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V oblasti práva však není třeba strašit naprostým převratem. 
Proti jednotkám zásadních změn najdeme v nových 
kodexech desítky až stovky úprav drobnějšího charakteru, 
přičemž se často vrací i instituty, se kterými české právo již 
dříve pracovalo. Navržené zákony jsou pak propracovaným 
dílem a vycházejí z historie českého práva i ze srovnatelných 
zahraničních právních řádů. 
 
Změna tak rozsáhlé části právní úpravy nemůže být 
přirozeně naprosto bezchybná. Odpovědi na některé palčivé 
otázky a vyjasnění tak logicky přinese až čas. Právo je však 
dynamický obor, který nikdy nebude trvale zakonzervován 
v čase, proto není na místě nahlížet na nové zákony a priori 
odmítavě a sveřepě trvat na zachování současného stavu, 
zvlášť když ten také není prost nejasností i zřejmých chyb.

V oblasti soukromých záležitostí občanů i společností 
představují nové zákony, i přes určité výhrady, žádoucí 
vývoj, protože posilují především svobodu a kladou důraz 
na vůli jednotlivce. Svoboda ovšem nikdy neznamená 
jen práva a možnosti, ale vždy s sebou nese také 
povinnosti, a především odpovědnost za své činy i vlastní 
informovanost.

Na následujících stránkách vám stručně představíme 
vybrané právní a daňové dopady rekodifikace, které  
se dotknou zejména činnosti obchodních společností,  
jejich managementu i procesu uzavírání smluv. Zároveň 
přinášíme rozhovor s  bývalým ministrem spravedlnosti 
JUDr. Jiřím Pospíšilem, jenž se na přípravě rekodifikace 
podílel.

Jsme si vědomi toho, že přechod na novou právní úpravu 
vyžaduje nezbytné investice, ať už ve formě času, nebo 
i peněz. Mějme však na paměti jednu ze základních  
zásad soukromého práva, že „jen bdělým svědčí právo“. 
I proto věříme, že poučené a připravené společnosti  
se nemusejí nadcházejících změn nijak obávat,  
protože vynaložené úsilí se jim brzy vyplatí. 

Radek Halíček
Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství
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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

zdá se, že čím více se blížíme k přelomu roku a očekávané 
účinnosti nových zákonů v čele s občanským zákoníkem  
a zákonem o obchodních korporacích, tím více to na české 
politické scéně vře.

Tématem aktuálního vydání Horizontů je právě chystaná 
rekodifikace soukromého práva. Nová právní úprava se 
připravovala zhruba deset let a nejméně stejně dlouho  
trvaly předchozí diskuse, že je stávající zákoník z roku 1964 
potřeba nahradit. Tak bouřlivé události přesto zřejmě nikdo, 
včetně samotných autorů, nečekal.

Je rekodifikace soukromého  
práva skutečnou právní revolucí?  
 



Stát nemá do svobodné 
vůle občanů zasahovat

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se 
hovoří o revoluci v soukromém právu. Můžete 
nám přiblížit, které změny jsou z vašeho pohledu 
nejvýznamnější?

Nový občanský zákoník prohlubuje klasické zásady civilního 
práva, na které jsme v období po druhé světové válce poněkud 
zapomněli. Na prvním místě musím zmínit svobodu jednotlivce 
a dále zásadu ochrany dobré víry a ochrany slabší strany. 
Svoboda jednotlivce například také závisí na tom, do jaké míry 
dovolí zákon, aby si strany sjednaly vlastní úpravu, která se může 
lišit od zákona. Zákon by se vlastně aplikoval jen podpůrně, pro 
případ, že si strany nic jiného autonomně nesjednají. V této 
oblasti byly dosavadní občanský zákoník a soudní praxe velmi 
omezující. Stávající právní úprava má mnoho mezer a řadu 
otázek vůbec výslovně neřeší. Bez znalosti soudní judikatury 
dává aktuální občanský zákoník jen velmi málo odpovědí 
na právní otázky každodenního života. Tato judikatura však 
zbytečně svazuje a legislativní změna je v této situaci zcela 
nezbytná. Nový občanský zákoník také nově upravuje právo 
dědické a poskytuje podstatně větší svobodu každému, aby si 
určil, co se má dít s jeho majetkem po jeho smrti. Konkrétnější 
úpravu, která nás přibližuje západnímu standardu, nalezneme 
i v úpravě práv věcných, náhrady škody či bezdůvodného 
obohacení. 

Na klasické zásady civilního práva jsme v období po druhé světové válce 
poněkud zapomněli, připomíná bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil,  
který stál u zrodu nového občanského zákoníku.

Nová úprava také přináší větší volnost 
ve smluvních vztazích. Stát již nebude autoritativně 
stranám předepisovat, jak mají jejich dohody 
vypadat. Je podle vás společnost na vyšší míru 
zodpovědnosti připravena?

Předně větší volnost není jen ve smluvních vztazích, ale 
i například v dědickém právu. Když to trochu nadsadím, tak 
opatrovnický totalitární stát dohlížel nad tím, co jeho občané 
mohou chtít. Bylo-li to podle jeho názoru reakcionářské, 
protispolečenské nebo jen z jeho hlediska nerozumné, zakázal 
to. Stát ale nemá nad svobodnou vůlí občanů otcovsky dohlížet. 
Je-li to skutečně jejich svobodná vůle a nepůsobí-li se někomu 
bezdůvodně újma, nemá do ní zasahovat. Naopak zákon má 
autoritativně a důsledně zasáhnout tam, kde je to skutečně 
zapotřebí, tedy jestliže se svobodná vůle jednotlivce z různých 
důvodů nemůže zcela uplatnit. Významným příkladem je 
právě výše zmíněná ochrana slabší strany. Zbytečně omezovat 
svobodu občanů jen proto, že na ni nejsou podle jeho názoru 
připraveni, stát nemůže. Nevěřím, že jsme v Čechách méně 
svéprávní než naši němečtí, rakouští, švýcarští nebo i polští 
sousedé.
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Stát nemá do svobodné 
vůle občanů zasahovat

Na žádném zákoně se u nás 
nepracovalo déle než deset 
let a na žádném zákoně se 
nepodílely stovky expertů  

z jednotlivých právních oblastí.

 Veřejná správa stejně jako podnikatelský sektor 
již podnikají konkrétní kroky, aby přechod na nový 
režim zvládly. V tomto případě určitě platí, že štěstí 
přeje připraveným. Očekáváte přesto nějaké 
potíže?

