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Seminář 3.
Akciová společnost + kontraktace 
(ObZ a OZ, jednání o uzavření
smlouvy, změny smlouvy).
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Zadání 1

• Zadání 1: Připravte smlouvu, na základě které převede 
akcionář A osobě X (Vám) určitý počet akcií. Za akcionáře A 
vyberte některou z osob, které jsou členy představenstva. Obě
strany smlouvy řádně identifikujte. Do textu zahrňte nejméně
podstatné náležitosti smlouvy.

• Při řešení berte v potaz ustanovení § 4 zákona 254/2004 Sb., o 
omezení plateb v hotovosti (limit 15.000€)!
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Zadání 2

• Zadání 2: Předpokládejme, že v případě zadání 1 je u akcií
omezená převoditelnost – vázaná na souhlas valné hromady.

• Vyhotovte žádost o udělení tohoto souhlasu.

Zadání 3

• Zadání 3: Předpokládejte, že souhlas byl ve lhůtě odepřen. 
Vyhotovte žádost akcionáře o odkup akcií společností.

Zadání 4

• Vyhotovte návrh na uzavření smlouvy (libovolně
vyberte smluvní typ, dávejte však pozor, aby se 
jednalo o obchodní závazkový vztah) – jménem 
společnosti dle výpisu z OR

• Vyhotovte rovněž poptávku, která nemá právní
účinky a je jen výzvou k podání návrhu

• Vycházejte u obojího z předmětu podnikání
společnosti

• Uvědomte si, čím se návrh na uzavření smlouvy liší
od poptávky
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Zadání 5

• Co je to veřejný návrh na uzavření smlouvy? 
Kde je upraven? Může na jeho základě
vzniknout obchodní závazkový vztah (např. 
obchodní smlouva?)

• Poté co prostudujete problematiku, 
formulujte text veřejného návrhu. Vycházejte 
přitom z výpisu s OR a jeho obsahu

Zadání 6 – omezení převoditelnosti akcií

• Předpokládejte, že ve společnosti se konala valná
hromada, která změnila stanovy tak, že došlo k 
omezení převoditelnosti akcií na jméno.

• Nově je namísto neomezené převoditelnosti 
rubopisem zaveden souhlas představenstva s 
převodem, nejedná-li se o převod mezi akcionáři.

• Formulujte text: oznámení akcionářům
• Formulujte text: veřejného návrhu na koupi akcií
• Zamyslete se nad tím, kteří akcionáři mohou právo 

na odkup uplatnit, je-li stanovena lhůta a jakým 
způsobem se právo uplatňuje

Zadání 7 

• Žalovaná nakupovala v rozmezí duben – červenec 2003 každý 
týden 50 ks káčat

• Identifikovala se jen jménem a příjmení a svým bydlištěm, byly 
uzavírány písemné smlouvy. Zpočátku bylo placeno v 
hotovosti, od 5.smlouvy bylo vyžádáno jen písemné potvrzení, 
odběratelce bylo umožněno, aby zaplatila později (cca za 
měsíc)

• Odběratelka uhradila kupní cenu za první 4 dodávky v 
hotovosti, dále pak jen za 5. a 6.dodávku (dlužila tak za 
dodávku 7. – 14., cena za 1 káče 49 Kč, celkem dluží 19.600 Kč)

• Uplatněno žalobou v únoru 2007, žalovaná se brání námitkou 
promlčení

• Může být její obrana úspěšná? Jakou povahu měla uzavřená
smlouva? Uveďte argumentaci (ve prospěch žalobce a žaloby)
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Zadání 8 – Změna ceny po uzavření kup.smlouvy
• Mezi A s.r.o. a BC (fyzická osoba) bylo sjednána kupní smlouva, na základě

které se A s.r.o. zavázala dodat BC 1 paletu kancelářských papírů
recyklovaných, formát A4. Papíry jsou baleny po kartonu (vždy 5 balení je 
karton=krabice), na paletu se vejde 240 kartonů. 

• BC učinila (09.09.2007) objednávku podle webových stránek, objednala 1 
paletu. Cena byla zveřejněna na 93 Kč+DPH za karton. Podmínkou byl odběr v 
množství odpovídající celým paletám.

• Ze strany A s.r.o. došlo k telefonickému potvrzení přijetí objednávky 
(10.09.2007), byl sdělen termín dodání na 14.09.2007.

• Dne 13.09.2007 byla od A s.r.o. na fax BC zaslána faxová zpráva, ve kterém A 
s.r.o. oznamuje zvýšení jednotkové ceny v závislosti na změně ceny 
dodavatelem na 104,50 Kč + DPH. Fax byl doručen

• Dne 14.09.2007 došlo k dodání papíru na paletě v provozovně BC. Byl předán 
dodací list a faktura na celkovou cenu 25.080 Kč + DPH (4.765,20 Kč), tedy cenu 
k uhrazení celkem 29.845,20 Kč.

• BC zboží odebrala, dne 21.09.2007 se však telefonicky spojila s A s.r.o. s tím, že 
buď uhradí původní cenu nebo ať si A s.r.o. zboží odebere zpět, neboť
neodpovídá dle jejího názoru uzavřené smlouvě

• Posuďte jednání BC. Je oprávněna chovat se tímto způsobem? Kdy mezi 
stranami došlo k uzavření smlouvy a jaké byly její podstatné náležitosti.
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