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Vážení klienti, 

 

jako každý měsíc Vám i tentokrát přinášíme 

oběžník naší advokátní reflektující ty 

nejdůležitější právní novinky. 

První článek pojednává o velké novele zákona o 

obchodních korporacích a jejich dopadech do 

majetkových práv společníků, jež se zásadním 

způsobem promítnou jak do statusových otázek 

obchodních korporací, tak do jejich běžné 

existence. 

Druhý článek se věnuje v současnosti aktivně diskutovaným změnám 

exekučního řádu, jež mají citelně pozměnit principy exekučního práva. 

Poslední článek se týká ekonomických změn spojených s pandemií SARS-CoV-

19, jejichž cílem je podpora podnikatelského sektoru v časech pandemie 

koronaviru. 

Za celou naši kancelář Vám přejeme příjemné 

prožití prvních podzimních dnů! 

 

Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner 

  

 
Obraťte se na 

nás! 

 

Naše advokátní 

kancelář se intenzivně 

věnuje právní 

problematice týkající 

se koronavirové krize. 

Jsme připraveni Vám 

pomoci s uplatněním 

nároku na náhradu 

škody nebo Vám 

právně poradit 

ohledně čerpání 

příspěvků ze státních 

zdrojů (program 

Antivirus apod.). 

 

Další informace 

naleznete na našich 

webových stránkách: 

www.tschopl.cz 

 

Zde také najdete 

způsoby, jak se s námi 

co nejrychleji spojit. 

http://www.tschopl.cz/


 

Září 2020 

 Prosinec 2018 

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích a 

její dopady do majetkových práv společníků 

Velká novela zákona o obchodních korporacích, která vstupuje v účinnost 

1. lednem 2021, přináší celou řadu změn, které více či méně významným 

způsobem zasahují jak do statusových otázek obchodních korporací, tak 

do jejich běžné existence. Novela přináší pro obchodní korporace, jejich 

společníky i orgány změny v jejich právech a povinnostech, jakož i práva 

a povinnosti zcela nové.  

V následujícím textu Vám představujeme nejmarkantnější nadcházející 

změny týkající majetkových práv společníků obchodních korporací.  

Právo na podíl na zisku 

Právem předvídaným cílem obchodní korporace je generování zisku, od 

něhož se odvozuje právo jednotlivých společníků na podíl na tomto zisku. 

Dosud bylo možné rozhodovat o vyplácení zisku pouze do šesti měsíců od 

skončení účetního období, jestliže společenská smlouva výslovně 

nestanovila jinak. Novelizovaná právní úprava přináší větší benevolenci 

a umožňuje rozhodovat o vyplácení podílu na zisku po dobu celého 

účetního období následujícího po období, za něž se zisk vyplácí, tj. po 

celý následující účetní rok.  

Neoprávněně vyplacený podíl na zisku 

Nyní platí, že zjistí-li se posléze, že podíl na zisku byl vyplacen 

společníkovi neoprávněně, není povinen vyplacený zisk vracet, ledaže 

nebyl nebo nemohl být v dobré víře, že bylo lze zisk vyplatit.  

Nově právní úprava stanoví, že společník je za všech okolností povinen 

vrátit vyplacený podíl na zisku, jestliže je později zjištěno, že zisk 

vzhledem ke všem skutečnostem neměl být vyplacen. Neboť právě 

společníci jsou těmi, kdo o rozdělení zisku v první řadě rozhodují, klade 

nová úprava pochopitelně vyšší nároky na odpovědnost společníků při  

Omezení cestování 
do sousedních zemí 

Německo nově považuje 

celou ČR za epidemicky 

rizikovou oblast a pro 

překročení hranic bude 

vyžadovat negativní test na 

Covid-19. 

Rakousko s účinnosti ke 

dni 28. 9. 2020 zařadilo na 

seznam rizikových oblastí 

hlavní město Prahu, jejíž 

občané se při cestách do 

Rakouska budou muset 

rovněž prokázat 

negativním testem na 

Covid-19. 

Cesta na Slovensko je 

negativním testem na 

Covid-19 podmíněná již od 

18. 9. 2020. 

Pro vycestování do Polska 

v současnosti žádná 

omezení neplatí. 

(platnost údajů ke dni 29. 9. 

2020) 
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rozhodování o rozdělení zisku. Jedinou výjimkou jsou akciové společnosti – zde nadále platí, že akcionář 

vyplacený zisk nevrací, jestliže byl v dobré víře, že byly splněny podmínky pro výplatu zisku.  

Posouzení podmínek pro výplatu podílu na zisku 

O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán obchodní korporace. Ten musí vždy před 

provedením výplaty zisku provést test insolvence. Zatímco podle dřívější právní úpravy statutární orgán 

posuzoval pouze to, zda je výplata podílu na zisku v souladu s vlastním zákonem o obchodních 

korporacích, nově zákon stanoví, že vyplacení podílu na zisku nesmí být v rozporu s žádnými právními 

předpisy. Statutární orgán tedy do budoucna bude muset vzít v úvahu celé spektrum okolností při 

posouzení, zda může podíl na zisku vyplatit.  