Každá nová právní úprava s sebou nutně přináší určité problémy. 
Lidé, firmy i orgány veřejné moci se jí totiž musí přizpůsobit. 
Na přípravu na nový občanský zákoník jsme měli téměř dva roky. 
V našich zemích se bohužel často začíná na poslední chvíli, každý 
však měl dostatečnou možnost se připravit. A skutečnost, že 
mnoho firem, advokátů a soudců již připraveno je, to jen dokládá.  

 
Kvůli rozkolísané politické situaci v zemi zaznívají 
názory, že bude účinnost nového občanského 
zákoníku odložena, pokud Poslanecká sněmovna 
nestihne schválit doprovodnou legislativu. Jaké 
jsou možné scénáře dalšího vývoje? 

Krok Miloše Zemana jmenovat v rozporu s ústavní tradicí 
vládu, která nemá oporu v Parlamentu, bohužel zkomplikoval 
přijetí množství důležité doprovodné legislativy. Přesto věřím, 
že se podaří, aby doprovodná legislativa byla spolu s novým 
občanským zákoníkem účinná. Přípravy odborné veřejnosti jsou 
v plném proudu, probíhají semináře a úředníci z ministerstva 
spravedlnosti deklarovali, že vše běží podle stanoveného plánu. 
Je samozřejmě otázkou, zda se po rozpuštění Poslanecké 
sněmovny Senát zachová odpovědně a doprovodnou 
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legislativu bez dalšího přijme. Pokud ji odmítne, situace se velmi 
zkomplikuje. Řešením by mohla být zákonná opatření Senátu, 
kterými by se doprovodná legislativa přijala a nová Poslanecká 
sněmovna by je následně schválila.

S prosazováním nové legislativy máte mnoho 
zkušeností. Byly přípravné práce na novém 
občanském zákoníku něčím výjimečné? 

Ano lišily se zcela od přípravy jiných právních předpisů. Přeci jen 
se jedná o nejrozsáhlejší právní předpis našeho právního řádu. 
Na žádném jiném zákoně v České republice se nepracovalo déle 
než deset let a na žádném jiném zákoně se nepodílely stovky 
expertů z jednotlivých právních oblastí. Vzhledem k úrovni české 
právní vědy a praxe jsem hluboce přesvědčen, že přistupovat 
k této problematice odpovědněji a napsat kvalitnější občanský 
zákoník už bylo těžko možné. Samozřejmě nevylučuji, že takto 
rozsáhlé dílo bude mít, stejně jako každé jiné lidské dílo, určité 
vady. Jsem však přesvědčen, že vzhledem k jeho rozsahu půjde 
o vady v zásadě zanedbatelné, které se odstraní praxí nebo 
drobnými novelami v průběhu účinnosti zákoníku.

 

Jak vnímáte celkový stav právního prostředí u nás? 
Přispěje nový občanský zákoník k jeho zlepšení?

České právní prostředí, zejména v oblasti soukromého práva, 
prošlo obrovskou mírou devastace. Totalitní stát soukromé právo 
vlastně zrušil a pozůstatky devastace jsou stále citelné. Jak jinak 
si vysvětlit, že návrat k normálnímu soukromému právu vyvolává, 
respektive vyvolával tolik emocí. Některé změny, o kterých se 
u nás bouřlivě diskutovalo, zahraniční odborníci přešli slovy:  
„To je samozřejmé.” Konkrétně šlo třeba o koncepci takzvaných 
ochranných norem v právu náhrady škody.  
 
Nový občanský zákoník soukromé právo v České republice  
nejen rekodifikuje, ale i revitalizuje. Je to šance pro nový začátek.  
Již jeho samotná příprava přispěla k rozvoji dogmatiky 
soukromého práva, což můžeme sledovat z již vyšlých odborných 
článků nebo komentářů. Další posun můžeme pozorovat právě 
v souvislosti s literaturou k novému občanskému zákoníku. 



Co čeká všechny  
obchodní společnosti  

po novém roce?  

Úprava samozřejmě dopadne v plné míře na nové obchodní 
společnosti, které budou zakládané podle nových 

korporátních pravidel. Avšak dotazy, se kterými se v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem setkáváme nejčastěji, se logicky 
týkají obchodních společností již existujících:   
•  Jaké dopady bude mít nové korporátní právo na stávající  
    obchodní společnosti? 

•  Jaké kroky musejí tyto společnosti v souvislosti  
    s rekodifikací  učinit? 

Na následujících řádcích se proto pokusíme na tyto otázky  
v krátkosti odpovědět.  

Malé připomenutí na úvod  
Páteř rekodifikace soukromého práva tvoří dva zákony: nový 
občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích 
(ZOK). Ty by měly s účinností od 1. ledna 2014 nahradit stávající 
občanský i obchodní zákoník. 

Zásadní změna leží již v samotném pojetí a vzájemném vztahu 
těchto dvou norem. ZOK totiž není a nemá být nástupcem 
obchodního zákoníku, který je dnes do značné míry autonomním 
kodexem soukromého práva. Z obchodního zákoníku je 
do ZOK převzata a zároveň zásadně přepracována pouze 
úprava obchodních společností a družstev coby zvláštních typů 
korporací. Naproti tomu obecnou úpravu právnických osob 
včetně obecné úpravy korporací (zahrnuje také např. jednání před 
jejich vznikem, likvidaci, obchodní firmy, atd.) obsahuje NOZ. 
 
Změny u společenských smluv 
Pokud jde o základní korporátní dokumentaci, opouští ZOK termín 
zakladatelská listina – akciová společnost tak bude založena 
pouze přijetím stanov. V tomto kontextu stanovy i zakladatelská 
listina spadají pod pojem společenská smlouva. 

Významnou součástí rekodifikace 
soukromého práva, která v té či oné 
míře dopadá na všechny obchodní 
společnosti bez ohledu na předmět 
jejich činnosti, je zcela nová úprava 
českého korporátního práva. 
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Co čeká všechny  
obchodní společnosti  

po novém roce?  

Martin Kofroň 
Vedoucí advokát
Právní služby 

+420 222 123 745
mkofron@kpmg.cz

Linda Čechová 

advokátní koncipient
Právní služby

+420 222 123 889
lcechova@kpmg.cz

U již existujících obchodních korporací budou ke dni účinnosti 
NOZ a ZOK automaticky zrušeny ty části společenských smluv, 
které odporují donucujícím ustanovením nové úpravy. Obchodní 
korporace budou dále povinny svou společenskou smlouvu 
přizpůsobit úpravě ZOK a doručit její nové úplné znění do sbírky 
listin do šesti měsíců od jeho účinnosti. V případě, že tak neučiní, 
rejstříkový soud takovou obchodní korporaci vyzve k nápravě 
v rámci stanovené lhůty a po marném uplynutí této lhůty může 
přistoupit k jejímu zrušení a likvidaci.

