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ka27). Pĺo aplikaci těchto derogačních klausulí je nutno vždy

zkoumat smysl a účel obecné právní úpľavy a jejĺ místo v pľávním
Íáďl, jakož i jĄl vztah k úpľavě speciální _ dřívější. Nelze se zde

spokojit Pouze se systematickým ýkladem, ale je nutné použít
také jiné ýkladové metody, včetně ýkladu objektivního teleolo-

gického. S tímto pojetím se ztotožňu.je i Komentář k obecnému

zákoníku občanskému.28) K Podob.'ému zálvěrl dospěl i Nejvyí
ší správní soud ČSR |BoH. 633120 (cit. v KomentáÍl k o. z. o.,

Rouček, Sedláček)]: ,,Vnitŕní poměr nouého zĺíkona generĺílního

h starému zákonu speciĺílnímu nenese nezbytně s sebou, źe b7 nouj

złíkon genetílnĺ či starší zdkon specidlní zbaaoual moci, třebas b7

i u podstatě sujm obsabem zahrnoual tutéź matérii. Jest nutno u haž'

dém konkréním případě zulríšť zhoumati, zda účel i smysl nouého

zdkona generĺílního jde tah daleko, źe nutno jest mu přizndtł účinek

deľogační pľoti staršímu specidlnímu złjkonu."zg)

Smysl obecnější úpravy obsažené v S 18 odst. 1 CenP je

v tomto kontextu zÍe1mý sleduje se jí zýšeni právní jistoty. Pře-

vody prostřednicwím indosace jsou přehlednějš1, ,,PoŚtauení účast-

níků je jasné a zejľnéna u otdzce legitimace k uykonu prdua je situa-

ce zprauidla zcela zřetelná'3O). Nemožnosc převodu postoupením
pohledávĘ nry'šuje právní jistotu abezpečí účastníků obchodů
s cennými papiry nařad i samotnŕh účastníků oľdresměnĘ kte-

ří mohou vychánet z obrazl, který jim listina zpľostředkovává.

Minimalizuje se vznik ne-jrůznějších postupních ,,mezeĺ" ve for-

mĺílní řadě rubopisů. Tim, źe CenP trvá na rubopisu' znemožňu-
je zpochybňování převodů ordrepapíľů na základě vedlejších
(nebo dodatečně uzavíraných) smluv. V zásadě veškeré převody

tak musí mít svůj formální odrazv písemném zápisu na směnce.

Převod směnečných pĺáv, tj. i pĺáv avala po vyplacení směnĘ
.v případě směnek s foĺmou na řad (tj. ordresměnek) je tedy možný

toliko rubopisem; cese nebude vzhledem k S 1B odst. 1 CenP mož-

ná. Tento závěĺ dovozĄe judikatura łyšších soudů konstantně

a jednotně a většinově jej sdĺlí i současná česká směnečná doktrína.

YI. Závěr

Z čl. I s 32 odst. 3 SŚZ,,ypIývá, že pokud směnečný rukoj-

mi zaplati směnku' nab,foá pĺáva pfoti tomu' za koho se zaľučil,

a proti všem, kdo jsou této osobě směnečně zavázáni' V případě

avala za ýtavce vlastní směnĘ zÍskáĺvá avalzaplacením práva ze

směnĘ ex hga jĄich obsah určuje čl. I s 49 ssz. V žádném pří'
padě nedochází platbou avala k zániku směnĘ a to i kdyby

směnku ryplatil aval za hlavního dlužníka (např. ýstavce vlastní

směnĘ. Avalovi ztlstávaji regresní oprávnění.

Pľo převod těchto regresních pĺáv avala nemá ssz Žádná

zvláštní pravidla a jejich transfer je tak třeba řešit podle obecné

Za vše sľov. Vľanes, E. Lex Superioĺ, Lex Specialis' Lex Posterior - Zur
Rechtsnatur der,,Konfliktlösungen". Zeitschrift fiir ausländisches öffent_

liches Recht und Völkeľrecht, roč' 65, 2005, s. 391 an., dostupný na
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Viz Komentář k Ćeskoslovenskému obecnému zákonĺku občanskému

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Zpracovali

a uspořádali Dr. František Rouček a Dr. Jaromír Sedláček. Repĺint
původnĺho rydání. Praha : CODEX Bohemia, 1998, s. 156.

Citovĺíno dle Komentáře k Československému obecnému zákoníku

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarparské

Rusi. Zpracova1i a uspořádali Dr. František Rouček a Dr. Jaromíľ Sedlá_

ček. Reprint původního vydání, 1998' s. 158.

Kouaříh, Z. Vybrané otázky převodů směnek' Bulletin Ádvokacie,2002,
č. 10, s. 35.

