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První číslo Business Bulletinu v roce 2021 bychom rádi věnovali především 

legislativním novinkám, které platí od 1. 1. 2021 nebo začnou platit v prvních 

měsících kalendářního roku 2021. Po skončení složitého roku 2020 nabyla 

v soukromém právu účinnosti řada změn. Některé z nich byly dlouho očekávané a již 

dříve vyhlášené ve sbírce zákonů, jiné čekaly na své vyhlášení ve sbírce zákonů až 

do posledních prosincových dní. Z velkého množství nejrůznějších změn pro Vás 

vybíráme ty, o kterých se domníváme, že by mohly mít zásadnější dopad v oblasti 

podnikání a obecného fungování obchodních společností nebo širší dopad do celé 

společnosti. 

 
 

PRÁVNÍ NOVINKY PRO PODNIKATELE K 1. 1. 2021 
 

Novela zákona o obchodních korporacích 

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb., která přináší 

největší změny do korporátního práva od přijetí rekodifikace. Mezi důležité změny patří zjednodušení 

zakládání společností, kdy pro splacení vkladu do 20 000 Kč již není povinné otevírat speciální bankovní 

účet v bance, ale vklad lze splatit i jinak. Mění se pravidla pro výplatu zisku společnosti, vyplácení záloh na 

podíl na zisku nebo omezení pro výplatu podílu na zisku společníkům. 
 

Podstatné změny se týkají i členů orgánů společností. Mění se úprava odstoupení člena orgánu z funkce, 

včetně zrušení pravidla, že člen orgánu nemůže odstoupit v nevhodné době. Změnila se také pravidla pro 

tzv. diskvalifikaci člena orgánu nebo možné důsledky, které pro něho mohou vzniknout, pokud přispěje 

k úpadku společnosti. 
 

Novela také umožnila spojit s podílem (resp. akcií) tzv. vysílací právo, tj. právo společníka nebo akcionáře 

samostatně jmenovat jednoho nebo více jednatelů, členů představenstva nebo dozorčí rady.  

Velkou změnu zažívá i monistická akciová společnost, v níž došlo ke zrušení funkce statutárního ředitele a 

přechodu práv a povinností statutárního orgánu na správní radu. 
 

Změnám ZOK jsme se věnovali v Business Bulletinu již minulý rok, a to zde. 
 

Lex covid 

Koncem roku došlo také k přijetí dvou důležitých novel zákona č. 191/2020 Sb., označovaného jako „Lex 

covid“, protože jeho účelem je zmírnit dopady pandemie koronaviru.  
 

První z nich, novela č. 460/2020 Sb., prodlužuje odklad povinnosti dlužníka – právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby podat na sebe insolvenční návrh, pokud se dostaly do úpadku v důsledku 

mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Do stejného data, tedy do 30. 6. 2021, se 

prodlužuje i oprávnění dlužníků zasažených epidemií podat návrh na mimořádné moratorium tak, aby 

mohli získat čas na řešení svých finančních potíží a nebyli ohroženi např. exekucí na svůj majetek. 
 

Novela č. 601/2020 Sb., prodlužuje do konce června 2021 již existující zvláštní opatření k zajištění 

fungování právnických osob při epidemii. Orgány právnických osob mohou i nadále přijímat rozhodnutí per 

rollam nebo s pomocí technických prostředků (např. přes Teams či Webex), a to i tehdy, pokud by k tomu 

dle společenské smlouvy nebo stanov jinak nebyly oprávněny. Stejně tak se prodlužuje i platnost pravidla 

o automatickém prodloužení funkčního období členů orgánů nebo o možnosti tzv. kooptace náhradních 

členů orgánů. 
 

Evidence skutečných majitelů 

V prvních týdnech roku 2021 by měl být také schválen i nový zákon o evidenci skutečných majitelů 

provádějící 5. AML směrnici. Nejzásadnější změnou by mělo být výrazné zpřísnění sankcí za porušení 

povinnosti zápisu skutečného majitele obchodní korporace do příslušné evidence. Na společnosti, které 

nezapíšou svého skutečného majitele, může kromě peněžitých pokut nebo zákazu čerpání dotací či 

veřejných podpor negativně dolehnout především zákaz výplaty podílu na zisku nebo pozastavení 

https://www.randls.com/wp-content/uploads/BB_1_2020_CZ_final.pdf


hlasovacích práv společníků. Zákon s sebou přinese i přesnější vymezení pojmu skutečného majitele a 

zveřejnění některých základních údajů o skutečných majitelích. Zákon byl již projednán v Senátu, který jej 

s pozměňovacími návrhy vrátil do Poslanecké sněmovny. Ta o něm má hlasovat začátkem roku, a tedy 

zákon by mohl nabýt účinnosti v první polovině tohoto roku. 
 