ZOK zároveň nabízí obchodním korporacím, které vznikly před 
jeho účinností, možnost podřídit se dobrovolně změnou své 
společenské smlouvy jeho úpravě jako celku. Tuto variantu 
mohou korporace podle znění ZOK využít během dvou 
následujících let po jeho účinnosti. V takovém případě bude 
i u dříve založených společností zcela vyloučena aplikace 
obchodního zákoníku.  
 
Smlouvy s managementem  
Podrobnější úpravu přináší ZOK v oblasti smluv uzavřených 
mezi obchodní korporací a členy jejích orgánů. V případě 
kapitálových společností se předpokládá, že obě strany uzavřou 
smlouvu o výkonu funkce. Tato smlouva musí obsahovat údaje 
o odměňování a podléhá schválení valné hromady. Nebude-li 
smlouva uzavřena, bude se vztah přiměřeně řídit ustanoveními 
NOZ upravujícími smlouvu o příkazu. Pokud odměňování 
ve smlouvě o výkonu funkce nebude sjednáno v souladu se ZOK, 
bude výkon funkce, na rozdíl od současné úpravy, bezúplatný.

V případě smlouvy o výkonu funkce se členem statutárního 
orgánu budou mít obchodní společnosti šest měsíců 
od účinnosti nových zákonů na to, aby přizpůsobily její znění 
a ujednání o odměně novým požadavkům ZOK. Jestliže tuto 
podmínku nedodrží, nebude členu statutárního orgánu za výkon 
funkce náležet odměna. 
 
Nekončící problém se souběhem  
Poměrně neuspokojivě ZOK přistupuje k známému problému 
souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru, 
který vzniká tehdy, když má člen představenstva nebo jednatel 
se společností zároveň uzavřenou pracovní smlouvu na pozici, 
jejíž pracovní náplň zcela, nebo zčásti zahrnuje obchodní vedení.

Zatímco obchodní zákoník po novele účinné od začátku 
minulého roku za splnění určitých podmínek souběh připouští, 
obdobné ustanovení v ZOK nenalezneme. A ačkoli někteří autoři 
přípustnost souběhu z textu ZOK nadále dovozují, neexistence 
jeho explicitní úpravy s sebou nese riziko, že souběžné pracovní 
smlouvy budou soudní praxí opět shledávány jako neplatné. 
 
Pozor na nové koncernové právo 
Zásadní změny přináší rekodifikace v oblasti koncernů. Úprava 
ZOK především opouští nynější dělení na smluvní a faktické 
koncerny. Jako jediný typ naopak připouští koncern uveřejněný 

Jedním z deklarovaných cílů zákona  
o obchodních korporacích  

byla větší přehlednost. Zůstává  
však sporné, do jaké míry se  

jej podařilo dosáhnout.

na internetových stránkách svých členů. Jen člen takového 
koncernu se totiž může zprostit povinnosti hradit újmu, již 
způsobil ovládané či ovlivněné společnosti, pokud ta bude 
v rámci koncernu vyrovnána jinak.

Veškeré dosavadní ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku 
pozbudou platnost nejpozději posledním dnem účetního období 
závazného pro řídící osobu, který následuje bezprostředně 
po uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti ZOK.

Povinnost zřídit internetové stránky má podle ZOK obecně 
každá akciová společnost, v případě společnosti s ručením 
omezeným jde pak o pouhou možnost. 
 
Trocha kritiky na závěr 
Revizi svých zakladatelských dokumentů se již vzniklé 
společnosti rozhodně nevyhnou. Můžeme přitom očekávat, 
že akciové společnosti budou muset učinit více změn než 
společnosti s ručením omezeným, a to zejména s ohledem 
na změněné pravomoci valné hromady. Akciová společnost 
také musí bez zbytečného odkladu zřídit internetové stránky.

Kromě toho je vhodná kompletní revize vztahů s managementem 
a uveřejnění koncernu ve vlastním zájmu všech na něm 
zúčastněných osob.

Společnosti by také měly zvážit výše popsané podřízení 
se nové úpravě jako celku. Pomineme-li nespornou větší 
liberálnost nové úpravy, podle našeho názoru přinese 
tato volba obchodní společnosti i více právní jistoty, kdy 
nebude třeba zkoumat, které ustanovení současného 
obchodního zákoníku se na danou společnost bude vztahovat 
i v budoucnu a které znění ZOK natolik odporuje, že se již dále 
neuplatní.

Ačkoliv jedním z deklarovaných cílů ZOK byla větší 
přehlednost, zůstává sporné, do jaké míry se jej podařilo 
dosáhnout. Úzkostlivá snaha o vyloučení jakýchkoli duplicit 
mezi občanským zákoníkem a zákonem o obchodních 
korporacích celou oblast práva obchodních korporací totiž 
spíše zkomplikovala. Při aplikaci nového práva na řešení 
nejrůznějších situací v životě obchodní společnosti bude třeba 
brát v úvahu nejen zvláštní ustanovení ZOK, ale i obecnou 
korporátní úpravu obsaženou v NOZ. 



Úprava nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) chrání 
slabší smluvní stranu. A slabší smluvní stranou se 

vždy rozumí spotřebitel (jako dosud). Co je ale jisté novum, 
na které si budou muset podnikatelé zvyknout a přizpůsobit mu 
i své smluvní dokumenty je, že za slabší smluvní stranu bude 
moci být považován i jejich smluvní partner, který nepodniká 
ve stejném oboru. Hranice chápání slabší smluvní strany však 
budou nalézány až v praxi.

… pokud se strany nedohodnou jinak 
Nový občanský zákoník dále klade mnohem větší důraz 
na smluvní volnost stran. Od většiny ustanovení, jež upravují 
oblast smluv, se budou moci strany po vzájemné dohodě 
odchýlit. 
 
Změna nabídky a jejího přijetí 
Přijímám, ale … 
Pokud přijmeme nabídku jiné strany s tím, že ji pozměníme 
(tzv. přijmeme nabídku s výhradou), bude smlouva podle NOZ 
uzavřena ve znění takové změny. Musí jít však o změnu, která 
podstatným způsobem nezmění podmínky původní nabídky  
(na rozdíl od současné úpravy, kdy jakákoli změna je odmítnutím 
návrhu). Za nepodstatnou změnu však můžeme považovat 
i změnu výše smluvní pokuty, vložení rozhodčí doložky apod. 
Jak se tedy bránit? Navrhovatel musí možnost změny nabídky 
v nabídce buď přímo vyloučit, nebo provedené změny bez 
zbytečného odkladu odmítnout.