úpravy. Judikatorně byla daná otázka vyřešena u směnek na řad

mj. usnesením českého Nejvyššího soudu ve věci sp. zn' 29 odo
878l2003. V tomto rozhodnutí dovolací soud uzavřel věc s tím,

že ,,k převodu práv ze směnĘ avalem na další osobu je rubopis

nutný". obecně to pro převody pľáv z ordresměnek dovozuje
judikatura již od poloviny 90. let minulého století _ vycházejic

přitom z ust. s 18 odst. 1 CenĘ kteý pro převod ordrepapírů

vyžaduje kĺomě dalších předpokladů i ĺubopis.
Závěry ýdlkatury _ aÍ již ohledně převodů ordresměnek obec_

ně či převodu regľesních právaavaIa_ většinově podpoľuje i česká

směnečná doktrína. Ta vítá pozitivní efekty obecné úprał7 spočĹ

vĄící zejména ve vyšší právní jistotě účastníků směnečnych vzta-

hů. opačný náhled se v liteĺatuře objevuje zcela o.jediněle - argu-

mentace potom buď zcela chybí (ť1. jezalożeĺa na neznalosti $ 18

CenP nebo na nekritickém přejímání staľší judikatury reflektující

překonanou zĺíkonnou úpralu), nebo ji nelze považovat za o6hĄi-

telnou (je zafožena. na neobhajitelném chápání vz:ahll zákona

o cennŕh papírech a směnečného a šekového zákona).

J, Kotáseb: Übertragmg der Regrsionsrechte dg Ávals
Der Beitrag des Áutors versucht die Antwort auf die Frage zu geben, auf

welche Aĺt die durch die Áuszahlung des 'Wechsels erworbenen'!ý'echselrech-

te des Avals (des'Wechselbĺirgen) überragen weĺden können. Für die Beuľte'

ilung dieseľ Frage ist die Anwendung der Bestimmung des Art. I s ]2 ssz
(das'Wechsel_ und Scheckgesetz Nr. 191/1950 Slg.) von Schlüsselbedeutung,

die festlegt, dass wenn deĺ rwechselbürge den \řechsel bezahlt, eľwirbt er die

\ŕechselrechte gegen den, fur den er gebürgt hat, und gegen alle' die dieser

Person durch'!í'echsel veĺpflichtet sind. Eine ähnliche Lösung ffnden wir bei

dem Ehrenzahler nach Maíśgabe des Aĺt. I s 63 SŠZ. Eine selbswerständliche

Bedingung für den Erwerb der'Wechselrechte ist die Tatsache, dass der Bürge

den 's?'echsel ausgezahlt hat als ein Schuldner, der dabei seine aus der \ŕech-
selpflicht emachsende Verpflichtung erfüIlt. Die Rechte des neuen'Wechsel_

nehmeľs treten also ex lege ein und zur Übergang dieser Rechte ist kein Indos_

sament notwendig, was auch die Rechtspľechung des tschechischen Obersten

Gerichts bestätigt. Ex lege eruírbt der Ával Rechte gegenüber den Avalat, sei-

nen Vorgängern und den Akzeptanten.

K ľozhodování jediného
společn i|<a (zahľaniční osoby)
v působnosti valné hľomady

Prof. JUDr. ]ÁN DĚDIČ, JUDr. PETR KASÍK, Ph.D., Praha*

I. Úvod

Podnikatelská Pfaxe se v současností i nadále poýká s problé-

my spjaými s názorem zastávaným Nejlyšším soudem v otázce

* ProĹ JUDr. Jan Dědič je paĺtnefem v advokátní kanceláři Kociĺín Śolc

Bĺllaltík alysokoškolským pedagogem. JUDr' Petr Kasík, Ph.D. je paľt-

nerem v advokátní kanceláŕi Kociĺín Soĺc Balaślik.
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ýkonu působnosti valné hromady jediným společníkem (akcio-

nářem)1), vysloveným zejména v usnesení ze dne 1'7.6. 2003, sp.

zn.29 odo 88212002, a usnesení ze dĺe 3. I0.2007, sp. zĺ' 29

Cdo ]'1'9312007. Samostatný okľuh problémů pak představuje

situace, kdy je jediným společníkem české kapitĺílové obchodní
společnosti (společnosti s ĺučením omezeným' akciové společnos-

ti) právnická osoba, která se řídí právním řádem jiného státu'

Uvedeným problémem se částečně zaÍ:ý.vali I. Štenglová spolu

s P Čechem' kteří ve svém příspěvku nastínili určité problémy
s touto otázkou spojené, jakož i je)lch' dílčí řešení.2) Ačkoliv ne

zcela sdílíme právni názor, že ĺozhodnutí jediného společníka

není jeho právním úkonem, jak plyne Z textu citovaného rozhod-

nutí Nejvyššího soudu, přesto z tohoto názoru vycházíme a zabý'

váme se otázkou jeho aplikace na společníky, kteří.jsou zahĺaĺ|lč'
ními osobami.

V následujícím textu.je naší snahou dále rozpracovat proble-

matiku rozhodování jediného společníka (zahraniční právnické

osoby) v působnosti valné hromady české kapitálové obchodní
společnosti, a zejména pak představit určitá řešení, která by

mohla byt podnikatelskou praxí v této otáŻCe PÍrata. Zejména. se

přitom zaměřujeme na otáLzkll, zda český právní řád může určo-

vat, kdo v rámci vnitřní struktury zah.raĺiční právnické osoby

může přijmout rozhodnutí v působnosti valné hromady české

společnosti s ručením omezeným (akciové společnosti)' jakým

způsobem je možné naplnit požadavek notářského zápisu, který
obchodní zákoník k určiým rozhodnutím přijaým jediným spo-

lečníkem (akcionářem) ryžadĄe, případně, zda jediný společník
(akcionář), kterýje zahraniční právnickou osobou, může k přije-

tí ĺozhodnucí v působnosti valné hromady české společnosti udě-

lit plnou moc.

