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CO je to valná hromada
• Nejvyšší orgán společnosti,
• Mění stanovy,
• Rozhoduje o volbě členů dalších orgánů společnosti
(DR, Představenstvo), nerozhodují‐li jiné orgány (DR
o čl.předst. , Před.o likvidátoru), zaměstnanci (o
čl.DR) nebo soud
• Rozhoduje o zvýšení/snížení základního kapitálu,
• Souhlasy s dispozicí podnikem (§67a), opatření proti
konfliktu zájmů (§196a) apod.

Typologie
• Řádná – v termínech dle stanov AS
• Mimořádná – mimo termíny dle stanov AS
• Náhradní – nebyla‐li AS usnášeníschopná,
koná se náhradní
• Ustavující (jen při postupném zakládání AS)
• U SRO se nerozeznávají
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KDO tvoří valnou hromadu
• Akcionáři na ní přítomní
• Každý akcionář má právo účasti na VH (být pozván,
prezentovat se, vyslovovat návrhy a protinávrhy,
hlasovací právo, právo na ochranu ‐ možnost
napadnout rozhodnutí VH pro nezákonnost soudní
žalobou)
• Akcionář se účastní osobně nebo v zastoupení,
zástupcem již může být i člen Př nebo DR AS –
ovšem pouze za podmínky § 184/5 (uveřejní‐li info
nejpozději spolu s pozvánkou/oznámením na VH)

Zastoupení na VH
•

•

•

(4) Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní
vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných
hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci
investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako
správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je
oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi
vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se
prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence
zaknihovaných cenných papírů; toho není třeba, má‐li společnost povinnost
sama si vyžádat pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z evidence
investičních nástrojů nebo výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.
(5) Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním
valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře
význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů
zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění
akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle první věty spolu s
pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání.
(6) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi
stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

ROZHODNÝ DEN aneb opět KDO §184/3
• AS vydala zaknihované akcie, změny vlastnictví těchto akcií se
provádí změnou v zákonné evidenci
• Obecně: Stanovy nebo předcházející VH může určit ROZHODNÝ
DEN (§ 184/3), nemůže předcházet o více než 30 dnů den konání VH
• Jsou‐li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě
vždy sedmý den předcházející konání valné hromady; věta první
(§184/3)se nepoužije. ‐ tzn. jiný rozhodný den nelze určit
• Neurčují‐li stanovy společnosti, která vydala zaknihované akcie, které
nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jiný
rozhodný den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je
sedmý den předcházející konání valné hromady.
• Společnost, která vydala zaknihované akcie, je povinna si nejpozději
do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných
cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Evidenci vede
Centrální depozitář, a.s. (viz http://www.centralnidepozitar.cz/ )
• Právo účasti na VH má ten, kdo vlastnil akcie v rozhodný den
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Působnost valné hromady § 187
• a) rozhodování o změně stanov, nejde‐
li o změnu v důsledku zvýšení
základního kapitálu představenstvem
podle § 210 nebo o změnu, ke které
došlo na základě jiných právních
skutečností,
• b) rozhodování o zvýšení či snížení
základního kapitálu nebo o pověření
představenstva podle § 210 či o
možnosti započtení peněžité
pohledávky vůči společnosti proti
pohledávce na splacení emisního
kursu,
• c) rozhodnutí o snížení základního
kapitálu a o vydání dluhopisů podle §
160,
• d) volba a odvolání členů
představenstva, pokud stanovy
neurčují, že jsou voleni a odvoláváni
dozorčí radou (§ 194 odst. 1),

•

•

•

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných
orgánů určených stanovami, s výjimkou členů
dozorčí rady volených a odvolávaných podle §
200,
f) schválení řádné nebo mimořádné účetní
závěrky a konsolidované účetní závěrky a v
zákonem stanovených případech i mezitímní
účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku
nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení
tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
g) rozhodování o odměňování členů
představenstva a dozorčí rady, ‐ pkd ale volí čl.
Před DR, pak o odměně za výkon funkce +
schvalování Sml.o výk.funkce schvaluje DR

