
❑ Výjimky:

obvyklé příležitostné dary, slušnostní dary, dary na veřejně prospěšný
účel, výhoda poskytovaná obchodní korporací podle zákona (§ 575/1 písm. c)
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Rozdělení a výplata zisku a jiných
vlastních zdrojů
▪ Shrnutí:
❑Systematická úprava a zpřesnění pravidel pro rozdělení a výplatu podílu na
zisku a jiných vlastních zdrojů
❑Nová pravidla přinesou zvýšenou odpovědnost statutárních orgánů při
rozhodování o vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, resp.
odpovědnost za posouzení souladu takového rozdělení zisku a jiných vlastních
zdrojů s právními předpisy.

❑Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů vyplacené v rozporu se ZOK se vrací
▪ X výjimka u a.s. – nevrací, ledaže osoba nebyla v dobré víře

❑Vyplacené zálohy na podíl na zisku jsou obecně vratné
❑Změny týkající se pravidel pro podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se
uplatní od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2021.
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Zpráva o vztazích
▪ Zpráva o vztazích
„Statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního
období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za
uplynulé účetní období“ - § 82/1
▪ Změny po novele:
✓ zpřesnění povinných náležitostí zprávy o vztazích
✓ nová ustanovení upravující okruh informací, jež se ve zprávě o vztazích neuvádějí,
respektive se uvádějí pouze v obecné podobě
✓ otázka přezkoumání zprávy o vztazích auditorem

✓ otázka publicity zprávy o vztazích (ukládání do sbírky listin obchodního rejstříku)

▪ Přechodné ustanovení (bod 8): „Zpráva o vztazích za účetní období započaté
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zpracovává podle zákona č.
90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
✓ x pravidla pro přezkum zprávy o vztazích včetně řízení o jmenování znalce pro účely
přezkumu se poprvé použijí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
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Zpráva o vztazích

▪ Zpráva o vztazích
▪ § 82/1

Ve zprávě o vztazích se uvedou
a) struktura vztahů mezi osobami podle odstavce 1,
b) úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů podle písmene a),
c) způsob a prostředky ovládání,
d) přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v
zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky za účetní
období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích, a
e) přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými a.
f) posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72.
(3) Nemá-li statutární orgán potřebné informace pro vypracování zprávy o vztazích, tuto
skutečnost ve zprávě s vysvětlením uvede.
(4) Statutární orgán ve zprávě o vztazích zároveň zhodnotí výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů
mezi osobami podle odstavce 1 a uvede, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro
ovládanou osobu plynou rizika. Současně uvede, zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo
bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo 72.
(5) Ve zprávě o vztazích se neuvádí informace, které podléhají ochraně nebo utajení podle jiného
právního předpisu. V takovém případě musí zpráva obsahovat sdělení, že je neúplná a z jakého
důvodu se jinak vyžadované informace neuvádějí.
(6) Informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, se ve zprávě o vztazích uvádí v
přiměřené míře zobecnění, která odpovídá účelu zprávy o vztazích.
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Účetní závěrka, zpráva o vztazích
▪ Zpráva o vztazích
❑Ověření zprávy o vztazích auditorem
§ 83
(1) Má-li ovládaná osoba kontrolní orgán, přezkoumá tento orgán zprávu o vztazích. O výsledcích
přezkumu informuje její nejvyšší orgán a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na
vyrovnání újmy podle § 71 nebo 72.
(2) Zjistí-li kontrolní orgán v rámci ověřování zprávy o vztazích, že zpráva obsahuje vady, vyzve
statutární orgán k nápravě.
(3) Přezkum zprávy o vztazích kontrolním orgánem se nevyžaduje, je-li ovládající osobou jediný
společník ovládané osoby, nebo jsou-li všichni společníci ovládané osoby osobami jednajícími ve
shodě vůči ovládané osobě.
(4) Vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, je zpráva o vztazích její součástí a podléhá tak
ověření auditorem.

❑Publicita zprávy o vztazích
§ 84/2
Vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, uloží zprávu o vztazích do sbírky listin jako součást
výroční zprávy. V opačném případě ji ovládaná osoba uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení
účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva o vztazích zpracovává.
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Účetní závěrka, zpráva o vztazích

▪ Následky porušení povinnosti uložit listiny do sbírky
✓novela zákona č. 314/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - nový
§ 105a

-> Zavedení nové sankce proti neaktivním obchodním korporacím
❑Nová sankce dle § 105a zákona o veřejných rejstřících

➢Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za

nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji
rejstříkový soud, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy předložila
všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin.

➢Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci doručit, zahájí rejstříkový

soud řízení o jejím zrušení; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše
rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku.

