Jak změnit jednatele a převést obchodní společnost
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes se společně zaměříme na
základní
dispozice
s obchodní
společností. Na praktickém příkladu
společnosti s ručením omezeným
(dále jen „s.r.o.“) si ukážeme, jak lze
změnit jednatele, jak lze převést
obchodní podíl, a kdy jsou takové
změny účinné.
Společnost s ručením omezeným je
jedním
z typů
obchodních
společností. Častými jsou také
akciová společnost, komanditní
společnost,
veřejná
obchodní
společnost či evropská společnost.
Pro české prostředí je v menším a
středním podnikání nejtypičtější
s.r.o. O jeho založení formou
„100eurového s.r.o.“ jsme již psali.
Změna jednatele v s.r.o.
Každá
společnost
s ručením
omezeným má povinně jako
tzv. statutární orgán jednoho či více
jednatelů. Počet pro dané s.r.o. je
určen ve stanovách společnosti.
Jednatel může být shodná i rozdílná
osoba od společníka s.r.o. (neboli
„vlastníka s.r.o.“). Vše včetně údajů
o jednateli by mělo být aktuální a
veřejně zjistitelné v obchodním
rejstříku na www.justice.cz.
Jak postupovat, pokud chceme
změnit jednatele v naší s.r.o.? Vždy
v rámci jakýchkoliv úprav s.r.o. je
vhodné nejprve zkontrolovat obsah
stanov. Pokud zde nemáme speciální
pravidla, tak odvolání a volba
nového jednatele patří do působnosti
valné hromady s.r.o (shromáždění
společníků
s.r.o.
neboli
zjednodušeně „vlastníci s.r.o.“).
Společníci s.r.o. tedy na valné
hromadě rozhodnou o tom, že je
odvolán jednatel a zvolí jednatele
nového. Pokud je s.r.o. vlastněno
pouze jedním společníkem, tak
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rozhodne o změně jednatele sám
tento společník tzv. rozhodnutím
jediného společníka při výkonu
působnosti valné hromady.

každý vlastní svůj obchodní podíl a
poměry mohou být různé (například
30 % a 70 % nebo 30 %, 30 %
a 40 %).

Nyní nastává otázka, od kdy je
změna jednatele účinná? Ihned
anebo zápisem do obchodního
rejstříku?

Obchodní podíl je nástroj, jak může
vlastník
„převádět
celou
společnost“.
A
jak
převod
obchodního
podílu
na
s.r.o.
uskutečnit?

Oproti převodu s.r.o. uvedeného
dále zde platí pravidlo, že odvolání
jednatele je účinné již rozhodnutím
valné hromady bez ohledu na
zápis do obchodního rejstříku.
Změnu jednatele je následně velmi
podstatné promítnout do obchodního
rejstříku. K tomuto je nutno
vypracovat návrh na zápis změny do
obchodního rejstříku (formulář
nalezneme na www.justice.cz) a
zaplatit poplatek 2.000,- Kč. Návrh
podává společnost a podepisuje
nový jednatel.
V případě, že by změna nebyla
společností nebo novým jednatelem
promítnuta do obchodního rejstříku,
tak podle zákona o veřejných
rejstřících „může návrh na zápis
podat každý, kdo na něm doloží
právní zájem a k návrhu na zápis
přiloží listiny, jimiž mají být
doloženy skutečnosti zapisované do
veřejného rejstříku.“ Sám společník
společnosti či původní jednatel tedy
má možnost se změny v obchodním
rejstříku domáhat.
Převod obchodního podílu s.r.o.
Obchodní podíl představuje účast
společníka ve společnosti. Při
zjednodušení je obchodní podíl
„vlastnictví toho daného s.r.o.“
A vlastníkem obchodního podílu je
společník. Pokud má společnost
jednoho vlastníka/společníka, tak
ten má zpravidla jeden 100 % podíl
(anebo
více
menších
podílů
v souhrnu tvořících 100 %). Pokud
má společnost více vlastníků, tak

Opět je vhodné zkontrolovat stanovy
s.r.o. Vyjdeme-li ze základní
úpravy, pak je třeba posoudit
nutnost souhlasu valné hromady.
Pokud není potřeba souhlasu,
souhlas je udělen anebo pokud se
jedná o jednočlenné s.r.o., tak
postačí sepsat smlouvu o převodu
obchodního podílu v s.r.o.
Opět je zde otázka, kdy nastává
účinnost takového převodu?
Zákon výslovně říká, že „převod
podílu je vůči společnosti účinný
doručením účinné smlouvy o
převodu podílu s úředně ověřenými
podpisy.“
Doporučuji velmi dobře sepsat
předávací protokol o tom, v jakém
stavu je obchodní podíl s. r. o.
převáděn (listiny, účetnictví a jiné).
Dále je podstatné změnu společníka
zapsat do obchodního rejstříku, opět
návrhem
na
zápis
změny
s poplatkem. Tento zápis lze spojit
se změnou jednatele a doplnit nutná
čestná prohlášení. Nezapomeňme, že
o změně jednatele rozhoduje
společník
s.r.o.
Záleží,
zda
kupujeme či prodáváme obchodní
podíl, a je vhodnější změnit
jednatele před či po převodu
obchodního podílu.
V podrobnostech nalezneme úpravu
v zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích.

