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Recodification of Czech civil law
Vláda schválila a postoupila do
Poslanecké sněmovny dne 18. 5. 2011 tři
klíčové zákony, které zcela mění podobu
soukromého práva.

The Government has approved and on 18
May 2011 forwarded to the Chamber of
Deputies three crucial laws that will
fundamentally transform Czech civil law.

1. Občanský zákoník:

1. Civil Code:

Jedná se o kodex s obsahem přes 3.000
paragrafů a ruší více než 200 zákonných
a podzákonných předpisů. Kromě platného
občanského zákoníku nahradí také zákon
o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
část
obchodního
zákoníku,
zákon
o mezinárodním právu soukromém aj. Nově
budou pouze v občanském zákoníku
upraveny závazkové vztahy a občanský
zákoník se bude vztahovat i na závazky
(smluvní i odpovědnostní) mezi podnikateli.
V občanském zákoníku bude upravena též
nekalá soutěž.

The new Civil Code will contain over 3,000
sections and repeal more than 200 statutory
and subordinate legal regulations. Apart
from the currently applicable Civil Code, it
will also replace the Act on Lease and
Sublease of Non-residential Premises, part
of the Commercial Code and the Act on
International Private Law, among others.
Under the new regulation, obligation
relationships will be governed exclusively
by the Civil Code, which will also apply to
obligations (both contractual and liability
obligations) between entrepreneurs. The
Civil Code will also regulate unfair
competition.

2. Zákon o
soukromém:

mezinárodním

právu

Tento zákon nahradí platný zákon č. 97/1963
Sb., jehož dopady jsou dnes už jen omezené
vzhledem k členství ČR v EU. Česká
republika je totiž vázána nařízeními Řím I,
Řím II, Brusel I a Brusel IIa, která svým
obsahem regulují totožné vztahy jako zákon
o mezinárodním právu soukromém a mají
aplikační přednost. Zákon o mezinárodním
právu soukromém se bude aplikovat pouze
v případech vztahů se „třetími zeměmi“.
3. Zákon o obchodních korporacích:
Tento zákon nahradí stávající obchodní
zákoník, avšak s tím, že závazkové vztahy
i nekalá soutěž budou napříště upraveny
pouze v zákoníku občanském.
Zákon přinese řadu změn, z nichž některé,
zajímavé pro podnikatelskou veřejnost,
zmiňujeme dále.
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• U akciové společnosti bude možnost
zvolit si strukturu orgánů společnosti.
Akciová společnost tak bude mít buď
představenstvo a dozorčí radu (jako je
tomu
dnes)
nebo
správní
radu
a statutárního ředitele (tzv. monistická
struktura).
• Do značné míry bude upuštěno od
konceptu
základního
kapitálu
u společnosti s ručením omezeným, kdy
jeho minimální výše bude pouze 1,- Kč.

2. Act on International Private Law:
This Act will replace the currently
applicable Act No. 97/1963 Coll. the present
effects of which are relatively limited due to
the Czech Republic’s membership in the
EU. Instead, the EU Regulations (Rome I,
Rome II, Brussels I and Brussels IIa), which
in terms of content, regulate the same
relations as the Act on International Private
Law take precedence over it. The Act on
International Private Law will only apply to
relations with “third countries”.
3. Act on Business Corporations:
This Act will replace the existing
Commercial Code. Obligation relationships
and unfair competition will thereafter be
governed exclusively by the Civil Code.
The Act will introduce a number of changes
some of which, being of interest for the
business sphere, are specified below.
• In joint-stock companies, it will be
possible to choose the structure of the
company’s bodies. As a result, a jointstock company will either have a board
of directors and a supervisory board (as
they do today), or an administrative
board
and
a statutory director
(a “monistic” structure).
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(pokračování z předchozí strany)
• Kontroverzní ustanovení § 196a obchodního zákoníku bude nově nahrazeno
novými pravidly o transakcích se střetem zájmů. Dle nových pravidel, jakmile
se jednající osoba při uzavírání smlouvy dozví o možném střetu zájmů, bude
o tom muset informovat ostatní členy statutárního orgánu (představenstvo,
jednatele), kontrolní orgán (dozorčí rada) nebo nejvyšší orgán (valná hromada)
a tento orgán pak bude moci uzavření smlouvy zakázat. Pokud jednající osoba
svou povinnost nesplní, bude odpovídat společnosti za škodu tím způsobenou.
• Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členy orgánu společnosti: tato
smlouva bude nadále muset existovat a být písemná, nicméně pokud nebude
obsahovat ustanovení o odměně, tak na rozdíl od aktuální právní úpravy (kdy se
platí odměna obvyklá) zákon stanoví domněnku, že výkon funkce bude
bezplatný. Tato změna bude umocněna přechodným ustanovením, které
nařizuje, aby do šesti měsíců od účinnosti nového zákona společnosti uvedly
odměny ve smlouvách o výkonu funkce do souladu s novou úpravou, jinak
bude výkon funkce člena orgánu dle takových smluv bezplatný.
Dopad všech vládou schválených zákonů, projdou-li legislativním procesem, bude
samozřejmě mnohem větší. Změnám souvisejícím s plánovanou právní úpravou se
budeme detailně věnovat i nadále.