Potvrdíme si to e-mailem 
V případě, že bude smlouva uzavřena pouze ústně a strany si 
podmínky smlouvy následně potvrdí písemně, kdy při tomto 
potvrzení dojde k odchýlení od původní dohody, bude smlouva 
uzavřena ve znění písemného potvrzení. Za písemnou podobu 
bude nově považována i elektronická zpráva. Zprávy potvrzující 
ujednané dohody tedy bude nově nutno podrobit důkladnější 
kontrole.

Radek Kraus 

advokátní koncipient
Právní služby 

+420 222 123 659 
rkraus@kpmg.cz

Irena Kolárová 

advokát
Právní služby 

+420 222 123 724
ikolarova@kpmg.cz
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Změny  
v kontraktačním  

procesu  
Účinnost nového občanského zákoníku proces 

uzavírání smluv sice zásadně neovlivní, avšak 
neznalost koncepčních a významných dílčích změn 

může podnikatele nemile překvapit. Na co bychom 
tedy měli při vyjednávání a uzavírání smluv v novém 

roce pamatovat?



Pozor na reklamu 
Reklama se bude nově považovat za nabídku, pokud bude 
obsahovat všechny podstatné náležitosti uzavírané smlouvy. 
Smlouva tak bude uzavřena již ve chvíli, kdy zákazník 
nabídku přijme. Jestliže tyto vlastnosti reklama mít nemá, 
musíme tuto skutečnost výslovně uvádět, nebo musíme 
zajistit, aby podstatné náležitosti uzavírané smlouvy reklama 
neobsahovala. 
 

Předsmluvní odpovědnost aneb  
culpa in contrahendo 
Princip předsmluvní odpovědnosti, který zahraniční právní 
úpravy zcela přijímají, se u nás dosud aplikoval spíše 
výjimečně. Nově bude předsmluvní odpovědnost upravena 
výslovně. Jestliže tedy vyjednávání se svým obchodním 
partnerem ukončíme bez spravedlivého důvodu ve chvíli, 
kdy se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, 
může nám vzniknout povinnost uhradit svému obchodnímu 
partnerovi vzniklou škodu.  
 
Vybrané změny v oblasti obchodních 
podmínek 
Princip obchodních podmínek se v zásadě nemění, přesto  
NOZ přináší několik zajímavých novinek:

Zákaz neočekávaných ujednání 
Za neúčinné bude považováno takové ustanovení obchodních 
podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat 
(např. vzdání se nároku na náhradu škody). Toto ustanovení 
chrání dobrou víru toho, kdo spoléhal na standardní znění 
obchodních podmínek. Neúčinné by pak mohlo být ujednání 
obchodních podmínek napsané nečitelným písmem nebo 
poplatek zahrnutý do závěrečných ustanovení, i když obchodní 
podmínky speciální ucelený článek o poplatcích jinde v textu 
obsahují.

Jednostranná změna obchodních podmínek 
Obchodní podmínky využívají převážně podnikatelé, kteří 
uzavírají smlouvy s velkým počtem subjektů. Při opětovném 
plnění téhož druhu se pak vztah často řídí rámcovou smlouvou 
a obchodními podmínkami. Co ale dělat v případě, že je 
potřeba obchodní podmínky změnit? Obchodní podmínky 
budeme moci změnit jednostranně pouze tehdy, jestliže to 
smlouva dovoluje, druhá smluvní strana je o změně včas 
informována a má možnost smlouvu bez sankce vypovědět. 

Kolize obchodních podmínek 
V praxi se může stát, že každá ze smluvních stran má své 
vlastní obchodní podmínky. Kolize je v nové úpravě řešena 
tak, že je smlouva uzavřena v podobě, v jakém si kolidující 
obchodní podmínky neodporují. 
 
Něco za něco… 
Rekodifikace soukromého práva bezesporu přináší určité 
výhody. Větší smluvní volnost je však vykoupena zvýšenou 
odpovědností zainteresovaných stran. Tlak na podnikatele tak 
bude od ledna 2014 výrazně vyšší. Chceme-li být dostatečně 
připraveni na novou právní úpravu, měli bychom bezodkladně 
zrevidovat interní procesy, na jejichž základě naše společnost 
funguje, a to nejen v souvislosti s uzavíráním smluv, a přijmout 
další nezbytná opatření.
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Změny  
v kontraktačním  

procesu  
Větší smluvní volnost 

je v novém občanském 
zákoníku vykoupena 

zvýšenou odpovědností 
stran. Tlak na podnikatele 

tak bude od ledna 2014 
výrazně vyšší.
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Postavení  
a odpovědnost 

statutárních orgánů
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Smyslem úprav v nové legislativě je především posílení 
angažovanosti člena statutárního orgánu na fungování 

a prosperitě společnosti a ochrana věřitelů pro případ výkonu 
funkce v rozporu s péčí řádného hospodáře. Změny však 
členům statutárních orgánů nepřinášejí jen zpřísnění, ale  
také určité výhody např. v podobě volnějšího rozhodování.  
A jak tedy změny konkrétně vypadají? 
 
Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře… 
… ukládala statutárnímu orgánu již stávající legislativa, 
od ledna 2014 však bude definována přímo v novém 
občanském zákoníku a nebude muset být dovozována 
judikaturou. A jak má člen statutárního orgánu svou funkci 
vykonávat? Zákon mu ukládá, aby tak činil s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Ještě konkrétnější definici obsahuje zákon o obchodních 
korporacích: „Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten,  
kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře 
rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném 
zájmu obchodní korporace.“ 
 
Pravidlo podnikatelského úsudku 
Vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost s sebou 
imanentně nese jistou míru rizika, není žádoucí, aby se 
členové statutárních orgánů a priori vyhýbali potenciálně 
rizikovým rozhodnutím z důvodu obavy z případné 
odpovědnosti. Zcela nově se proto zavádí pravidlo tzv. 
podnikatelského úsudku, které by mělo statutární orgány více 
chránit při činění podnikatelských rozhodnutí a podstupování 
podnikatelského rizika. Pokud tedy nově člen statutárního 
orgánu učiní rozhodnutí, které ve svém důsledku nebude 
pro společnost prospěšné, či dokonce bude mít za následek 
vznik škody na straně společnosti, nebude za něj odpovědný, 
jestliže jednal informovaně, v obhajitelném zájmu společnosti 
a s nezbytnou loajalitou. 
 

