Jste akciovou společností s listinnými akciemi a
ucházíte se o veřejné zakázky? Měli byste
zbystřit.
Dne 1. 10. 2016 nabude účinnosti nový zákon o zadávání veřejných
zakázek. Nově má mimo jiné platit, že zadavatel bude povinen
vyloučit ze zadávacího řízení každou českou akciovou společnost,
která má jiné než zaknihované akcie.

Pokud Vaše akciová společnost nemá zaknihované akcie a přitom
se účastní veřejných zakázek, musí tuto situaci řešit. Existuje
několik možných řešení, jak se budoucímu vyloučení ze
zadávacího řízení vyhnout. Předně lze doporučit provedení
zaknihování akcií společnosti. Dalším řešením je pak provedení
změny právní formy akciové společnosti na společnost s ručením
omezeným. Alternativně Vám může naopak vyhovovat ponechání
stávající podoby akcií i právní formy a raději přistoupíte ke vkladu
závodu společnosti do základního kapitálu dceřiné společnosti
s ručením omezeným (případně akciové společnosti se
zaknihovanými akciemi), která by se poté účastnila zadávacích
řízení. Možných řešení je pochopitelně víc a vhodnost daného
řešení záleží vždy na specifických poměrech každé společnosti.
S ohledem na časovou náročnost všech navrhovaných řešení
každopádně doporučujeme zahájit přípravu realizace některého
z nich co nejdříve, aby tak vaše společnost s listinnými akciemi
nepřišla, počínaje 1. 10. 2016, o možnost ucházet se o veřejné
zakázky.
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Newsletter společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách,
judikatuře a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled
změn v legislativě, judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle
vlastního uvážení s ohledem na zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru
publikovaných informací na specifické případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu
a ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o. neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli
právní případ.

