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DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ STOJÍ ZA 
VAŠI POZORNOST 

REMAINING CHANGES WORTH 
YOUR ATTENTION 

Valná hromada akciové společnosti bude 
až na výjimky rozhodovat o změně stanov 

The General Meeting of joint-stock 
companies will, with some exceptions, 
decide on amendments of the Articles of 
Association 

(§ 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních 
korporacích („ZOK“)) 

(Section 421(2)(a) Business Corporations Act 
(„BCA”)) 

Doposud podle ZOK o změně stanov rozhodovala 
valná hromada akciové společnosti, pokud tak určily 
stanovy. Novela tedy rozšiřuje pravomoc valné 
hromady a tato bude o změně stanov rozhodovat již 
na základě zákona, aniž by k tomu musela být 
zmocněna stanovami. 

Previously under the BCA, the General Meeting of 
a joint-stock company decided on the change of 
the Articles of Association („AoA”), if it was 
stipulated by the AoA. The amendment therefore 
expands the powers of the General Meeting, 
which will decide on the amendment of the AoA 
on the basis of the law, without having to be 
authorised to do so by the AoA. 
 

Návrh změny stanov se bude uveřejňovat 
spolu s pozvánkou na valnou hromadu na 
internetových stránkách společnosti 

Proposed changes to the AoA will be 
published together with the General 
Meeting invitation on the company’s 
website 

(§ 407 odst. 3 ZOK) (Section 407(3) BCA) 

V akciových společnostech se nově nemusí 
akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu 
zasílat úplný návrh změn stanov. Postačí, pokud 
pozvánka obsahuje stručný a výstižný popis 
a odůvodnění navrhovaných změn stanov.  

In joint-stock companies, it will no longer be 
necessary to send a complete draft amendment of 
the AoA together with the invitation to the 
General Meeting. It is sufficient if the invitation 
contains a brief and accurate description and 
a justification of the proposed amendments of the 
AoA.  

Úplný text návrhu změn stanov však musí být 
umístěn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na 
internetových stránkách společnosti a dále musí být 

However, the full text of the draft amendments of 
the AoA must be published together with the 
General Meeting invitation on the company’s 



zpřístupněn v sídle společnosti. Akcionář musí být 
v pozvánce upozorněn na právo nahlédnout do 
návrhu změny stanov ve lhůtě uvedené v pozvánce. 

website, and must also be made available at the 
company’s registered office. The shareholder must 
be notified in the General Meeting invitation 
about the right to inspect the draft amendment of 
the AoA within a time period stipulated in the 
invitation. 

Pro účely uveřejňování pozvánky na valnou hromadu 
a dalších informací určených pro akcionáře na 
internetových stránkách společnosti lze pak na 
internetových stránkách zřídit sekci přístupnou 
pouze akcionářům. Tímto způsobem lze chránit 
citlivé či jiné důvěrné informace před širokou 
veřejností. 

For the purposes of publishing the General 
Meeting invitation and other information 
intended for shareholders on the company’s 
website, a section accessible only to shareholders 
may be established on the website. Sensitive or 
other confidential information can be protected 
from the general public in this way. 
 

Vypuštění některých údajů ze společenské 
smlouvy či stanov společností s ručením 
omezeným a akciových společností bude 
snazší 

Deletion of certain provisions from the 
AoA of limited liability companies and 
joint-stock companies will be easier 

(§ 146 odst. 3 a § 250 odst. 4 ZOK) (Sections 146(3) and 250(4) BCA) 

Novela výrazně zjednodušuje smazání údajů, které 
musí být součástí zakladatelského právního jednání 
při založení společnosti (např. údaj o vkladové 
povinnosti zakladatelů, určení hodnoty nepeněžitých 
vkladů, určení členů orgánů společnosti a určení 
správce vkladů). Vypuštění těchto údajů se dle novely 
nepovažuje za změnu zakladatelského právního 
jednání. To znamená, že rozhodnutí o této změně 
nebude nutné přijmout ve formě notářského zápisu 
a zároveň pro jeho přijetí stačí souhlas prosté většiny 
společníků (nikoliv dvoutřetinová většina hlasů všech 
společníků jako dosud). 