II. oprávnění přijmout rozhodnutí

Podle ustanovení S 190 odst. 1 zákoĺa č. 51311991 sb.'
obchodní zákoĺik, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,obchZ") platÍ, že ,,md-li |akciová] společnoł jediného akciondŕe,

nehonĺí se ualnĺí bromada a působnost ualné bromad1l uyhonĺíud ten-

to akcionĺíř. Rozhodnutí akcionríře pŕi ujkonu plźsobnosti ualné hro-

mddy ruusí mít písemnou formu a musí byýt podepsanć akcionĺířem."

V případě společnosti s ručením omezeným pak ustanovení $ 1 32

o6chZ stanoví, że,,mí-li společnost jediného spoĺečníka, nebonĺí se

ualnĺí hromada a působnost ualné hromady u1konĺíuĺí tento společníh.

Rozhodnutĺ společníka pĺi ulkonu pĺźsobnosti ualné hromad1 musi

mít písemnou foľmu a musí bjt podepsané společnikem". V uvede-

ných ustanoveních je zakowena základní úprava jednání jediného

společníka v působnosti valné hĺomady, kterou nemalá část

odborné veřejnosti vykládala tak, že jediný společník (akcionář)

2)

I z uvedeného důvodu patrně tato problematika lTvolala vcelku výł'narn-

nou diskusi odborné veřejnosti' Viz napřĺklad Štengbuá, I., Črb, P
K rozhodování jediného společníka. Právní ľádce, 2008' č.9; Kordač, Z.
K rozhodovánĺ .jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Bulletin
Advokacie, 2008, č. 6, s. 28 a násl.; Piheľa, V opět k valné hromadě
a rozhodování společníků. Obchodněprávní revue, 2009' ć. 3' s- 67

a násI.; Kĺńta, J' Rozhodnutí jediného společníka s.r.o. v působnosti val-

né hromady' Ad notam, 2008, č.2, s.49 anásl.; Nouotný, 'ENejvyšší soud

vs. jediný akcionář. Ád notam, 2008, č.4' s. 126 a nĺísl.; případně Krůta'

J. Právni povaha rozhodnutí jediného společníka a nové.judikatura. Ád
notam, 2008, č. 6, s. 200 a nĺísl.

Štenglouĺí, L, Čech, P K rozhodování jediného společníka. Právní ĺádce,

2008' č' 9.

vykonává působnost valné hromady české kapitálové obchodní
společnosti Prostřednictvím právních úkonů, které za jediného

společníka činí osoby s odpovídajícím jednatelským oprávněním.
(Jvedenou praxi zastavil Nejvyšší soud ČR, který nejpľve

v usnesení ze d'ĺe 1'7.6.2OO3, sp. zn' 29 odo 882t2OO2'3) dosPěl

k závěru, że je-Ii jediným společníkem společnosti s ručením

omezeným akciová společnost, činí rozhodnutí jediného společ'

níka v působnosti valné hromady představenswo akciové společ'

nosti. V usnesení ze dĺe 3' 10. 2007, sp. zĺ' 29 Cdo 119312007,

pak Nejł7šší soud CR dospěl k témllž závěrĺl pro případy, kdy je

akciová společnost jediným akcionářem jiné akciové společnosti.

Dovolací soud v obou výše uvedených rozhodnutích dospěl

k závěru, že rozhodování v působnosti valné hromady není jed-

náním společnosd ve Vztahu ke třetím osobám, tedy není práv-

ním úkonem, a Proto je nemohou činit jakékoliv osoby oprávně-

né jednat jménem sPolečnosti, ale ,,musí je pĺijmout orgín k tomtł

oprĺíunĄ tj. pŕedstauenstuo sp o lečnos tĺ' .+)

Nejryšší soud CR se v uvedených rozhodnutích zabyval situ-

ací, kdyjediným akcionářem (společníkem) české akciové společ-

nosti (společnosti s ľučením omezeným) bylla jiná česká akciová

společnost. Uvedená ĺozhodnutí a jimi řešené situace v żádĺém
relevantním ohledu nepřesahují kontext jednoho právního řádu,

a to českého. Navíc se ýkĄi pouze právnické osoby s kolektivním
statutáIním oľgánem. Je otázkou, )akby daný právní názor kupří-
kladu obstáI u právnických osob, kdy je statutární orgán .jedno-
členný. Je také otázkou, zda a nakolik lze závěry vyslovené v uve-

dených rozhodnutích vztáhnout na situace, kdy je jediným

společníkem (akcionářem) české společnosti s ručením omeze-

ným (akciové společnosti) zahraniční právnická osoba. V daném

případě totiž vstupuje do úvahy sďet více právních řádů, kterým
jsou jednotlivé společnosti podÍízeĺy, a je udiž zapotřebí \yřešit
některé další souvislosti. Zejméĺa je nutné zabýNat se otázkou,

zda česĘ zákonodárce (česĘ zákon _ obchodní zákoník) může

určovat, jakým způsobem může zahĺaĺlćĺi právnická osoba přijĹ
mat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
české akciové společnosti, neboť jde o záležitost jejího osobního

statusu.

