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V letošním roce je s datem 30. 6. 2014 spojena povinnost obchodních korporací provést nutné změny 

v korporátní dokumentaci. Pokud společnosti tyto změny neprovedou, může to vést až k nucenému zrušení 

takové společnosti. Obchodní korporace často nechávají tyto změny na poslední chvíli a mezní datum se kvapem 

blíží. 

Od tohoto roku je v účinnosti nový zákon upravující postavení obchodních korporací, a sice zákon o obchodních 

korporacích. Tento zákon mj. ukládá společnostem povinnost sladit znění společenských smluv s donucujícími 

ustanoveními tohoto zákona. „Jedná se například o změny, které se týkají uvedení typu podílů a práv s nimi 

spojenými, způsoby svolávání valné hromady, působnost valné hromady, pravidla zvyšování a snižování 

základního kapitálu apod.,“ vypočítá JUDr. Zdeněk Tomíček, partner advokátní kanceláře Tomíček Legal s.r.o., 

který se právě na korporátní právo specializuje. Korporace mají povinnost tyto změny reflektovat do 30. 6. 

2014. 

Jaké budou následky neprovedení změn? 

„Pokud korporace neupraví znění své dokumentace do tohoto termínu, rejstříkový soud je vyzve a stanoví 

dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti, uplyne-li tato lhůta marně, soud může takovou obchodní korporaci 

zrušit a nařídí její likvidaci,“ uvádí JUDr. Tomíček.   

Jak korporace přistupují k této povinnosti?  

I přestože se toto datum kvapem blíží, celá řada společností nechává tyto změny na poslední chvíli, a to i přes 

nepříjemné následky, které jsou s takovým porušením povinnosti spojené. Zákon ke všemu vyžaduje provedení 

změny společenské smlouvy formou notářského zápisu. „Je třeba si uvědomit, že vzhledem k obrovskému počtu 

korporací, které musí takové změny provést, může dojít až k zahlcení systému a může se zcela jednoduše stát, že 

poptávka společností, které chtějí na poslední chvíli svoji dokumentaci změnit, zcela přesáhne možnosti a 

kapacitu notářů, kteří musí notářský zápis vyhotovit,“ dodává JUDr. Tomíček. 

Vzhledem k ubývajícímu času nezbývá než pečlivě pročíst dotčenou dokumentaci a konzultovat její případné 

změny s odborníky. 
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