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ELEKTRONICKÁ	PRÁVNÍ	JEDNÁNÍ	
Jak	na	distanční	valné	hromady	nebo	uzavírání	smluv	na	dálku	

	
	
Otázkám	 souvisejícím	 s	 elektronickými	
právními	 jednáními	 se	 naše	 advokátní	
kancelář	 věnuje	 dlouhodobě.	Dnešní	 zcela	
mimořádná	 situace	 vyvolaná	 virem	 SARS	
Cov-2	 nasvědčuje	 tomu,	 že	 moderní	
způsoby	 řízení	 společnosti	 se	 velmi	 rychle	
rozšíří	 nejen	 mezi	 progresivně	 laděné	
technologické	 startupy,	 ale	 plošně	 mezi	
velké	 množství	 společností.	 Přinášíme	
proto	několik	tipů	a	triků,	jak	si	v	této	nové	
situaci	poradit	tak,	aby	Vás	v	podnikání	nic	
nezpomalilo.		
	
Valné	hromady	realizované	na	dálku	
		
Kvůli	 valné	 hromadě	 se	 dnes	 již	 nemusíte	
scházet	 osobně.	 Zákon	 totiž	 umožňuje	
distanční	 formu	 hlasování,	 a	 to	 například	
prostřednictvím	 pošty	 nebo	 kurýra.		
Statutární	 orgán	 rozešle	 návrh	 rozhodnutí	
všem	 společníkům,	 kteří	 se	 následně	
ve	stanovené	 lhůtě	(zpravidla	15	dnů)	musí	
vyjádřit.	 Postačí	 přitom	 obyčejný	 podpis,	
kvůli	kterému	nikam	nemusíte	chodit.	
	
Vyžaduje-li	 zákon	pro	určitý	 typ	 rozhodnutí	
valné	 hromady	 notářský	 zápis,	 v	 případě	
distančního	 hlasování	 si	 vystačíte	 pouze	
s	ověřeným	podpisem,	který	 si	 lze	obstarat	
prakticky	na	kterékoliv	poště.	K	notáři	 tedy	
nemusíte	 ani	 v	 těchto	 výjimečných	
případech.		
	
Valnou	 hromadu	 lze	 přitom	 uspořádat	
i	prostřednictvím	elektronických	prostředků,	
například	 videokonference	 za	 použití	
nástrojů	typu	Skype,	Zoom	nebo	MS	Teams.	
Velmi	běžné	je	i	hlasování	prostřednictvím	e-
mailu.	 Dejte	 si	 však	 pozor	 na	 správnou	

identifikaci	 jednotlivých	 společníků	 a	
některé	další	zákonné	požadavky.				
	
Také	obchodní	 smlouvy	 lze	běžně	uzavírat	
elektronicky		
	
Distančním	hlasováním	na	valné	hromadě	se	
však	 možnosti	 využívání	 elektronických	
nástrojů	 zdaleka	 nevyčerpávají.	 Věděli	 jste	
například,	že	elektronicky	lze	uzavírat	i	běžné	
obchodní	smlouvy,	 jako	 jsou	třeba	smlouvy	
o	 spolupráci,	 smlouvy	 o	 dílo,	 licenční	
smlouvy	nebo	smlouvy	o	úvěru?		
	
Z	 legislativy	 vyplývá,	 že	 v	 běžných	 vztazích	
mezi	 komerčními	 subjekty	 lze	 používat	
všechny	 typy	 elektronického	 podpisu,	 tedy	
nejen	kvalifikovaný	či	zaručený	elektronický	
podpis,	 ale	 i	 prostý	elektronický	podpis,	na	
který	 nejsou	 kladeny	 žádné	 zvláštní	
požadavky.	 Písemná	 smlouva	 proto	 může	
být	 uzavřena	 i	 v	 případě	 pouhé	 výměny	 e-
mailů	 podepsaných	 na	 konci	 jejich	
odesílateli.	
	
Při	 uzavírání	 běžných	 obchodních	 transakcí	
rovněž	 můžete	 s	 klidem	 využívat	 i	 čím	 dál	
rozšířenější	 podepisovací	 nástroje	 typu	
Adobe	 Sign,	 DocuSign	 apod.	 Moderní	
advokát	Vám	pomůže	smlouvy	nastavit	tak,	
aby	 bylo	 použití	 obdobných	 prostředků	
platné	a	vymahatelné.	
	