Podle našeho ĺázorl z pozice českého práva odpověd na

danou otázku řešit nelze. Naopak klást si tuto otázkll z pohledu
českého prálva je ve svém důsledku zavádějící. Který oĺgáĺ zahta-

niční právnické osoby je oprávněn přijmout rozhodnutí v působ-

nosti valné hromady české akciové společnosti (společnosti s ľuče-

ním omezeným), nebo jaká jiĺa osoba stojící případně mimo

vnitřní stľukturu zahraniční právnické osoby, popřípadě jakou

formální proceduru je při tom třeba dodĺžet, to vše jsou otázĘ

ýhradně statusové povahy, kteĺé je nutno posoudit podle právnĹ
ho řádu státu, jímž se řídí vnitřní poměry příslušné zahraniční

právnické osoby, nikoliv podle českého práva.

Z uvedeného tudíž podle našeho názoru plyne dílčí závěĺ, że

v případě, kdy je jediným společníkem (akcionářem) české kapi-

tálové obchodní společnosti zahraniční právnická osoba, určí se

orgán nebo osoba, která je opľávněna přijmout rozhodnutí

v působnosti jediného společníka (akcionáře), podle právního

řádu, kterým se daná společnost řidi. Zatímco v případě českych

3) Uveřejněném v časopise Soudní judikatur a, 2003, č. 8, pod čislem 141.
4) Uvedená rozhodnutí byla dále Potvrzena napřĺklad v usnesení ze dne 25.

1 1. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3646 I 2008, nebo rozsudek ze dne 27. I. 20 1 0'

sp. 2n. 29 Cdo 482212006.
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kapitáloých obchodních společností je nutné, aby akové roz-
hodnutí přijalo představenswo jediného společníka (je-li jediný
společník akciovou společností), nemusí to byt v případé zahra-
niční pľávnické osoby její statutáĺní oľgán, dokonce to nemusí
být ani żádný zvlákĺí oľgán této zahraĺićni osoby, budeJi to
v souladu s daným právním řádem.')

III. Požadavek notĺířského zĺpisu

DospějemeJi k závěrĺ, že otazkll, kdo v rámci vnitřní struk-
tuľy jediného společníka (zahraniční pľávnické osoby) je opráv_

něn přijmout rozhodnutí v působnosti valné hromady české kapi_

tálové obchodní společnosti, je nutné posoudit podle právního
řádu, kterým se řídí vnitřní poměry této zahraniční právnické
osoby, je ZaPotÍebi se dále zabýwat otázkou, zda se do rozhodová-
ní takového jediného společníka (akcionáře) přeci jen ,,nevlamu-
jí" určité požadavĘ českého právního řádu' zejména pokud jde
o otázku formy přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady.

Pod]e ustanovení S 190 odst. 1 ObchZ pIaú, že: ,,Rozhodnutí
společníka musí mít formĺł notíířského zdpisu u těcb případrcb, hĄl
se o rozhodnutl ualné hromady pořizuje notrít\kj zĺípis." V případě
společnosti s ručením omezeným pak z ustanovení $ 132 odst. 1

obchZ shodně p|yne, że ,,ľozhodnuti společníka muí mit fonnu
notĺířského złípisu u těch připadech, kdy se o rozbodrułtí ualnć hro-
mady pořizuje notĺířsky'i zdpis. "Uvedená ustanovení tudíž rozlišují
rozhodnutí jediného společníka (akcionáře), která vyžadují formu
notářského zápistl,, a rozhodnutí, která formu notářského zápisu
ĺevyžadují, stejně jako je tomu v případě rozhodnutí valné hro-
mady.

S ohledem na výše uvedená ustanovení je třeba se zabývat

otázkou, zda a jak se požadavek lyhotovení českého notářského
zápisu v případech, kdy jeho lyhorovení vyžadu)e český zákon
(především obchodní zákoník), má aplikovat i na příslušná roz-

hodování zahraničního jediného společníka (akcionáře) české
společnosti s ručením omezeným (akciové společnosti).

OprostímeJi se na okamžik od problematiĘ rozhodování
zahraničniho jediného společníka (akcionáře), notáři (a zejména
pak příslušné společnosti) v této věci obł7kle zvażlsji dvě záHad-
ní možnosti postupu. Rozhodnutí jediného společníka sepisují:
(a) ve foľmě notářského zápisu o rozhodnutí oľgánu právnické

osoby podle ustanovení $ BOa a násl. zákona č.35Bl1992 sb.,
o notáŕích a jejich činnosti (',NotŘ")l nebo

(b) ve foľmě notářského zápisu o právním úkonu podle $ 62
a násl. NotŘ, který rovněž naplňuje požadavĘ zákona (viz

S 190 odst. 1 a $ 132 odst. 1 ObchZ).
S ohledem na logické a logistické problémy sPjaté s možnos-

tí, ż'eby o ľozhodnutí jediného společníka (akcionáře), kterým je
zahraniční právnická osoba, pořizoval notář zápis podle ustanove-
ní S BOa NotR, domníváme se, že postup podle s 62 a nĺísl. NotŘ,
tedy použití formy notářského zápisu o prduním úkonuje jediné

,,životaschopné" řešení, jeJi jediným společníkem (akcionářem)
české společnosd s ručením omezeným (akciové společnosti)
zahľaniční právnická osoba' V takovém případě plati, že:

(a) oprávněná (pověřená) osoba nebo orgán zahraniční právnické
osoby může přijmout rozhodnutí jediného akcionáře (společ-

níka) v působnosti valné hľomady české akciové společnosti

5) shodně Štenglouĺĺ, I., Čecb, PKrozhodování jediného společníka. Právní
rádce' 2008' ć. 9, s. l 0_l l.

