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Aktuality pro rok 2014  
 

 
 

Vzhledem k častým dotazům opakujeme v článku I. text metodické informace z listopadu 2013, kde jsme 

upozorňovali na významné změny související s nabytím účinnosti NOZ a ZOK, především na povinnost upravit 

společenské smlouvy obchodních korporací do 30.6.2014.  

 

I. Několik poznámek k zákonu o obchodních korporacích 
 

Obchodní zákoník je od 1.1.2014 nahrazen zákonem o obchodních korporacích (ZOK), novým občanským 

zákoníkem (NOZ) a zákonem o veřejných rejstřících.  

- Stávající společnosti s ručením omezeným jsou povinny upravit své společenské smlouvy tak, aby 
odpovídaly nové právní úpravě, a to do 30.6.2014. 

- Rovněž je zapotřebí upravit odměňování jednatelů. Nová právní úprava obecně stanoví, že není-li 
odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s ZOK platí, že výkon funkce je bezplatný.  

- ZOK opět neumožňuje souběh vedoucí funkce (ředitele) a jednatele. 
- Základní kapitál nově založené společnosti s ručením omezeným činí minimálně 1 Kč.  
- Společnost s ručením omezeným nemusí tvořit rezervní fond (nutno upravit ve společenské smlouvě). 
- Akciové společnosti si musí bezodkladně zřídit internetové stránky a na nich zveřejnit údaje, které jsou povinny 

uvádět na obchodních listinách. Zřídí-li si internetové stránky společnost s ručením omezeným, musí také 
zveřejnit ty údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. 

- Závazkové vztahy nově upravuje pouze nový občanský zákoník v části IV. Relativní majetková práva. 
 

II. Internetové stránky akciových společností a společností s ručením omezeným 

 

§7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích stanoví: 
 

Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné 

jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen "internetové stránky"), údaje, které je 

povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem. 

 

Akciové společnosti jsou povinny zveřejňovat mimo jiné tyto informace: 
 

- Firmu, sídlo, údaj o zápisu do obchodního rejstříku, identifikační číslo (§435 NOZ) 
- Pozvánku na valnou hromadu (§406 ZOK) 
- Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady (§407/2 ZOK) 
- Účetní závěrky (§436/1 ZOK) 
- Je-li akciová společnost součástí koncernu, zveřejňuje i existenci koncernu (§79/3 ZOK) 
 

§7 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (ZOK) stanoví: 
 

Zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení §7 odst. 2 zákona 

č. 90/2012 Sb obdobně. 
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III. Následky porušení povinnosti předložit listiny 
 

Zákon č. 304/2013Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v § 104 a násl. stanoví: 

 

- Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy 
rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení 
zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny 
do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100 000 Kč. (§104) 

- Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky 
pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané 
osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k 
odstranění nedostatků. (§105) 

- Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí osoby se považuje zejména 
nepředložení aktualizovaných listin podle § 66 písm. a) až c) a j). (§106/1) 

 §66 c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, 

stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení 

jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní 

závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky 

- Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči 
řádného hospodáře. (§106/2) 

- Ustanovení § 104 se použije obdobně, neuvádí-li zapsaná osoba na svých obchodních listinách údaje 
stanovené jiným zákonem (§435 občanského zákoníku) nebo neplní-li povinnost průběžného 
uveřejňování povinných skutečností způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího 
právní poměry obchodních společností a družstev (§107) 

 

 

 

IV. Nejbližší daňové povinnosti  
 

16.6.   Daň z příjmů – odvod čtvrtletní, resp. pololetní zálohy 
25.6.   Přiznání a platba DPH za 5/2014, souhrnné hlášení, výpis dle §92a  
01.7.   Daň z příjmů - přiznání i platba za rok 2013 v prodloužené lhůtě 
  

 

 

V Novém Jičíně, dne 5. 6. 2014 

Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla 

 

           

          Ing. Marta Mičulková 

 

   

 

 
 

 

Výtisk je určen pouze pro adresáta. 

Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. © 

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  

způsobené jejím nesprávným uplatněním. 


