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prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová.
Mnohé společnosti se tak ocitají v pasti. Aby totiž mohly
korespondenční hlasování využít, musely by změnit sta‑
novy, to ale opět vyžaduje setkání valné hromady či jiného
typu shromáždění vlastníků.
A totéž platí i pro případ, že by osobní setkání vlastníků
chtěly společnosti nahradit video‑ či telekonferencí.
„Odblokovat“ alternativy
Vyřešit patovou situaci má nový zákon, který v reakci
na omezení kvůli koronaviru minulý týden přeložilo mi‑
nisterstvo spravedlnosti. Počítá v něm mimo jiné s tím, že
pokud skončí funkční období člena statutárního orgánu,
prodlužuje se o tři měsíce ode dne následujícího po skončení
mimořádných opatření při epidemii. Stejně tak se prodlužuje
i lhůta pro schválení účetních závěrek a rozdělení zisku.
Firmám, družstvům i bytovým společenstvím vlast‑
níků návrh dále dává možnost uspořádat korespondenční
hlasování nebo on‑line shromáždění či valnou hromadu
i v případě, že to jejich stanovy neumožňují. Plně do ru‑
kou statutárních orgánů pak svěřuje podmínky, za nichž
se takové hlasování uskuteční a které běžně bývají vyme‑
zeny právě ve stanovách.
„Obecně se jedná zejména o samotnou volbu technických
prostředků, způsob ověřování totožnosti účastníků, rozesílá‑
ní pozvánek k účasti, určení rozhodného dne k účasti na val‑
né hromadě a podobně,“ popisuje advokát Hrnčíř z kanceláře
Noerr, co budou muset statutárové rozhodnout a nastavit.
Společnosti s menším počtem členů, kteří se většinou
znají, mohou podle něj sáhnout po některém z on‑line
nástrojů, jako jsou například aplikace typu Teams nebo
Skype. Větším společnostem pak právníci doporučují
zvolit robustnější systém, zejména s ohledem na správné
ověření totožnosti účastníků shromáždění. „Lze si předsta‑
vit přihlašování společníků přes technické rozhraní, kdy
každý společník bude mít své unikátní přístupové údaje,
jež mu navíc byly doručeny bezpečným způsobem – na‑
příklad doporučeným dopisem výhradně do vlastních ru‑
kou adresáta nebo soukromou datovou zprávou do datové
schránky společníka,“ radí Petráček z Weinhold Legal.
Podle ředitelky sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu
a dopravy Jitky Hejdukové firmy návrh nové právní úpravy
vítají. Pomůže udržet akceschopnost společností i v mimo‑
řádných časech. Návrh nyní posuzuje parlament. Pokud
jej schválí, zařadí se Česko po bok zemí, jako je Rakousko,
Německo nebo Švýcarsko, které už podobné opatření při‑
jaly obratem po vyhlášení zákazu shromažďování.

– 17 –

Sloupek

Evropanaon‑linevlně
daVid PleVka, adam StawaritSch

N

a problémy s osobní přítomností
společníků na valných hromadách již zareagovali zákonodárci v okolních zemích. Rakousko přijalo
zákon, který upravuje možnost jednání na valných hromadách bez fyzické
přítomnosti společníků či akcionářů
pomocí elektronických prostředků.
Použít je společnosti nově mohou
i v případě, že tuto možnost nemají
zakotvenou ve společenské smlouvě
nebo ve stanovách.
V praxi se používá takzvaná kvalifikovaná videokonference. Nezbytné
pro její konání je, aby všichni účastníci
měli oboustrannou možnost vnímat
audio i video a kvalita musí být
dostatečná k tomu, aby přenos zvuku
a obrazu zachytil „jednotlivosti mimiky, gestikulace a intonace“. Akciovým
společnostem rakouští zákonodárci
navíc prodloužili lhůtu pro konání
řádné valné hromady na 12 měsíců
po skončení účetního období.
Obdobná úprava jednání valných hromad byla schválena také
ve Švýcarsku či Lucembursku.
I tam tedy budou moci mít podobu
videokonference. Německo nad
rámec toho ještě zkrátilo lhůty pro
vznesení námitek proti usnesení
valné hromady.
Pokud se on-line valné hromady
osvědčí, můžeme očekávat, že tato
forma jednání by mohla být i do budoucna běžnější a více společností ji
upraví ve své společenské smlouvě či
stanovách.
Autoři jsou právníci advokátní
kanceláře bpv Braun Partners

