
Praktický manuál 
k zákonu o obchodních korporacích

Když si musíte být jistí

Seznam příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK:
(aktuálně se manuál vztahuje k více než 245 paragrafům ZOK)

§ 2, 98, 124, 146, 250, 553
Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán v obchodním rejstříku právě jen jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona“?

§ 3, 45
Ve kterých případech stanoví ZOK použitelnost ustanovení ObčZ o spolcích na v.o.s.?
Ve kterých případech stanoví ZOK použitelnost ustanovení ObčZ o spolcích na k.s.?

§ 3, 45, 151, 191, 193
Ve kterých případech stanoví ZOK použitelnost ustanovení ObčZ o spolcích na s.r.o.?

§ 3, 45, 428, 430
Ve kterých případech stanoví ZOK použitelnost ustanovení ObčZ o spolcích na a.s.?

§ 3, 45, 663, 702
Ve kterých případech stanoví ZOK použitelnost ustanovení ObčZ o spolcích na družstvo?

§ 4, 53, 102, 108
Ve kterých případech dává ZOK společníkovi v.o.s. možnost domáhat se za ni nějakého práva?

§ 4, 53, 102, 108, 119
Ve kterých případech dává ZOK společníkovi k.s. možnost domáhat se za ni nějakého práva?

§ 5
Vylučují práva podle § 5 odst. 1 ZOK právo obchodní korporace na náhradu škody vzniklé z porušení zákazu konkurence v tom smyslu, že by se 
po uplynutí prekluzivní lhůty podle § 5 odst. 2 ZOK nemohla obchodní korporace práva na náhradu takové škody domáhat?

§ 6, 8
Postačí pro plnou moc k založení s.r.o. nebo a.s. písemná forma s úředně ověřeným podpisem (anebo je třeba udělit ji ve formě notářského zápisu)?

§ 7
Co jsou ve smyslu § 7 odst. 2 ZOK „údaje, které je povinna uvádět na svých obchodních listinách“?

§ 9
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. jinou lhůtu, ve které je třeba podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. jinou lhůtu, ve které je třeba podat návrh na zápis v.o.s. do obchodního rejstříku?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. jinou lhůtu, ve které je třeba podat návrh na zápis k.s. do obchodního rejstříku?
Jak formulovat ve stanovách a.s. jinou lhůtu, ve které je třeba podat návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku?
Jak formulovat ve stanovách družstva jinou lhůtu, ve které je třeba podat návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku?
Kdo podává návrh na zápis založené v.o.s. do obchodního rejstříku?
Kdo podává návrh na zápis založené k.s. do obchodního rejstříku?
Kdo podává návrh na zápis založené s.r.o. do obchodního rejstříku?
Kdo podává návrh na zápis založené a.s. do obchodního rejstříku?
Kdo podává návrh na zápis založeného družstva do obchodního rejstříku?

§ 9, 20, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 47, 49, 59, 133, 135, 136, 137, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 155, 161, 162, 164, 167, 169, 170, 174, 175, 178, 
181, 184, 190, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 211, 212, 214, 220, 222, 241

Jaké odchylky od zákonného režimu s.r.o., které je možno vtělit do společenské smlouvy, výslovně předpokládá ZOK?

§ 9, 20, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 47, 59, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 109, 113, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 207, 208
Jaké odchylky od zákonného režimu k.s., které je možno vtělit do společenské smlouvy, výslovně předpokládá ZOK?

§ 9, 20, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 47, 59, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 109, 112, 113
Jaké odchylky od zákonného režimu v.o.s., které je možno vtělit do společenské smlouvy, výslovně předpokládá ZOK?

§ 12
Přijímá-li jediný společník v působnosti valné hromady rozhodnutí, u kterého se vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, činí tak ve formě notářského zápisu 
o právním jednání (a nikoli ve formě notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby)?
Musí jediný společník s.r.o. vyhotovovat samostatné rozhodnutí jediného společníka podle § 208 odst. 1 ZOK (při převodu podílu) a podle § 32 odst. 3 ZOK 
(při zastavení podílu)?
Může jediný společník měnit zakladatelské právní jednání i rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady (anebo pouze právním jednáním 
spočívajícím ve změně zakladatelského právního jednání)?

§ 18
Kde se ve smyslu § 18 odst. 2 ZOK nacházejí „ustanovení o příkazu podle občanského zákoníku“?
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§ 21

Kde se ve smyslu § 21 odst. 1 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o koupi“ (závodu)?
Kde se ve smyslu § 21 odst. 2 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky“?

§ 23, 29
Může být peněžitý vklad při zvyšování základního kapitálu s.r.o. splacen složením hotovosti do pokladny s.r.o. (anebo jen připsáním na bankovní účet 
s.r.o.)?

§ 27
Jak formulovat ve stanovách družstva odlišný způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů?
Jak formulovat ve stanovách a.s. odlišný způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. odlišný způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. odlišný způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. odlišný způsob naložení s plody a užitky předmětů vkladů?

§ 32
Musí jediný společník s.r.o. vyhotovovat samostatné rozhodnutí jediného společníka podle § 32 odst. 3 ZOK ve spojení s § 208 odst. 1 ZOK?
Musí být smlouva o zastavení podílu v s.r.o. nevtěleného do kmenového listu uzavřena ve formě s úředně ověřenými podpisy?
Lze jako způsob vzniku zástavního práva k podílu, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, sjednat zápis do Rejstříku 
zástav?
Je zástavní věřitel aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku podle § 11 odst. 1 VRZ?
Lze zřídit zástavní právo k členskému podílu v družstvu (když se člen družstva a jeho podíly nezapisují do obchodního rejstříku)?

§ 32, 135
Může společník s.r.o. nabýt další podíl v případě, že se uplatní obecné zákonné pravidlo, že společník může mít v s.r.o. pouze 1 podíl?

§ 34
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. splatnost podílu na zisku odlišně od zákona?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. splatnost podílu na zisku odlišně od zákona?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. splatnost podílu na zisku odlišně od zákona?
Jak formulovat ve stanovách a.s. splatnost podílu na zisku odlišně od zákona?
Jak formulovat ve stanovách družstva splatnost podílu na zisku odlišně od zákona?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o splatnosti podílu na zisku odlišné od § 34 odst. 2 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o splatnosti podílu na zisku odlišné od § 34 odst. 2 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o splatnosti podílu na zisku odlišné od § 34 odst. 2 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o splatnosti podílu na zisku odlišné od § 34 odst. 2 ZOK?

§ 34, 40, 161, 181, 190
Může být platně rozhodnuto o rozdělení zisku s.r.o. po uplynutí lhůty 6 měsíců podle § 181 odst. 2 ZOK?

§ 34, 40, 350, 403, 421
Může být platně rozhodnuto o rozdělení zisku a.s. po uplynutí lhůty 6 měsíců podle § 403 odst. 1 ZOK?

§ 34, 190
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení účetní závěrky?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o schválení účetní závěrky?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o rozdělení zisku?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o rozdělení zisku?

§ 34, 421
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o schválení účetní závěrky?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o schválení účetní závěrky?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o rozdělení zisku?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o rozdělení zisku?

§ 40, 64, 68, 72, 76, 90, 302, 378, 639
Kde je vymezen „úpadek“?

§ 42
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. zákaz přechodu podílu společníka na jeho dědice nebo právního nástupce?
Jaká pravidla platí ohledně přechodu podílu společníka v.o.s. na jeho dědice nebo právního nástupce společníka?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. omezení přechodu podílu společníka na jeho dědice nebo právního nástupce?