3)+

(společnosti s ručením omezeným) u souladu s práuním řĺídem,
jĺmź se řídí (neni rozhodné, zda je tento stát členskou zemí
Evropské unie či nikoliv), a záĺoveň

(b) osoba (osoby) jednajíci jménem této zahraniční právnické
osoby nebo jĄi zásupce následně mohou projeuit uťłli jediné-
ho společníka pt|ed čahým notlířeln, kteĺý takoý pĺojev vůle
Íádně zachyti ve formě notářského zápisu o pľávním úkonu
podle $ 62 a násl. českéhoNotŔ.

rV Zastoupení

otázka, která se v předestřeném kontextu dále logicĘ nabízí,
zni, zda a jaIłým způsobem je možné zastoupení jediného společ-
níka (akcionáře), který je zahraniční právnickou osobou' pří

ýkonu působnosti valné hromady české kapitálové obchodní
společnosti.

Při zkoumání dovolenosti zastoupení v otázkách přijímání
rozhodnutí zahraničního jediného společníka (akcionáře) české
společnosti je nutné rozlišovat mezi dvěma podstatnými právními
momenťy' kterými jsou:
(a) rozhodnutí, kdy rozhodnutím ľozumíme pľojednání a schvále-

ní věci tím, kdo je k tomu oprávněn;
(b) projeu uůle, kdy projevem vůle rozumíme neformální či nao_

pak formalizované projevení dříve přijatého rozhodnutí sta_

noveným způsobem.
V naší věci je podstatné vyřešení otázĘ, zđa judikovaná

nemožnost zastoupení jediného akcionáře pro účely rozhodování
v působnosti valné hromady (neboť se v českém pľávním řádu
nejedná o právní úkon) je či není bez dalšího přenositelná i na
případ' kdyjediným akcionářem je zahraniční osoba'

Podle našeho názorĺl závěry Nejvyššího soudu neýučují
v žádném případě, aby jediĺý akcionář udělil plnou moc Zmoc_

něnci ýučně k formalizovanému zachycení pĘeuu uůle jediného
společníha (alecionĺíře). Mohly by ale existovat obar7', že zmocnění,
které by zahrnovalo i oprávnění k přijetí vlastního rozhodnutí,by
i v případě zahraničního jediného akcionáře bylo přezkoumáváno
z pohledu českého pľávního řádu s ambicí aplikovat pohled Ne1_

vyššího soudu, který fakticĘ takoý ryp zmocnění ýučuje ze
shora naznačených důvodů, především tedy z toho důvodu, že

podle názoru dovolacího soudu není ľozhodování v působnosti
valné hromady považováno za právní úkon, a tudíž nelze udělit
zmocnění zasahtjici do oblasd pľávních úkonů.

Bereme_li náležitě do úvahyveškeré souvislosti, které se v této
věci nabízejí, přikláníme se k názoru, že v přĺpadě zahraničního
společníka (akcionáře) nelze vůbec z pohledu českého právazasa-
hovat do způsobu, jĄm tamní zahĺaniční pľávní řád upravuje
způsob přijímání rozhodnutí jediného společníka, jehož následky
budou přičitatelné dané společnosti, zda mťůe či musí takové ľoz-
hodnutí přijímat orgán, zaměstnanec, či jiná osoba a zda akowý
oľgán či osoba mohou stát mimo vnitřní strukturu společnosti
apod. _ to vše jsou otázĘ, které z pohledu českého práva nelze
vůbec relevantním způsobem hodnotit.6)

o/ Přitom se mj. opĺráme o názor JUDr. Stenglové (předsedĘně senátu
Nejvyššího soudu' kteľý by se v případě soudního spoľu věcĺ zabyval), dle
kterého např. nejen že není ýoučeno, že k ľozhodnutí nebude příslušný
orgán obchodního vedení (zahľaničního společníka), ale dokonce že ľoz-
hodnutí nemusí přijmout zídn! z jeho oľgĺínli (viz Śtenglowí, I', Črch, P
K rozhodování jediného společníka. Právní rádce' 2008, č. 9, s' 10 a 1 1).
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Z uvedeného pak podle našeho názoru \ryPIý"{á, že v případě

zahraničního jediného společníka (akcionáře) ĺelze bez dalšího

použit závěry Nejryššího soudu l/učující zmocnění k přijetí ľoz_

hodnutí jediného akcionáře valné hromady. Jinými slovy' přiklá-
níme se k závěru, že pokud to zahľaniční pľávní řád připouští, je

udělení plné moci nebo pověření k přijetí rozhodnutí 1ediĺého
společníka (akcionáře) v působnosti valné hromady české kapitá-

lové obchodní společnosti možné.