Působnost valné hromady § 187
• h) rozhodnutí o podání žádosti
o přijetí účastnických cenných
papírů společnosti k
obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo
zahraničním trhu obdobném
regulovanému trhu a o jejich
vyřazení z obchodování,
• i) rozhodnutí o zrušení společnosti
s likvidací, jmenování a odvolání
likvidátora, včetně určení výše jeho
odměny, schválení návrhu
rozdělení likvidačního zůstatku,
• j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění
na jednoho akcionáře nebo
rozdělení, popřípadě o změně
právní formy,
• k) schvalování smluv uvedených v
§ 67a,

•
•
•
•

l) schválení jednání učiněných jménem
společnosti do jejího vzniku podle § 64,
m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b),
smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy
o tichém společenství a jejich změn,
n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento
zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti
valné hromady.
(2) Valná hromada si nemůže vyhradit k
rozhodování záležitosti, které jí
nesvěřuje zákon nebo stanovy.!!! (opačně
od SRO)

KDY svolat VH?
• § 184A/(1) Valná hromada se koná nejméně jednou za
rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6
měsíců od posledního dne účetního období. Svolá ji
představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se
představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu
neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu
svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě
schopno se usnášet, nestanoví‐li tento zákon jinak.
• Představenstvo uveřejňuje pozvánku či oznámení
způsobem určeným zákonem a stanovami.
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JAK se svolává valná hromada (§184a)
POZVÁNKA
• Adresně akcionářům
vlastnícím akcie na jméno
• Písemná, na adresu
evidovanou v seznamu
akcionářů, který vede
společnost
•

Oznámení jako pozvánka: Jestliže
vlastník akcií na majitele zřídí ve
prospěch společnosti zástavní právo
alespoň k jedné akcii společnosti jako
jistotu na úhradu nákladů za zaslání
oznámení o konání valné hromady a
požádá o zasílání oznámení o konání
valné hromady na adresu uvedenou v
žádosti, je společnost povinna mu na
uvedenou adresu na jeho náklad
oznámení zasílat.

OZNÁMENÍ
• Neadresně akcionářům
vlastnícím akcie na majitele
• Oznámení musí být
publikovaná v Obchodním
věstníku a dále mohou být i
způsobem dle stanov AS –
nyní možné např.
prostřednictvím webových
stránek AS (dříve nejméně v
jednom celostátně
distribuovaném deníku)

OBSAH pozvánky / oznámení
Minimální obsah:
• a) firmu a sídlo společnosti,
• b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
• c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
• d) pořad jednání valné hromady,
• e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie.
Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost
akcionářů účastnit se valné hromady. (§184A/4)

Pokud se má jednat o zákonem vymezených skutečnostech (účetní závěrka, projekt
fúze atd.), má obsahovat i rozhodující údaje, případně musí být k nahlédnutí
(změna stanov – AS, návrh smlouvy o fúzi – sbírka listin OR)
Informace z účetní závěrky – viz: § 192/1 …. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s
uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se
zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou
hromadou. Vydala‐li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní
závěrky se v téže lhůtě uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k
nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
Změna stanov‐§184a/6 (alespoň podstata navrhovaných změn), schvalování
závěrky‐§192/1 (hlavní údaje se uveřejní způsobem stanoveným zákonem a
stanovami pro svolání VH).
Pozvánky u přeměn: § 121 Z 125/2008 Sb. (ZoPOSD) (vnitrostátní fúze), § 300
ZoPOSD (rozdělení) – upozornění akcionářům na jejich práva, vybrané údaje z
konečné závěrky
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KDY – lhůty pro svolání VH
• Musí se konat ve lhůtě dle stanov, min 1x ročně
• 30 dnů předem (pozvánka, oznámení), nestanoví‐li
zákon jinak
• Řádná – nejpozději 6 měsíců od konce předchozího
účetního období (31.12.) – tj. nejpozději 30.06. –
schválení účetní závěrky... (§ 184/4)
• Náhradní – 15 dnů předem (§ 185/3)
• Mimořádná – lhůta pro svolání a pro konání dle §
181/2
• Místo, datum a hodina konání valné hromady musí
být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost
akcionářů účastnit se valné hromady (§ 184/6)

Mimořádná – lhůty (181/2)
• Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn
odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá mimořádnou valnou
hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy
mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v § 184a odst. 2 se
zkracuje na 15 dnů. Tzn. odeslání pozvánky/publ.oznámení 15
dnů předem

