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How due dates are determined
Má Vaše společnost při uzavírání smluv
vždy
konkrétně
sjednanou
lhůtu
splatnosti
závazků?
Nebo
otázku
splatnosti neřešíte a spoléháte na
zákonnou úpravu, případně vycházíte ze
zažitého předpokladu, že lhůta splatnosti
je obecně 14 dní? Pak je důležité vědět, že
právní úprava ani soudní praxe nedávají
v současné době na otázku, jaká je vlastně
podpůrná lhůta splatnosti, jednoznačnou
odpověď.
V současné době podle ustanovení § 340
odst. 2 obch. zák. platí, že není-li doba
plnění ve smlouvě určena, je závazek splatný
na výzvu věřitele bez zbytečného odkladu.
Lhůta „bez zbytečného odkladu” není
zákonem ani judikaturou přesně stanovena
a posuzuje se vždy individuálně s ohledem
na specifika daného obchodního vztahu
(může tedy být i jen jeden den). Současně
však dle § 369a odst. 2 obch. zák. platí, že
při absenci ujednání o lhůtě splatnosti za
dodávku zboží nebo služeb vznikne právo na
úrok z prodlení uplynutím 30 dní. Z toho je
někdy dovozováno, že splatnost takových
závazků je 30 dní. Nadto je v laické
veřejnosti dále velmi rozšířena mylná
představa o obecné 14 denní lhůtě splatnosti.
Jednotná není bohužel ani rozhodovací praxe
soudů. I ve zcela totožných případech
některé soudy aplikují lhůtu splatnosti „bez
zbytečného odkladu“ a jiné soudy trvají na
pevné lhůtě splatnosti v délce 30 dnů. Tato
vysoká míra nejistoty v právním postavení je
nebezpečná zejména v případech, kdy jsou
s prodlením spojeny citelné sankce.
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Za současné nepředvídatelnosti soudních
rozhodnutí v otázce zákonné lhůty splatnosti
doporučujeme lhůtu splatnosti při uzavírání
obchodních smluv vždy jednoznačně
sjednat. Význam problémů způsobených
současnou nejednotnou právní úpravou
podtrhuje i to, že vláda pracuje na novele
obchodního zákoníku, která jednoznačně
stanoví, že v případě absence dohody
o splatnosti je závazek splatný ve lhůtě
30 dní. S podpůrnou 30 denní splatností
počítá také nový občanský zákoník.

Does your company always set a specific
due date for obligations when concluding
agreements? Or perhaps you do not deal
with this at all and rely on the legal
treatment of maturity dates or assume
that obligations are due in 14 days? In
that case, you should know that legal
regulations and court practice do not
provide at this time a clear answer to the
issue of due dates.
Currently, in accordance with Art. 340(2) of
the Commercial Code (“CC”), if a due date
is not specified in an agreement, the
obligation is payable upon demand by the
creditor, without undue delay. The period
“without undue delay” is not explicitly
stipulated by law or by court resolutions,
and it is always resolved on an individual
basis depending on the specific nature of the
business relationship (it could even be one
day). At the same time, Art. 369a(2) of the
CC states that, in the absence of a due date
for the delivery of goods or services, there
is an entitlement to late interest after a
period of 30 days. Hence, it is sometimes
assumed that the maturity of such a
payment is 30 days. Moreover, there is an
erroneous notion common among the
general public that the maturity date for
obligations is 14 days.
Unfortunately, judicial decision-making
practices are not unified either. Even in
identical cases, certain courts apply the
“without undue delay” concept while other
courts insist on a fixed maturity date of
30 days. This high level of legal uncertainty
is dangerous, especially in cases where
substantial sanctions are associated with
payment delays.
Given the current unpredictable situation
with court decisions in the area of maturity
dates, we recommend always explicitly
stipulating the due date when entering into
business contracts. The significance of the
problems caused by the current ambiguous
legal regulation is also emphasised by the
fact that the government is currently
working on an amendment of the CC, which
explicitly stipulates that, in the absence of a
maturity date, an obligation is due in
30 days. The new Civil Code also
incorporates the 30-day maturity rule.
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Podklady pro souhlas valné hromady s převodem
majetku na spřízněné osoby
Podle aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR nemusí mít akcionáři
(společníci) na valné hromadě, která schvaluje transakci podléhající
ustanovení § 196a obch. zák., k dispozici vypracovaný znalecký posudek
o hodnotě převáděného majetku.
V případě, kdy společnost převádí majetek na spřízněnou osobu (nejčastěji
orgány, akcionáře nebo společníky společnosti) musí být hodnota takového
majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pokud
k převodu majetku dochází během 3 let od vzniku společnosti, musí jej navíc
schválit valná hromada. Nejvyšší soud ČR již dovodil, že znalecký posudek není
třeba v případě, kdy je majetek převáděn za tržní cenu (viz Aktuální právní
informace z dubna 2012), a v nedávném rozhodnutí se vyjádřil i k tomu, jaké
podklady musí mít k dispozici společníci na valné hromadě schvalující převod
majetku.
Podle Nejvyššího soudu je rozhodnutí o tom, zda má mít valná hromada znalecký
posudek k dispozici, ponecháno na hlasování valné hromady. Společníci tak
mohou transakci schválit i bez znalosti ceny určené znalcem nebo mohou své
hlasování odložit až po vypracování znaleckého posudku. Společníci jsou dokonce
oprávněni transakci schválit s výhradou, například, že kupní cena nepřekročí
určitou částku.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. března 2012, sp. zn. 29 Cdo
253/2010)