Podle zahraničního právního řádu pak je též zapotřebí posu-

zovat otźLzkÜ, jestli takové zmocnění či pověření k přijetí rozhod-

nutí jediného společníka (akcionáře) může být obecným pověře-

ním k přijímání (jĄchkoliv) rozhodnutí (jakékoliv) valné

hromady, nebo musí jít o specifické pověření k přijetí konkĺétnĹ
ho rozhodnutí na konkľétní valné hromadě (popř. 1e téź moźná

kombinace uvedených kritéľií). Pro účely zjednodušeného přijĹ
mání ĺozhodnud zahraničního jediného akcionáře v Působnosti
vainé hĺomady předpokládáme, že takové obecné bianco pověření

možné |e.

Pokud by podle zahraničního práva nebylo možné udělit

plnou moc k přijetí rozhodnutí jediného společníka (akcionáře)

české společnosti s ručením omezeným (akciové společnosti), přĹ
chźni v úvahu ještě delegace působnosti příslušným orgánem

zahľaniční právnické osoby na jiného, pokud to zahraniční právní

řád nevylučuje. Pak by nešlo o plnou moc, ale o pověření přijmout
rozhodnucí jediného společníka' Jak se takové pověření uděluje, je

opět otŁkou osobního statutu zahraniční pĺávnické osoby a nelze

tuto otázku pfoto Posuzovat prizmatem českého právního řádu.

Pokud uvažuieme v českých reáliích, lze českým společnostem

s ručením omezeným (akcioým společnostem) z praktického

hlediska dopoĺučit, aby si vládaly věrohodné stanovisko, ze kte_

rého bude patrno' že konkrétní zahranični pĺávnická osoba (jedĹ

ný společník, resp. jediný akcionář) byla podle příslušného práva

oprávněna udělit plnou moc, popř. vystavit pověření Pfo ťyto spe-

cifické účely, resp. že takovou plnou moc či pověření udělila
opĺávněná osoba či orgán s účinky jednání přičitatelnými zahĺa-

nični právnické osobě (jednání jménem či za společnost).

Domníváme se, že pro české kapitálové obchodní společnosti

se zahraničním jediným společníkem (akcionářem) by nebyla

ýhodná ani bezpečná taková pozice, kdy se bude formálně spo_

léhat pouze na ,,prohlášení" či wrzení zástupce zahraniční práv-

nické osoby, že byl oprávněn k rozhodováni za zahraniční práv_

nickou osobu (jediného spoiečníka nebo akcionáře) v působnosti

valné hromady české kapitá1ové obchodní společnosti, aĺiź by

takové opĺávnění bylo české společnosti rozurnně hodnověrným

způsobem doloženo. Teprve powrzení, že postup uplatňovaný

zahraĺićní pĺávnickou osobou při rozhodování jediného spoieč'

níka (akcionáře) je v souladu s příslušným pľávem, může sloužit
jako průkaz o tom, že při realizaci rozhodnutí zahraničního jedi-

ného společníka (akcionáře) jednali členové představenswa české

společnosti s péčí řádného hospodáře.

V Pľakticlĺy postuP - příklad

Pokud je například jediným akcionářem české akciové společ-

nosti zahraniční právnická osoba, budou podle našeho názoru

s ohledem na shoĺa uvedené platit v otázce přijimání rozhodnutí
v působnosti valné hromady následující principy:
(a) rozhodnutí v působnosti valné hromady české akciové společ'

nosti přijímá u jediného akcionáře zahraniční právnické oso_

by osoba nebo orgán, pokud jsou k comu podle zahľaničního

pľdua oprávĺěny, nebo osoby' které jsou k tomu příslušným

orgánem zahľaniční právnické osoby v souladu se zahĺaničním
právem pověřeny nebo zmocněny, přĺćemž z pohledu českého

práva nelze hodnotit, zda má takoý orgán či osoba stát mimo

či uvnitř vnitřnĺ stľuktuľy dané zahraniční právnické osoby;

(b) v případě přyimáni jakýchkoliv rozhodnurí zahĺaniční práv-

nické osoby jako jediného akcionáře české akciové společnos'

ti je zapotřebí roz]išovat dva momenty:
(i) přijetí vlastního rozłlodnuti v působnosti jediného akcio-

náře české akciové společnosti, kteľé by měla projednat

a schválit osoba _ např. řádně pověřený zaměstnanec nebo

pověřená osoba stojící mimo vnitřní strukturu společnosti
_ či orgán v rámci vnitřní struktury zahĺaĺlčni pĺávnické
osoby, a to podle požadavků kladených na takové rozho-

dování zahraniční právnické osoby zahraničním pĺávem _

v této části se přikláníme k názoru, že z existýici judika-

tury Nejvyššího soudu ČR nel'e bez dalšího dovozovat

zákaz lděIeni plné moci českému zástupci stojícímu mimo

vnitřní strukturu zahraniční právnické osoby nebo zákaz

jeho pověření k takovému ĺozhodování na záłladě delega-

ce působnosti příslušným oľgánem zahraniční právnické

osoby;
(ii) náďedný7rojeu uůle (pľĺíuní úkon),kterým bude předem

přijaté rozhodnutí Projeveno stanoveným způsobem _

v této části je udělenĺ plné moci českému zástupci stojícĹ
mu mimo vnitřní strukturu zahĺaniční pľávnické osoby

přípustné. Tento druhý akt však není vždy nezbytný,

neboť _ nełyžadujeJi se Pfo Přijetí ĺozhodnutí forma

notářského zápisu _ je rozhodnutí účinné v okamžiku,

kdy bylo přijato, nikoliv kdy byl učiněn následný právní
úkon;