§ 42, 602
Jak formulovat ve stanovách družstva vyloučení možnosti přechodu družstevního podílu na právního nástupce člena?

Když si musíte být jistí
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§ 42, 602, 604

Jak formulovat ve stanovách družstva vyloučení možnosti dědění družstevního podílu?
Jak formulovat ve stanovách družstva podmínku souhlasu představenstva se vznikem členství v případě dědění družstevního podílu?

§ 43
Musí být souhlas valné hromady k rozdělení podílu v s.r.o. schválen alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků a osvědčen notářským zápisem?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že podíl společníka lze rozdělit nejen v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. určení, že podíl komanditisty lze rozdělit nejen v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem?

§ 45
Kde se ve smyslu § 45 odst. 1 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku upravujícího spolky“?

§ 46
Kde se ve smyslu § 46 odst. 1 ZOK nachází ustanovení, která stanoví, „kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání“?
Kde se ve smyslu § 46 odst. 1 ZOK nachází ustanovení, podle kterého se posuzuje, zda „nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti“?
Kde se ve smyslu § 46 odst. 3 ZOK nachází „ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty“?

§ 47
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. omezení jednatelského oprávnění jednatele, které má pouze vnitřní účinky?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. omezení jednatelského oprávnění komplementáře, který je statutárním orgánem k.s., které má pouze vnitřní 
účinky?
Jak formulovat ve stanovách a.s. omezení jednatelského oprávnění členů představenstva, které má pouze vnitřní účinky?
Jak formulovat ve stanovách a.s. omezení jednatelského oprávnění statutárního ředitele, které má pouze vnitřní účinky?
Jak formulovat ve stanovách družstva omezení jednatelského oprávnění člena představenstva, které má pouze vnitřní účinky?

§ 51
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení?

§ 51, 81, 195, 435, 460, 463, 706
Jak defi novat obchodní vedení a co do něj zejména spadá?

§ 53
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vypořádání újmy?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vypořádání újmy?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vypořádání újmy?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vypořádání újmy?

§ 54
Může obchodní korporaci zastoupit při právním jednání člen jejího statutárního orgánu, pokud jsou jeho zájmy při takovém právním jednání 
se zájmy této obchodní korporace v rozporu?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o pozastavení výkonu funkce členu orgánu, který oznámil střet zájmů?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o pozastavení výkonu funkce členu orgánu, který oznámil střet zájmů?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o pozastavení výkonu funkce členu orgánu, který oznámil střet zájmů?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o pozastavení výkonu funkce členu orgánu, který oznámil střet zájmů?
Zůstává členovi orgánu, jemuž byl pozastaven výkon funkce, určitá „zbytková působnost“, jejíž součástí by byla povinnost účastnit se valné hromady 
a podávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se obchodní společnosti?

§ 54, 55, 60, 61, 78
Může obchodní korporaci zastoupit při právním jednání člen jejího statutárního orgánu, pokud jsou jeho zájmy při takovém právním jednání 
se zájmy této obchodní korporace v rozporu?

§ 56
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o vyslovení zákazu uzavření smlouvy podle § 55 ZOK nebo podle § 56 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o vyslovení zákazu uzavření smlouvy podle § 55 ZOK nebo podle § 56 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o vyslovení zákazu uzavření smlouvy podle § 55 ZOK nebo podle § 56 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o vyslovení zákazu uzavření smlouvy podle § 55 ZOK nebo podle § 56 odst. 1 ZOK?

§ 59
Je odstoupení člena orgánu z funkce v nevhodné době stiženo relativní neplatností?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o schválení smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o schválení smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o schválení smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení změny smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o schválení změny smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o schválení změny smlouvy o výkonu funkce?

Když si musíte být jistí
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§ 59 (pokračování)

Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o schválení změny smlouvy o výkonu funkce?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení jiného okamžiku zániku funkce člena orgánu s.r.o.?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o schválení jiného okamžiku zániku funkce člena orgánu s.r.o.?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o schválení jiného okamžiku zániku funkce člena orgánu a.s.?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o schválení jiného okamžiku zániku funkce člena orgánu a.s.?
Může být funkce člena orgánu obchodní korporace vykonávána v pracovněprávním vztahu?
Lze právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu smluvně podřídit zákoníku práce?

§ 59, 60
Je spor mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací ze smlouvy o výkonu funkce sporem podle § 9 odst. 2 písm. f) OSŘ, k jehož 
projednání a rozhodnutí jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy?

§ 61
Je „jiným plněním“ podle § 61 odst. 1 ZOK jen plnění za výkon funkce (anebo jakékoli plnění bez ohledu na vazbu k výkonu funkce)?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o udělení souhlasu s poskytnutím jiného plnění ve prospěch člena orgánu v souvislosti s výkonem jeho 
funkce?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o udělení souhlasu s poskytnutím jiného plnění ve prospěch člena orgánu v souvislosti 
s výkonem jeho funkce?

§ 62, 64, 68, 182, 639
Kde je vymezen „hrozící úpadek“?

§ 63
Které osoby mají „důležitý zájem“ na vydání rozhodnutí o vyloučení z výkonu funkce podle § 63 odst. 1 ZOK?

§ 63, 64
Je řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce podle § 63 a § 64 ZOK vedeno v rámci insolvenčního řízení?

§ 63, 65
Je řízení o vyloučení z výkonu funkce podle § 65 ZOK řízením o některých otázkách týkajících se právnických osob podle § 85 ZŘS?
Kdo jsou účastníci řízení o vyloučení z výkonu funkce podle § 65 ZOK?

§ 63, 65, 66
Jak má být formulován výrok rozhodnutí o vyloučení určité osoby z výkonu funkce?

§ 66
Stane se osoba, která porušila zákaz uložený jí rozhodnutím o vyloučení, členem statutárního orgánu, pokud byla do této funkce povolána?

§ 93
Dopadá § 93 písm. b) ZOK na obchodní korporace, které ještě nezačaly podnikat, tj. i na tzv. ready made společnosti?
Je řízení ve věci zrušení a likvidace obchodní korporace řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) ZŘS?
Lze vůči obchodní korporaci zahájit řízení o jejím zrušení s likvidací i bez návrhu podle § 172 odst. 1 ObčZ, pokud důvod zahájení takového řízení 
představuje některý z důvodů uvedených v § 93 ZOK?
Kde jsou upraveny obecné důvody pro zrušení obchodní korporace soudem?

§ 94
Kde je obsažena obecná úprava likvidace obchodní korporace?

§ 96, 118, 132, 243, 552
Může být navrhovaná obchodní fi rma zaměnitelná a klamavá, když odpovídá ochranné známce, jejímž majitelem je navrhovatel zápisu obchodní fi rmy 
do obchodního rejstříku?
Musí být obchodní fi rma nezaměnitelná nejen z hlediska psané podoby, nýbrž i z hlediska zvukové podoby?
Může pro nezaměnitelnost obchodní fi rmy postačovat odlišení toliko jedním písmenem?
Je Městský soud v Praze věcně a místně příslušný k projednání sporů o nárocích vycházejících z práv k obchodní fi rmě?
Je právo k obchodní fi rmě samo o sobě důvodem pro odepření práv z ochranné známky?

§ 97
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. rozdílnou výši podílů společníků?

§ 98, 99
Je ustanovení společenské smlouvy v.o.s. ohledně zastupování v.o.s. navenek, které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)?

§ 99
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. rozdílný počet hlasů společníků?