DVOŘÁK & SPOL. jako vedoucí
kancelář dle publikace LEGAL500

advokátní

S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že publikace Legal500 pro rok 2012
opakovaně oceňuje a doporučuje advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL.
v oblastech fúzí, akvizic a korporátního práva, kde naše kancelář získala vyšší
hodnocení a byla označena za „excelentní“, dále v kategoriích finančního práva/
práva kapitálového trhu, řešení sporů a nově též v oblasti práva nemovitostí.
Pro získání podrobnějších informací, prosím, navštivte www.legal500.com nebo
nás přímo kontaktujte.

Documents needed for consent of the general
meeting to transfer assets to an associated entity
According to the current case law of the Supreme Court of the Czech
Republic, shareholders do not need at their disposal an expert appraisal
establishing the value of transferred assets at a general meeting approving
transactions subject to the provisions of Article 196a of the Commercial
Code.

Thus, shareholders may approve the
transaction even without any knowledge of
the price determined by an expert, or they
may postpone their voting until an expert
appraisal has been made. Shareholders are
also entitled to approve the transaction
subject to a condition, for example, that the
purchase price does not exceed a certain
amount.
(See Resolution of the Supreme Court of the
Czech Republic, dated 28 March 2012, file
no. 29 Cdo 253/2010)
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If a company transfers assets to an associated entity (most frequently company’s
bodies or shareholders, the value of such assets should be set on the basis of an
appraisal made by a court-appointed expert. In addition, if such a transfer occurs
within three years of the founding of the company, the general meeting of the
company must approve the transfer. The Supreme Court of the Czech Republic
has now concluded that an expert appraisal is not needed in cases where the assets
are transferred for the market price (see Business Law Alert from April 2012), and
in a recent decision, it specified which documents the shareholders must have at
their disposal at the general meeting approving the transfer of assets.

Tento bulletin obsahuje všeobecné informace o aktuálních
právních otázkách, avšak nepředstavuje právní radu.
Budete-li potřebovat další informace, prosím kontaktujte
nás.

According to the Supreme Court, whether or not a general meeting needs an
expert appraisal at its disposal should be decided by a vote at the general meeting.

We hope that you will find this newsletter to be a useful
source of information. We are always interested in
receiving your views or comments.

Doufáme, že tento bulletin pro Vás bude užitečným
zdrojem informací. Vaše připomínky a podněty vždy
uvítáme.
This newsletter contains information of general interest
about current legal issues, but does not give legal advice.
If you would need any additional information, please
contact us.