(c) bez ohledu na to, zda je předepsanou foľmou rozhodnutí jedi-

ného akcionáře notĺířshý zdpis nebo prosý písemny pľojeu, ak
bude český zmocněnec (pověřenec) zahraniční právnické oso-

by oprávněn _ pokud to zahraniční právo umožňuje - jak

autonomně přijímat vlastni rozhodnuti jediného akcionáře

v působnosti valné hromady, které však musí být vždy píse-

mné, tak bude oprávněn ,.l'skutećnĺt projeu uůle, kterým v při'
padě, kdy je předepsána forma notářského zápisu, projeví vůli
před notářem s obsahem podle přijatého rozhodnutí;

(d) v případech, kdy pro rozhodnutí v působnosti vainé hĺomady
je uyźadouĺín notářsk! zrípis, je udělení plné moci českému

zástupci v zásadě nezbytné, a to s ohledem nazřejmé logistic_

ké potíže s upořádání jednání za účasti českého notáře a čIenů

příslušného orgánu či příslušné osoby z vnitřní stľuktury
zahraniční pľávnické osoby s oprávněním příslušné ľozhod_

nutí v působnosti valné hromady české akciové společnosti

přijmout.

YI. Záyér

V předloženém příspěvku jsme se zab'ývai.i některými pľoble-

matickými aspekry přijímání rozhodnutí jediného společníka

(akcionáře) v působnosti valné hromady české kapitálové obchod'
ní společnosti, a to Pro případy, kdy je tímto jediným společnĹ
kem (akcionářem) pĺávnická osoba, jejíž vnitřní poměľy se neřĺdí

českým oľávem.
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Z důvodů shora uvedených jsme dospěli k závěru, źe v pÍípa-

dě' kdy je jediným společníkem (akcionářem) české kapitálové
obchodní společnosti zahraniční právnická osoba, určí se orgán

nebo osoba, kteľá je oprávněna přijmout rozhodnutí v působnos-

ti jediného společníka, podle právního řádu, kterým se řídí vnitř-
ní poměry dané společnosti.

V uvedené souvislosti se domníváme, že v případě zahraĺić-
ního jediného společníka (akcionáře) nelze bez dalšího použít
závěľy Nejłyššího soudu vylučující zmocnění k přijetí ľozhodnu-
tí jediného společníka (akcionáře) v působnosti valné hromady
společnosti s ručením omezeným (akciové společnosti). Máme

Proto za co, že pokud to zahraniční právní řád připouští, je udě-

lení plné moci nebo pověření k přijetí rozhodnutí 1ediného spo-

lečníka (akcionáře) v působnosci valné hromady přípustné.
Závěrem považujeme za vhodné upozornit, že v případě při-

jetí projednávanych změn obchodního zákoníku by s účinností
od I. 7.201 1 shora uvedené závěry přesta|y platit, neboť rozho-
dování jediného společníka (akcionáře) by bylo nadále považová-

ĺo za prźxĺi úkon, tedy zmocněnec zahraĺićní právnické osoby
by byl oprávněn nejen projevit vůli' tj. infoľmovat o dříve přija-

tém rozhodnutí zahraniční právnické osoby v působnosti valné
hromady české kapitálové obchodní společnosti, ale mohl by
taková rozhodnutí sám přijímat.

K hlavním posunům i úskalím
t. , , , ,novellzovane pľaYnr uPľavy

ľozhodného dne

JUDr. PETR ČECH, Pľaha*

Zĺíkon č' 420/2009 Sb. s účinností od 1' prosince 2009 (dák téź

,,nouek") Ąznamně změnil obchodní zĺíkoníh a s nim i pľĺíuní úpra-

uu rozhodného dne. Prahticky jedin! motiu pro přijetí noueĘ tkuěl ue

snaze łlarmonizouat kodex s ustanouenĺmi směrnice Europského par-
lamentu a Rady č, 2007/36/ES ze dne l ] ' čeruence 2007, o ujkonu

někteľých prĺíu akcionríŕli ue společnostecll s kőtouanymi akciemi
(dík jen ,,směrnice"), Vlsledeh (přinejmenším pokud ide o ĺiprauu
rozhodného dne) nicméně poźadauky komunitĺírníbo prĺíua pŕesahu-

je. wdkjšim produhtem tohoto pl'esahlł jsou aplibační nesndze, jeź
(i uzhledem k nemoźnosti douolat se účelu směrnice) nebude uźd1

snadné pŕeklenout ulhladem' Cílem této stati j€ zmaPouat hlaaní
posun! u úprauě rozhodného dne, které nouela přinesla, upozornit na

nejuětšĺ úskak, na něź praxe dosud narazila, a pokusit 5e nĺĺstínit
jejich możná řešení,

