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SPOLEČNOSTI BY MĚLY 
ZKONTROLOVAT A UPRAVIT SVÉ 
SPOLEČENSKÉ SMLOUVY 

COMPANIES SHOULD REVIEW 
AND AMEND THEIR ARTICLES OF 
ASSOCIATION 

Novela zákona o obchodních korporacích („ZOK“), 
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021, přinesla 
i změny, které mohou mít vliv na ustanovení 
společenských smluv (či stanov) mnoha společností.  

The Amendment of the Business Corporations Act 
(“BCA”), which became effective as of 1 January 
2021, has also brought some changes which may 
affect the Articles of Association of many 
companies.  

V květnu 2021 navíc Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, 
podle kterého ustanovení společenské smlouvy 
o předmětu podnikání „výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 
je z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé 
a nepřihlíží se k němu. Podle Nejvyššího soudu na 
základě takového ustanovení ani není možné takový 
předmět podnikání zapsat do obchodního rejstříku. 
Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu byla podána 
ústavní stížnost, a i očekávané rozhodnutí Ústavního 
soudu může mít na další vývoj v této oblasti 
významný vliv. 

Additionally, the Supreme Court held in May 2021 
that a provision of the Articles of Association 
stipulating the scope of business as “production, 
trade and services not listed in Annexes 1 to 3 of 
the Trade Licensing Act” is non-existent and 
should be disregarded due to its ambiguity. 
According to the Supreme Court, such scope of 
business cannot thus be registered in the 
Commercial Register pursuant to such provision. 
A constitutional complaint was filed against the 
Supreme Court’s decision and the upcoming 
Constitutional Court’s decision may have 
a significant impact on further developments in 
this area. 

Z těchto důvodů a s ohledem na níže uvedená 
pravidla doporučujeme zkontrolovat stávající znění 
společenských smluv a přizpůsobit je nové právní 
úpravě. 

For these reasons and with regard to the rules set 
out below, we recommend reviewing the current 
wording of the Articles of Association and 
adapting them to the new rules. 

 

Obecná povinnost přizpůsobit společenskou 
smlouvu nové právní úpravě 

General duty to adapt the Articles of 
Association to the new legislation 

Ustanovení společenských smluv, která po účinnosti 
novely odporují kogentním ustanovením 
novelizovaného ZOK, pozbyly dnem 1. ledna 2021 
závaznosti. Společnosti jsou nyní povinné do 1. ledna 

Provisions of the Articles of Association, which 
are not in accordance with the mandatory 
provisions of the amended BCA became 
ineffective as of 1 January 2021. Companies are 
currently obliged to adapt theirs Articles of 



 

 

2022 přizpůsobit své společenské smlouvy nové 
právní úpravě a doručit je do sbírky listin. 

Association to the new legislation and file them to 
the Collection of Deeds of the Commercial 
Register by 1 January 2022. 

V případě nesplnění této povinnosti hrozí společnosti 
pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč podle 
zákona o veřejných rejstřících. Porušení povinnosti 
uložit listinu do sbírky listin může být sankcionováno 
i pokutou až do výše 100.000 Kč podle zákona 
o některých přestupcích. 

A company may face a fine of up to CZK 100,000 
for non-compliance pursuant to the Public 
Registers Act. A breach of duty to file a document 
in the Collection of Deeds may also be sanctioned 
by a fine of up to CZK 100,000 under the Act on 
Certain Administrative Offences. 

Neplnění těchto povinností může znamenat porušení 
péče řádného hospodáře u členů statutárních orgánů 
a z toho plynoucí nepříznivé důsledky přímo pro tyto 
osoby. 

Failure to comply with such duties may lead to the 
breach of statutory bodies’ duty to act with due 
managerial care and negative consequences 
arising therefrom directly for such persons. 

Neuložení dokumentu do sbírky listin může dokonce 
vést k trestněprávním sankcím při naplnění skutkové 
podstaty trestného činu zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku. 

Failure to file a document in the Collection of 
Deeds may even lead to criminal penalties for the 
criminal offence of distortion of data on the state 
of business and assets under Section 254 of the 
Criminal Code. 

 

Účast jiných osob na valné hromadě The presence of other persons at the 
General Meeting 

Novela ZOK výslovně připustila, neurčí-li 
společenská smlouva jinak, aby na valné hromadě se 
společníkem mohla být přítomna i jedna jím určená 
osoba, která je zavázána alespoň ke stejné 
mlčenlivosti jako společník. 

Unless the Articles of Association stipulate 
otherwise, the BCA amendment explicitly permits 
shareholders to attend General Meetings together 
with another person, who is bound by a 
confidentiality obligation at least to the same 
extent as the shareholder. 

Pokud společenská smlouva společnosti, která 
vznikla do 31. prosince 2020, neupravuje přítomnost 
jiných osob než společníků na valné hromadě, výše 
uvedená možnost účasti jiných osob se neuplatní do 
1. ledna 2023. 