Když si musíte být jistí
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§ 101

Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. odchylku od povinnosti společníka platit dvojnásobek zákonného úroku z prodlení při jeho prodlení 
se splacením peněžitého vkladu?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. možnost vyloučení společníka při prodlení se splněním vkladové povinnosti?
O jaký jde ve smyslu § 101 odst. 1 ZOK „jiný právní předpis“, který stanoví výši úroku z prodlení?

§ 105
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. prolomení pravidla souhlasu všech společníků ve všech věcech v.o.s.?

§ 106
Je přípustné zakotvení společného zastupování v.o.s. prokuristou a společníkem, který je statutárním orgánem v.o.s.?
Může být způsob zastupování v.o.s. stanoven pro jednotlivé společníky, kteří jsou jejím statutárním orgánem, různě?
Může být zakladatelským právním jednáním některý z více společníků v.o.s., který je jejím statutárním orgánem, ze zastupování v.o.s. vyloučen?
Může být společník v.o.s., který je jejím statutárním orgánem, zároveň jejím prokuristou?
Lze ve společenské smlouvě určit, že více společníků v.o.s, kteří jsou jejím (nikoli kolektivním) statutárním orgánem, musí v.o.s. zastupovat společně?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. určení, že statutárním orgánem v.o.s. jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené 
v § 46 ZOK, nebo jeden z nich?
Může být zakladatelským právním jednání stanoveno společné zastupování v.o.s více společníky, kteří jsou jejím statutárním orgánem, podle hodnoty 
právního jednání?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno, že v.o.s. zastupuje společník, který je jejím statutárním orgánem, pověřený k tomu písemně 
ostatními společníky, kteří jsou jejím statutárním orgánem?
Může společník v.o.s., který je jejím statutárním orgánem a který má v.o.s. zastupovat společně s jiným společníkem, zastoupit v.o.s. samostatně jako její 
zákonný zástupce podle § 430 ObčZ?
Je pro v.o.s. závazné právní jednání učiněné společníkem, který je jejím statutárním orgánem, v rozporu se stanoveným způsobem zastupování v.o.s.?
Je společník v.o.s., který je jejím statutárním orgánem, oprávněn samostatně zastupovat v.o.s. v řízení před soudem, pokud má v.o.s. více společníků, kteří 
jsou jejím statutárním orgánem a mají ji zastupovat společně?
Má na platnost právního jednání učiněného za v.o.s. společníkem, který je jejím statutárním orgánem, vliv skutečnost, že o něm nebylo platně rozhodnuto 
v rámci rozhodování o obchodním vedení?

§ 113
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. výpovědní lhůtu pro výpověď společníka odlišnou od § 113 odst. 1 písm. a) ZOK?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. připuštění dědění podílu společníka-fyzické osoby?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. připuštění přechodu podílu na právního nástupce společníka-právnické osoby?
Jak formulovat ve společenské smlouvě v.o.s. dohodu o tom, že v.o.s. má trvat nadále i bez společníka, jehož účast zanikla z důvodů podle § 113 odst. 1 
písm. a), c) až g), i) a j) ZOK?

§ 118
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. použití § 95 odst. 3 ZOK na komanditistu?

§ 119
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. rozdílnou výši podílů komplementářů?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. odchylku od povinnosti komanditisty platit dvojnásobek zákonného úroku z prodlení při jeho prodlení 
se splacením peněžitého vkladu?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. možnost vyloučení komanditisty při prodlení se splněním vkladové povinnosti?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. výpovědní lhůtu pro výpověď komplementáře nebo komanditisty odlišnou od § 113 odst. 1 písm. a) ZOK?

§ 121
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. lhůtu pro splnění vkladové povinnosti komanditisty?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. použití § 103 ZOK na komanditistu?

§ 124
Je ustanovení společenské smlouvy k.s. ohledně zastupování k.s. navenek, které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)?

§ 125
Je přípustné zakotvení společného zastupování k.s. prokuristou a komplementářem?
Může být způsob zastupování k.s. stanoven pro jednotlivé komplementáře různě?
Může být zakladatelským právním jednáním některý z více komplementářů k.s., který je jejím statutárním orgánem, ze zastupování k.s. vyloučen?
Může být komplementář k.s., který je jejím statutárním orgánem, zároveň jejím prokuristou?
Lze ve společenské smlouvě určit, že více komplementářů k.s., kteří jsou jejím (nikoli kolektivním) statutárním orgánem, musí k.s. zastupovat společně?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno společné zastupování k.s. více komplementáři, kteří jsou jejím statutárním orgánem, podle 
hodnoty právního jednání?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno, že k.s. zastupuje komplementář, který je jejím statutárním orgánem, pověřený k tomu písemně 
ostatními komplementáři, kteří jsou jejím statutárním orgánem?
Může komplementář k.s., který je jejím statutárním orgánem a který má k.s. zastupovat společně s jiným komplementářem, zastoupit k.s. samostatně 
jako její zákonný zástupce podle § 430 ObčZ?

Když si musíte být jistí
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§ 125 (pokračování)

Je pro k.s. závazné právní jednání učiněné komplementářem, který je jejím statutárním orgánem, v rozporu se stanoveným způsobem zastupování k.s.?
Je komplementář k.s., který je jejím statutárním orgánem, oprávněn samostatně zastupovat k.s. v řízení před soudem, pokud má k.s. více komplementářů, 
kteří jsou jejím statutárním orgánem a mají ji zastupovat společně?
Má na platnost právního jednání učiněného za k.s. komplementářem, který je jejím statutárním orgánem, vliv skutečnost, že o něm nebylo platně 
rozhodnuto v rámci rozhodování o obchodním vedení?
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. určení, že statutárním orgánem k.s. jsou pouze někteří z komplementářů, kteří splňují požadavky stanovené 
v § 46 ZOK, nebo jeden z nich?

§ 128
Jak formulovat ve společenské smlouvě k.s. určení, že se účast komanditisty v k.s. v případech podle § 128 odst. 1 ZOK neobnovuje?

§ 135
Může být do obchodního rejstříku zapsán údaj o druhu podílu v případě, že společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. připuštění vlastnictví více podílů jedním společníkem, pokud v s.r.o. není připuštěn vznik různých druhů 
podílů?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. připuštění vlastnictví více podílů jedním společníkem, pokud je v s.r.o. připuštěn vznik různých druhů podílů?

§ 135, 775, 777
Může společenská smlouva s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014, která se nepodřídila ZOK jako celku, připustit vznik různých druhů podílů?
Může společenská smlouva s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014, která se nepodřídila ZOK jako celku, určit, že společník může vlastnit více podílů?

§ 137
Může být do obchodního rejstříku zapsán údaj, že s.r.o. nevydala kmenový list, pokud společenská smlouva neurčuje, že podíl může být představován 
kmenovým listem?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že podíl může být představován kmenovým listem?

§ 137, 775, 777
Může společenská smlouva s.r.o. vzniklé před 1. 1. 2014, která se nepodřídila ZOK jako celku, určit, že podíl bude představován kmenovým listem?

§ 140
Je předpokladem vydání opisu seznamu společníků úhrada nákladů s.r.o. s tím spojených ze strany společníka?

§ 142
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. vyšší minimální výši vkladu, než je 1 Kč?

§ 144
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a výší vkladu společníka netvoří vkladové ážio, nýbrž že se 
vrací vkladateli?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o tom, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a výší vkladu společníka netvoří vkladové ážio, nýbrž že 
se vrací vkladateli?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o tom, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a výší vkladu jediného společníka netvoří vkladové 
ážio, nýbrž že se vrací jedinému společníkovi?

§ 146
Lze počet jednatelů určit rozmezím (např. 2 až 5)?

§ 146, 147
Je ustanovení společenské smlouvy s.r.o. ohledně zastupování s.r.o. navenek, které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)?

