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DOTACE PRO PODNIKATELE 

Vláda podpořila spolupráci  
českých podnikatelů  
s výzkumnými organizacemi 

Vláda schválila vyhlášení nového dotačního 
programu s názvem Proof of Concept, který 
bude tvořit součást Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
2014—2020. Jako hlavní cíl si vláda klade 
podporu rozvoje sdílení jak technologií, tak  
i znalostí mezi výzkumnými organizacemi  
a podniky. 

Hlavní prioritou této dotační podpory by měly 
být takové aktivity, které ověří potenciál 
výsledků výzkumů a hlavně jejich uplatnění  
v samotné praxi. Program Proof of Con-
cept dohromady počítá s 41,9 miliony eur, 
které pochází z Evropských strukturálních  
a investičních fondů.  

Vyhlášení výzvy se podle Ministerstva průmys-
lu a obchodu zájemci dočkají v první polovině 
roku 2017 a přihlásit se o něj budou moci 
podnikatelské subjekty a organizace, které se 
zabývají výzkumem a šířením znalostí. 

OBCHODNÍ KORPORACE 

Novela zákona o obchodních  
korporacích 

V polovině ledna nabyla účinnosti první nove-
la zákona o obchodních korporacích (ZOK), 
provedená zákonem č. 458/2016 Sb. Novela 
obnovuje povinné zastoupení zaměstnanců  
v dozorčích radách akciových společnosti 
podobně, jako tomu bylo za dob platnosti 
dnes již zrušeného obchodního zákoníku,  
tj. do 31. 12. 2013.  

Novela změnila ust. § 448 ZOK, jehož první 
čtyři odstavce nyní upravují, že:  

1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada  
3 členy. Počet členů dozorčí rady musí být 
dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 
500 zaměstnanci v pracovním poměru.  

2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná 
hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný 
právní předpis jinak. Jde-li o společnost s více 
než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, 
volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hro-
mada a jednu třetinu zaměstnanci společnos-
ti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů 
dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak 
tento počet nesmí být větší než počet členů 
volených valnou hromadou; mohou rovněž 

určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí 
rady i při menším počtu zaměstnanců společ-
nosti.  

3) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze 
zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti  
v pracovním poměru.  

4) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci 
může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání 
zaměstnance z dozorčí rady se použije obdob-
ně ustanovení odstavce 3. 

Přechodné ustanovení novely stanoví pře-
chodnou lhůtu 2 let, ve které budou akciové 
společnosti s více než 500 zaměstnanci  
v pracovním poměru (nikoliv tedy pracujícími 
na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr) povinny uvést ujednání 
stanov a složení dozorčí rady do souladu  
s předmětnou novelou.  

Pokud tak neučiní, rejstříkový soud k tomu 
společnost vyzve a stanoví ve výzvě dodateč-
nou přiměřenou lhůtu ke splnění této povin-
nosti; jinak může společnost i bez návrhu 
zrušit a nařídit její likvidaci. 

ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ 

Novela zákona o střetu zájmů 

Poslanecká sněmovna přehlasovala prezi-
dentské veto novely zákona o střetu zájmů, 
která například obchodní společnosti, v níž má 
člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního orgánu či jím ovládaná osoba podíl 
minimálně 25 %, zakazuje účastnit se zadáva-
cího řízení podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, a to včetně zakázek malého rozsahu.  

Uvedené obchodní společnosti se nebudou 
moci ucházet o dotace či investiční pobídky.  

Novela dále zakazuje členům vlády a dalším 
veřejným funkcionářům být provozovateli 
rozhlasového či televizního vysílání nebo 
vydavateli periodického tisku, jakož i být 
společníky, členy či ovládajícími osobami 
právnických osob, které jsou provozovateli 
rozhlasového nebo televizního vysílání  
či vydavateli periodického tisku.  

Všechny takové činnosti budou muset politici 
ukončit do 60 dní ode dne zahájení výkonu 
funkce, případně budou muset společnost 
opustit; pokud tak neučiní, ztratí, respektive 
nebudou moci v dané společnosti vykonávat 
hlasovací práva.  

Novela bude vyhlášena ve Sbírce zákonů.  
S velkou pravděpodobností lze očekávat, že 
bude předmětem ústavní stížnosti z důvodu 
jejího nesouladu s Ústavou ČR. 

NÁRŮST NOVÝCH FIREM 

V roce 2016 vzniklo v ČR  
nejvíc obchodních společností  
za posledních 5 let 

Minulý rok vzniklo v České republice 28 958 
obchodních společností, což je o 1686 více než 
v roce 2015. Počet nově vzniklých společností 
byl tak nejvyšší za posledních pět let. Tato 
skutečnost vyplývá z analýzy společnosti  
CRIF – Czech Credit Bureau.  

Téměř polovina nových společností vznikla 
Praze, následuje Jihomoravský kraj a Středo-
český kraj. V poměru vzniklých a zaniklých 
společností se nejlépe dařilo firmám v Olo-
mouckém kraji, kde na 10 zaniklých obchodní 
společností připadalo více než 51 nově spo-
lečností vzniklých. Naopak nejpomaleji přibý-
valy firmy v Ústeckém kraji, kde jich na 
10 zaniklých bylo pouze 20 nových.  

Počet nových fyzických osob podnikatelů byl 
v roce 2016 naopak o 2 714 nižší než v roce 
2015 a zároveň nejnižší za posledních pět let. 

UNIKÁTNÍ SOUTĚŽ 

Celostátní soutěž o dětské hřiště 

Nakladatelství FORUM ve spolupráci se spo-
lečností Bonita Group Service, specialistou na 
dětská hřiště na klíč, pořádá od února do 
konce září 2017 velkou celostátní soutěž pro 
mateřské školy. Soutěž organizuje odborný 
časopis pro management MŠ – Poradce ředi-
telky mateřské školy. 

Cílem projektu je podpořit mateřské školy  
a jejich zřizovatele v motivaci dětí, případně 
i jejich rodičů a blízkých, k zapojení do aktivit 
určených ke zvýšení kvality životního pro-
středí i vlastního života v obci, kde se mateř-
ská škola nachází.  

Hlavní výhrou je exkluzivní zařízení dětského 
hřiště v hodnotě čtvrt milionu korun od spo-
lečnosti Bonita Group Service.  

Mateřské školy z celé České republiky mají 
jedinečnou možnost soutěžit se svými envi-
ronmentálními projekty o zařízení dětského 
hřiště. Projekty ohodnotí odborná porota, 
přihlížet bude jak k originalitě, inovaci a kvali-
tě zpracování zaslaných výstupů, tak i k míře 
zapojení dětí a jejich blízkých.  

Vítěz bude slavnostně vyhlášen na tradiční 
podzimní konferenci konané pod záštitou 
časopisu Poradce ředitelky mateřské školy, 
který v Nakladatelství FORUM vychází již 
šestým rokem.  
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