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Novela obchodního zákoníku účinná od 1. ledna 2012 

 

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 351/2011 Sb., kterým se novelizuje obchodní 
zákoník.  

 

Z nejdůležitějších změn, které nová právní úprava přinese, vybíráme: 

 

1. Právní důvod k užívání prostor sídla nebo místa podnikání  

Podnikateli – fyzické osobě a podnikateli – právnické osobě je nově výslovně uložena 
povinnost mít k prostorám zapsaným jako místo podnikání nebo sídlo právní důvod 
k užívání (např. vlastnické, nájemní či podnájemní právo) po celou dobu, kdy jsou tyto 
prostory zapsány jako místo podnikání nebo sídlo.  

 

2. Zápis rodného čísla do obchodního rejstříku, podpisové vzory 

Do obchodního rejstříku se nadále bude u zapisovaných fyzických osob (např. společníků 
obchodních společností a členů jejich statutárních orgánů) zapisovat i jejich rodné číslo, 
pokud jim bylo přiděleno. Toto rodné číslo však již nebude veřejně přístupné, protože se 
nebude uvádět ve výpisu z obchodního rejstříku ani v Obchodním věstníku. Pokud však 
bude rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin (např. v usnesení valné 
hromady o volbě člena statutárního orgánu), zveřejní se tyto listiny ve sbírce listin včetně 
rodného čísla.  

Ruší se povinnost zakládat do sbírky listin obchodního rejstříku podpisové vzory osob 
oprávněných jednat jménem podnikatele a podpisové vzory vedoucích organizačních složek 
zahraničních podniků. Rejstříkové soudy na žádost toho, koho se to týká, odstraní ze sbírky 
listin podpisový vzor uvedených osob, pokud byly tyto listiny založeny do sbírky listin před 
1. lednem 2012.  

 

3. Pověření obchodním vedením společnosti (souběh funkcí) 

Novela zavádí nový institut pověření obchodním vedením společnosti, jehož cílem je 
umožnit, aby tatáž osoba mohla být současně statutárním orgánem společnosti, popř. jeho 
členem a vedoucím zaměstnancem společnosti.  
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Statutární orgán společnosti (např. jednatel s.r.o. nebo představenstvo a.s.) bude totiž 
oprávněn pověřit obchodním vedením zcela nebo zčásti jinou osobu, a to i zaměstnance 
společnosti. Tento zaměstnanec přitom bude moci být současně statutárním orgánem 
společnosti nebo jeho členem. Toto pověření obchodním vedením nezahrnuje účast na 
zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o 
základním zaměření činnosti společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení 
společnosti, které obchodní zákoník nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti 
statutárního orgánu.  

Při pověření obchodním vedením však zůstane nedotčena odpovědnost osob, které jsou 
statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená obchodním zákoníkem za porušení 
povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. 

Pokud budou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány zaměstnancem 
společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, jeho mzdu 
bude sjednávat či určovat ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o 
odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů (zpravidla tedy valná hromada, popř. jediný 
společník či akcionář). 

 

4. Opatření proti konfliktu zájm ů (§ 196a obchodního zákoníku) 

Společnost bude moci zajistit závazky propojených osob (tj. osob uvedených v § 196a odst. 
1 a 2 obchodního zákoníku) se souhlasem valné hromady; nově se tedy již nevyžaduje, aby 
takové zajištění bylo poskytnuto „za podmínek běžných v obchodním styku“. Souhlas valné 
hromady se (stejně jako dosud) nevyžaduje při zajištění závazků ovládané osoby ovládající 
osobou. 

Pokud společnost převede majetek na propojenou osobu v rozporu s podmínkami 
stanovenými v § 196a obchodního zákoníku a tato propojená osoba takový majetek převede 
dál na třetí osobu, je nově výslovně chráněna dobrá víra takové třetí osoby. Třetí osoba 
nabude vlastnické práva k takovému majetku, ledaže v době, kdy třetí osoba měla vlastnické 
právo nabýt, věděla, nebo vědět mohla a měla, že při prvním převodu (tj. při převodu ze 
společnosti na propojenou osobu) nebyly splněny podmínky stanovené v § 196a obchodního 
zákoníku. 

 

5. Možnost limitace práva na náhradu škody 

Ve vztazích upravených obchodním zákazníkem se lze nově dohodou vzdát práva na 
náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda 
vzniknout. Nelze se tak však vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně ani toto 
právo omezit.  