§ 147
Může jediný společník měnit zakladatelskou listinu i rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady (anebo pouze právním jednáním 
spočívajícím ve změně zakladatelské listiny)?

§ 147, 190
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o., že společenskou smlouvu lze změnit i na základě rozhodnutí valné hromady?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o změně obsahu společenské smlouvy?

§ 149
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud s.r.o. nabyla svůj podíl, a tedy nevykonává s tímto podílem hlasovací 
práva ve smyslu § 149 odst. 2 ZOK?

§ 150
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. kratší než 5letou lhůtu pro splnění vkladové povinnosti?

Když si musíte být jistí
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Když si musíte být jistí

§ 151
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. odchylku od povinnosti společníka platit dvojnásobek zákonného úroku z prodlení při jeho prodlení 
se splacením peněžitého vkladu?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že má-li společník více podílů, pak se jeho vyloučení týká nikoli pouze podílu, ohledně něhož 
je společník v prodlení se splněním vkladové povinnosti?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o vyloučení společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti?
Kde se ve smyslu § 151 odst. 2 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku upravující vyloučení člena spolku pro závažné porušení povinností“?
O jaký jde ve smyslu § 151 odst. 1 ZOK „jiný právní předpis“, který stanoví výši sazby úroku z prodlení?

§ 162
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. oprávnění s.r.o. usnesením valné hromady uložit společníkům příplatkovou povinnost?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. odchylku od pravidla, že společníci poskytují příplatky podle poměru svých podílů?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o uložení povinnosti společníkům poskytnout s.r.o. peněžitý příplatek?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o uložení povinnosti poskytnout s.r.o. peněžitý příplatek?

§ 166
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o vrácení peněžitého příplatku společníkům, kteří jej s.r.o. poskytli na základě rozhodnutí valné hromady 
podle § 162 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o vrácení peněžitého příplatku, který s.r.o. poskytl na základě svého rozhodnutí podle § 162 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o vrácení peněžitého příplatku společníkovi, který jej s.r.o. poskytl se souhlasem jednatele podle 
§ 163 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o vrácení peněžitého příplatku, který s.r.o. poskytl se souhlasem jednatele podle § 163 ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o vrácení nepeněžitého příplatku společníkovi, který jej s.r.o. poskytl se souhlasem jednatele podle § 163 
ZOK?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o vrácení nepeněžitého příplatku, který s.r.o. poskytl se souhlasem jednatele podle § 163 ZOK?

§ 169
Co prakticky znamená, že se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady odlišně od § 169 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. pravidlo pro určení počtu hlasů společníka odlišně od § 169 odst. 2 ZOK?

§ 170
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. pravidlo ohledně hlasovací většiny odlišné od § 170 ZOK?

§ 171
Musí být usnesení valné hromady podle § 208 odst. 1 ZOK odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků?
Musí být usnesení valné hromady podle § 207 odst. 2 ZOK odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků?
Musí být souhlas valné hromady k rozdělení podílu v s.r.o. schválen alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků?

§ 172
Musí být usnesení valné hromady podle § 208 odst. 1 ZOK osvědčeno notářským zápisem?
Musí být usnesení valné hromady podle § 207 odst. 2 ZOK osvědčeno notářským zápisem?
Musí být souhlas valné hromady k rozdělení podílu v s.r.o. osvědčen notářským zápisem?

§ 173
Vztahuje se zákaz výkonu hlasovacího práva i na společníka, který je osobou jednající ve shodě se společníkem, o jehož odvolání z funkce jednatele pro 
porušení povinností při jejím výkonu rozhoduje valná hromada?
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud některý společník nevykonává hlasovací právo ve smyslu § 173 ZOK?

§ 174
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. vyloučení dodatečného výkonu hlasovacího práva na valné hromadě?

§ 175
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. lhůtu pro doručení vyjádření společníka při rozhodování mimo valnou hromadu odlišnou od § 175 odst. 2 
písm. a) ZOK?
Mohou společníci s.r.o. rozhodnutím mimo valnou hromadu podle § 175 a násl. ZOK ve formě s úředně ověřenými podpisy měnit společenskou smlouvu?

§ 175, 177
Mohou společníci s.r.o., která se dosud nepodřídila ZOK jako celku, rozhodovat mimo valnou hromadu podle § 175 a násl. ZOK?

§ 178
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že se členové orgánů s.r.o. volí kumulativním hlasováním?
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§ 181

Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že má být valná hromada svolána častěji než jednou za účetní období?

§ 184
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. lhůtu pro zaslání oznámení termínu konání valné hromady odlišnou od § 184 odst. 1 ZOK?

§ 184, 191
Je nepřítomnost jednatele na valné hromadě s.r.o. vždy důvodem pro vyslovení neplatnosti jejího usnesení?

§ 190
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že rozhodování o volbě a odvolání likvidátora patří podle § 190 odst. 2 písm. d) ZOK do působnosti 
valné hromady?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že schvalování udělení a odvolání prokury nepatří podle § 190 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti 
valné hromady?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že rozhodování o zrušení s.r.o. s likvidací patří podle § 190 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné 
hromady?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o odvolání jednatele?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o odvolání jednatele?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o volbě jednatele?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o volbě jednatele?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o odvolání člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o odvolání člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o volbě člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o volbě člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o volbě likvidátora?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o odvolání likvidátora?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení udělení prokury?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení odvolání prokury?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o zrušení s.r.o. s likvidací?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení smlouvy o převodu nebo zastavení závodu nebo takového jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti s.r.o.?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o schválení smlouvy o převodu nebo zastavení závodu nebo takového jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti s.r.o.?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady s.r.o. o schválení smlouvy o tichém společenství?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o schválení smlouvy o tichém společenství?

§ 190, 233
Jak formulovat usnesení valné hromady s.r.o. o snížení základního kapitálu s vyplacením částky snížení společníkům?
Jak formulovat rozhodnutí jediného společníka s.r.o. o snížení základního kapitálu?

§ 191
Je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o. řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) ZŘS?
Lze po uplynutí stanovené lhůty rozšířit okruh usnesení valné hromady s.r.o., ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti?
Lze návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o. napadnout i jen část usnesení valné hromady s.r.o.?
Je podání návrhu na vyslovení toho, že se na usnesení valné hromady s.r.o. hledí, jako by nebylo přijato, omezeno nějakou lhůtou?
Je důsledkem nedostatku usnášeníschopnosti valné hromady s.r.o. neplatnost usnesení?
Je důsledkem nedostatečného počtu odevzdaných hlasů neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.?
Kdo je účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o.?
Je v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o. přípustné vedlejší účastenství?
Vysloví soud neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. pro nedodržení pravidel jejího svolávání, pokud se jí zúčastní všichni společníci?
Pokud byl navrhovatel přítomen na valné hromadě s.r.o., na které však nebylo vyhlášeno přijetí usnesení, běží lhůta pro dovolání se neplatnosti takového 
usnesení ode dne konání této valné hromady?
Kde se ve smyslu § 191 odst. 1 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku“?

§ 191, 192
Může být neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 191 ZOK) jako předběžná otázka?

§ 192
Lze platnost usnesení valné hromady s.r.o. přezkoumávat v rejstříkovém řízení?
Jsou důvody protestu společníka pro posouzení platnosti usnesení valné hromady s.r.o. závazné (anebo lze důvody protestu rozšířit v návrhu 
na zahájení řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)?
Je protest společníka dostatečně určitý, pokud pouze odkazuje na rozpor usnesení valné hromady s právními předpisy, společenskou smlouvou 
či dobrými mravy?

