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Lh ta pro zm nu zakladatelských dokument a smluv o výkonu funkceů ě ů

Jak jsme Vás informovali, jsou obchodní korporace podle § 777 odst. 2 ZOK povinny

ode dne nabytí účinnosti zákona přizpůsobit

nové právní úpravě a doručit upravené dokumenty do sbírky listin příslušného rejstříkového

soudu. Nebude-li tato povinnost řádně splněna, rejstříkový soud obchodní korporaci k jejímu splnění

dodatečně vyzve, přičemž ve výzvě určí přiměřenou lhůtu k nápravě. Nebude-li povinnost splněna

ani v dodatečné lhůtě, může soud obchodní korporaci .

S ohledem na stávající nedostatek notářských termínů je velmi pravděpodobné, že se uvedenou

zákonnou lhůtu u mnoha společností nepodaří dodržet. Podle našeho názoru však není vůbec

pravděpodobné, že by za dané situace rejstříkové soudy postupovaly způsobem, který jim zákon o

obchodních korporacích umožňuje. Kromě toho je rejstříkový soud povinen nejprve společnosti určit

dodatečnou lhůtu k tomu, aby své zakladatelské dokumenty nové právní úpravě přizpůsobila. Pro

úplnost ještě uvádíme, že ani v minulosti, kdy vznikla povinnost změnit společenské smlouvy a

stanovy společností na základě rozsáhlé novely obchodního zákoníku, nebyly výzvy k nápravě

rejstříkovými soudy zasílány. Jsme tedy toho názoru, že pokud budou požadované změny provedeny

u společnosti do konce letošního kalendářního roku, není s tímto časovým posunem spojeno reálné

riziko postihu ze strany rejstříkového soudu.

Pokud však jde o obdobnou povinnost stanovenou v § 777 odst. 3 ZOK, a to lhůtě

uzpůsobit zákonu o obchodních korporacích ujednání

statutárního orgánu (nestane-li se tak, bude výkon funkce považován za , doporučujeme,

aby tyto smlouvy byly podepsány a schváleny valnou hromadou (jediným společníkem) do 30.

června 2014. Tyto smlouvy ani jejich schválení nemusí být žádným způsobem ověřovány.

do šesti měsíců

společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo

stanovy

zrušit a nařídit její likvidaci

šesti měsíců

smluv o výkonu funkce a o odměně

bezplatný)
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