• Jde‐li o společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování
na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu
obdobném regulovanému trhu, činí lhůta podle první věty
50 dnů a lhůta uvedená podle druhé věty 21 dnů. – tzn.
21 dnů předem, zpravidla oznámení

KDO může svolat VH
• Představenstvo, člen představenstva (§184/4)
• Dozorčí rada
• Akcionář zmocněný soudem (minorita5% . 3% ‐
podle ZK. Podíl jednoho akcionáře nebo skupiny
akcionářů, kteří jednají ve shodě). Po marném
uplynutí lhůty po žádosti představenstvu.
• Právo domáhat se svolání VH mají akcionáři splňující
podmínky stanovené v § 181/1 ObZ, i tehdy, nemá‐li AS
představenstvo; v takovém případě se mohou obrátit přímo
na soud s návrhem podle § 181/3 (NS: 29 Cdo 4946/2009)
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Odvolání VH, změna data konání VH
• § 184/7 jak odvolání, tak přeložení data konání na
pozdější dobu
• Stejným způsobem jako svolání VH: Oznámení
(veřejné) nebo stejně jako pozvánka – nejméně 1
týden před konáním.
• Jinak AS uhradí náklady akc., kt. se dostavili na
základě původní pozvánky / oznámení
• Musí být dodržena lhůta dle § 184a/2 nebo 181/2
• Pokud se jedná o mimořádnou VH svolanou na
základě žádosti akcionářů, lze odvolat nebo přeložit
datum konání jen pokud o to požádají tito akcionáři
(184a/5)

Zařazení bodu do programu jednání §182
• Akcionáři dle § 181/1 (ti, kt. mají pr. na svolání VH)
• Na jejich žádost předs. zařadí požadovaný bod do
programu jednání – 182/1/a) – je‐li každý bod žádosti
doplněn odůvodněním a žádost je doručena do 20
dnů před konáním VH nebo před rozh.dnem (je‐li
určen)
• Pokud již byla pozvánka / oznámení, př. je povinno
ve lhůtě do 10 dnů před konáním VH/před
rozh.dnem obdobně dát akcionářům na vědomí
doplnění

Jednání VH ‐ usnášeníschopnost
• Prezence – listina přítomných, příloha zápisu
(§185/2)
• Pravidlo „přítomnosti kapitálu“
• VH schopná usnášet: pokud přítomní akcionáři mají
akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (tj.
X>30% ZK) základního kapitálu AS, pkd stanovy
nevyžadují účast vyšší.
• Není‐li usnášeníschopná, musí být náhradní. Taková
VH je usnášeníschopná bez omezení. (185/3). Svolat
tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů ode dne, na
který byla svolána původní. Pozvánka/oznámení 15
dnů předem.
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Náhradní VH
• Náhrada za takovou VH, která nebyla
usnášeníschopná
• Musí být svolána do 15 dnů ode dne původní
• Musí se konat nejpozději do 6 týdnů od termínu
původní VH
• Musí být nezměněný pořad jednání
• Nemusí být žádán nový výpis akcionářů
(zaknihované akcie na majitele), ale akcionář má
právo prokázat své vlastnické právo jinak (výpisem
z účtu vlastníka CP)
• Záležitosti nezařazené do navrhovaného pořadu lze
projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem
všech akcionářů

Mimořádná VH
• § 181 – právo na svolání je jedno z práv
akcionáře/skupiny jednající ve shodě
• Na svolání má právo, pokud má akcie jejichž souhrn
jmenovitých hodnot přesahuje 5% základního
kapitálu (AS ZK více než 100.000.000 Kč), resp. 3%
(AS ZK do 100.000.000 Kč včetně)
• Představenstvo musí svolat VH s programem
obsahujícím body dle žádosti. Doplněno může být
jen se souhlasem žadatelů
• Pozvánka / oznámení nejméně 15 dnů před VH, VH
se musí konat do 40 dnů od doručení žádosti AS
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Zmocnění ke svolání VH (§ 181)
• Pokud představenstvo nesplní povinnost ve lhůtě,
může akcionář žalovat o soudu zmocnění ke svolání
VH a ke všem úkonům s tím souvisejícím (rovněž
zajišťují zápis z VH) – (§ 181/3)
• Soud může i bez návrhu určit předsedu VH
• Pozvánka / oznámení obsahuje i výrok soudu,
označení rozhodnutí (§ 181/4)
• Náklady na takto svolanou VH hradí AS
• Za závazek uhradit náklady ručí solidárně členové
představenstva
• AS má právo na náhradu škody proti členům Před