Další zpřísnění kritérií pro výplatu zisku není pravidlem novým, již nyní platí pro akciové společnosti. 

Nově se stanoví obecně platné pravidlo, že kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo 

jiné vlastní zdroje, pokud by vlastní kapitál měl klesnout pod výši upsaného vlastního kapitálu 

zvýšeného o fondy, se kterými korporace není dle zákona nebo společenské smlouvy oprávněna volně 

disponovat.  

Vypořádací podíl 

Poměrně zajímavé změny doznala právní úprava vypořádání práv společníka v případě jeho odchodu 

z korporace bez právního nástupce, na něhož by byl podíl převeden či by na něj přešel. Co se týče pravidel 

platných pro stanovení vypořádacího podílu, zákon nově upřednostňuje způsob vypořádání určený 

společenskou smlouvou (a teprve pokud taková pravidla nejsou, uplatní se pravidla zákonná), avšak jen za 

předpokladu, že budou tato pravidla splňovat kritérium vhodnosti. Jinak se uplatní zákonná pravidla pro 

vypořádání. Lze si jistě představit spor nespokojených bývalých společníků (případně jejich právních 

nástupců) či společníků zůstavších, kteří se budou snažit zpochybnit vhodnost daného způsobu vypořádání.  

Bezúplatné plnění společníkovi 

Novela zákona zakazuje poskytnout společníkovi nebo osobě jemu blízké bezúplatné plnění. Cílem má být 

zabránění obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Současně se 

nicméně stanoví výjimky, a to pro obvyklé příležitostné dary (splnění obou podmínek současně se 

vyžaduje), věnování v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, dále plnění, kterým se vyhoví mravnímu 

závazku nebo ohledům slušnosti, poslední výjimkou je pak poskytnutí výhody podle zákona. Již nyní je 

zřejmé, že aplikace těchto nových pravidel se pravděpodobně nebude obcházet bez výkladových obtíží a  
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bude ve prospěch korporace řádně zdůvodňovat a dokumentovat, že došlo k naplnění všech požadovaných 

kritérií.  

To byly jen některé z množství novinek, na které se obchodní korporace a jejich společníci musí připravit. 

Další změny Vám představíme v následujících vydáních oběžníku.  

-EH- 

 

Připravované změny exekučního řádu 

V současné době probíhá v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky diskuse nad poslaneckým 

návrhem na změnu zákona č. 120/2001 Sb., zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) kterým má dojít k zavedení několika zásadních změn do oblasti exekučního práva. 

První zamýšlenou změnou je zavedení tzv. teritoriality exekucí a principu jeden dlužník – jeden exekutor. 

Podle dosavadní právní úpravy se exekuční řízení zahajuje návrhem podaným soudnímu exekutorovi. 

Dnem, kdy návrh došel soudnímu exekutorovi, je pak exekuční řízení zahájeno. Nově by byl oprávněný 

povinen podat svůj návrh namísto soudnímu exekutorovi přímo exekučnímu soudu, kterým by byl až 

na výjimky okresní soud dle místa trvalého pobytu povinného. Exekuční soud by následně určil a pověřil 

soudního exekutora se sídlem ve stejném kraji, jako je sídlo exekučního soudu, a tedy i místo trvalého 

pobytu povinného. Veškeré další exekuce proti povinnému by pak exekuční soud přiděloval již dříve 

pověřenému exekutorovi.  

Zavedením a sloučením výše uvedených principů si zákonodárce slibuje především posílení nestrannosti a 

nezávislosti exekutora na oprávněném, jelikož exekutor pozbyde reálnou možnost upřednostňovat větší a 

lukrativnější pohledávky oproti „neatraktivním“ pohledávkám menších věřitelů. Tím, že všechny exekuce 

povinného povede jeden exekutor, získá tento exekutor přehled o celkovém počtu exekucí vůči povinnému 

a reálné vymahatelnosti pohledávek. Dále sloučením exekucí jednoho povinného pod jednoho exekutora 

odpadne také značná administrativní zátěž třetím subjektům.  

Dále by novela omezila možnost provést exekuci prodejem movitých věcí starobního důchodce s nízkým 

důchodem, invalidního důchodce druhého a třetího stupně a osob, jimž dluhy vznikly v dětství. U 

takovýchto chráněných osob by nově byla tzv. mobiliární exekuce přípustná pouze v případě věcí, jejichž  
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hodnota nebo počet neodpovídají obvyklým majetkovým poměrům. V současné době je předmětem 

poslanecké diskuse především výklad termínu „obvyklé majetkové poměry“, který není ani ze strany 

soudních exekutorů vnímán jednotně. 