➢Nevyjde-li v průběhu řízení o zrušení obchodní korporace najevo, že majetek
obchodní korporace postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace, rozhodne
rejstříkový soud, pokud by tím nebylo podstatně zasaženo do práv třetích osob, o
zrušení obchodní korporace bez likvidace; jinak rozhodne o zrušení obchodní
korporace s likvidací.
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪ Změny v:

❑Svolávání a průběhu VH

▪ pozvánka na VH (a.s.), zástupce na valné hromadě

❑Rozhodování VH

▪ sistace hlasovacího práva, dodatečné hlasování, protest, rozhodování per rollam

❑Působnost VH

▪ Převod/zastavení části závodu

➢nová pravidla pro valné hromady se použijí až na valné hromady,
které budou svolány od 1.1.2021:
▪ Přechodné ustanovení ZOK (bod 12): „Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona učiněno právní jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu obchodní
korporace, dokončí se takto zahájený proces podle zákona č. 90/2012 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪ Svolání valné hromady (a.s.):
➢ Pravidla pro rozesílání pozvánek akcionářům - § 406/1
✓ Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku
na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

✓ Pozvánka musí být zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu
uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na
majitele na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
X Nově již nelze v případě akcionářů vlastnících akcie na majitele považovat pozvánku na
valnou hromadu za doručenou jejím pouhým uveřejněním

➢ Rozhodování o změně stanov - § 407/3
❑ Je-li

na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu
obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov.

❑ Úplný návrh změny stanov představenstvo nebo správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému
akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti
zdarma do návrhu změny stanov.
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪ Zástupce na valné hromadě - § 168/3 (s.r.o.), § 399/2 (a.s.)
▪ Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba,
neurčí-li společenská smlouva jinak.
✓ Advokát, daňový poradce aj.

▪ POZOR: U s.r.o. doprovod musí doložit, že je zavázán alespoň ke stejné
povinnosti mlčenlivosti jako společník
▪ Dispozitivní - společenská smlouva může vyloučit

▪ Dlouhé přechodné období 2 roky – dává možnost společnostem, aby si tento
institut upravili podle svých představ v SS

✓ přechodné ustanovení ZOK (bod 12):
„§ 138/3, § 188/2, § 399/2 a § 413/1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb. se po dobu 2 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí na kapitálovou společnost, která vznikla přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a jejíž společenská smlouva neupravuje přítomnost
jiných osob než společníků na zasedání nejvyššího orgánu kapitálové společnosti.“
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪Sistace (odebrání) hlasovacího práva

- § 173 (s.r.o.), § 426

písm. e) (a.s.), § 660 písm. e) (družstvo)
▪ Společník nevykonává hlasovací právo, jestliže tak určí společenská smlouva z
jiného důležitého důvodu.
▪ Akcionář nevykonává své hlasovací právo z jiného důležitého důvodu určeného
ve stanovách
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪ Dodatečné hlasování - § 174
➢

❑

Změna v právní úpravě dodatečného výkonu hlasovacího práva společníka nepřítomného na jednaní valné
hromady

Současná úprava

➢ Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a
to nejdéle do 7 dnů ode dne konání VH
➢ velmi liberální úprava: pokud to SS nevyloučila, do 7 dnů od konání VH mohl společník zaslat svůj
dodatečný hlas -> v rámci všech usnesení VH, mohl hlasovat všemi možnými způsoby (pro, proti,
zdržet se) => v praxi nejisté, zda nějaké rozhodnutí bylo či nebylo přijato (až do okamžiku uplynutí
lhůty pro dodatečné hlasování)

❑

Nová úprava:

➢ Dodatečně hlasovat bude možné pouze v případech předvídaných § 171 odst. 2 (tj. kdy má být
rozhodnutím valné hromady o změně společenské smlouvy zasaženo do práv nebo povinností společníka,
případně do práv a povinností všech společníků)
➢ S usnesením valné hromady bude možné vyslovit pouze souhlas
➢ Písemně nebo jiným vhodným způsobem určeným ve společenské smlouvě -> podmínka: ověření
totožnosti a určení podílů, s nimiž je spojeno vykonávané právo, jinak se k souhlasu nepřihlíží
➢ Ve lhůtě 7 dní ode dne konání VH musí být souhlas společnosti doručen
➢ Rozhodnutí valné hromady, u něhož je přípustné dodatečné hlasování, bude nutné osvědčit veřejnou
listinou.
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪ Protest na valné hromadě
✓ Podání protestu je neopominutelnou podmínkou pro úspěšné dovolání se neplatnosti
rozhodnutí valné hromady

❑ Změny - § 192:
▪ § 192/2: „Neplatnosti usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nebyl-li proti
usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze
závažného důvodu“.

▪ Výjimka: protest nebyl podán ze závažného důvodu.
▪ Na rozdíl od stávající úpravy bude nutné protest dostatečně odůvodnit a tedy dát
společnosti na vědomí, v čem společník spatřuje rozpor se zákonem, zakladatelskými
dokumenty či dobrými mravy.
▪ Platnost usnesení valné hromady může být napadána pouze v rozsahu, v jakém byl
protest podán a odůvodněn.
▪ Obsah protestu bude dle Novely obligatorní součástí zápisu z valné hromady.
▪ Společník se může domáhat neplatnosti usnesení valné hromady i v případě, že sám
protest nepodal, a to v rozsahu, v jakém podal protest jiný společník.
▪ Novela umožňuje, aby výše uvedená povinnost odůvodněného protestu jako podmínka
pro dovolání se neplatnosti usnesení valné hromady byla vyloučena ve společenské
smlouvě společnosti.
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE
▪ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM - § 175 (s.r.o.), § 418 (a.s.)
➢Současná úprava v s.r.o.:
✓§ 175 odst. 3: „Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo
osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu
rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být
úředně ověřen.“
▪ Požadavek zákonodárce na notářský zápis v s.r.o. je obcházen
rozhodováním per rollam
-> Přijímá-li valná hromada usnesení, jež musí být ex lege osvědčeno notářským zápisem,
mimo své zasedání (per rollam), není osvědčení notářským zápisem nutné; postačí, jsou-li
úředně ověřeny podpisy společníků na jejich vyjádřeních POZOR: v rozporu s evropským