Účast akcionáře na VH
• Osobně nebo v zastoupení § 184/1
• Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva
spojená se všemi jeho akciemi stejným
způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce §
184/6

Jednání v zastoupení
• § 184/(4) Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a
musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v
evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů
jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je
oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi
vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se
prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence
zaknihovaných cenných papírů; toho není třeba, má‐li společnost povinnost
sama si vyžádat pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z evidence
investičních nástrojů nebo výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.
• (Zejm.kvalifikovaný zástupce): §184/5: (5) Zmocněnec je povinen oznámit
v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré
skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v
daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů
společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní
informace podle první věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s
oznámením o jejím svolání.
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Účast na dálku
• Základ: Směrnice 2007/36/ES (vyžaduje zajištění minimálně ve
společnostech, jejichž akcie byly kotovány k obchodování na
burze v EU)
• § 184/2: Stanovy mohou upravit, za jakých podmínek se akcionáři
mohou zúčastnit valné hromady s využitím elektronických
prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné
hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci
mezi valnou hromadou a akcionářem. Stanovy dále mohou upravit
hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné
hromady nebo v jejím průběhu bez toho, aby akcionář nebo jeho
zástupce museli být osobně přítomni v místě konání valné hromady,
anebo tak, že odevzdají své hlasy písemně před konáním valné
hromady (korespondenční hlasování). Podmínky musí být stanoveny
tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné
vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané
hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani
k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Akcionáři, kteří využijí
práva podle tohoto odstavce, se považují za přítomné na valné
hromadě.

Rozhodování VH
• VH přijímá rozhodnutí (usnesení), potřebné většiny
určují stanovy (a ObZ). Hlasování!!! Počet hlasů
určují stanovy k jednotlivým akciím. Stanovy mohou
stanovit přísnější většiny (§186/1). Hlasy 180/2 (stejně
pro akcie se stejnými jmenovitými hodnotami)
• Různé většiny podle důležitosti rozhodnutí
• Různá ochranná práva
• Průběh některých VH (při rozhodování
kvalifikovanou většinou se pak dle ObZ) osvědčuje
notářským zápisem. Pkd rozhoduje jen otázky
prostou většinou, vyhotovuje se jen písemný zápis
(bez notáře)

Program VH § 188
• Valná hromada zvolí svého předsedu,
zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby
pověřené sčítáním hlasů.
• Do doby zvolení předsedy řídí valnou
hromadu člen představenstva, jehož tím
představenstvo pověří, nestanoví‐li tento
zákon jinak. (např. svolávají‐li akcionáři, řídí
tito akcionáři. Předseda VH může být u
mimořádné VH rovněž určen soudním
rozhodnutím)
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Většiny a příklady ‐ § 186
• Prostá většina hlasů přítomných akcionářů – např. volba členů
orgánů společnosti
• Kvalifikovaná většina 2/3 hlasů přítomných akcionářů – např.
změna stanov, zvýšení/snížení zákl.kapitálu, smlouvy dle §67a
(prodej/nájem podniku/části podniku), zrušení AS. NZ!
• Kvalifikovaná většina ¾ hlasů přítomných akcionářů
majících tyto akcie: Změna druhu/formy akcií, omezení
převoditelnosti a.na jméno, vyřazení a.z obchodování. NZ!
• Oddělené hlasování – pkd AS emitovala více druhů a.,
vyžaduje se k někt.rozh. Souhlas ¾ přítomných akc. Majících
tyto akcie – např. vyloučení/omezení přednostního práva na
získání vyměnitelných dluhopisů. NZ!
• Spojení akcií – souhlas všech (dotčených) akcionářů, jejichž
a.se mají spojit. NZ!
• NZ (§186/6) – o rozhodnutích, která jsou dle § 186/2‐5
(pomůcka: kvalifikovaná většina = NZ)

Sistace hlasovacích práv (186C)
• § 186c
• (1) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při
hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s
nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je
s nimi spojeno, vykonávat.
• (2) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo
• a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního
kursu nesplacených akcií nebo jeho části,
• b) rozhoduje‐li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
• c) rozhoduje‐li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve
shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z
funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
• d) v jiných případech stanovených zákonem.
• (3) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci v odstavci 2 písm. b)
až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže
vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
• (4) Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavců 2 a 3 neplatí v případě, kdy
všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě (§ 66b).

