
 

ZAJÍMAJÍ VÁS KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

13. 9. 2022   |    ČÍSLO: 559 

 

V rámci novely zákona o obchodních korporací by mělo dojít k umožnění zápisu údajů 
do veřejných rejstříků a ukládání dokumentů do sbírky listin zcela elektronicky. Taktéž 
elektronickou formou by mělo být možné zřizovat pobočky v jiných členských státech. 

Elektronická komunikace by tak měla nahrazovat návštěvu notáře při zakládání 
společností a také by mělo dojít k vypuštění podmínky předchozího získání 
živnostenského oprávnění pro účely zápisu společnosti do obchodního rejstříku.  
Za účelem snazšího založení společnosti s ručením omezeným bude zakladatelům 
umožněno použít i vzorové společenské smlouvy, které by mělo vytvořit Ministerstvo 
spravedlnosti ve spolupráci s příslušnými odborníky a zástupci Notářské komory ČR  
a uveřejní je na internetu. 

Zakladatelé, resp. členové statutárního orgánu založené právnické osoby, si nově 
budou moci zvolit, v jaké fázi procesu založení a vzniku právnické osoby ohlásí živnost 
nebo podají žádost o koncesi – zda tak učiní před podáním návrhu na zápis právnické 
osoby nebo po jeho podání. 

Dále by mělo dojít k změnám v rozsahu dobrovolně zapisovaných údajů (např. možnost 
zapisovat i adresu pro doručování nebo zápis organizačních složek zahraničních 
fundací a zahraničních ústavů) a změny by se měly dotknout i veřejných rejstříků, kdy 
by měl být možný zápis organizačních složek zahraničních fundací, ale také ústavů  
a jiných osob strukturou a funkcemi obdobných fundaci nebo ústavu, které se řídí 
právem jiného státu a vyvíjejí činnost na území České republiky. 

Nově by také měla být zřízena evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena 
voleného orgánu obchodní korporace. Přestože česká právní úprava diskvalifikaci 
členů statutárních orgánů z výkonu funkce již obsahuje, tak neexistuje souhrnná 
databáze, ve které lze ověřit, že volená osoba splňuje resp. nesplňuje podmínky pro 
výkon funkce. Tuto databázi by mělo vést ministerstvo spravedlnosti a správcem 
informačního systému by mělo být taktéž ministerstvo spravedlnosti. 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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