Pozor,	 prostý	 elektronický	 podpis	 nestačí	
vždy	
	
I	přes	výše	uvedené	však	mějte	na	paměti,	že	
v	 některých	 specifických	 případech	 si	 ani	
v	 byznysu	 s	 prostým	 elektronickým	
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podpisem	 nevystačíte.	 Mezi	 tyto	 případy	
spadá	 například	 komunikace	 mezi	
zaměstnavatelem	 a	 zaměstnancem,	 neboť	
zákoník	 práce	 pro	 doručování	 řady	
písemností	(včetně	např.	těch,	které	se	týkají	
vzniku,	 změn	 a	 skončení	 pracovního	
poměru)	 vyžaduje	 uznávaný	 elektronický	
podpis	 a	 splnění	 dalších	 požadavků,	 které	
činí	 elektronické	 podepisování	 v	 těchto	
případech	v	praxi	nepoužitelné.			
	
Stejně	 tak	 není	 možné	 podepisovat	
elektronicky	 na	 dálku	 v	 případech,	 kdy	 je	
podle	 zákona	 potřeba	 vyhotovit	 dokument	
ve	formě	notářského	zápisu.	To	se	týká	např.	
uzavření	nebo	změny	zakladatelské	smlouvy	
obchodní	 společnosti,	 uzavření	 smlouvy	 o	
zastavení	 obchodního	 závodu	 nebo	 přijetí	
rozhodnutí	jediného	společníka	v	působnosti		
valné	 hromady	 vyžadujícího	 formu	 veřejné	
listiny.			
	
Elektronicky	lze	komunikovat	i	s	úřady	
	
Ačkoliv	 elektronizace	 veřejné	 správy	 v	 ČR	
probíhá	 pomalu	 a	 stále	 má	 mezery,	 ve	
většině	 případů	 již	 je	 možné	 s	 úřady	
komunikovat	 elektronicky	 na	 dálku.	 Při	
zasílání	písemností	orgánům	veřejné	moci	je	
však	 potřeba,	 aby	 byl	 dokument	 opatřen	
kvalifikovaným	 elektronickým	 podpisem	 –	
na	 rozdíl	 od	 jednání	 mezi	 soukromými	
osobami	 tak	 prostý	 elektronický	 podpis	
nestačí.		
	
Užitečnou	 alternativu	 ke	 kvalifikovanému	
elektronickému	podpisu	představují	 datové	

schránky.	Úkon	učiněný	vůči	orgánu	veřejné	
moci	 prostřednictvím	 datové	 schránky	 má	
totiž	 zásadně	 stejné	 účinky	 jako	 úkon	
učiněný	 písemně	 a	 podepsaný,	 takže	
s	podpisem	zasílaného	dokumentu	si	vůbec	
nemusíte	lámat	hlavu!		
	
Většinu	 listin	 lze	 převést	 do	 elektronické	
podoby	
	
Možná	 jste	 si	 někdy	 kladli	 otázku,	 jestli	 lze	
originální	listinu	v	„papírové“	podobě	(např.	
obchodní	smlouvu,	čestné	prohlášení,	plnou	
moc	apod.)	převést	do	elektronické	podoby	
tak,	 aby	 si	 takový	 elektronický	 dokument	
zachoval	 kvalitu	 originálu	 a	 nejednalo	 se	
o	 prostý	 sken,	 který	 úřady	 nemusejí	 vždy	
akceptovat.	Taková	možnost	tady	je	–	jedná	
se	o	tzv.	autorizovanou	konverzi,	kterou	jsou	
oprávněni	provádět	notáři,	pracovníci	Czech	
POINTU	anebo	advokáti.	
	
Závěrem	
	
Jak	vyplývá	z	výše	uvedeného,	lze	celou	řadu	
situací	 řešit	 na	 dálku	 prostřednictvím	
elektronických	 nástrojů,	 a	 to	 včetně	
pořádání	 valných	 hromad	 nebo	 uzavírání	
smluv.	Pokud	tedy	nikam	nemusíte,	zůstaňte	
v	 této	 nelehké	 době	 v	 bezpečí	 svého	
domova.		
	
V	 případě	 jakýchkoliv	 dotazů	 se	 na	 nás	
můžete	 kdykoliv	 s	 důvěrou	 obrátit.	
Pomůžeme	Vám	nejen	s	digitalizací	procesů	
uvnitř	Vaší	společnosti.
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