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 
se dotknou také postavení a odpovědnosti statutárních 
orgánů v kapitálových společnostech. Změny by 
neměly dramaticky ovlivnit každodenní fungování členů 
statutárních orgánů, spíše se týkají celkového pojetí 
výkonu jejich funkce.

Postavení  
a odpovědnost 

statutárních orgánů



Pokyn týkající se obchodního vedení 
Kdyby statutární orgán dospěl k závěru, že např. nemá 
dostatek informací pro učinění určitého rozhodnutí, může 
nově požádat nejvyšší orgán obchodní korporace (tedy valnou 
hromadu nebo společníky) o udělení pokynu týkajícího se 
obchodního vedení. Za splnění takového pokynu nejsou 
členové statutárního orgánu odpovědní, a to ani v případě,  
že by byl v rozporu s právními předpisy. Členové statutárního 
orgánu však mají povinnost na to výslovně upozornit, jinak  
jim odpovědnost pochopitelně hrozí. 
 
Wrongful trading a jeho následky 
Nová právní úprava se mj. snaží přinést větší ochranu 
věřitelům. Členové statutárních orgánů by měli vykonávat 
obchodní vedení přinejmenším tak, aby nepřivedli společnost 
do úpadkové situace. V případě úpadku společnosti totiž 
zákon o obchodních korporacích přináší výrazný posun 
v oblasti ručení statutárních orgánů a zavádí nová pravidla  
tzv. wrongful trading.

Jestliže statutární orgán poruší péči řádného hospodáře tím, 
že neučiní potřebné kroky k odvrácení úpadku, může soud 
na návrh insolvenčního správce nebo věřitele rozhodnout, 
že statutární orgán ručí za splnění povinností předmětné 
společnosti. 
 
Ochrana krizových manažerů 
Zákon o obchodních korporacích naopak chrání krizové 
manažery, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni, aby 
odvrátili úpadek nebo jinou nepříznivou hospodářskou situaci. 
Pokud totiž prokážou, že vykonávali svou funkci s péčí řádného 
hospodáře, nebudou za splnění povinností ručit. 
 
Smlouva o výkonu funkce 
Nový zákon o obchodních korporacích stejně jako současná 
úprava v obchodním zákoníku umožňuje členům orgánů, aby 
se společností uzavřeli smlouvu o výkonu funkce. V ní upraví 
vztahy mezi sebou a společností po dobu výkonu jejich funkce: 
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Členům statutárních orgánů přináší nová legislativa kromě 
zpřísnění i určité výhody, například v podobě větší volnosti  
v rozhodování.

 
Martin Hrdlík 

senior advokát
Právní služby 

+420 222 123 392
mhrdlik@kpmg.cz

Iva Baranová 

advokát
Právní služby 

+420 222 123 691
ivabaranova@kpmg.cz

•   Náležitosti smlouvy 
     Smlouva o výkonu funkce musí být v kapitálových  
     společnostech sjednána písemně a musí být, včetně  
     případných změn, schválena nejvyšším orgánem  
     společnosti. Proti současné úpravě zavádí zákon  
     o obchodních korporacích nové povinné náležitosti  
     smlouvy o výkonu funkce, které se týkají odměňování. 
 
•   Omezení možnosti odstoupení z funkce 
     Pokud jde o odstoupení z funkce, zákon stanoví, že člen  
     orgánu obchodní korporace nemůže odstoupit v době,  
     která je pro společnost nevhodná. Podle všeho se tedy  
     bude jednat o situace, kdy by odstoupení člena z funkce  
     mělo pro společnost závažný negativní dopad, který nelze  
     odvrátit jinak než setrváním ve funkci (jako příklad můžeme 
     uvést realizaci významného strategického záměru  
     společnosti příslušným členem orgánu). Zákon  
     o obchodních korporacích klade v tomto ohledu důraz  
     na loajalitu člena orgánu vůči společnosti. 
 

•   Pozor na bezplatný výkon funkce 
     Členové orgánu, kteří již mají uzavřenou smlouvu o výkonu  
     funkce, by měli věnovat pozornost ustanovením o odměně  
     a přizpůsobit tato ujednání zákonu o obchodních  
     korporacích, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí  
     jeho účinnosti (při zachování předpokládaného data nabytí  
     účinnosti tedy do 30. června 2014). Kdyby tak neučinili,  
     mohli by být překvapeni, že svou funkci po uplynutí této  
     lhůty vykonávají bezplatně. 
 
Jak předejít nepříjemným překvapením? 
Z výše uvedeného vyplývá, že nová úprava členům 
statutárních orgánů přináší jednak zvýšení odpovědnosti, 
jednak určitá omezení, ale i větší volnost v rozhodování. 
Jestliže se s novu úpravou podrobně seznámí, mohou se 
vyhnout případným nepříjemným překvapením v souvislosti 
s výkonem své funkce.
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Zatíží rekodifikace 
soukromého práva  
i daňovou oblast?

Cílem jednoho inkasního místa (JIM) je integrovat funkce 
výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel 

a sociálního a zdravotního pojištění na jeden účet, aby měli 
plátci jednoho partnera na plnění veškerých svých povinností. 
Návrhy změn daňových předpisů předložené letos vládou 
Sněmovně  proto nejsou pouhým přizpůsobením těchto 
předpisů změnám v soukromém právu, nýbrž obsahují řadu 
prvků, které míří k naplnění zmíněného druhého projektu. 
Kromě toho je zejména v dani z příjmů navrhována řada změn, 
které s ani jedním projektem nesouvisejí. 
 
Nová terminologie a dopad nových institutů  
Novely předpisů daňového práva reagují na terminologii nového 
občanského zákoníku téměř v každém paragrafu. Budeme si 
muset zvyknout na změněné pojmy, jako jsou zápůjčka místo 
půjčky, obchodní korporace namísto obchodní společnosti, 
obchodní závod, který nahrazuje termín podnik. Daně musí 
také reagovat na nové instituty soukromého práva, jako je např. 
pacht, svěřenský fond, výprosa, a to tak, že jim buď stanoví 
určitý daňový režim, nebo je začlení do systému příslušné daně. 
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Rekodifikace soukromého 
práva se časově potkala 

s jiným významným vládním 
projektem, a tím je jedno 

inkasní místo.  
 