§ 193
Kde se ve smyslu § 193 odst. 2 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku upravující právo člena spolku na přiměřené zadostiučinění“?

Když si musíte být jistí
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Když si musíte být jistí

§ 194
Je přípustné zakotvení společného zastupování s.r.o. prokuristou a jednatelem?
Lze ve společenské smlouvě určit, že více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, musí s.r.o. zastupovat společně?
Může být způsob zastupování s.r.o. v případě více jednatelů stanoven pro jednotlivé jednatele různě?
Může být zakladatelským právním jednáním některý z více jednatelů s.r.o. ze zastupování s.r.o. vyloučen?
Je přípustný souběh funkce jednatele a prokury?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno společné zastupování s.r.o. více jednateli podle hodnoty právního jednání?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno, že s.r.o. zastupuje jednatel pověřený k tomu písemně ostatními jednateli nebo jednatelstvem?
Může jednatel s.r.o., který má s.r.o. zastupovat společně s jiným jednatelem, zastoupit s.r.o. samostatně jako její zákonný zástupce podle § 430 ObčZ?
Je pro s.r.o. závazné právní jednání učiněné jednatelem v rozporu se stanoveným způsobem zastupování s.r.o.?
Je jednatel oprávněn samostatně zastupovat s.r.o. v řízení před soudem, pokud má s.r.o. více jednatelů, kteří mají s.r.o. zastupovat společně a netvoří 
kolektivní orgán?

§ 194, 195
Má na platnost právního jednání učiněného za s.r.o. jednatelem vliv skutečnost, že o něm nebylo platně rozhodnuto v rámci rozhodování o obchodním 
vedení?

§ 195
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. pravidla ohledně rozhodování o obchodním vedení v případě, že má s.r.o. více jednatelů, kteří netvoří 
kolektivní orgán, odlišně od § 195 odst. 1 ZOK?

§ 198
Může soud jmenovat chybějícího jednatele s.r.o. podle § 198 odst. 3 ZOK, pokud jsou zbývající jednatelé schopni plnit své funkce?
Může soud s.r.o. v případě podle § 198 odst. 3 ZOK, pokud není podán návrh na jmenování chybějícího jednatele nebo mu není vyhověno, jmenovat 
s.r.o. opatrovníka podle § 165 odst. 1 ObčZ (anebo musí s.r.o. zrušit a nařídit její likvidaci)?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení, že se v případě zániku právnické osoby, která je jednatelem, její právní nástupce jednatelem nestane?
Je společník s.r.o. osobou mající právní zájem na jmenování chybějícího jednatele soudem?

§ 201
Je přípustný souběh členství v dozorčí radě s.r.o. a prokury?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. zřízení dozorčí rady?

§ 205
Může společník s.r.o. žádat zrušení své účasti soudem pro neposkytování informací ze strany s.r.o., pokud nepodal žalobu podle § 156 odst. 2 ZOK?
Je řízení o zrušení účasti společníka s.r.o. soudem řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) ZŘS?

§ 206
V jaký okamžik se v případě zániku účasti společníka v důsledku vydání exekučního příkazu k postižení podílu obnoví účast společníka podle § 206 odst. 3 
ZOK?
Jak prokázat rejstříkovému soudu, že došlo k obnovení účasti společníka podle § 206 odst. 3 ZOK v případě zániku účinků exekučního příkazu, který zánik 
účasti způsobil?
Je „převoditelným“ podílem i podíl, který je převoditelný pouze omezeně (nebo pouze podíl, který je převoditelný neomezeně)?

§ 207
Musí být usnesení valné hromady podle § 207 odst. 2 ZOK odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků a osvědčeno notářským 
zápisem?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. podmínění převodu podílu na jiného společníka souhlasem některého z orgánů s.r.o.?
Lze se od § 207 ZOK odchýlit ve společenské smlouvě i jinak, než je předpokládáno v § 207 odst. 2 ZOK (např. stanovením, že je podíl na jiného 
společníka nepřevoditelný)?

§ 207, 208, 209
Je vlastnické právo k podílu převedeno již účinností převodní smlouvy (a nikoli až zápisem do obchodního rejstříku)?

§ 208
Musí být usnesení valné hromady podle § 208 odst. 1 ZOK odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků a osvědčeno notářským 
zápisem?
Musí jediný společník vyhotovovat samostatné rozhodnutí jediného společníka podle § 208 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. pravidla ohledně převoditelnosti podílu na jinou osobu než na společníka, odlišně od § 208 odst. 1 ZOK?

§ 209
Musí být smlouva o převodu podílu nevtěleného do kmenového listu uzavřena ve formě s úředně ověřeným podpisem?
Může dojít k zániku podílu z důvodu na straně převodce v období po převodu vlastnického práva k němu, ale ještě před nastoupením právních účinků 
převodu vůči s.r.o. podle § 209 odst. 2 ZOK?
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§ 220

Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. vyloučení přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady?
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. určení poměru, v jakém jsou společníci oprávněni převzít vkladovou povinnost při uplatňování 
přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady?

§ 222
Jak formulovat ve společenské smlouvě s.r.o. lhůtu pro využití přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, 
odchylně od jednoměsíční lhůty podle § 222 odst. 1 ZOK?

§ 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Jaký je proces snížení základního kapitálu v s.r.o.?

§ 241
Musí mít právní jednání jediného společníka s.r.o., kterým se ruší s.r.o., formu notářského zápisu (anebo postačí písemná forma s úředně ověřeným 
podpisem)?

§ 248, 250
Jak formulovat ve stanovách a.s. při jejím založení určení ceny nepeněžitého vkladu?

§ 249
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako 
protiplnění, se nepovažuje za emisní ážio, ale že tento rozdíl a.s. vrátí upisovateli?
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako 
protiplnění, se nepovažuje za emisní ážio, ale že tento rozdíl a.s. vrátí upisovateli?

§ 250
Může jediný akcionář měnit stanovy i rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady (anebo pouze právním jednáním spočívajícím 
ve změně stanov)?
Je ustanovení stanov a.s. ohledně zastupování a.s. navenek, které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)?

§ 255
Je „zakladatelem“ i zakladatel a.s., který již v době nabytí majetku ve smyslu § 255 ZOK není jejím akcionářem?
Je „nabytím majetku“, které má schválit valná hromada, příslušné právní jednání – typicky uzavření smlouvy (anebo až převod vlastnického práva)?
Lze § 255 ZOK vztáhnout i na nabytí majetku od jiných osob než od akcionáře nebo zakladatele a.s. (např. na nabytí od osoby blízké akcionáři)?
Vztahuje se § 255 ZOK na nabytí majetku od manžela akcionáře nebo zakladatele, pokud je tento majetek součástí společného jmění manželů?

§ 264
Musí se do seznamu akcionářů zapisovat i údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů?
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů?

§ 266
Je předpokladem vydání opisu seznamu akcionářů úhrada nákladů a.s. s tím spojených ze strany akcionáře?

§ 271
Jak formulovat ve stanovách a.s. podmínění převodu akcie na jméno souhlasem některého z orgánů a.s.?

§ 276
Může být do obchodního rejstříku zapsán údaj o druhu akcií v případě, že stanovy nepřipouští vznik různých druhů akcií?

§ 278
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že prioritní akcie jsou vydány s hlasovacím právem?

§ 285
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií budou spojena se zatímním listem?

§ 286
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že a.s. může na základě rozhodnutí valné hromady vydat prioritní dluhopisy, které obsahují právo 
na přednostní upisování akcií?

