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K NOZ § 165:
§ 165

(1)
Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem,
chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud
jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.
(2)
Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy
právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.
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§ 165
(text přesunutý ze stávajícího § 164; stávající § 165 přesunut do § 161)
(1) Člen sStatutárního orgánu může jednat jménemzastupovat právnickéou osobyu ve všech záležitostech.
(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání,
jak jeho členové jménem právnickéou osobyu jednajízastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní
jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen
byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.
(3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním
jednání vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu. Zakladatelské právní jednání může
určit, že ke společnému jednání vůči zaměstnancům je třeba pověřit více členů statutárního orgánu.
K § 165:
Navrhovaná změna v odstavci 1 a 2 souvisí s vypuštěním § 151 NOZ. Viz důvodovou zprávu k tomuto bodu. Dále se navrhuje
rozšířit pravidlo dle odstavce 3 tak, aby zakladatelské právní jednání mohlo určit, že jednáním vůči zaměstnancům může být
pověřeno i více členů statutárního orgánu. To umožní volbu pravidla čtyř či více očí i v právních jednáních vůči zaměstnancům.
Vždy však bude muset jít o jednání společné, jelikož v opačném případě by ustanovení ztratilo smysl spočívající v ochraně
zaměstnanců před vzájemně rozporným jednáním různých členů statutárního orgánu v téže věci.
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dosud nestanovuje povinnost, aby byl do veřejného rejstříku zapsán
i údaj o tom, který člen statutárního orgánu je pověřen jednáním vůči zaměstnancům. Stávající úprava je tak v rozporu
s principem publicity údajů o jednání obchodní společnosti, který je upraven ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady č.
2009/101/ES ze dne 16. září 2009 (bývalá První směrnice). Tento nedostatek se navrhuje odstranit tím, že zákon uloží povinnost
zapsat do veřejného rejstříku i údaj o tom, který člen, resp. kteří členové statutárního orgánu jsou takovým jednáním pověřeni.
Úprava se uvádí do souladu s právem EU a současně se zvyšuje ochrana zaměstnanců, jelikož ti si budou moci kdykoli ověřit, kteří
členové statutárního orgánu jsou oprávněni vůči nim jednat. Spolehnou-li se na údaje zapsané ve veřejném rejstříku, prosadí se
vůči nim ochrana jejich důvěry v tento zápis, i kdyby zapsané údaje v době jednání vůči nim již nebyly aktuální (tzv. princip
materiální publicity).
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Související změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
§ 25
(1) Do veřejného rejstříku se zapíše
a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby,
b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon,
c) právní forma právnické osoby,
d) den vzniku a zániku právnické osoby,
e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě
také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu
správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci2),
g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za
právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa
místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a
zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,
liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná,
včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom,
zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,
j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení
o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod jeho odnětí,
k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba,
má-li na takovém zápisu právní zájem,
l) den, k němuž byl zápis proveden., a
m) údaj o tom, který člen statutárního orgánu byl pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům, má-li právnická osoba kolektivní
statutární orgán a zaměstnance; bylo-li v souladu se zakladatelským právním jednáním takto pověřeno více členů ke společnému
jednání, také údaj o tom, že jednají vůči zaměstnancům společně.
K § 25:
Stávající znění nestanovuje povinnost, aby byl do veřejného rejstříku zapsán údaj o tom, který člen statutárního orgánu je pověřen
jednáním vůči zaměstnancům (stávající § 164 odst. 3, navrhovaný § 165 odst. 3 NOZ). Pravidlo je tak v rozporu s principem
publicity údajů o jednání obchodní společnosti, který je upraven ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/101/ES ze
dne 16. září 2009 (bývalá První směrnice). Tento nedostatek se navrhuje odstranit a napříště stanovit, že do veřejného rejstříku se
musí zapsat i údaj o tom, který člen, resp. kteří členové statutárního orgánu jsou takovým jednáním pověřeni. Úprava se uvádí do
souladu s právem EU a současně se zvyšuje ochrana zaměstnanců, jelikož ti si budou moci kdykoli ověřit, kteří členové
statutárního orgánu jsou oprávněni vůči nim jednat. Spolehnou-li se na údaje zapsané ve veřejném rejstříku, prosadí se vůči nim
ochrana jejich důvěry v tento zápis, i kdyby zapsané údaje v době jednání vůči nim již nebyly aktuální (tzv. princip materiální
publicity).
Přechodné ustanovení:
Zapsaná osoba přizpůsobí zapsaný stav požadavkům tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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§ 165
(text přesunutý ze stávajícího § 164; stávající § 165 přesunut do § 161)
(1) Člen sStatutárního orgánu může jednat jménemzastupovat právnickéou osobyu ve všech záležitostech.
(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání,
jak jeho členové jménem právnickéou osobyu jednajízastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní
jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen
byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.
(3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním
jednání vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu. Zakladatelské právní jednání může
určit, že ke společnému jednání vůči zaměstnancům je třeba pověřit více členů statutárního orgánu.
K § 165:
Navrhovaná změna v odstavci 1 a 2 souvisí s vypuštěním § 151 NOZ. Viz důvodovou zprávu k tomuto bodu. Dále se navrhuje
rozšířit pravidlo dle odstavce 3 tak, aby zakladatelské právní jednání mohlo určit, že jednáním vůči zaměstnancům může být
pověřeno i více členů statutárního orgánu. To umožní volbu pravidla čtyř či více očí i v právních jednáních vůči zaměstnancům.
Vždy však bude muset jít o jednání společné, jelikož v opačném případě by ustanovení ztratilo smysl spočívající v ochraně
zaměstnanců před vzájemně rozporným jednáním různých členů statutárního orgánu v téže věci.
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dosud nestanovuje povinnost, aby byl do veřejného rejstříku zapsán
i údaj o tom, který člen statutárního orgánu je pověřen jednáním vůči zaměstnancům. Stávající úprava je tak v rozporu
s principem publicity údajů o jednání obchodní společnosti, který je upraven ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady č.
2009/101/ES ze dne 16. září 2009 (bývalá První směrnice). Tento nedostatek se navrhuje odstranit tím, že zákon uloží povinnost
zapsat do veřejného rejstříku i údaj o tom, který člen, resp. kteří členové statutárního orgánu jsou takovým jednáním pověřeni.
Úprava se uvádí do souladu s právem EU a současně se zvyšuje ochrana zaměstnanců, jelikož ti si budou moci kdykoli ověřit, kteří
členové statutárního orgánu jsou oprávněni vůči nim jednat. Spolehnou-li se na údaje zapsané ve veřejném rejstříku, prosadí se
vůči nim ochrana jejich důvěry v tento zápis, i kdyby zapsané údaje v době jednání vůči nim již nebyly aktuální (tzv. princip
materiální publicity).
Související změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
§ 25
(1) Do veřejného rejstříku se zapíše
a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby,
b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon,
c) právní forma právnické osoby,
d) den vzniku a zániku právnické osoby,