Další změny se projeví 
především v oblasti  

daně z příjmů. 
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Osvobození podílů na zisku 
Co poplatníci uvítají, je osvobození výplat veškerých podílů 
na zisku. Pozitivní dopad to bude mít pro právnické osoby, 
u nichž se osvobození dosud neuplatňovalo, pokud nebyl 
naplněn vztah mateřské a dceřiné společnosti např. z důvodu 
držby menší, než je 10procentní podíl na základním kapitálu. 
U fyzických osob se jedná o radikální změnu – z dnešního 
15procentního zdanění na úplné osvobození. Tento režim se 
bude týkat tuzemských výplat i výplat do a z EU, Švýcarska, 
Norska a Islandu. Osvobození se pak uplatní i u výplat podílů 
na zisku z fondů kolektivního investování, přičemž sazba 
korporátní daně u těchto fondů zůstává jako nyní 5 procent 
 
Prodeje cenných papírů 
Režim osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných 
papírů se také mění. Nyní jsou příjmy osvobozeny, jakmile  
dojde ke splnění lhůty držby šesti měsíců. Nově budou 
osvobozeny až po třech letech; avšak nepřesáhne-li příjem 
z prodeje v daňovém období limit 100 000 korun, nebudou  
tyto příjmy také zdaněny. 
 

Podpora výzkumu a vývoje a mimořádné 
odpisy 
Za pozitivní změny můžeme považovat rozšíření odpočtu 
na podporu výzkumu a vývoje a zavedení nového odpočtu 
na podporu odborného vzdělávání. Dopad na snížení základu 
daně bude mít také mimořádný 100procentní odpis nového 
majetku během jednoho roku. Jedná se o majetek zařazený 
v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období 
od 1. července 2013 do 30. června 2014. 
 
Daň dědická a darovací 
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí se ruší. Dary a dědění bude nově upravovat zákon 
o daních z příjmů, přičemž dědictví bude zcela osvobozeno, 
zatímco příjmy z darování budou osvobozeny v obdobném 
rozsahu, jako je tomu podle současného zákona.  
 
Změna režimu DPH pro dodání pozemku 
Nová daň z nabytí nemovitých věcí se proti současné dani 
z převodu nemovitostí koncepčně výrazně liší. Dnes je při 
úplatném převodu nemovitosti poplatníkem daně prodávávající, 
nově bude poplatníkem daně nabyvatel. Základem daně bude jako 
dnes nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Avšak způsob 
stanovení nabývací ceny se mění, tak aby se snížil počet situací, 
kdy je nutné mít znalecký posudek. Ve většině případů se bude při 
stanovení nabývací hodnoty vycházet ze směrné hodnoty, kterou 
vypočítá dle vyhlášky správce daně, nebo ze sjednané ceny, podle 
toho, která bude vyšší. Poplatník si směrnou hodnotu bude moci 
také zjistit na internetu Finanční správy. 

Fakt, že vklady nemovitostí do základního kapitálu obchodních 
společností a družstev již nebudou osvobozeny, je bezesporu 
další významnou změnou. Naposledy budou osvobozeny 
vklady, u nichž účinek zápisu do katastru nemovitostí nastane 
31. prosince 2013.  
 
Novela zákona o DPH 
V rámci novelizace zákona o DPH bychom zmínili především 
změnu aplikace DPH při dodání pozemku. Nyní se jedná 
o osvobozené plnění. Od roku 2014 bude pozemek sledovat 
osud stavby na něm stojící, tzn. i pro něj bude platit lhůta pěti 
let od kolaudace, kdy bude dodání tohoto pozemku povinně 
podléhat dani z přidané hodnoty. Po uplynutí této doby se,  
stejně jako u stavby, uplatní osvobození, nebo si může 
dodavatel zvolit, že dodání pozemku zatíží daní. 
 
Ručení odběratele za odvod DPH 
Určité uvolnění vzniku ručení odběratele za odvod DPH 
dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně 
zveřejněný bankovní účet můžeme také chápat jako 
významnou změnu. Ručení bude omezeno jen na případy, 
v nichž úplata za zdanitelné plnění překročí částku 700 000 
korun. Toto ustanovení by mělo vstoupit v účinnost prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení 
zákona, tedy pravděpodobně ještě před 1. lednem 2014,  
kdy vstoupí v účinnost celá novela. 
 
Změny přinesou dualitu režimů 
Novelizace daňových předpisů k 1. lednu 2014 (za předpokladu, 
že bude legislativní proces úspěšně zakončen) představuje 
nejkomplexnější a nejvýznamnější změnu od vstupu České 
republiky do Evropské unie.

Řada věcných změn přinese dualitu režimů. Jedná se například 
o osvobození příjmů z prodeje cenných papírů či osvobození 
výplat podílů na zisku, kdy u poplatníka může nastat situace,  
že bude muset použít dvojí režim – například na prodej cenných 
papírů, které pořídil před 1. lednem 2014 a po 1. lednu 2014. 
Zdá se tedy, že po určité období, než se nový systém usadí, 
bude posouzení daňových situací spíše komplikovanější.

Na druhou stranu vládou deklarovaná úleva v administrativní 
zátěži by měla spočívat v jednotné elektronické komunikaci 
přes společný portál finanční správy, orgánů sociálního 
zabezpečení a zdravotních pojišťoven.  

Ladislav Malůšek

Senior Manager 
Daňové poradenství 

+420 222 123 521 
lmalusek@kpmg.cz

Lenka Fialková

Tax Consultant 
Daňové poradenství 

+420 222 123 536 
lfialkova@kpmg.cz
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Text byl připraven před datem 12. září 2013,  

kdy Senát návrh rekodifikačních daňových novel zamítnul. 

Pokud vláda připraví přizpůsobení daňových zákonů novému 

občanskému právu formou zákonného opatření, s velkou 

pravděpodobností nebude zákon o daních z příjmů  

navrhované osvobození dividend obsahovat.



Institut trustu, který se v zahraničí běžně užívá, české 
právo dosud neznalo. To se však změní s účinností nového 

občanského zákoníku. Od ledna 2014 bude s největší 
pravděpodobností možné založit tzv. svěřenský fond, který je 
v podstatě obdobou trustu, jak jej zná anglosaské právo. Ačkoli 
s institutem svěřenského fondu u nás zatím nemáme praktické 
zkušenosti, stojí za to se s ním seznámit a zamyslet se, jak by  
se dal využít. 

