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ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ PODÍLŮ CHANGES IN THE LEGAL 
REGULATION OF BUSINESS 
SHARES 

Podíl představuje účast společníka v obchodní 
korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. 
V akciové společnosti je podíl reprezentován akciemi 
jakožto cennými papíry nebo zaknihovanými 
cennými papíry. Jaké konkrétní změny přináší novela 
zákona o obchodních korporacích (“ZOK“) v této 
oblasti? 

A business share represents a shareholder’s 
interest (participation) in a company and the 
rights and duties attached thereto. In a joint-stock 
company, the business share is represented by 
shares as securities or book-entry securities. What 
specific changes does the amendment to the 
Business Corporations Acts („BCA”) bring in this 
area? 
 

Podíl/akcie s vysílacím právem A business share/shares with the right to 
appoint/recall members of appointed 
bodies 

Úplnou novinkou ve společnosti s ručením 
omezeným je v § 194a ZOK zakotvení možnosti 
vydání podílu s tzv. vysílacím právem. Jedná se 
o podíl, s nimž je spojeno právo jmenovat jednoho 
nebo více jednatelů společnosti a takto jmenované 
jednatele odvolat. Obdobně je v akciové společnosti 
v § 438a ZOK stanovena možnost vydat akcie, s nimiž 
je spojeno právo jmenovat a odvolat jednoho nebo 
více členů představenstva a takto jmenovaného člena 
představenstva odvolat. Zákon zároveň stanovuje, že 
počet jednatelů/členů představenstva jmenovaných 
společníkem/akcionářem nesmí překročit počet 
jednatelů/členů představenstva jmenovaných valnou 
hromadou. Uvedené se vztahuje také na jmenování 
a odvolání členů dozorčí a správní rady. Vznik tohoto 
zvláštního druhu podílu/akcií musí být připuštěn 
společenskou smlouvou/ stanovami. 

There is a complete novelty in the case of 
a limited-liability company, specifically under 
Section 194a BCA; the possibility of issuing 
a business share with the right to appoint/recall 
members of elected bodies. This means a business 
share is associated with the right to appoint one 
or more Executive Directors of the company, and 
also to recall such appointed Executive Directors. 
Similarly, in a joint-stock company, Section 438a 
BCA provides for the possibility of issuing shares 
associated with the right to appoint and recall one 
or more members of the Board of Directors. 
Simultaneously, the BCA stipulates that the 
number of Executive Directors/members of the 
Board of Directors appointed by the shareholder 
(holding the abovementioned special business 
share/share) may not exceed the number of 
Executive Directors/members of the Board of 
Directors appointed by the General Meeting. 



The above also applies to the appointment and 
recall of members of the Supervisory Board and 
Administrative Board. The creation of this special 
type of business share/shares must be explicitly 
permitted by the Articles of Association.  

Převoditelnost podílů/akcií Transferability of business 
shares/shares 

Nově se v § 209 odst. 2 ZOK stanoví výslovně, že 
smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením 
omezeným musí mít písemnou formu s úředně 
ověřenými podpisy. Podle stávající právní úpravy je 
dovozováno, že smlouva může být uzavřena i ústně, 
na druhou stranu však společnosti musí být doručena 
v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, jinak 
není převod podílu vůči společnosti účinný.  

Newly, Section 209(2) BCA stipulates explicitly 
that a share transfer agreement in a limited 
liability company must be in writing with officially 
certified signatures. Under the current legislation, 
it is interpreted that the agreement could also be 
concluded orally; however, the agreement must be 
delivered to the company in writing with officially 
certified signatures; otherwise the transfer is 
ineffective towards the company. 

Nově je do daného ustanovení vložen § 209 odst. 4, 
který stanoví po vzoru akciové společnosti, že pokud 
je převoditelnost podílu omezena jinak než udělením 
souhlasu některého z orgánu společnosti, je smlouva 
o převodu podílu uzavřená v rozporu s daným 
omezením neplatná. V případě akcií na jméno tak 
stanovuje již stávající právní úprava v § 271 odst. 3 
ZOK. Ku příkladu společenská smlouva či stanovy 
mohou podmínit převod podílu či akcií na jméno 
uplynutím určité doby od jejich nabytí. 

