
Česká advokátní komora  
regionální pracoviště Střední Morava  

 
Vás zve na seminář pro advokáty na téma: 

 
REVOLUČNÍ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SRO A AS 

V ROCE 2021  
(VELKÁ NOVELA ZOK A REFORMA ROZKRÝVÁNÍ 

SKUTEČNÝCH MAJITELŮ) 
  
Termín semináře:  pátek a sobota 1. až 2. října 2021 od 09,00 do 16,00 hodin 
 
Místo konání:   Hotel FLORA, Krapkova 439/34, Olomouc  

 
Seminář povede:  JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře 

obchodního práva Právnické fakulty UK Praha, spolupracovník 
advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o.  

 
Odborný program semináře:  

 
1. den školení 
A) Evidence skutečných majitelů – nové povinnosti i sankce 

• nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace) 

• nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – 

nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz 

výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu) 

• obsah povinnosti evidujících osob (obchodních korporací) získat a průběžně 

zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele 

• povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob/povinnost povinných osob 

upozornit na zjištěné nesrovnalosti/důsledky porušení těchto povinností 

• zápis do evidence rejstříkovým soudem/přímý zápis do evidence notářem 

• automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku/evidence u jiných 

osob 

• přechodná ustanovení k nové úpravě 

B) Velká novela ZOK – změny v obecné hlavě společné pro SRO i AS 

• vkladová a doplatková povinnost 

• věcná práva k podílům 

• dělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku, vypořádací 
podíl 

• střet zájmů při zastupování společnosti, samokontraktace 

• vznik a zánik funkce člena voleného orgánu, smlouva o výkonu funkce, odměňování 

• právnická osoby coby člen voleného orgánu  

• vyloučení z funkce, nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za 
jejich nesplnění 

• podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
 

• zrušení neaktivních společností bez likvidace (i právního nástupce) 

• přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku (jejich předpoklady) 
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2. den školení 
C) Velká novela ZOK – změny týkající se výlučně SRO 

• tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (specificky pro SRO) 

• postavení jednatelů (závaznost pokynů do strategického řízení, zákaz konkurence aj.) 

• druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy 

• zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl 

• společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další 
práva společníka 

• rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu 

• působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění 
s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání), protest 

• změny výše základního kapitálu 
 
D) Velká novela ZOK – změny týkající se výlučně AS 

• tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (specificky pro AS) 
• postavení členů volených orgánů (např. závaznost pokynů do strategického řízení), 

zákaz konkurence 
• druhy akcií a (omezení) nakládání s nimi 
• právo na vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy, jmenovat / odvolat členy volených 

orgánů, akcionářská žaloba, vytěsnění (squeeze out), další akcionářská práva 
• valná hromada (působnost – zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění 

s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, náležitosti pozvánky, 
rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest) 

• povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace 
• monistický systém řízení a správy 
• změny výše základního kapitálu 

 
Číslo semináře:   55104 
 
Cena semináře:   1.900,- Kč včetně DPH v zákonné výši   
 
Uzávěrka přihlášek:  24. září 2021, po tomto datu telefonicky kontaktujte  

advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové, tel: 585 208 801 
 
Program semináře: (pro oba dny) 
08,45 - 09,00 prezence 
09,00 - 10,30 seminář (přestávka zpravidla 10,30 – 10,45 hod.) 
10,45 - 12,15 seminář 
12,15 - 13,00 přestávka na oběd 
13,00 - 14,15 seminář (přestávka zpravidla 14,15 – 14,30 hod.) 
14,30 - 16,00 seminář, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 12 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 

seminář je započitatelný za čtyři polodenní volitelné semináře.  
 
Organizační pokyny a informace pro účastníky: 
 

Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku na e-mail: 
vidovicova@akvidovicova.cz a poukáží účastnický příspěvek ve výši 1.900,- Kč včetně 21% 
DPH na účet číslo 6724361001/2700, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 55104 
společně s registračním pětimístným číslem advokáta bez uvedení pomlčky či lomítka 
(např. ve formě 5510422123). Platba v hotovosti na místě u prezence semináře není možná. 
Fakturu za seminář zašle ČAK do datové schránky objednatele. 
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Uzávěrka přihlášek je 24.09.2021, po tomto datu nechť zájemci telefonicky kontaktují 

advokátní kancelář  JUDr. Lenky Vidovičové, LL.M., advokátka, Zámečnická 497/3a, 779 00 
Olomouc, tel. 585 208 801.  
 

Přihláška je závazná. Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to 
nejméně 3 pracovní dny předem. Zaplacený účastnický příspěvek se bez vážně 
odůvodněné omluvy, sdělené písemně nejméně 3 dny před konáním semináře, nevrací. 
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky vystaven ČAK a i v případě 
nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

 
                                                                            JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. 
            regionální představitelka 
          
 

                   