Co je podstatou nového institutu? 
Svěřenský fond se svou povahou nejvíce blíží podílovým 
fondům nebo nadacím. Jedná se totiž o vyčleněný majetek, 
který spravuje svěřenský správce v souladu se stanoveným 
účelem a ve prospěch obmyšlených neboli beneficientů. 
Svěřenský fond sám o sobě nemá právní subjektivitu. Slovy 
zákona jde o oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného 
majetku. Majetek ve svěřenském fondu však nevlastní ani 
správce, ani zakladatel, ani osoba, která má být ze svěřenského 
fondu vyplácena. Vyčleněním majetku svěřenského fondu se 
tak přerušuje vazba s původním vlastníkem, který má coby jeho 
zakladatel ve vztahu k majetku pouze omezená práva. 

Veškeré právní úkony pak v souvislosti se svěřenským fondem 
činí svěřenský správce, který má prakticky vlastnická práva, 
i když není přímo jeho vlastníkem. Jestliže se nějaký typ 
majetku zapisuje do veřejného seznamu či jiné evidence, coby 
vlastník se uvede svěřenský správce s poznámkou, že jde 
o svěřenského správce. Příkladem je zápis vlastnického práva 
v katastru nemovitostí.  

 
Kdy fond zřídit? 
Svěřenský fond se vždy zřizuje k určitému účelu, který může být 
buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Svěřenský správce je 
při nakládání s majetkem fondu tímto účelem vázán, proto bude 
svěřenské fondy možné využít zejména u neziskových organizací. 
Další široké využití skýtají svěřenské fondy zřízené k soukromým 
účelům. Typicky může jít o případy nastavení budoucího využití 
rodinného majetku. Fondy bude také možné zakládat za účelem 
investování. 
 
Svěřenský fond bude možné založit smlouvou nebo tzv. 
pořízením pro případ smrti. U smluvního vzniku svěřenského 
fondu jsou stranami smlouvy zakladatel, jenž vyčleňuje majetek 
ze svého vlastnictví, a správce, který se zavazuje, že bude 
majetek držet a spravovat. Druhým způsobem, jak svěřenský 
fond vytvořit, je pak pořízení pro případ smrti, tedy například 
v závěti nebo v novém institutu dědické smlouvy a dovětku.  
 
Jak bude fond fungovat? 
Fungování svěřenského fondu se bude obecně odvíjet 
od pravidel, která nastaví zakladatel ve statutu fondu. Statut 
ve formě veřejné listiny bude povinnou náležitostí každého 
svěřenského fondu. Dokument bude muset obsahovat označení 
počátečního majetku, vymezení účelu a podmínky pro plnění 
ze svěřenského fondu. A kdo bude mít právo na plnění ze 
svěřenského fondu? Zakladatel buď může určit konkrétní osobu, 
nebo stanoví pravidla pro určení obmyšleného přímo ve statutu. 
Neučiní-li tak, vybere obmyšleného svěřenský správce.
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Správa rodinného majetku 
včetně dědického plánování, 
neziskový sektor nebo investování 
jsou oblasti, kde bude možné 
využít svěřenských fondů. Také 
fondy kvalifikovaných investorů 
bude možné zřídit ve formě 
svěřenského fondu.  

Svěřenské 
fondy alias 
české trusty



Správce fondu musí dbát, aby se majetek ve fondu a jeho 
uplatnění v zájmu obmyšlených rozmnožoval. Zároveň může se 
spravovaným majetkem činit, cokoli je nutné a užitečné. Správce 
však musí vždy postupovat s péčí řádného hospodáře.

Oprávnění správce nakládat s majetkem fondu však omezují 
limity, kterými jsou jednak výše uvedené požadavky na výkon 
správy a jednak dohled nad činností svěřenského správce. 
Dohled smí vykonávat zakladatel a obmyšlený, případně další 
osoba podle statutu.  
 
Svěřenský fond jako investiční fond? 
V srpnu letošního roku nabyl účinnosti zákon o investičních 
společnostech a investičních fondech, který představuje 
výraznou změnu zejména v oblasti alternativních forem 
investování. Možnost využít svěřenských fondů pro investování 
kvalifikovaných investorů je právě jednou z novinek. Spravovat 
„investiční svěřenský fond“ pak může pouze investiční 
společnost.  

Institut trustu, který se 
v zahraničí běžně užívá, české 
právo dosud neznalo. Vše se 

však změní s účinností nového 
občanského zákoníku.
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Jaké jsou způsoby zdanění fondů? 
Podstatu institutu svěřenských fondů tvoří správa majetku, při 
níž budou běžně vznikat příjmy, zejména u svěřenských fondů 
zřízených k soukromým účelům. Aby však mohly být příjmy 
svěřenských fondů jednoznačně zdaněny, bylo nutné nejprve 
novelizovat zákon o daních z příjmů.

Jaké by tedy mělo být zdanění svěřenských fondů? Svěřenské 
fondy budou samostatnými poplatníky daně z příjmů 
právnických osob. Jimi dosažené příjmy budou podléhat 
základní sazbě daně ve výši 19 procent, pokud nepůjde 
o osvobozené příjmy nebo například příjmy, jež se zahrnují 
do samostatného základu daně (dividendy ze zahraničí). Návrh 
novely zákona o daních z příjmů počítal se zavedením nové 
kategorie poplatníků, tzv. základních investičních fondů, které 
by měly podléhat pouze pětiprocentnímu zdanění. Do této 
kategorie se ovšem budou moci kvalifikovat jen ty svěřenské 
fondy, které budou zároveň investičními fondy podle zákona 
o investičních společnostech a investičních fondech.

Co však mají všechny svěřenské fondy společného bez 
ohledu na sazbu, jakou jsou zdaňovány jejich příjmy, je způsob 
zdanění výplaty zisku nebo vydání majetku obmyšleným. 
Výplata podílu na zisku bude obecně osvobozena od daně 
z příjmů právnických i fyzických osob. Zdanění nabytí majetku 
ze svěřenského fondu pak bude záležet na způsobu, jakým 
byl majetek do svěřenského fondu vyčleněn. Jde-li o pořízení 
pro případ smrti, následné nabytí majetku obmyšleným 
bude osvobozeno stejně jako u dědění. Jestliže majetek 
do svěřenského fondu vyčlenil příbuzný obmyšleného, 
uplatní se osvobození, a stejně tomu tak je u darování mezi 
příbuznými. Ostatní případy nabytí majetku ze svěřenského 
fondu budou zdaněny v obecném základu daně. 
 