právem

➢Nová pravidla per rollam v s.r.o. (a.s.):
✓Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno
veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny
✓Společníkům se rozešle kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam
✓Vyjádření společníka: uvede se i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
✓Notářský zápis o rozhodování per rollam
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VALNÉ HROMADY PO NOVELE

▪Působnost VH po novele - § 190 (s.r.o.), § 421 (a.s.)
❑ Schválení převodu/zastavení části závodu
->otázka, v jakých případech musí být převod/zastaveni části závodu schvalován VH
▪

Dvě teorie:
➢ Formálně-materiální pojetí – souhlasu VH podléhá pouze převod/zastavení takové části jmění, které je
nějakým způsobem formálně vymezeno, tak, že se jedná o pobočku, organizační složku, to zároveň za
podmínky, že by takový převod/zastavení znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo
předmětu podnikání či činnosti společnosti.
➢ Materiální pojetí – souhlasu VH podléhá převod/zastavení významné části jmění, jedná se vždy o jakoukoli
část majetku, za podmínky, že takový převod/zastavení představuje významnou změnu předmětu podnikání či
činnosti společnosti
➢ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018 – příklon k formálně-materiálnímu
pojetí
➢ Novela - návrat k materiálnímu pojetí
❑ „Schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou

změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.“

➢ Schválení vyžadováno ze strany VH kupujícího i prodávajícího
➢ Předmět podnikání nebo činnosti společnosti je povinnou náležitostí společenské smlouvy společnosti a je
závislý na vůli společníků.
➢ Doporučení: ve stanovách a SS konkrétněji vymezit předmět podnikání a činnosti společnosti tak, aby
zahrnul i aspekt majetkový (předmět činnosti jako správa konkrétní budovy…)

➢ Důsledky neschválení: relativní neplatnost právního jednání (§ 48 ZOK)
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HLAVNÍ ZMĚNY
Účetní závěrka, zpráva o vztazích

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

Ověření zprávy o vztazích, která je součástí výroční
zprávy, auditorem

Sjednocení pravidel pro rozdělování zisku a jiných
vlastních zdrojů („JVL“) v ZOK

a.s. – zpřesnění pravidel pro rozesílání pozvánek

Zpřesnění obsahových náležitostí zprávy o vztazích,
vymezení okruhu informací, které se ve zprávě o
vztazích neuvádějí, či pouze v obecné míře

Účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní
období jako způsobilý podklad pro rozdělení zisku a
JVL až do konce následujícího účetního období

Nový institut „zástupce na valné hromadě“

Zpřesnění lhůt pro ukládání zprávy o vztazích do
sbírky listin OR

Rozdělení a výplata zisku je přípustná při splnění
testu ziskovosti (§ 34/2), testu vlastního kapitálu (§
42/2) a insolvenčního testu (§ 40/3)

Rozšíření „sistace hlasovacího práva“ (možnost ve
společenské smlouvě či stanovách upravit další
důvody, pro které společník, akcionář má omezená
hlasovací práva)

Zavedení nové sankce pro neaktivní obchodní
společnosti - § 105a zákona o veřejných rejstřících

Zákaz poskytování bezúplatných plnění společníkovi
nebo osobě jemu blízké mimo stanovené výjimky

Zúžení práva na „dodatečné hlasování“

Zisk a JVL vyplacený v rozporu se ZOK se vrací
(x a.s. – nevrací se, ledaže osoba nebyla v dobré víře)

Změny „protestu“– povinnost protest odůvodnit,
podaný protest bude v zápisu zapsán automaticky
(bez nutnosti žádat o zápis), usnesení VH lze napadat
pouze v rozsahu podaného protestu (výjimka: podání
protestu bránily závažné důvody)

Povinnost zakládat do sbírky listin nejen návrhy na
rozdělení zisku, ale nově také i na rozdělení jiných
vlastních zdrojů

Změny v rozhodování per rollam:
Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné
hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh
rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné
listiny;
povinnost vyhotovit NZ o návrhu rozhodnutí per
rollam a NZ o přijatém rozhodnutí per rollam

Vyplacená záloha na podíl na zisku je obecně
vratná, splatná do 3 měsíců ode dne, kdy účetní
závěrka byla nebo měla být schválena.

Upřesnění a rozšíření působnosti VH
- Převod části závodu -> příklon k materiálnímu
pojetí
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Valné hromady

Děkuji za pozornost
stroblova@peterkapartners.cz
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