If the Articles of Association of a company 
incorporated by 31 December 2020 do not cover 
the presence of persons other than shareholders 
at the General Meeting, the above change will not 
apply until 1 January 2023. 

 

Vztah společenské smlouvy a smlouvy o 
výkonu funkce 

The relationship between Articles of 
Association and Executive Service 
Agreement 

Novela ZOK zavedla obecné pravidlo, podle něhož je-
li zde rozpor mezi společenskou smlouvou 
a smlouvou o výkonu funkce, uplatní se ujednání 
společenské smlouvy. Pokud je však smlouva 
o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro 
změnu společenské smlouvy (notářský zápis se 
v tomto případě nevyžaduje), použijí se ujednání ve 
smlouvě o výkonu funkce. U smluv o výkonu funkce, 
schválených do konce roku 2020 se postupuje podle 
předchozího znění ZOK. 

The BCA amendment has introduced a general 
rule, under which if there is a discrepancy 
between the Executive Service Agreement and the 
Articles of Association, the provisions of the 
Articles of Association will prevail. However, if the 
Executive Service Agreement has been approved 
by the shareholders’ majority required for the 
amendment of the Articles of Association 
(notarial deed is not required in such case), the 
provisions of the Executive Service Agreement 
will prevail. In relation to the Executive Service 
Agreements approved by the end of 2020, the 
previous BCA rules will apply. 

 

Monistické akciové společnosti  Monistic joint-stock companies 

Zrušením institutu statuárního ředitele se správní 
rada jakožto kolektivní orgán stala statutárním 
orgánem monistické akciové společnosti. Pokud 
stanovy neupravují způsob jednání za společnost, je 
každý člen správní rady oprávněn jednat za 

By repealing the position of the Statutory 
Director, the Administrative Board as a collective 
body has become the statutory body of the 
monistic joint-stock company. Each 
Administrative Board member will be authorised 



 

 

společnost samostatně. Ve stanovách je tedy vhodné 
upravit i způsob jednání členů správní rady za 
společnost.  

to represent the company individually, unless the 
Articles of Association stipulate otherwise. 
Therefore, it is recommended that the Articles of 
Association stipulate the method of 
representation of the Administrative Board 
members. 

Novela v původním znění stanovovala v § 457 odst. 1 
ZOK pravidlo, že správní rada musí být minimálně 
tříčlenná. Toto pravidlo se ve finální verzi novely 
ZOK neprosadilo, proto by se nemělo uplatnit ani 
přechodné ustanovení novely, podle kterého mají 
společnosti upravit stanovy nejpozději v den konání 
volby nových členů správní rady nebo při první 
změně počtu členů správní rady. 

Section 457(1) BCA of the originally proposed 
amendment stipulated a general rule that the 
Administrative Board consists of at least three 
members. This rule is not included in the final 
version of the BCA amendment; therefore, the 
transitional provision of the amendment that 
stipulates that companies should amend the 
Articles of Association at the latest as of the day of 
appointment of new Administrative Board 
members or the first change of the number of the 
Administrative Board members, should not be 
applicable. 

 

Akciové společnosti, kde část členů dozorčí 
rady volí zaměstnanci 

Joint-stock companies where some 
Supervisory Board members are elected by 
employees 

Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být 
nově pouze zaměstnanec, který je v pracovním 
poměru ke společnosti. Stanovy mohou určit, že 
členu dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká 
funkce skončením pracovního poměru ke 
společnosti, pokud odešel do důchodu. 

Newly, only a person in the employment 
relationship with the company may become 
a Supervisory Board member elected by 
employees. The Articles of Association can 
stipulate that the position of such member does 
not terminate with the termination of the 
employment relationship because of retirement. 

Pokud člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci nebyl 
ke dni 1. ledna 2021 v pracovním poměru ke 
společnosti, jeho funkční období doběhne podle 
dosavadních pravidel a jeho funkce nezanikne. 

If the Supervisory Board member elected by 
employees was not in an employment relationship 
with the company as of 1 January 2021, his/her 
office will run according to the previous 
legislation and his/her office will not terminate. 

Akciové společnosti, které již dříve přizpůsobily 
stanovy požadavkům § 448 ZOK podle jedné 
z předchozích novel (zákon č. 458/2016 Sb.), jsou 
povinny upravit stanovy a volební řády novým 
pravidlům podle § 448 a § 448a ZOK nejpozději do 
1. ledna 2026. 

Joint-stock companies which have adapted their 
Articles of Association to the requirements of 
Section 448 BCA according to one of the previous 
amendments (Act No. 458/2016 Coll.) are obliged 
to adapt their Articles of Association and Election 
Code to the new rules in Section 448 and Section 
448a BCA by 1 January 2026. 
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