I. ZÁkaz blokací převodů - legislativní dotažení podstaý
ľozhodného dne

obchodní zákoník zná institut ľozhodného dne od 1. ledna
2001. Ustanovení S 156b obchZ, kteĺé je základem jeho úpraly,

* Áutoľ je odboľným asistentem na katedře obchodního práva PF UK
v Pĺaze.
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vnesla do zákoníku novela č. 36212000 Sb. Smysl novelizace spo-
číval v usnadnění legitimace k ýkonu vybraných, zákonem

lymezených práv vtělených do zaknihovaných akcií (bez ľozdílu,
zda 6yly přijary k obchodování na regulovaném _ dříve veřejném
_ trhu či nikoliv), konkĺétně práva ĺa účast na valné hromadě
(a :ľudiž i ýkon práv na ní) a na dividendu. Vedle toho obchod-

ní zákoník upravil ĺozhodný den také pro účely uplatnění ýměn-
ného či prioritního právaze zaknihovaných vyměnitelných, resp.

pľioritních dluhopisů.

Než došlo k přijetí právní úpravy ľozhodného dne, bylo kaž-

dé uplatnění těchto práv spojeno s nemalými obtížemi. Středisko
cennych papírů (dále jen ,,Středisko") muselo od okamžiku,
k němuž vyhotovilo ýpis z registru emitenta, do dne ýkonu
zmíněných práv pozastavit převod veškeĺých cenných papírů, se
kterými byla tato práva spojena. Jinak dle úpľar,y účinné do

31. prosince 2000 nebylo možné zajistit, aby společnost plnila
osobám k tomu oprávněným nejen ke dni vyhotovení ýpisu,
nýbĺž ještě i ke dni uplatnění a ýkonu těchto pĺáv. Veškeĺé
obchody (přesněji jejichl7pořádání) prakticky s každým zakni-

hovaným akcioým titulem v tuzemsku se tak na několik dnů
v ĺoce zastavily. To bľzdilo rozvoj kapitálového tľhu, nehledě na

lysoké náklady pro společnost.
Právní úprava rozhodného dne otevřela možnost od takoých

blokací upustit. Stalo se tak díĘ konstrukci, podle níž lymezená
práva mohla uplatnit osoba oprávněná k jejich ýkonu nikoliv
v okamžiku ýkonu, nýbrž k jinému ,,ľozhodnému" dni ležícímu
(vzhledem k datu uplatnění) ve stanoveném rozmezi v minulosti.
K tomuto dni si společnost výádala ýpis ze Střediska a osobám
v něm uvedeným plnila, byť by v mezidobí toto oprávnění
i pozÍry|y' Täková situace v praxi mohla nastat a hojně i nastávala,

kdývydáni ýpisu nebylo spojeno se zmíněným blokováním pře-

vodů. Výpis tak do dne ýkonu práva, pĺo jehož účely byl rydán'
nezřídka zttácel na aktuálnosti. Společnost se však o těchto změ-
nách již nedozvídala a pro účely ýkonu dotčeného práva ji vlast-
ně nemusely a ani neměIy zĄimat.

Navzdory tomuto účelu (a dle mého názoru i jasné dikci
s 156b obchZ) přetrvávaly po 1. lednu 2001 pochybnosti, Zda

vzdor úpľavě rozhodného dne není nutné pozastavovat převody

akcií ve Středisku také při žádostech o ýpis pĺo účely ýkonu
pĺáv, u kterých zákon ľozhodný den upravil. opíraly se o zásady

akciového práva i obecné poźadavky obchodního zákoníku, aby
akcionářská pľáva łykonávali ,,akcionáři"' tj. vlastníci akcií ještě

i v den ýkonu těchto práv (viz např. $ 1B0 odst. 1 obchZ' pod_

le něhož právo účasti na valné hromadě .je základním právem

,,akcionáře"). ZĄména je však posilovala nezrněněná úprava

v zákoně ć.59Il1992 Sb., o cenných papíľech (dále jen ,'CenP").
Ustanovení S 27a odst. 1 písm. a) CenB ve znění účinném do 30.

dubna 2004, které se však podle $ 202 odst. I zákona ć.

25612004 Sb., o podnikání na kapitálovém tľhu (dáIe jen

',ZPKT"), aplikovalo až do 30.listopadu 2009, nadĺíle ukládalo
Středisku zaregistrovat ,,blokaci" cenného papíru, kdykoliv Stře-

disko emitentovi vyhotovovalo ýpis z jeho registru. Činilo tak
zdánlivě bez ýimky a ohledu na vůli emitenta. Jen ýkladem
bylo nutné dovozovat, že při žádosti o ýpis pro účely ýkonu
práv, u kterých zákon předvídal rozhodný den, se $ Ż7a odst' I

písm. a) CenP použít neměl.

Novela č. 42ol2o09 Sb. uvedené pochybrrosti odstranila, kdl
do S 202 ZPKT doplnila odstavec 1 1, který Středisku zakázal pro_
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