Má Vaše akciová
společnost statutárního
ředitele a správní radu?

Je členem statutárního
orgánu Vaší společnosti
právnická osoba?

DOTKNE SE NOVELA
ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
I VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
Jsou Vaše akcie
omezeně
převoditelné?

Máte různé druhy
podílů nebo akcií?

Pokud jste alespoň na některou z uvedených otázek odpověděli kladně, budou se
Vaší společnosti týkat změny, které přináší novela zákona o obchodních
korporacích účinná od 1. ledna 2021. Přehled těch nejzásadnějších je uveden níže.

ZJEDNODUŠENÉ ZAKLÁDÁNÍ MALÝCH S.R.O.
Novela přináší novinku týkající se splacení vkladu do základního kapitálu
obchodní korporace, který nepřesahuje částku ve výši 20 000 Kč. Tento vklad
bude možné splatit i jiným způsobem než na zvláštní účet u banky, např.
přímo do rukou správce vkladu.

PRÁVNICKÁ OSOBA V POZICI ČLENA VOLENÉHO
ORGÁNU
Právnická osoba, která je členem voleného orgánu obchodní korporace musí
zmocnit vždy jedinou fyzickou osobu. Není-li fyzická osoba zmocněna
a zapsána do obchodního rejstříku do 1. 4. 2021, funkce právnické osoby zaniká.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
Dle novely bude na jisto stanoveno, že dokud nejvyšší orgán společnosti
smlouvu o výkonu funkce neschválí, tato smlouva nenabude účinnosti. Pro
případ rozporu mezi společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce je
stanoveno, že se použijí ujednání společenské smlouvy, pokud není smlouva
o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské
smlouvy.
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FAKTICKÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Novela stanoví, že na osoby ve faktickém postavení člena voleného orgánu se
použijí ustanovení o konkurenčním jednání, o povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře či o střetu zájmů, přestože nejsou členy voleného orgánu a bez
zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci mají.

NOVÝ TYP AKCIE / PODÍLU S TZV. VYSÍLACÍM
PRÁVEM
Nově budou moci stanovy, nebo společenská smlouva určit, že s akcií /
podílem je spojeno právo jmenovat jednoho nebo více členů představenstva
/ dozorčí rady / správní rady / jednatele a takového člena i odvolat, čímž dojde
k vytvoření zvláštního druhu akcie / podílu (s tzv. vysílacím právem).

ZÁPIS OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ DO
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Dokud nebude u akciové společnosti s omezeně převoditelnými akciemi
omezení převoditelnosti zapsáno do obchodního rejstříku, nebude účinné.

NOVÁ ÚPRAVA MONISTICKÉ STRUKTURY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Po účinnosti novely bude u akciové společnosti s monistickou strukturou zcela
zrušena funkce statutárního ředitele. Působnost statutárního i kontrolního
orgánu bude nově vykonávat správní rada společnosti.

ÚČAST TŘETÍCH OSOB NA VALNÉ HROMADĚ
Novela zakotvuje právo akcionáře, aby se spolu s ním valné hromady účastnila
jím vybraná osoba. Stanovy mohou toto právo akcionáře modifikovat.
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ODSTOUPENÍ Z FUNKCE
Funkce člena voleného orgánu nově zaniká okamžikem projednání
odstoupení orgánem, který člena voleného orgánu zvolil. Takový orgán má
povinnost odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však při
prvním zasedání. Pokud působnost valné hromady vykonává jediný společník,
pak výkon funkce končí uplynutím 2 měsíců po oznámení o odstoupení
(neschválí-li jediný společník na žádost odstupujícího člena jiný okamžik
zániku funkce).

POVINNOST UCHOVÁVAT ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
ORGÁNŮ
Novela zakotvuje povinnost uchovávat zápisy z jednání nevyššího orgánu
(tj. valné hromady) i s přílohami, a to po celou dobu existence obchodní
korporace.

Posouzení konkrétních změn, které se dotknou Vaší společnosti pro Vás rád
připraví

tým

vedený

Patrikem

Koželuhou,

partnerem

naší

kanceláře,

specializující se na právo obchodních společností.

Mgr. Patrik Koželuha

Mgr. Barbora Klimešová

+420 773 529 312

+420 777 117 932

patrik.kozeluha@brizatrubac.cz

barbora.klimesova@brizatrubac.cz
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