Section 209(4) BCA is newly inserted in the above 
Section 209 of the BCA stipulating, similarly as in 
the case of a joint-stock company, that if the 
transferability of a business share is restricted 
other than by the consent of one of the company’s 
bodies, then the share transfer agreement 
concluded contrary to such restriction shall be 
invalid. In the case of registered shares, the 
current legislation provides for this rule in Section 
271(3) BCA. For example, the transfer of 
a business share or registered shares could be 
conditional upon expiration of a certain period 
from their acquisition. 

Nově se v § 270 odst. 2 ZOK stanoví, že omezení 
převoditelnosti akcií na jméno či její změna (tedy 
i zrušení omezení převoditelnosti) je účinná až dnem 
zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.  

It is newly stipulated in Section 270(2) BCA that 
a restriction of the transferability of registered 
shares or its change (i.e., also the lifting of such 
transferability restriction) is effective upon its 
registration in the Commercial Register.  

Zástava podílu a jiná věcná práva spojená 
s podílem 

Pledge of a business share and other 
rights in rem connected with the 
business share 

Novela zákona zcela vypouští stávající ustanovení 
§ 32 odst. 3 ZOK, které stanovuje, že zastavit podíl lze 
za stejných podmínek, za nichž ho lze převést.  

The amendment to the BCA removes the existing 
provision of Section 32(3) BCA, which stipulates 
that a business share may be pledged under the 
same conditions under which it may be 
transferred. 

Nově se zástava podílu bude řídit obecnou úpravou 
v § 1320 a násl. občanského zákoníku, který sice 
shodně jako výše uvedené stanovuje, že pro zástavu 
podílu platí stejné podmínky jako pro jeho převod. 
Zároveň avšak společnostem umožňuje ve 
společenské smlouvě zpřísnit podmínky, než jaké 
platí pro převod podílu nebo zastavení podílu zcela 
vyloučit. To ku příkladu znamená, že zastavení podílu 
společnosti s ručením omezeným bude možné úplně 
vyloučit a zároveň bez dalšího připustit neomezenou 
převoditelnost podílu. 

Newly, the pledge of a business share shall be 
governed by the general regulation in Section 
1320 et seq. of the Civil Code, which, similarly to 
the above, stipulates that the same conditions 
apply to the pledge of a business share as to its 
transfer. However, it simultaneously allows 
companies in their Articles of Association to 
impose stricter conditions for the pledge than for 
the transfer of a business share, or even to 
prohibit pledging of a business share. This means, 
for example, that pledging of a business share in 
a limited liability company can be completely 
prohibited and at the same time unlimited 
transferability of a business share can be allowed. 

Novela zákona také v § 32 odst. 5 ZOK stanoví, že na 
zřízení a vznik jiného věcného práva než zástavního 
práva k podílu v obchodní korporaci, který není 

The amendment to the BCA also stipulates in 
Section 32(5) that the provisions of the Civil Code 
on the establishment and creation of a pledge of 



představován cenným papírem nebo zaknihovaným 
cenným papírem, se použijí obdobně ustanovení 
občanského zákoníku o zřízení a vzniku zástavního 
práva k podílu v korporaci. Do obchodního rejstříku 
se tak nově bude zapisovat např. předkupní právo 
k podílu společnosti s ručením omezeným, který není 
představován kmenovým listem. Tato jiná věcná 
práva vznikají až dnem zápisu do obchodního 
rejstříku. 

a business share in a company shall apply 
similarly to the establishment and creation of 
a right in rem other than a pledge of a business 
share which is not represented by a security or 
a book-entry security. Thus, for example, a pre-
emption right to a business share in a limited 
liability company (not represented by a common 
certificate) will be newly registered in the 
Commercial Register. These other rights in rem 
become effective upon their registration in the 
Commercial Register. 
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