OBCZAN.CZ - komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci

e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě
také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu
správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci2),
g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za
právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa
místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a
zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,
liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná,
včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom,
zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,
j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení
o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod jeho odnětí,
k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba,
má-li na takovém zápisu právní zájem,
l) den, k němuž byl zápis proveden., a
m) údaj o tom, který člen statutárního orgánu byl pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům, má-li právnická osoba kolektivní
statutární orgán a zaměstnance; bylo-li v souladu se zakladatelským právním jednáním takto pověřeno více členů ke společnému
jednání, také údaj o tom, že jednají vůči zaměstnancům společně.
K § 25:
Stávající znění nestanovuje povinnost, aby byl do veřejného rejstříku zapsán údaj o tom, který člen statutárního orgánu je pověřen
jednáním vůči zaměstnancům (stávající § 164 odst. 3, navrhovaný § 165 odst. 3 NOZ). Pravidlo je tak v rozporu s principem
publicity údajů o jednání obchodní společnosti, který je upraven ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/101/ES ze
dne 16. září 2009 (bývalá První směrnice). Tento nedostatek se navrhuje odstranit a napříště stanovit, že do veřejného rejstříku se
musí zapsat i údaj o tom, který člen, resp. kteří členové statutárního orgánu jsou takovým jednáním pověřeni. Úprava se uvádí do
souladu s právem EU a současně se zvyšuje ochrana zaměstnanců, jelikož ti si budou moci kdykoli ověřit, kteří členové
statutárního orgánu jsou oprávněni vůči nim jednat. Spolehnou-li se na údaje zapsané ve veřejném rejstříku, prosadí se vůči nim
ochrana jejich důvěry v tento zápis, i kdyby zapsané údaje v době jednání vůči nim již nebyly aktuální (tzv. princip materiální
publicity).
Přechodné ustanovení:
Zapsaná osoba přizpůsobí zapsaný stav požadavkům tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
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