Chambers and Partners ocenili kvalitu našich
služeb
S potěšením oznamujeme, že naše kancelář byla společností Chambers and
Partners v jejím nejnovějším hodnocení kvality právních služeb poskytovaných
v oblastech nemovitostního a pracovního práva zařazena mezi vedoucí právní
kanceláře v České republice. Pavel Fára byl navíc oceněn, jako vedoucí odborník
(leader in the field) pro oblast práva nemovitostí.

The impact of all Acts adopted by the
Government, should they pass the legislative
process, will no doubt be much greater. We
will continue to update you on the details of
the changes connected to the planned legal
regulations.

Praise from Chambers and
Partners for the quality of
our services
We are proud to announce that in their recent
assessment of the quality of legal services
provided in the field of real estate and
employment law Chambers and Partners
included our office in the list of leading law
firms in the Czech Republic. Moreover, Pavel
Fára has been recognised as a leader in the
field of real estate law.
The evaluations by Chambers and Partners
are based on an independent survey among
both clients and law firms, and are therefore
considered one of the most prestigious
independent awards on the legal market
(www.chambersandpartners.com).

Hodnocení Chambers and Partners jsou založena na nezávislém průzkumu mezi
klienty i samotnými právními kancelářemi a je proto vnímáno jako jedno
z nejprestižnějších nezávislých ocenění na trhu právních služeb
(www.chambersandpartners.com).
Mgr. Libor Vacek
advokát, attorney at law

(cont. from previous page)
• The concept of registered capital for a limited liability company will be departed
from to a large extent, the minimum amount of registered capital being reduced
to only CZK 1.
• The controversial Section 196a of the Commercial Code will be replaced with
new rules on conflict of interest transactions. Under the new rules, whenever
a person entering into an agreement learns of a possible conflict of interests, he
or she will be obliged to inform the other members of the statutory body (board
of directors, executive directors), the supervisory body (supervisory board) or
the supreme body (general meeting), and this body will have the authority to
prohibit the conclusion of such agreement. If this person fails to comply with his
or her duty they will be liable for any damage incurred by the company as a
result.
• Contract between directors and the company for the performance of an office:
the existence and written form of these contracts will continue to be compulsory.
However, unless the contract contains a provision stipulating the remuneration,
then, in contrast to the present legal regulation (whereby customary
remuneration applies), the performance of the office under such contracts will
be considered free of charge by virtue of law. This change will be reinforced by
an interim provision stipulating that companies are to make remunerations in
their contracts for the performance of an office compliant with the new
regulation within 6 months of the new Act taking effect, otherwise, the
performance of the office of member of a company body under such contract
will be performed for free.
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Tento
bulletin
obsahuje
všeobecné
informace
o aktuálních právních otázkách, avšak nepředstavuje
právní radu. Budete-li potřebovat další informace,
prosím kontaktujte nás.
Doufáme, že tento bulletin pro Vás bude užitečným
zdrojem informací. Vaše připomínky a podněty vždy
uvítáme.
This newsletter contains information of general interest
about current legal issues, but does not give legal
advice. If you would need any additional information,
please contact us.
We hope that you will find this newsletter to be a useful
source of information. We are always interested in
receiving your views or comments.