Další případy sistace hlas.práv
• Podm. (pkd stanovy určí) prioritní akcie ‐ § 159/3
• AS vlastnící své akcie ‐ §161D/1 (§§161‐161C)
• Z 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu:
např. § 122 (důsledek nesplnění oznamovací
povinnosti)
•

(1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta
uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 3 %, je‐li základní kapitál emitenta vyšší než
100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30
%, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto
hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze
učinit v jazyce anglickém.

•

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu podle odstavce 1 do
4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik
oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v odstavci 1 se o této skutečnosti
dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato skutečnost nastala. Pokud povinnost podle
odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto osoby splnit oznamovací povinnost společným
oznámením. Oznamovací povinnost je splněna, je‐li ve stanovené lhůtě písemné oznámení řádně
odesláno.

•

(5) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek
neplatnost právního úkonu, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na
emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být
vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.
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Dohody o výkonu hlasovacích práv § 186d
Neplatné jsou jen některé dohody o výkonu
hlasovacích práv (viz § 186d ObZ)
• (1) Neplatné jsou dohody, kterými se akcionář zavazuje:
• a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo
některého z jejích orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo
• b) že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány
společnosti, nebo
• c) že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností
uplatní hlasovací právo určitým způsobem nebo že nebude
hlasovat.
• (2) Ustanovení stanov, která zavazují akcionáře k
postupu podle odstavce 1, jsou neplatná.
Jednání ve shodě: Vzájemné dohody mezi akcionáři
zakázané nejsou, nespadají‐li pod shora vymezené

Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií § 186a (ve
vazbě na 183a
• Pokud VH rozhodne o vyřazení CP z obchodování na
evropském regulovaném trhu nebo zahraničním obdob.reg.t.
(30 dnů od rozhodnutí), změně druhu akcií, omezení
převoditelnosti (30 dnů od zápisu do OR)
• Povinnost učinit veřejný návrh smlouvy vlastníků CP (ke dni
konání VH), o zrušení nehlasovali nebo se VH neúčastnili a
nevzdali se práva na prodej společnosti.
• Před.‐povinnost oznámit organizátoru trhu
• Předst. Povinno oznámit akcionářům den (způsobem jako
svolání VH), kdy byla změna druhu, omezení převoditelnosti
zapsána do OR
• V NZ jsou jmenovitě uvedeni akcionáři, kt hlasovali pro
zrušení registrace
• Vykupuje AS, do 1 měsíce ode dne, kdy uplynula lhůta
závaznosti. Výkup za cenu přiměřenou, doloženou posudkem
znalce (jsou‐li akcie obchodovány na e.r.t., posudek znalce se
nevažaduje, ale přiměřenost musí být doložena ČNB – §
183a/5,6)

Prodlení s plněním nabídky
• Pokud je společnost v prodlení, akcionář
může sám dát společnosti písemnou nabídku
(za cenu přiměřenou) § 186a/5
• Pokud společnost nepřijme návrh do 15 dnů
od doručení, akcionář se může domáhat u
soudu uzavření smlouvy nebo náhradu
škody
• Rovněž může žádat náhradu účelně
vynaložených nákladů
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Následný odkup akcií akcionáři
• § 186a/5
• Akcionáři, kteří hlasovali PRO omezení
převoditelnosti, zrušení registrace, změnu druhu CP,
JSOU POVINNI ODKOUPIT od AS ty akcie,
kt.společnost takto koupila,
• Do 3 měsíců ode dne
• Za cenu, kterou platila společnost
• Podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií
zvýšenou o úrok ve výši úroku běžně bankami
požadovaného
• Akcionáři povinnost nemají, pokud může AS prodat
akcie výhodněji

Zápis z valné hromady § 188
•
•
•
•

OBSAH ZÁPISU Z VALNÉ HROMADY
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo a dobu konání valné hromady,
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
• d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné
hromady,
• e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
• f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí
rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to
protestující požádá.
• K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné
hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

