Jste připraveni na valnou hromadu?
Vzhledem k tomu, že se blíží zákonem stanovený termín pro
konání výročních valných hromad společností s ručením
omezeným a akciových společností, považujeme za vhodné Vás
upozornit na celou řadu povinností s tím spojených.

Dle právních předpisů je nezbytné, aby výroční valná hromada
společností těchto forem projednala řádnou účetní závěrku
společnosti nejpozději do 30. června příslušného roku (tento
termín je odlišný jen u společností, jejichž účetní období se
neshoduje s kalendářním rokem).
Vyhotovení řádné účetní závěrky a zajištění jejího případného
ověření auditorem není jedinou povinností, kterou právní předpisy
kladou na orgány společnosti v souvislosti s konáním výroční
valné hromady.
Vedle přípravy a uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se
u akciových společností jedná mimo jiné o:
• přípravu návrhu na rozdělení zisku,
• přípravu a uveřejnění zprávy představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku,
• přípravu a uveřejnění účetní závěrky společnosti,
• uveřejnění zprávy o vztazích společně se zprávou dozorčí
rady o přezkoumání této zprávy,
• přípravu zprávy dozorčí rady o její činnosti,
• přípravu zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní
závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích.
Některé z výše uvedených dokumentů musí být vypracovány také
u společnosti s ručením omezeným. Navíc platí, že společenská
smlouva či stanovy společnosti mohou orgánům společnosti uložit
další povinnosti nad rámec zákonných povinností.
Proces přípravy těchto „výročních“ dokumentů a jejich případné
řádné projednání či přezkoumání příslušnými orgány společnosti
trvá řádově několik týdnů. Vedle toho právní předpisy požadují,
aby některé z uvedených dokumentů byly uveřejněny v 30denní
lhůtě před konáním valné hromady. Přestože výše uvedený termín
30. června nastane až za necelé dva měsíce, je tedy vhodné započít
přípravu na výroční valnou hromadu co nejdříve.
S ohledem na naše praktické zkušenosti s průběhem valných
hromad také doporučujeme nezanedbat pečlivou organizaci valné
hromady a přípravu členů orgánů na její průběh.
Mgr. Michal Pálinkás, advokát ŘANDA HAVEL LEGAL
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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.