The amendment significantly simplifies the 
deletion of provisions that must be part of the 
AoA when setting up a company (e.g., information 
on the founders’ contribution obligation, value of 
in-kind contributions, appointment of the first 
members of the company’s bodies, and 
appointment of the contribution administrator). 
According to the amendment, the deletion of such 
provisions is not considered a change of the AoA. 
A decision on this change will therefore not 
require a notarial deed, and the consent of 
a simple majority of shareholders will be 
sufficient for its adoption (i.e., not the two-thirds 
majority of shareholders as before). 

Nad to lze rozhodnutí o vypuštění těchto údajů svěřit 
prostřednictvím společenské smlouvy statutárnímu 
orgánu, což ještě výrazněji zjednodušuje tento 
postup. 

Furthermore, the decision to delete such 
provisions can be entrusted to a statutory body 
through the AoA, which simplifies this procedure 
even more. 
 

Podíly a akcie bez hlasovacího práva Ownership interests and shares without 
a voting right 

(§ 135 odst. 3, 4 a § 276 odst. 2, 3 ZOK) (Sections 135(3)(4) and 276(2)(3) BCA) 

Novela stanovuje možnost ve společnosti s ručením 
omezeným vydat podíly bez hlasovacího práva, musí 
však být upraveny ve společenské smlouvě. Ve 
společnosti musí být alespoň jeden podíl, se kterým 
je spojeno hlasovací právo. 

The amendment provides the possibility to issue 
ownership interests in limited liability companies 
with no voting rights, if they are governed in the 
AoA. However, there must be at least one 
ownership interest with voting rights in the 
company. 

I v akciových společnostech novela výslovně připouští 
vydání jiných než prioritních akcií, se kterými nebude 
spojeno hlasovací právo. Prioritní akcie se 
standardně vydávaly bez hlasovacího práva již podle 
stávající úpravy, pokud ve stanovách nebylo 
stanoveno jinak. I zde je zakotvena početní limitace – 
souhrn jmenovitých hodnot akcií bez hlasovacího 
práva nesmí přesáhnout 90 % základního kapitálu. 
V souvislosti s tím novela zakotvuje povinnost určit 
ve stanovách, jaká váha hlasů je spojena s jednou 
akcií bez hlasovacího práva pro případy, kdy 

The amendment explicitly allows the issue of 
other than preference shares with no voting rights 
also in joint-stock companies. Preference shares 
were normally issued without voting rights even 
under the current BCA, unless the AoA stipulated 
otherwise. This possibility comes with certain 
limitation as well – the sum of the nominal values 
of shares without voting rights may not exceed 
90% of the registered capital. In connection with 
this, the amendment stipulates the obligation to 
determine in the AoA the number of votes 



hlasovací právo „ožije“ (např. vyžaduje-li ZOK 
hlasování na valné hromadě podle druhu akcií). 

associated with one share without a voting right 
for cases where the voting right “comes to life” 
(e.g., if the BCA requires voting at the General 
Meeting by share type). 

Společenská smlouva či stanovy mohou dále rozšířit 
důvody pro zákaz výkonu hlasovacího práva, např. 
z důvodu střetu zájmů. 

The AoA may further extend the grounds for 
prohibiting the exercise of voting rights, e.g. due 
to a conflict of interests. 
 

Změna v právní úpravě zákazu konkurence Change of the regulation of the 
non-compete obligation 

(§ 199, § 441, § 451 a § 459 ZOK) (Sections 199, 441, 451 and 459 BCA) 

Dle úpravy ZOK před novelou bylo možné prolomit 
zákaz konkurenčního jednání pro jednatele se 
svolením všech společníků. Jednatel má povinnost 
informovat o možném konkurenčním jednání 
a společníci mají možnost vyslovit nesouhlas. 
Podobná pravidla platila i pro členy představenstva, 
dozorčí rady a správní rady. Zároveň bylo možné 
upravit zákaz konkurenčního jednání ve společenské 
smlouvě či stanovách o další omezení nad rámec 
zákona. 

