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Seminář Velká novela zákona o obchodních korporacích 
Co všechno se zásadně změní v praxi obchodních společností od 1. ledna 2021? 
 

Novela zákona o obchodních korporacích má s účinností od 1. 1. 2021 zásadní dopad na 

řízení akciových společností i společností s ručením omezeným. Seznamte se se změnami a 

využijte příležitost prodiskutovat s advokátem praktické problémy i právní nejasnosti. 
 

Přednáší: Mgr. Jan Turek, EY Law advokátní kancelář, s.r.o. 

Místo konání: Praha 4, konferenční centrum Na Sádce 

Datum konání: 26. 11. 2020 
 

Zaměření semináře: Seznámíte se s novými povinnostmi vyplývajícími z novely a lhůtami 

pro jejich splnění, se změnami v postavení statutárních orgánů, v převodech podílů, jednání 

právnické osoby za jinou právnickou osobu a novou úpravou dělení zisku. Obdržíte také 

informace ke změnám při převodech částí závodů a upozornění na potenciálně problémové 

otázky. Neopomineme ani problematiku ukládání dokumentů do sbírky listin a změny ve 

vynucování plnění této povinnosti. Dále Vás seznámíme např. s praktickým dopadem 

propojování rejstříků v rámci EU, s novinkami týkajícími se volby člena dozorčí rady 

zaměstnanci u akciových společností s více než 500 zaměstnanci, a s novou úpravou 

monistické struktury řízení akciové společnosti. V neposlední řadě se podíváme i na 

projednávanou novou právní úpravu evidence skutečných majitelů. 
 

Komu je seminář určen: jednatelům, členům představenstva a dozorčí rady, prokuristům, 

ředitelům a jiným vysokým manažerům a dalším vedoucím pracovníkům společností, 

interním právníkům.  

 

Program semináře: 

8:45-9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00-10:45 Novela zákona o obchodních korporacích – úvodní část, účinnost, přechodná 

ustanovení. Změny obecných ustanovení o obchodních korporacích, založení 

společnosti, podíl na zisku, likvidace, Smlouva o výkonu funkce, odměňování. 

Odstoupení z funkce člena voleného orgánu. 

10:45-11:00 Přestávka na občerstvení 

11:00-12:30 Společnost s ručením omezeným a akciová společnost – přehled změn v právní 

úpravě, valná hromada, protest, rozhodování per rollam, statutární orgány, 

převody podílů, předkupní právo, uvolněný podíl, vypořádací podíl, zvýšení 

základního kapitálu, převody částí závodů. 

12:30-13:30 Společný oběd 

13:30-14:30 Společnost s ručením omezeným a akciová společnost – pokračování. 

14:30-14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45-15:30 Zpráva o podnikatelské činnosti. Obchodní rejstřík, sbírka listin. Evidence 

skutečných majitelů. Závěrečná diskuse. 
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Závazná objednávka účasti na semináři Velká novela zákona o 
obchodních korporacích  

Cena semináře: 4950,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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