§ 309
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud a.s. nabyla své akcie, a tedy nevykonává s nimi spojená hlasovací práva 
ve smyslu § 309 odst. 1 ZOK?

§ 311
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že a.s. může poskytnout fi nanční asistenci?

Když si musíte být jistí
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§ 319

Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud ovládaná osoba nabyla akcie ovládající a.s. v případech podle § 319 
odst. 1 ZOK, a tedy nelze vykonávat hlasovací práva s nimi spojená ve smyslu § 319 odst. 2 ZOK?

§ 322, 323, 324
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že se na její akcie nepoužijí v případě podle § 322 odst. 3 ZOK ustanovení § 322 odst. 1 a 2 a § 323 a 324 ZOK?

§ 344
Jak formulovat ve stanovách a.s. kratší než 1letou lhůtu pro splacení emisního kursu?
Jak formulovat ve stanovách a.s. odchylku od povinnosti akcionáře platit dvojnásobek zákonného úroku z prodlení při jeho prodlení se splacením emisního 
kursu?
O jaký jde ve smyslu § 344 odst. 1 ZOK „jiný právní předpis“, který stanoví výši sazby úroku z prodlení?

§ 345
Jak formulovat ve stanovách a.s. jinou než 60denní dodatečnou lhůtu pro splnění vkladové povinnosti akcionáře?

§ 354
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že se členové orgánů a.s. volí kumulativním hlasováním?

§ 363
Jak formulovat ve stanovách a.s. kratší než 7denní lhůtu pro doručení návrhu akcionáře podle § 363 ZOK před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu?

§ 368
Může soud zmocnit kvalifi kovaného akcionáře ke svolání valné hromady pouze za účelem projednání záležitostí, ohledně nichž nebyl kvalifi kovaný 
akcionář úspěšný se svým požadavkem na svolání vůči představenstvu, resp. vůči příslušnému orgánu a.s. (anebo jej může zmocnit za účelem projednání 
i jiných záležitostí náležejících do působnosti valné hromady)?
Je soud v řízení podle § 368 ZOK povinen zkoumat, zda záležitost, pro kterou kvalifi kovaný akcionář požaduje zmocnit soudem ke svolání valné hromady, 
náleží do působnosti valné hromady?
Je řízení o zmocnění kvalifi kovaného akcionáře soudem ke svolání valné hromady řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) 
ZŘS?

§ 390
Je řízení o dorovnání sporným řízením (anebo jde o řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob podle § 85 ZŘS)?
Kdo jsou účastníci řízení o dorovnání?
Je k řízení o právu na dorovnání uplatněném akcionářem v souvislosti s jeho účastí v a.s., která má sídlo v České republice, výlučně mezinárodně příslušným 
český soud podle článku 24 odst. 2 nařízení Brusel I bis?

§ 402
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že má být valná hromada svolána častěji než jednou za účetní období?

§ 402, 428, 449
Je nepřítomnost člena představenstva nebo člena dozorčí rady na valné hromadě a.s. vždy důvodem pro vyslovení neplatnosti jejího usnesení?

§ 411
Jak formulovat ve stanovách a.s. možnost konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady?

§ 412
Co prakticky znamená, že se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonávat?
Co prakticky znamená, že se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo 
podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat?
Jak formulovat ve stanovách a.s., která vydala akcie se jmenovitou hodnotou, pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady odlišně od § 412 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách a.s., která vydala kusové akcie, pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady odlišně od § 412 odst. 1 ZOK?

§ 414
Jak formulovat ve stanovách a.s., která vydala akcie se jmenovitou hodnotou, kvorum pro náhradní valnou hromadu?
Jak formulovat ve stanovách a.s., která vydala kusové akcie, kvorum pro náhradní valnou hromadu?

§ 415
Jak formulovat ve stanovách a.s. pravidlo ohledně hlasovací většiny odlišně od § 415 ZOK?

§ 418
Jak formulovat ve stanovách a.s. připuštění možnosti rozhodovat per rollam?
Jak formulovat ve stanovách a.s. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře při rozhodování per rollam odlišnou od § 418 odst. 2 písm. b) ZOK?

Když si musíte být jistí
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§ 421

Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o změně obsahu stanov?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o odvolání člena představenstva?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o odvolání člena představenstva?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o odvolání člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o odvolání člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o zrušení a.s. s likvidací?
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že rozhodování o volbě a odvolání likvidátora patří podle § 421 odst. 2 písm. k) ZOK do působnosti valné hromady?

§ 421, 438
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva patří do působnosti dozorčí rady?

§ 421, 443
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o volbě člena představenstva?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o volbě člena představenstva?

§ 421, 453
Jak formulovat rozhodnutí valné hromady a.s. o volbě člena dozorčí rady?
Jak formulovat rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o volbě člena dozorčí rady?

§ 421, 463
Volí statutárního ředitele podle subsidiární zákonné úpravy valná hromada (anebo správní rada)?

§ 424
Jsou důvody protestu akcionáře pro posouzení platnosti usnesení valné hromady a.s. závazné (anebo lze důvody protestu rozšířit v návrhu na zahájení řízení 
o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)?
Je protest akcionáře dostatečně určitý, pokud pouze odkazuje na rozpor usnesení valné hromady s právními předpisy, stanovami či dobrými mravy?

§ 426
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud některý akcionář nevykonává hlasovací právo ve smyslu § 426 ZOK?

§ 427
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud některý akcionář nevykonává hlasovací právo ve smyslu § 426 písm. 
b), c) nebo d) ZOK a toto omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na jiného akcionáře, který s ním jedná ve shodě ve smyslu § 427 odst. 1 ZOK?

§ 428
Je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a.s. řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) ZŘS?
Lze po uplynutí stanovené lhůty rozšířit okruh usnesení valné hromady a.s., ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti?
Lze návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a.s. napadnout i jen část usnesení valné hromady a.s.?
Je podání návrhu na vyslovení toho, že se na usnesení valné hromady a.s. hledí, jako by nebylo přijato, omezeno nějakou lhůtou?
Je důsledkem nedostatku usnášeníschopnosti valné hromady a.s. neplatnost usnesení?
Je důsledkem nedostatečného počtu odevzdaných hlasů neplatnost usnesení valné hromady a.s.?
Kdo je účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a.s.?
Je v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a.s. přípustné vedlejší účastenství?
Vysloví soud neplatnost usnesení valné hromady a.s. pro nedodržení pravidel jejího svolávání, pokud se jí zúčastní všichni akcionáři?
Pokud byl navrhovatel přítomen na valné hromadě a.s., na které však nebylo vyhlášeno přijetí usnesení, běží lhůta pro dovolání se neplatnosti takového 
usnesení ode dne konání této valné hromady?
Kde se ve smyslu § 428 odst. 1 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku“?

§ 428, 429
Může být neplatnost usnesení valné hromady a.s. posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 428 ZOK) jako předběžná otázka?

§ 429
Lze platnost usnesení valné hromady a.s. přezkoumávat v rejstříkovém řízení?

§ 430
Kde se ve smyslu § 430 odst. 2 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o přiznání přiměřeného zadostiučinění členovi spolku“?

§ 435
Je přípustné zakotvení společného zastupování a.s. prokuristou a členem představenstva?
Může být způsob zastupování a.s. stanoven pro jednotlivé členy představenstva různě?
Může být zakladatelským právním jednáním některý z více členů představenstva a.s. ze zastupování a.s. vyloučen?
Je přípustný souběh funkce člena představenstva a prokury?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno společné zastupování a.s. více členy představenstva podle hodnoty právního jednání?

