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REK 04/2013
Advokátní kancelář KAŇKA &
ŠAFKA, advokáti s.r.o. si Vás
dovoluje informovat o vybraných
změnách
v právní
úpravě
akciové společnosti účinných od
1.1.2014.
ZALOŽENÍ AS
Od 1.1.2014 bude možné založit
AS pouze simultánním způsobem,
tj. bez veřejné nabídky akcií.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Minimální výše základního kapitálu
zůstává (2,000.000 Kč); nově však
bude možné základní kapitál
stanovit v Eurech, kdy minimální
výše bude činit EUR 80.000.

INTERNETOVÉ STRÁNKY
Dovolujeme si upozornit, že
počínaje 1.1.2014 musí mít každá
AS své vlastní internetové stránky.
Internetové stránky pak musí
obsahovat, resp. se na nich musí
uvádět
údaje
vyžadované
zákonem,
přičemž
z těch
nejdůležitějších
si
dovolujeme
uvést:
• identifikační údaje (obchodní
firmy, IČ, adresa sídla, údaj o
zápisu v obchodním rejstříku);
• pozvánky na valnou hromadu
obsahující i návrh usnesení
valné hromady;
• účetní závěrky;
• údaj o existenci koncernu.
V té souvislosti si pak dovolujeme
upozornit na důsledek porušení
povinnosti vést internetové stránky,
kterým bude možnost uložení
pokuty ze strany rejstříkového
soudu ve výši 100.000 Kč.

REZERVNÍ FOND
Mizí dosavadní právní úprava
rezervního fondu; napříště tak AS
nebude povinna vytvářet rezervní
fond. Dovozuje se však, že
stávající rezervní fond bude možné
zrušit pouze v případě, že úprava
rezervního fondu nebude obsažena

ve stanovách; resp. z ní bude
odstraněna rozhodnutím o změně
stanov.

ZMĚNA STANOV
Dovolujeme si upozornit, že
stanovy bude moci valná hromada
měnit pouze a jenom tehdy, budouli to výslovně stanovy připouštět.
Doporučujeme
proto
provést
adekvátní úpravu stanov do
31.12.2013, aby i po 1.1.2014
mohla valná hromada o případné
změně stanov rozhodovat.

ZASTOUPENÍ
NA
VALNÉ
HROMADĚ
Zastoupení akcionáře na valné
hromadě na základě plné moci
bude nadále možné. Dovolujeme si
však upozornit na problematické
ustanovení, podle kterého zřejmě
v případech, kdy o rozhodnutí
valné hromady bude sepisován
notářský zápis, bude muset být i
plná moc udělena ve formě
notářského zápisu.

VALNÁ HROMADA
Nově bude možné, aby se akcionář
vzdal svého práva na řádné a
včasné svolání valné hromady.
Musí tak učinit buď písemně
s ověřeným podpisem, nebo přímo
na valné hromadě. Podmínkou je,
že stanovy budou připouštět, aby
akcionář se svého práva na řádné
a včasné svolání valné hromady
mohl vzdát; doporučujeme proto
včas provést změnu stanov.

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
Nově bude také možné, aby
akcionáři přijali rozhodnutí mimo
valnou
hromadu
způsobem
obdobným, jako jsme to doposud
znali
u
společníků
SRO.
Podmínkou opět je, že rozhodování
per rollam budou připouštět
stanovy.

MONISTICKÝ A DUALISTICKÝ
SYSTÉM AS
Od 1.1.2014 bude moci mít AS dva
druhy vnitřního uspořádání orgánů:
• monistický, kdy orgány AS jsou
(vedle
valné
hromady)
statutární ředitel a správní rada;
• dualistický, kdy orgány AS jsou
(vedle
valné
hromady)
představenstvo a dozorčí rada
(tedy doposud známé vnitřní
uspořádání).
V té souvislosti si dovolujeme
upozornit na vybraná pravidla
týkající se monistického systému:
• Statutárním
ředitelem
a
předsedou správní rady může
být vždy je fyzická osoba.
• Nebudou-li stanovy určovat
jinak, bude mít správní rada tři
členy.
• Připouští se, aby statutární
ředitel byl zároveň předsedou
správní rady.
• Základní zaměření obchodního
vedení určuje správní rada.
Také si ale dovolujeme upozornit
na vybrané změny v právní úpravě
dualistického systému:
• Nebudou-li stanovy určovat
jinak,
bude
mít
jak
představenstvo, tak dozorčí
rada tři členy. Dovozuje se
tedy, že jak představenstvo, tak
dozorčí rada bude moci mít
pouze jednoho člena, a to bez
ohledu na počet akcionářů.
• Nebudou-li
stanovy,
resp.
smlouva o výkonu funkce
určovat jinak, bude funkční
období členů představenstva
trvat 1 rok a členů dozorčí rady
3 roky. Dovozuje se tedy, že
funkční období může být
stanoveno i tak, že dotyčný
člen bude zvolen na dobu
neurčitou. Vždy bude platit, že
případná úprava ve smlouvě o
výkonu funkce bude mít
přednost
před
úpravou
obsaženou ve stanovách.
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