According to the BCA prior to the amendment, it 
was possible to remove the non-compete 
obligation for Executive Directors with the 
consent of all shareholders. The Executive 
Director is obliged to notify shareholders about 
possible competitive behaviour and the 
shareholders have the opportunity to disagree 
therewith. Similar rules apply to members of the 
Board of Directors, as well as members of the 
Supervisory Board and Administrative Board. It 
was also possible to stipulate further restrictions 
regarding the non-compete obligation in the AoA. 

Novela zákaz konkurenčního jednání v ZOK pojímá 
jako čistě dispozitivní. Od zákazu bude tedy možné se 
odchýlit ve společenské smlouvě/stanovách, a to 
i způsobem úplného vyloučení ustanovení ZOK 
o zákazu konkurence. 

The amendment considers the non-compete 
obligation under the BCA to be purely dispositive. 
It will therefore be possible to derogate from the 
obligation in the AoA, even by completely 
excluding the BCA provisions on the non-compete 
obligation. 

Je však nutné dodat, že ani úplným vyloučením 
zákonného zákazu konkurence není dotčena 
povinnost členů volených orgánů jednat s péčí 
řádného hospodáře či dodržovat obecná pravidla 
o střetu zájmů. 

However, please note that even the complete 
exclusion of the statutory non-compete obligation 
does not affect the obligation of appointed bodies’ 
members to act with due managerial care, or to 
comply with the general rules on conflicts of 
interest. 

Dle přechodných ustanovení novely platí, že pokud 
má člen voleného orgánu ke dni 1. ledna 2021 
povolen výkon činnosti, které se týká zákaz 
konkurence, může ji vykonávat i po tomto datu. 

According to the transitional provisions of the 
amendment, if a member of an appointed body is 
allowed to perform an activity forbidden under 
the non-compete obligation as of 1 January 2021, 
he/she may continue to perform such activity. 
 

Nová pravidla pro prokuristu New rules for the corporate agent 

Novela ruší bez dalšího použitelnost ustanovení ZOK 
týkající se nepřípustnosti konkurenčního jednání, 
střetu zájmů a obecně ustanovení upravující pravidla 
o jednání členů orgánů na prokuristy. 

The amendment abolishes the applicability of the 
provisions of the BCA concerning the 
non-compete obligation, rules for conflicts of 
interest and, in general, the provisions governing 
the rules on the conduct of members of bodies to 
the position of a corporate agent. 

Zároveň však novela ruší výjimku pro prokuristu dle 
§ 71 odst. 5 ZOK a nově tak bude možné na 
prokuristu pohlížet jako na vlivnou osobu, což 
s sebou nese všechny zákonné důsledky s tím 
spojené. Mimo jiné může být prokurista povinen 
k náhradě újmy, kterou společnosti způsobí 
ovlivněním jejího jednání. 

At the same time, however, the amendment 
removes the exception for the corporate agent 
according to Section 71(5) BCA, which results in 
seeing the corporate agent as an influential 
person. Among other associated consequences, 
the corporate agent may be obliged to compensate 
the damage caused to the company by influencing 
its actions. 



Vystoupení společníka ze společnosti při 
nesouhlasu s významným rozhodnutím valné 
hromady 

Withdrawal of a shareholder from the 
company due to disagreement with 
a significant resolution of the General 
Meeting 

(§ 202 ZOK) (Section 202 BCA) 

K vystoupení společníka nově postačí, pokud 
společník nehlasoval pro významnou změnu 
společenské smlouvy ohledně převažující povahy 
podnikání nebo prodloužení trvání společnosti. 
Dosud bylo požadováno, aby hlasoval proti.  

In order to withdraw from the company, it will be 
sufficient for the shareholder if such shareholder 
has not voted in favour of the material 
amendment to the AoA consisting of the change of 
the predominant nature of the business or 
extension of the company’s duration. So far, 
shareholders were required to vote against in 
order to be able to withdraw from the company. 

Tato změna by měla zaručit i společníkům bez 
hlasovacího práva možnost vystoupit ze společnosti, 
pokud dojde k takové významné změně společenské 
smlouvy. 

This change should also guarantee shareholders 
without a voting right the opportunity to 
withdraw from the company if there is such 
a significant change in the AoA. 
 