Zákoník práce 

Začátkem roku nabyla účinnosti zbývající část novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb., která přináší 

zásadní změny zejména v oblasti počítání dovolené, která se nově nebude počítat po dnech, ale po 

hodinách. Této novele se intenzivně věnuje náš pracovněprávní tým, viz např. článek shrnující dopady této 

novely zde nebo aktuální seznam školení na stránkách Randls Training zde. 
 

Daně z příjmů 

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb., dle níž byla zavedena 

tzv. paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč, které nejsou plátci DPH. Poplatník v paušálním 

režimu nebude muset platit zvlášť daně z příjmů a pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení či po 

skončení roku podávat daňové přiznání k dani z příjmů nebo přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní a 

sociální pojišťovnu. Místo toho bude platit jednu paušální platbu, která je pro rok 2021 stanovena ve výši 

5 469 Kč. Paušální daň bude nejvýhodnější právě pro ty podnikatele, jejichž příjmy se blíží 1 milionu Kč, 

případně uplatňují nižší výdajový paušál (např. svobodná povolání). Pro podnikatele s nižšími příjmy, 

případně s vyšším výdajovým paušálem (např. řemeslníci) nebo podnikatele, kteří mají děti a čerpají 

daňové bonusy, může být naopak výhodnější zůstat ve standardním režimu. 
 

Od Nového roku platí i zákon č. 609/2020 Sb., který zrušil tzv. „superhrubou mzdu“. Základ daně z příjmů 

se tak zaměstnancům již nenavyšuje o pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, což bude pro 

zaměstnance znamenat vyšší čistou mzdu. Novela zavádí i tzv. „stravenkový paušál“, tj. možnost 

zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na stravování nejen formou závodního stravování nebo 

stravenek, ale i poskytnutím peněžitého příspěvku na stravování, osvobozeného od daně z příjmů.  

Zákon vyvolal při svém přijímání řadu kontroverzí, naposledy pochybným dopisem prezidenta republiky, 

z něhož nebylo zřejmé, zda zákon vetoval, či nikoli. Nezdá se ale pravděpodobné, že by se našel dostatek 

poslanců či senátorů, kteří by byli připraveni několik měsíců před sněmovními volbami podat Ústavnímu 

soudu návrh na zrušení zákona. 
 

Novela daňového řádu 

Počátkem nového roku nabyla účinnosti i novela daňového řádu č. 283/2020 Sb., která obsahuje rozsáhlé 

změny. Jedním z hlavních pilířů změn s praktickým dopadem pro podnikatele je podpora elektronizace 

správy daní. Ta se projevila například rozvojem již existujícího institutu tzv. daňové informační schránky, tj. 

jakési elektronické složky, kterou si o Vás vede finanční úřad a k níž máte vzdálený přístup. Novela vytváří 

legislativní základ pro to, aby se z daňové informační schránky mohl stát skutečně užitečný informační 

systém, jehož prostřednictvím budete moci činit podání, získávat informace ze spisu a evidence daní nebo 

třeba dostávat upozornění na to, jaké jsou termíny Vašich daňových povinností.  
 

Dalším vítaným bonusem při elektronické komunikaci při správě daní je prodloužení lhůty k podání 

daňového přiznání. I nadále platí, že daňové přiznání (např. k dani z příjmů) se podává do 3 měsíců po 

skončení zdaňovacího období nebo do 6 měsíců, podává-li ho za Vás daňový poradce. Pokud ale 

podáváte přiznání sami elektronickou cestou, nově pro Vás platí lhůta 4 měsíce od skončení zdaňovacího 

období – oproti loňsku tedy budete mít na podání přiznání o měsíc více. 
 

Bankovní identita 

K 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o bankách č. 49/2020 Sb., která dává právní základ tzv. 

bankovní identitě. Projekt bankovní identity by měl občanům umožnit elektronické ověřování jejich 

totožnosti a komunikaci se státem i soukromými společnostmi prostřednictvím bankovní identity obdobně, 

jako když se přihlašují do internetového bankovnictví. Česká spořitelna a ČSOB už projekt spustily, další 

české banky připravují spuštění v prvním pololetí tohoto roku. 
 

Bližší informace o bankovní identitě jsou k dispozici na speciálním webu Česká bankovní asociace zde. 
 

