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VELKÁ NOVELA ZÁKONA 
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH: 
PODÍLY S PRÁVEM JMENOVAT ČLENY 
ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 

Ve Sbírce zákonů byla 13. února 2020 zveřejněna pod č. 33/2020 tzv. 
velká novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK") a dalších 
souvisejících zákonů (dále jen "Novela").  

Krize způsobená epidemií koronaviru a regulatorními opatřeními s ní 
souvisejícími zcela pochopitelně odvedla pozornost jinam. Je však na 
čase, aby se podnikatelé začali Novelou vážně zabývat. Kromě 
technických oprav a úprav totiž Novela přináší také věcné změny, a to v 
oblasti regulace transakcí uzavíraných korporacemi, správy korporací, i 
tvorby, udržování a distribuce jejich kapitálu. Datum účinnosti stanovené 
na 1. ledna 2021 může znamenat, že řada transakčních a dalších reakcí 
na ekonomický vývoj roku 2020 bude již novelizovanou právní úpravou 
zasažena.  

Jelikož tyto reakce mohou mimo jiné zahrnovat rekapitalizace společností, 
které povedou ke změnám hlasovacích poměrů, investorům v tuzemských 
korporacích se mohou hodit nová pravidla, podle kterých bude možno 
vydávat podíly či akcie, s nimiž je spojeno právo jmenovat člena či členy 
orgánu korporace, a to v principu bez ohledu na hlasovací poměry ve 
společnosti. 

INDIVIDUÁLNÍ PRÁVO SPOLEČNÍKA JMENOVAT ČLENA 
ORGÁNU KORPORACE 

Novela zavádí zcela novou právní úpravu podílu, se kterým je spojeno 
právo jmenovat (a odvolat) jednatele, a akcie, se kterou je spojeno právo 
jmenovat (a odvolat) člena představenstva nebo dozorčí rady, případě 
člena správní rady v akciové společnosti s monistickou strukturou. Počet 
jednatelů/členů orgánů jmenovaných tímto způsobem nesmí být vyšší, než 
počet jednatelů/členů orgánů volených valnou hromadou.  

Jedná se o skutečně revoluční změnu, která investorům do českých 
korporací vůbec poprvé po roce 1989 umožní dosáhnout zaručeného 
zastoupení v orgánech společnosti bez ohledu na výši jejich podílu a na 
hlasovací poměry, což je klíčové zejména u správy společných podniků 
(tzv. joint ventures). Novela nestanoví žádné bližší podmínky, než 
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maximální podíl členů takto jmenovaných ve vztahu ke členům voleným. U 
velkých akciových společností s dualistickou strukturou správy bude navíc 
třeba zohlednit existenci členů dozorčí rady volených zaměstnanci.  

Pravidla upravující existenci a fungování nového konceptu bude proto 
třeba ve společenských smlouvách anebo stanovách pečlivě upravit, což 
bude nepochybně zahrnovat jisté počáteční tápání. U již existujících 
společností bude zavedení tohoto nového druhu podílů či akcií vyžadovat 
velmi vysokou míru konsensu – u společností s ručením omezeným půjde 
o konsensus všech společníků, u akciových společností pak o konsensus 
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů každého druhu akcií.  

Patrně nejproblematičtějším pravidlem nové právní úpravy je pravidlo, 
udělující valné hromadě právo odvolat člena orgánu jmenovaného 
vlastníkem zvláštního druhu podílu či akcie na základě závažného nebo 
opakovaného porušení povinností tohoto člena. Tato konstrukce 
individuální jmenovací právo do značné míry oslabuje – jeho užitečnost 
závisí přirozeně především na tom, jak odolné je v situacích, kdy mezi 
společníky zmizí konsensus nebo dokonce vznikne konflikt. Bude proto 
důležité pamatovat ve stanovách též na úpravu hlasovacích většin 
potřebných pro přijetí takového rozhodnutí valné hromady. 

Bez ohledu na výše uvedenou výhradu je však třeba novou právní úpravu 
rozhodně přivítat. 
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