Když si musíte být jistí



Praktický manuál 
k zákonu o obchodních korporacích
§ 435 (pokračování)

Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno, že a.s. zastupuje člen představenstva pověřený k tomu písemně představenstvem?
Může člen představenstva a.s., který má a.s. zastupovat společně s jiným členem představenstva, zastoupit a.s. samostatně jako její zákonný zástupce 
podle § 430 ObčZ?
Je pro a.s. závazné právní jednání učiněné členem představenstva v rozporu se stanoveným způsobem zastupování a.s.?
Má na platnost právního jednání učiněného za a.s. členem představenstva vliv skutečnost, že o něm nebylo platně rozhodnuto v rámci rozhodování 
o obchodním vedení?

§ 439
Jak formulovat ve stanovách a.s. počet členů představenstva odchylně od § 439 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách a.s. délku funkčního období členů představenstva odchylně od § 439 odst. 3 ZOK?

§ 440
Jak formulovat ve stanovách a.s. pravidlo ohledně hlasovací většiny členů představenstva odchylně od § 440 odst. 1 ZOK?

§ 443
Je možno při nezpůsobilosti představenstva plnit své funkce jmenovat a.s. opatrovníka (anebo je možno postupovat jen podle § 443 ZOK)?
Jak má být vyřešen konfl ikt souběžně vedeného řízení o jmenování chybějících členů představenstva a řízení o jmenování opatrovníka a.s. podle 
§ 165 ObčZ?

§ 444
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva 
do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat, ve smyslu § 444 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že se doba výkonu funkce náhradního člena představenstva započítává do doby výkonu funkce člena 
představenstva?
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení volby náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva?

§ 445
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že se členem představenstva ve smyslu § 445 odst. 1 ZOK nestane právní nástupce právnické osoby, která 
zanikla?

§ 448
Je přípustný souběh členství v dozorčí radě a.s. a prokury?
Jak formulovat ve stanovách a.s. počet členů dozorčí rady odchylně od § 448 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách a.s. vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci a.s., než je jedna třetina, v a.s. s více než 500 zaměstnanci 
v pracovním poměru?
Jak formulovat ve stanovách a.s. délku funkčního období členů dozorčí rady odchylně od § 448 odst. 6 ZOK?

§ 449
Jak formulovat ve stanovách a.s. pravidlo ohledně hlasovací většiny členů dozorčí rady odchylně od § 440 odst. 1 ZOK?

§ 454
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího 
zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat, ve smyslu § 454 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že se doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady započítává do doby výkonu funkce dozorčí rady?

§ 455
Jak formulovat ve stanovách a.s. určení, že členem dozorčí rady se ve smyslu § 455 odst. 1 ZOK nestane právní nástupce právnické osoby, která zanikla?

§ 456

Je přípustný souběh členství ve správní radě a.s. a prokury?

§ 457
Mohou stanovy určit, že je správní rada jednočlenným orgánem?
Jak formulovat ve stanovách a.s. počet členů správní rady odchylně od § 457 ZOK?

§ 463
Může být statutárním ředitelem i člen správní rady, který není předsedou správní rady?
Je přípustné zakotvení společného zastupování a.s. prokuristou a statutárním ředitelem?
Je přípustný souběh funkce statutárního ředitele a prokury?

§ 484
Jak formulovat ve stanovách a.s. vyloučení přednostního práva akcionáře na upsání akcií, k nimž ve smyslu § 484 odst. 2 nevyužil své přednostní právo 
jiný akcionář?

§ 494
Jak formulovat ve stanovách a.s. odlišný režim práva na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu?

Když si musíte být jistí
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§ 519

Lze spojení návrhu na zápis usnesení valné hromady a návrhu na zápis nové výše základního kapitálu podle § 519 odst. 2 ZOK použít ve všech případech 
snížení základního kapitálu?

§ 553, 554
Je ustanovení stanov družstva ohledně zastupování družstva navenek, které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)?

§ 562
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že se informační deska zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek?

§ 564, 579
Jak formulovat ve stanovách určení, že je ke vzniku členství též potřeba vznik pracovního poměru?
Jak formulovat ve stanovách určení, že je ke vzniku členství též potřeba vznik pracovního poměru?
Jak formulovat ve stanovách družstva, že členství nezaniká zánikem pracovního poměru člena k družstvu?

§ 582
Je předpokladem vydání opisu seznamu členů družstva úhrada nákladů družstva s tím spojených ze strany člena družstva?

§ 597
Jak formulovat ve stanovách družstva vyloučení možnosti mít družstevní podíl ve spoluvlastnictví?

§ 600, 736
Jak formulovat ve stanovách družstva zákaz převodu družstevního podílu na jiného člena?
Jak formulovat ve stanovách družstva možnost převodu družstevního podílu i na osobu, která není členem?
Jak formulovat ve stanovách družstva podmínku souhlasu představenstva s převodem družstevního podílu?

§ 601
Může dojít k zániku družstevního podílu z důvodu na straně převodce v období po převodu vlastnického práva k němu, ale ještě před nastoupením právních 
účinků převodu vůči družstvu podle § 601 odst. 2 ZOK?

§ 607, 738
Jak formulovat ve stanovách družstva možnost rozdělení družstevního podílu?

§ 612
Jak formulovat ve stanovách družstva výpovědní dobu pro vystoupení z družstva?

§ 617
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že o vyloučení člena rozhoduje jiný orgán než představenstvo?

§ 618
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že o vyloučení člena rozhoduje členská schůze?

§ 620
Může být neplatnost usnesení členské schůze družstva podle § 620 odst. 1 ZOK posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 620 ZOK) jako předběžná 
otázka?

§ 638
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že má být členská schůze svolána častěji než jednou za účetní období?

§ 638, 704
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že má být shromáždění delegátů svoláno častěji než jednou za účetní období?

§ 639
Jak formulovat ve stanovách družstva nižší počet oprávněných členů a/nebo nižší počet potřebných hlasů členů pro možnost požádat představenstvo 
o svolání členské schůze, než jak vyplývá z § 639 odst. 2 ZOK?

§ 644
Co prakticky znamená, že se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až § 662 ZOK?

§ 645
Jak formulovat ve stanovách družstva pravidlo ohledně hlasovací většiny odlišné od § 645 ZOK?

§ 652
Jak formulovat ve stanovách družstva připuštění možnosti rozhodovat per rollam?

§ 652, 653
Jak formulovat ve stanovách družstva lhůtu pro doručení vyjádření člena družstva při rozhodování per rollam odlišnou od § 653 písm. b) ZOK?

Když si musíte být jistí



Praktický manuál 
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§ 656

Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení neschvaluje členská schůze ve smyslu § 656 
písm. p) ZOK?

§ 660
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti členské schůze, pokud některý člen družstva nemůže vykonávat hlasovací právo ve smyslu 
§ 660 ZOK?

§ 661
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti členské schůze, pokud některý člen družstva nemůže vykonávat hlasovací právo ve smyslu 
§ 660 ZOK a toto omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na jiného člena družstva, který s ním jedná ve shodě ve smyslu § 661 ZOK?

§ 662
Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti členské schůze, pokud některý člen družstva nemůže vykonávat hlasovací právo ve smyslu 
§ 662 ZOK?