Vyloučení společníka pro prodlení se 
splacením vkladu 

Expulsion of the shareholder due to 
default with fulfilling the contribution 
obligation 

(§ 151 odst. 2 ZOK) (Section 151(2) BCA) 

Při nesplnění vkladové povinnosti či příplatkové 
povinnosti společníkem nebude možné zahájit proces 
vyloučení společníka ze společnosti z uvedeného 
důvodu pouze na základě výzvy ke splnění 
povinnosti. Dle novely bude nutné takového 
společníka nejen vyzvat, ale i poučit o možnosti 
vyloučení ze společnosti. Až po této kvalifikované 
výzvě může být společník ze společnosti valnou 
hromadou vyloučen. 

In the event of non-fulfilment of the contribution 
obligation, or an additional payment obligation by 
the shareholder, it will not be possible to initiate 
the process of expulsion of such shareholder only 
upon a request to fulfil the obligation. According 
to the amendment, it will be necessary not only to 
request the fulfilment, but also to inform the 
shareholder about the possibility of expulsion. 
Only after this qualified request can the 
shareholder be expelled from the company by the 
General Meeting. 
 

Vyloučení společníka soudem Expulsion of a shareholder by the court 

(§ 157 odst. 2 písm. d) ZOK) (Section 157(2)(d) BCA) 

Společník se nově může domáhat za společnost 
vyloučení společníka nejen pro nesplnění vkladové 
povinnosti, jak mohl dosud, ale i pro jakékoliv jiné 
porušení povinnosti společníka zvlášť závažným 
způsobem. K takové žalobě společníka bude ale 
potřebovat souhlas valné hromady. 

 

The shareholder can now demand the expulsion 
of another shareholder by a court on behalf of the 
company not only for non-fulfilment of the 
contribution obligation, as he/she could have 
done so far, but also for any other breach of the 
shareholder’s obligation in a particularly serious 
manner. However, such court action will require 
the approval of the General Meeting. 
 

Snazší zakládání společnosti s ručením 
omezeným 

Easier way of setting up a limited liability 
company 

(§ 23 ZOK) (Section 23 BCA) 

Základní kapitál do výše 20.000 Kč nově nebude 
nutné splácet na zvláštní účet v bance určený pro 
splacení základního kapitálu. Postačí splacení jiným 
způsobem, např. v hotovosti správci vkladu, kterým 
může být typicky jeden ze zakladatelů společnosti. 
O splacení vkladu vydá správce potvrzení, které 

Registered capital of less than CZK 20,000 will no 
longer need to be paid to a designated bank 
account intended for the payment of registered 
capital. It will be sufficient to pay this in another 
way, e.g. in cash to the contribution 
administrator, which may typically be one of the 
company’s founders. The contribution 
administrator will then issue a confirmation of the 



následně bude sloužit jako podklad pro zápis 
společnosti do obchodního rejstříku. 

payment, which will then serve as a basis for the 
company’s registration to the Commercial 
Register. 
 

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové 
společnosti a o stavu jejího majetku 

Report on business activities of a joint-
stock company and of the status of its 
assets 

(§ 435 odst. 5, § 436, § 456 odst. 6 a 8 ZOK) (Sections 435(5), 436, and 456(6)(8) BCA) 

Akciové společnosti, které nezpracovávají výroční 
zprávu, budou vyhotovovat zprávu o podnikatelské 
činnosti a o stavu majetku. Ve zprávě zhodnotí stav 
majetku a podnikatelskou činnost společnosti 
v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, 
a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti 
společnosti. Tato zpráva se bude uveřejňovat 
společně s účetní závěrkou na internetových 
stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede 
dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od 
schválení nebo neschválení účetní závěrky. 

Joint-stock companies that do not prepare annual 
reports will be obliged to prepare reports on 
business activities and on the status of assets. 
They will evaluate the status of assets and the 
company’s business in the accounting period for 
which the financial statements are prepared, and 
an estimated further development of the 
company’s business. The report will be published 
together with the financial statements on the 
company’s website for 30 days prior to the 
General Meetings, and 30 days after the 
approval/disapproval of the financial statements. 

Zpráva se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení 
účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se 
zpráva sestavuje. 

The report will be filed in the Collection of Deeds 
within the deadline for filing the financial 
statements for the accounting period for which it 
is prepared. 
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