Znalci a tlumočníci 

Od 1. 1. 2021 byl zrušen stařičký zákon o znalcích a tlumočnících z roku 1963 a účinnosti nabyly nové 

zákony, které upravují výkon těchto povolání. Cílem nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a 

znaleckých ústavech (č. 254/2019 Sb.) je zlepšení dohledu nad znalci a zvýšení odpovědnosti znalce.  
 

Úpravou prošly náležitosti znaleckého posudku, kdy nový zákon vytváří podmínky pro efektivní hodnocení 

https://www.randls.com/publikovano/pracovni/novela-zakoniku-prace-strucne-v-bodech/
https://www.randlstraining.com/skoleni/
https://bankovni-identita.cz/


znaleckého posudku jako důkazu. Znalci budou mít nově povinnost být pojištěni pro případ způsobení 

škody (v souvislosti s výkonem znalecké činnosti), a to v minimální výši 1 000 000 Kč a dojde i ke zvýšení 

odměn za znalecké a tlumočnické úkony. 
 

Zákon o tlumočnících a překladatelích (č. 354/2019 Sb.) nově vytváří dvě samostatné profese – 

tlumočníky a překladatele, tedy není již nezbytné, aby překladatel tlumočil na soudě a naopak. Stanoví se 

také nové podmínky pro získání „razítka“, tj. pro výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. 
 

Obě profese budou mít napříště povinnost vést elektronickou evidenci svých úkonů, namísto stávajícího 

vedení znaleckých a tlumočnických deníků. 
 

Veškeré novinky v oblasti znalecké a tlumočnické činnosti pak najdou jak znalci a tlumočníci, tak veřejnost 

na nových webových stránkách www.znalci.justice.cz a www.tlumocnici.justice.cz. 
 

Nové zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností 

K 1. 1. 2021 nabyl účinnosti též nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a zákon o výrobcích 

s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.). Zákon o odpadech mimo jiné provádí aktuální evropskou 

ekologickou legislativu v oblasti nakládání s odpady, stanoví nový termín posunutí konce skládkování 

využitelného odpadu až do roku 2030. Zákon také postupným navyšováním poplatků a omezování druhů 

odpadu, který může být na skládky přijímán, klade ještě větší důraz na třídění komunálního odpadu než 

dosavadní legislativa.  
 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je speciálním zákonem k zákonu o odpadech a jeho cílem je 

zejména vytvořit pravidla pro sběr a likvidaci výrobků, jako např. vyřazených elektronických zařízení, 

baterií, pneumatik nebo automobilů, a zvýšit odpovědnost výrobců takových výrobků za jejich recyklaci 

např. zavedením povinných cílů při sběru elektroodpadu.  
 

RANDLS BUSINESS BRUNCH 

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník našich společných Business Brunch setkání. Business Brunch je 

půldenní seminář (9:30 – 12:30) s dobrým jídlem, ve kterém budeme reagovat na aktuální právní témata a 

informovat Vás o novinkách v právních předpisech i rozhodnutích soudů, budeme Vás školit v oblastech, 

na které míří největší množství dotazů našich klientů a budeme diskutovat a řešit Vaše problémy v praxi. 
 

Business Brunch 2021 jsme znovu naplánovali jako blok tří setkání, vždy na aktuální téma, a to 

v následujících termínech: 23. 2. 2021, 25. 5. 2021, 19. 10. 2021. Cena za celý cyklus tří seminářů je pro 

klienty Randl Partners velice výhodná, a to 3 300 Kč + DPH za 3 půldenní semináře. 
 

Pro první Business Brunch 2021, který se bude konat 23. 2. 2021, jsme vybrali téma, které je v praxi 

jedním z nejčastějších, a to Vady zboží či služeb a odpovědnost za vady (Praktické otázky týkající se 

vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem v oblasti reklamací vad a záruk).  
 

Detaily ohledně organizace a přihlašování naleznete zde. 

 
 

         
 

                           

 

 

Sledujte nás na Facebooku a na LinkedIn  

 

 

 

Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat za právní 

rady, nejsou vyčerpávající a nejsou zamýšleny pro žádné konkrétní 

použití. Před aplikací zde obsažených informací nebo rozhodnutím 

učiněným na jejich základě doporučujeme vyhledat naši nezávislou a 

odbornou právní konzultaci. 

V případě, že máte zájem o právní služby, prosím kontaktujte nás na 

následující e-mailové adrese: info@randls.com. 

Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné zde. 

V případě, že si nepřejete, abychom Vám zasílali newsletter, prosím, 

odhlaste se na e-mailové adrese info@randls.com. 
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http://www.tlumocnici.justice.cz/
https://www.randlstraining.com/business-brunch/
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