KDO ZABEZPEČUJE VYHOTOVENÍ
• Představenstvo do 30 dnů od konání
• Podepisuje předseda VH, zapisovatel a 2 zvolení ověřovatelé
zápisu
• Každý akcionář může žádat kopii zápisu /části zápisu za celou
dobu existence společnosti (???je otázka, zda‐li i NZ???)
• Kopie se pořizuje na náklady akcionáře, ledaže stanovy určí
bezplatnost
• Uchování zápisu po celou dobu trvání společnosti, včetně
pozvánek/oznámení, listin přítomných
• Po jejím zániku likvidátor zajistí uchování dalších 10 let
• Pokud se zrušuje s právním nástupcem, pak se uchovávají v
archívu právního nástupce (fúze atd.)
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Notářský zápis
• V mnoha případech vyžaduje ObZ
• Notářské zápisy o rozhodnutí orgánů
právnické osoby jsou upraveny v §§ 80a‐80f
zákona 359/1992 Sb. (notářský řád)
• Před sepsáním NZ musí PO předložit
dokumenty dle § 80c NŘ
• Notář má povinnosti při sepisování §80e
(legálnost rozhodnutí)

Neplatnost usnesení VH § 183
• platí obdobně ustanovení § 131 odst. 1 až 10 a 12.
• Nepodstatné porušení: pozvánka na valnou
hromadu nebo oznámení o konání valné hromady
neobsahuje náležitosti podle 184a/3/c, popřípadě §
202 odst. 2 písm. a), d) (důvody zvýšení, jmenovité
hodnoty). (§ 183/2)
• Uveřejnění: usnesení dle § 131/10 ( o hrozícím
zastavení řízení) uveřejní soud usnesení o hrozícím
zastavení s poučením – pokud nepřistoupí další
navrhovatel a neodstraní vady), s uvedením lhůty.
• Zastavuje se až po marném uplynutí lhůty

KDO, důvod
• Každý akcionář, člen představenstva,
likvidátor, správce konkursní podstaty,
vyrovnací správce nebo člen dozorčí rady
• Důvod: rozpor s právními předpisy,
společenskou smlouvou, zakladatelskou
listinou nebo stanovami
• Prekluzivní lhůty: SUBJ 3 měsíce, OBJ 1 rok
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KDY soud neplatnost NEVYSLOVÍ
• a) došlo k porušení právních předpisů, společenské smlouvy,
zakladatelské listiny nebo stanov, jehož důsledkem je jen nepodstatné
porušení práv osob oprávněných domáhat se rozhodnutí podle
odstavce 1 nebo jiných osob, nebo jestliže porušení nemělo závažné
právní následky,
• b) by postupem podle odstavce 1 došlo k podstatnému zásahu do práv
získaných v dobré víře třetími osobami,
• c) byl pravomocně povolen zápis fúze, převodu jmění, rozdělení nebo
změny právní formy do obchodního rejstříku, nebo
• d) se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že byla
svolána v rozporu se zákonem, společenskou smlouvou nebo
stanovami, domáhá jen osoba, která takto valnou hromadu svolala
anebo se podílela na jejím svolání, anebo jestliže na valné hromadě,
která byla svolána v rozporu se zákonem, byli přítomni všichni
společníci anebo společníci, kteří na valné hromadě přítomni nebyli,
následně projevili s usnesením souhlas.

Další práva z neplatného svolání VH
• § 131 se dle § 183 aplikují obdobně (v
rozsahu dle § 183)
• Právo na náhradu škody
• Přiměřené zadostiučinění
• Solidární ručení členů představenstva, kt.
porušili
• Kdo se účastní řízení
• Výrok rozhodnutí je závazný pro každého

Společnost jednoho akcionáře § 190
• Nekoná se VH, rozhoduje písemně 1 akcionář,
akcionář musí být podepsán
• Pokud by rozhodnutí VH jinak musela být
osvědčena NZ, musí mít jeho rozhodnutí formu NZ
• 1 akcionář může vyžadovat, aby rozhodnutí bylo
přítomno představenstvo a DR.
• Rozhodnutí se vždy doručují představenstvu a DR
• Smlouva mezi 1 akcionářem a AS: Pkd 1 akcionář
jedná rovněž jménem společnosti, pak musí být buď
ve formě NZ nebo v písemné formě a listina musí
být podepsána před orgánem pověřeným legalizací
(notář, matrika)
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