Úspěch fondů prověří čas 
Zda se nový institut svěřenských fondů stane běžným 
nástrojem, jako jsou zahraniční trusty, ukáže čas. Svěřenské 
fondy mají nicméně zelenou zejména při správě rodinného 
majetku, v neziskovém sektoru a v oblasti investování. 
V budoucnu se tak v soukromém sektoru budeme moci těšit 
na další vhodný způsob, jak nakládat s majetkem.

Pozn.: Text byl připraven před datem 12. září 2013,  
kdy Senát návrh rekodifikačních daňových novel zamítnul.



Proč je implementace 
nového občanského 
zákoníku tak náročná? 
Implementaci nového občanského zákoníku a zákona 
o obchodních korporacích mohou některé společnosti 
podceňovat. Většinou si totiž neuvědomují rozsah,  
a tedy i časovou náročnost dopadů nové legislativy.

18 / Horizonty / září 2013



Horizonty / září 2013 / 19

Lukáš Bajgar
 
Manager
Risk Consulting
 
+420 222 123 213
lbajgar@kpmg.cz

KPMG Česká republika se poslední rok podílela na desítkách 
projektů implementace nového soukromého práva. Díky 

kombinaci speciální projektové metodiky a znalostí z oblasti 
práva a procesů společnostem pomáhala, aby se na tuto 
rozsáhlou regulatorní změnu mohly úspěšně připravit. 
 
Vedení společnosti má z naší zkušenosti zpravidla přirozenou 
tendenci svěřit projekt implementace nového občanského 
zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) 
do rukou právního oddělení. Rozhodnutí se však zpravidla 
ukáže jako diskutabilní v okamžiku, kdy jsou právníci 
konfrontování s plnou šíří dopadů změn. Jejich neochotu 
vytvářet byznys požadavky pro interní IT oddělení, které 
komunikuje zcela odlišně, však lze chápat stejně jako fakt,  
že rozhodnutí o implementaci dispozitivních ustanovení  
NOZ a ZOK by mělo příslušet obchodní linii.  
 
Implementace formou interního projektu 
Jestliže se nedaří rozjet implementaci NOZ a ZOK pod 
taktovkou právníků, společnosti zpravidla přistoupí 
k implementaci dopadů na bázi interního projektu, jehož se 
účastní všechny dotčené útvary napříč společností. I v tomto 
případě však musíme říci, že aktivní role právníků v projektu 
implementace změn NOZ a ZOK je nezastupitelná zejména 
ve fázi osvěty, tj. když je třeba vysvětlit podstatu právní změny 
ostatním útvarům. Zapojení právníků dále hraje zásadní roli 
v oblasti dopadů změn ve smluvní dokumentaci. 
 
Dva základní přístupy v praxi 
 Na základě zkušeností z probíhajících projektů, které se 
na implementaci obou zákonů zaměřují,  můžeme vysledovat 
dva způsoby, jak společnosti k problematice  přistupují.  
 
1.  V prvním případě se jejich postup zakládá na premise,  
      že veškeré činnosti společnosti zrcadlí smluvní  
      dokumentace. Vedení se v takovém případě nejprve    
      rozhodne upravit veškerou smluvní dokumentaci  
      a jednotlivé útvary následně změny reflektují v příslušných  
      procesech, systémech a postupech, které mají v gesci.  
     Tento přístup je oblíbený zejména v právních odděleních,  
      nicméně jeho zásadním nedostatkem je skutečnost,  
      že ignoruje dopady, které se ve smluvní dokumentaci  
      nepromítají. Další nevýhodou tohoto přístupu je časová  
      náročnost. V podstatě celá společnost totiž nejprve čeká  
      na upravenou smluvní dokumentaci a následně analyzuje,  
      jaké změny v IT systémech nebo procesech tyto úpravy  
      smluvní dokumentace vyvolají. 

Správně zvolený přístup implementace může 
z velké části napovědět, zda bude společnost 
na jednu z největších legislativních změn za 

posledních 20 let včas a náležitě připravena.

2.  Druhý přístup k implementaci NOZ a ZOK, který  
      společnosti aplikují, lze nazvat jako přístup kompozitní.  
      V tomto případě nejprve vznikne interní projekt, jehož 
      se účastní zástupci všech relevantních útvarů, které jsou  
      změnami zasaženy. Následně se jednotlivé právní  
      změny hodnotí z pohledu jejích dopadů na smluvní  
      dokumentaci, procesy, IT systémy, produkty, vnitřní  
      předpisovou základnu atd. Definuje se byznys dopad  
      a rovněž byznys požadavek na implementaci změny,  
      kde to detail právní úpravy umožní. Nevýhodou tohoto  
      přístupu je jeho náročnost na koordinaci jednotlivých  
      útvarů, organizaci workshopů a projektové řízení.  
      Výhodou naopak zůstává výrazná časová úspora při  
      analýze dopadů NOZ a ZOK do jednotlivých činností  
      společnosti a schopnost nabídnout jednotný přístup  
      dopadu pro celou společnost, např. jednotlivé divize.  
      Postup zpravidla využívají velké korporace například  
      z oblasti finančních institucí, které jsou časově omezeny  
      zejména na straně IT. Přístup však slaví úspěchy i mezi  
      středně velkými společnostmi.  
 
Jak vše úspěšně zvládnout? 
Samotná analýza dopadů NOZ a ZOK na společnost se  
v praxi ukazuje jako komplexní úkol, který prostupuje napříč 
společností, jak z pohledu procesů, tak z hlediska útvarů, 
které se na ní podílejí. Pro úspěšné zvládnutí analytické části 
a následnou hladkou implementaci jednotlivých změn je 
velmi důležité zvolit správný přístup k celému problému.  
I přes neustále se opakující diskuse nad odsunutím 
účinnosti NOZ a ZOK již příliš času nezbývá. Správně 
zvolený přístup implementace NOZ a ZOK proto může  
z velké části napovědět, zda bude společnost na jednu  
z největších legislativních změn za posledních 20 let včas  
a náležitě připravena.
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Nový občanský zákoník   
Na prahu převratných 
změn  
  
 •  Máte přehled o nadcházejících novinkách, které  
     přináší nový občanský zákoník a zákon o obchodních  
     korporacích? 
 
•  Potřebujete poradit, jak přizpůsobit své obchodní  
    i provozní procesy této nové právní úpravě? 
 
•  Pomůžeme vám identifikovat rizika a příležitosti  
    související s přechodem na nový právní režim. 
 
•  Poradíme vám, jak implementovat relevantní  
    změny do vašich dokumentů, procesů  
    a informačních systémů.  
 
•  Pořádáme také školení zaměřená na výklad,  
    shrnutí a dopady nové právní úpravy.  
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