§ 663
Je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) ZŘS?
Lze po uplynutí stanovené lhůty rozšířit okruh usnesení členské schůze družstva, ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti?
Lze návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva napadnout i jen část usnesení členské schůze družstva?
Je podání návrhu na vyslovení toho, že se na usnesení členské schůze družstva hledí, jako by nebylo přijato, omezeno nějakou lhůtou?
Je důsledkem nedostatku usnášeníschopnosti členské schůze družstva neplatnost usnesení?
Je důsledkem nedostatečného počtu odevzdaných hlasů neplatnost usnesení členské schůze družstva?
Lze platnost usnesení členské schůze družstva přezkoumávat v rejstříkovém řízení?
Kdo je účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva?
Je v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva přípustné vedlejší účastenství?
Může být neplatnost usnesení členské schůze družstva posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 663 ZOK) jako předběžná otázka?
Vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze družstva pro nedodržení pravidel jejího svolávání, pokud se jí zúčastní všichni členové?
Pokud byl navrhovatel přítomen na členské schůzi družstva, na které však nebylo vyhlášeno přijetí usnesení, běží lhůta pro dovolání se neplatnosti takového 
usnesení ode dne konání této členské schůze?
Kde se ve smyslu § 663 odst. 1 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku“?

§ 669, 670, 714
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva 
do příští členské schůze ve smyslu § 714 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách družstva určení volby náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva?

§ 669, 670, 725
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy kontrolní komise 
do příští členské schůze ve smyslu § 725 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách družstva pravidla pro volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena kontrolní komise?

§ 674
Jak formulovat ve stanovách družstva délku funkčního období delegáta?

§ 685
Jak formulovat ve stanovách družstva nižší počet oprávněných delegátů pro možnost požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů, než jak 
vyplývá z § 685 odst. 1 ZOK?

§ 693
Jak formulovat ve stanovách družstva pravidlo ohledně hlasovací většiny odlišné od § 693 ZOK?

§ 699
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že se kromě delegáta volí též náhradník delegáta?

§ 700
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že náhradník delegáta musí být informován o svolání shromáždění delegátů nezávisle na delegátovi?

§ 702
Pokud byl navrhovatel přítomen na shromáždění delegátů družstva, na kterém však nebylo vyhlášeno přijetí usnesení, běží lhůta pro dovolání 
se neplatnosti takového usnesení ode dne konání tohoto shromáždění delegátů družstva?
Vysloví soud neplatnost usnesení shromáždění delegátů družstva pro nedodržení pravidel jeho svolávání, pokud se jej zúčastní všichni delegáti?
Může být neplatnost usnesení shromáždění delegátů družstva posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 702 ZOK) jako předběžná otázka?
Lze platnost usnesení shromáždění delegátů družstva přezkoumávat v rejstříkovém řízení?
Kdo je účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva?
Je v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva přípustné vedlejší účastenství?
Je důsledkem nedostatečného počtu odevzdaných hlasů neplatnost usnesení shromáždění delegátů družstva?
Je důsledkem nedostatku usnášeníschopnosti shromáždění delegátů družstva neplatnost usnesení?
Je podání návrhu na vyslovení toho, že se na usnesení shromáždění delegátů družstva hledí, jako by nebylo přijato, omezeno nějakou lhůtou?

Když si musíte být jistí
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§ 702 (pokračování)

Lze návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva napadnout i jen část usnesení shromáždění delegátů družstva?
Lze po uplynutí stanovené lhůty rozšířit okruh usnesení shromáždění delegátů družstva, ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení 
neplatnosti?
Je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) ZŘS?
Kde se ve smyslu § 702 odst. 1 ZOK nacházejí „ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku“?

§ 705
Je přípustné zakotvení společného zastupování družstva prokuristou a členem představenstva?
Může být způsob zastupování družstva stanoven pro jednotlivé členy představenstva různě?
Může být zakladatelským právním jednáním některý z více členů představenstva družstva ze zastupování družstva vyloučen?
Je přípustný souběh funkce člena představenstva a prokury?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno společné zastupování družstva více členy představenstva podle hodnoty právního jednání?
Může být zakladatelským právním jednáním stanoveno, že družstvo zastupuje člen představenstva pověřený k tomu písemně představenstvem?
Může člen představenstva družstva, který má družstvo zastupovat společně s jiným členem představenstva, zastoupit družstvo samostatně jako jeho 
zákonný zástupce podle § 430 ObčZ?
Je pro družstvo závazné právní jednání učiněné členem představenstva v rozporu se stanoveným způsobem zastupování družstva?

§ 705, 706
Má na platnost právního jednání učiněného za družstvo členem představenstva vliv skutečnost, že o něm nebylo platně rozhodnuto v rámci rozhodování 
o obchodním vedení?

§ 708
Jak formulovat ve stanovách družstva počet členů představenstva odchylně od § 708 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách družstva pravidlo ohledně hlasovací většiny členů představenstva odchylně od § 708 odst. 3 ZOK?

§ 720
Jak formulovat ve stanovách družstva počet členů kontrolní komise odchylně od § 720 odst. 1 ZOK?
Jak formulovat ve stanovách družstva pravidlo ohledně hlasovací většiny členů kontrolní komise odchylně od § 720 odst. 3 ZOK?

§ 722
Je přípustný souběh členství v kontrolní komisi družstva a prokury?
Jak formulovat ve stanovách družstva určení, že pro členy kontrolní komise neplatí zákaz konkurence?

§ 726
Je přípustné zakotvení společného zastupování družstva prokuristou a předsedou družstva?
Jak formulovat ve stanovách tzv. malého družstva, že se představenstvo nezřizuje a že statutárním orgánem je předseda družstva?
Jak formulovat ve stanovách tzv. malého družstva určení, že se zřizuje kontrolní komise?

§ 731
Vyžaduje se souhlas všech členů družstva podle § 731 odst. 2 ZOK ke změně ustanovení stanov odpovídajících náležitostem podle § 731 odst. 1 ZOK, pokud 
byla tato ustanovení ve stanovách obsažena již před 1. 1. 2014?

§ 731, 777
Vyžaduje se souhlas všech členů družstva podle § 731 odst. 2 ZOK k přizpůsobení stanov podle § 777 odst. 2 ZOK, které spočívá v doplnění náležitostí 
podle § 731 odst. 1 ZOK do stanov družstva?

§ 735
Jak formulovat ve stanovách bytového družstva vyloučení možnosti členství právnické osoby v bytovém družstvu?

§ 776
Je „notářským zápisem“ podle § 776 odst. 2 ZOK vždy jen notářský zápis sepsaný českým notářem?

§ 777
Co znamená prakticky § 777 odst. 4 ZOK?
Co znamená prakticky tzv. opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK?
Stala se součástí společenských smluv podle § 777 odst. 4 ZOK pouze dispozitivní ustanovení ObchZ, která upravovala práva a povinnosti společníků, 
anebo i ustanovení kogentní?
Lze se ve společenské smlouvě obchodní korporace vzniklé před 1. 1. 2014 po tomto datu odchýlit i od kogentních ustanovení ObchZ vtělených 
do společenských smluv podle § 777 odst. 4 ZOK?
Kdy přesně nabývá tzv. opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK účinnosti?
Může se obchodní korporace podřídit ZOK jako celku i po uplynutí lhůty dvou let?
Může se jednočlenná s.r.o. podřídit ZOK jako celku podle § 777 odst. 5 ZOK (když nemá „společenskou smlouvu“, ale „zakladatelskou listinu“)?
Lze společenskou smlouvu s.r.o. přizpůsobit ohledně náležitosti počtu jednatelů podle § 146 odst. 1 písm. g) ZOK bez formální změny společenské 
smlouvy?
Vyžaduje se ke změně společenské smlouvy podřizující s.r.o. ZOK jako celku souhlas všech společníků podle § 171 odst. 2 ZOK [anebo postačí 
dvoutřetinová většina všech společníků podle § 171 odst. 1 písm. a) ZOK]? 
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