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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na
základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků
získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku. Nicméně,
konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným
v tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než na jejich
základě bude učiněno investiční rozhodnutí.
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Novela zákona o obchodních korporacích –
změny v úpravě společností s ručením
omezeným
Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích, dále jen „ZOK“), ve znění zákona pozdějších
předpisů, nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.Tato tzv. velká
novela přináší mnoho zásadních změn, které se dotknou všech
obchodních korporací.
Níže shrnujeme několik změn, které se dotýkají společnosti
s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“). S. r. o. je
nejpoužívanější právní forma (podle údajů Ministerstva financí jich
bylo na konci listopadu přes 490 tisíc) a i změn, které se dotýkají
s. r. o. je mnoho, a tak následující výčet nebude rozhodně
konečný.

Jmenování jednatele
Kromě klasického způsobu jmenování jednatele valnou hromadou
společnosti, přináší velká novela v § 194a možnost spojit
s podílem společníka na společnosti právo jmenovat jednatele.
Počet takto zvolených jednatelů je omezený - nesmí být vyšší než
počet jednatelů volených valnou hromadou. Toto tzv. vysílací
právo v sobě obsahuje samozřejmě i právo takto jmenovaného
jednatele odvolat.
Při odstoupení z funkce takto zvoleného jednatele, oznamuje tento
jednatel své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce
končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán,
jehož je členem (§ 58 odst. 1).
Současně je nutné zdůraznit, že k vydání podílu s vysílacím
právem je nutný souhlas všech společníků, neboť se jedná o
výrazný zásah do jejich práv.
Toto jmenování musí společník provést v písemné formě
s ověřeným podpisem, a je účinné doručením dané společnosti.
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Doprovod na valné hromadě
Společník se nově může na valnou hromadu nechat doprovodit
jednou další osobu, a tato může plnit buď funkci poradní nebo
společníka přímo zastoupit v rozsahu plné moci a vykonávat tak
jeho práva. Toto se uplatní, pokud společenská smlouva neurčí
jinak. Zároveň tato další osoba je vázána mlčenlivostí stejně jako
společník.
Pro společnosti, které vznikly před účinností novely, tzn. před 1.
lednem 2021, je stanovená odložená účinnost ustanovení až na
1. ledna.2023 tak, aby měly společnosti případně čas upravit své
společenské smlouvy.

Legal update
Prosinec 2020

Splacení peněžitého vkladu
Snaha novely snížit administrativní zátěž se projevuje také
v § 23 ZOK. Přestože je minimální výše vkladu u s. r. o.
stanovena na 1 Kč, doporučuje se, aby byla zakládající
společníci vložili vyšší částky. V případě, že součet
peněžitých vkladů nepřesáhne 20 000 Kč, je možné ho
splatit i jiným způsobem než složením na zvláštní účet u
banky. Tyto vklady tak mohou být splaceny například
v hotovosti do rukou správce vkladu.

Právnická osoba jakožto člen voleného orgánu
Člen voleného orgánu, který je právnickou osobou, musí
zmocnit fyzickou osobu, která ji bude zastupovat. Tato
fyzická osoba musí splňovat zákonem stanovené
podmínky pro výkon funkce člena tohoto voleného orgánu.
Toto zmocnění je natolik důležité, že pokud k němu
nedojde do 3 měsíců ode dne, kdy vznikla funkce
právnické osobě, tak tato funkce zanikne. Tato fyzická
osoba zároveň musí solidárně spolu s právnickou osobou
nahradit újmu způsobenou touto fyzickou osobou, která by
společnosti vznikla.

Rozhodování mimo valnou hromadu
Při tzv. rozhodování per rollam se stále jedná o
rozhodování valné hromady, rozdíl je v tom, že se valná
hromada nesvolává, a tedy ani neschází, ale usnesení, o
kterém se má rozhodovat, je rozesláno všem
společníkům, kteří se mají vyjádřit, zda s usnesením
souhlasí a toto vyjádření doručit společnosti.

Novela zpřísňuje podmínky, za nichž může být
rozhodováno o skutečnostech, které potřebují formu
veřejného zápisu. Samotný návrh usnesení, který posílá

společnost, musí mít formu veřejné listiny a společníkům
se tedy zašle prostá kopie veřejné listiny o návrhu
usnesení. Naopak společníci musí své vyjádření
k usnesení podepsat a tento svůj podpis úředně ověřit. Po
uplynutí lhůty určené k vyjádření se k návrhu usnesení,
která je zákonem stanovena na 15 dnů, pokud
společenská smlouva neurčí jinak, musí společnost
provést další zápis pomocí veřejné listiny.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě našeho
nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl tento text dán
do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným v
tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude
učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně
nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých
možných konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv
rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku
specifické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti.
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený
jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla
vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. Dále si dovolujeme
poznamenat, že na některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou
existovat různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných
ustanovení, a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad.
Své připomínky laskavě zasílejte na e-mailovou adresu:
jiri.kvacek@weinholdlegal.com nebo prostřednictvím faxu na číslo +420
225 385 444 k rukám Jiřího Kvačka, anebo kontaktujte osobu, s níž jste
obvykle ve spojení. Odhlášení publikací na office@weinholdlegal.com.
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