V neposlední řadě zvažuje zákonodárce také omezení mobiliární exekuce pro případ, že by se dlužník 

zavázal k úhradě splátek ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Splácel-li by tedy dlužník měsíčně splátky ve výši 

minimálně 1.500,- Kč, bude ze zákona platit povinnost odkladu exekuce. Výjimku z odkladu exekuce pak 

budou představovat věci v počtu a hodnotě přesahující obvyklé majetkové poměry. Výše uvedené omezení 

mobiliární exekuce se neuplatní u tzv. přednostních pohledávek, na které by neměla podoba ani výše 

splátkového kalendáře žádný vliv. 

Člen prezidia Exekutorské komory Martin Tunkl na jednání sněmovního podvýboru navrhované změny 

kritizoval, jelikož způsobí prodloužení a zdražení exekucí. Exekutorská komora navrhované změny rovněž 

dlouhodobě odmítá, jelikož podle ní povede k znevýhodnění věřitelů. [1]  

O všech výše uvedených změnách a jejich výsledné podobě se v současné době aktivně diskutuje na půdě 

Poslanecké sněmovny. O dalším vývoji v oblasti exekučního práva Vás budeme i nadále informovat. 

-JK- 

[1] „Zástupce exekutorů ve sněmovně: Nezaplevelujme exekuční řízení, bude delší a dražší“. Česká justice. 

8.9. 2020. Dostupné na: https://www.ceska-justice.cz/2020/09/zastupce-exekutoru-ve-snemovne-

nezaplevelujme-exekucni-rizeni-bude-delsi-a-drazsi/ 

 

Konec odpouštění záloh a prodloužení programu Antivirus 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) čeká od října opětovné hrazení záloh na sociální a zdravotní 

pojištění, neboť skončily úlevy, které schválila vláda kvůli koronavirové krizi.   

V březnu byl schválen návrh na odpuštění minimální výše záloh na sociální a zdravotní pojištění 

živnostníků, který platil do 31. 8. 2020. Došlo tak k odpuštění přibližně 30.000 korun za každého poplatníka. 

Zálohy za měsíc září, které jsou v případě zdravotního pojištění splatné do 8. 10. 2020, a v případě 

sociálního pojištění do 30. 9. 2020, je tak třeba opět zaplatit. Jedná se o částku ve výši 2.544 Kč za sociální 

pojištění a částku 2.352 Kč za zdravotní pojištění, které se zpravidla hradí do 8. dne nadcházejícího měsíce. 

 

https://www.ceska-justice.cz/2020/09/zastupce-exekutoru-ve-snemovne-nezaplevelujme-exekucni-rizeni-bude-delsi-a-drazsi/
https://www.ceska-justice.cz/2020/09/zastupce-exekutoru-ve-snemovne-nezaplevelujme-exekucni-rizeni-bude-delsi-a-drazsi/
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Byla-li ale již uhrazena minimální záloha za měsíc březen, bude přičtena za měsíc září. V případě, že došlo 

k odvedení vyšší částky, bude třeba zaplatit pouze rozdíl mezi minimální zálohou a pojistným, které bude 

vyměřeno na základě skutečného základu daně. 

Promešká-li osoba podnikající jako OSVČ lhůtu pro zaplacení záloh, hrozí jí penále ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý kalendářní den.  

Další změnou, kterou přináší tento měsíc, je prodloužení státního programu podpory podnikatelů 

„Antivirus“, o které jsme již v našem oběžníku psali. Jedná se o program ochrany zaměstnanosti, který má 

přispívat k ochraně pracovních míst, a to tak, že stát pomoci Úřadu práce kompenzuje náklady 

zaměstnavatelů jejíž zaměstnanci museli do karantény či při částečnému až úplnému omezení provozu. 

Program funguje od začátku dubna, přičemž se teď dočká svého prodloužení do 31. 10. 2020. Pro obdržení 

kompenzace je nutné, aby zaměstnavatel již požadované náklady vynaložil, tedy zaměstnancům zaplatil 

mzdy, a zpětně žádal o uhrazení. Formulář je dostupný na stránce uradprace.cz. Důvodem prodloužení 

tohoto programu je zejména stávající epidemiologická situace a dosud přibývající mimořádná opatření, v 

jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále trpí.  

 

-SCK- 
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Kancelář Praha:    Kancelář Brno    Kancelář Vídeň 

Pod Křížkem 428/4    Výstaviště 1    Mooslackengasse 17 

Praha 4 – Braník, 147 00     Brno 647 00    Vídeň  1190 

Tel.: +420 273 136 130   Tel.: +420 542 215 356   Tel.: +43 193 025 3010 

Nenašli jste v oběžníku odpověď na otázku, kterou potřebujete 

právně posoudit? Ozvěte se nám, rádi Vám budeme nápomocní! 


