Bez zápisu skutečného majitele v evidenci riskujete nemožnost výkonu
hlasovacího práva na valné hromadě a zákaz výplaty dividend
Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů
(„ZESM“). O nejdůležitějších změnách, které ZESM přináší, jsme Vás již
informovali v našem předešlém newsletteru. Jednou ze změn je, že ZESM
na rozdíl od předchozí právní úpravy stanoví přímé sankce za neprovedení
zápisu, a to jak veřejnoprávní, kdy může být právnické osobě uložena
pokuta do výše až 500.000 Kč, tak soukromoprávní.

Mezi soukromoprávní sankce patří mimo jiné zákaz výkonu hlasovacích
práv. Dle ZESM nemůže v obchodní korporaci vykonávat hlasovací práva
na valné hromadě nebo rozhodovat jako její jediný společník (i) nezapsaný
skutečný majitel obchodní korporace, ani právnická osoba, u které je
rovněž skutečným majitelem a (ii) právnická osoba, která nemá v evidenci
skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. K
hlasovacím právům těchto osob se tak nepřihlíží při posuzování
usnášeníschopnosti valné hromady. Pokud by zákaz výkonu hlasovacích
práv nebyl respektován, lze se soudně domáhat neplatnosti rozhodnutí
valné hromady. Při organizování valných hromad je tedy nutné ověřit, zda
nenastal některý z výše uvedených případů, který má za následek, že se
k hlasovacím právům nepřihlíží. Jedinou výjimkou ze zákazu výkonu
hlasovacích práv je situace, kdy postavení skutečného majitele vzniklo
v období 15 dnů přede dnem rozhodování nejvyššího orgánu nebo
jediného společníka. V takovém případě zákaz výkonu hlasovacího práva
neplatí.
Výše uvedeným osobám je také zakázáno vyplatit podíl na zisku.
Neoprávněně vyplacený podíl na zisku zakládá bezdůvodné obohacení na
straně příjemce zisku a ten jej musí vrátit zpět. Taktéž se bude mít za to, že
členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku souhlasili,
jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře.
Nezapsání skutečného majitele tedy může zásadním způsobem
zasáhnout do rozhodování obchodních korporací a rozdělování zisku.
S ohledem na výše uvedené tedy doporučujeme provedení zápisu
skutečného majitele neodkládat a vyhnout se tak možným
nepříjemným následkům.

Se zápisem a identifikací skutečného majitele máme rozsáhlé
zkušenosti. Jsme Vám plně k dispozici a rádi Vám poskytneme právní
asistenci při zápisu údajů do evidence skutečných majitelů. Proto nás
neváhejte v případě jakýchkoliv dotazů k této problematice kontaktovat.
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