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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 významnými dispozicemi se závodem
(421/2/m) a některými jinými dispozicemi s
majetkem

Působnost valné hromady § 421 ZOK
(1) Valná hromada rozhoduje usnesením.
(2) Do působnosti valné hromady náleží
• a) rozhodování o změně stanov, určí-li
tak stanovy nebo zákon, nejde-li o
změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřeným představenstvem
nebo o změnu, ke které došlo na
základě jiných právních skutečností,
• b) rozhodování o změně výše
základního kapitálu a o pověření
představenstva ke zvýšení základního
kapitálu,
• c) rozhodování o možnosti započtení
peněžité pohledávky vůči společnosti
proti pohledávce na splacení emisního
kursu,
• d) rozhodování o vydání
vyměnitelných nebo prioritních
dluhopisů,
• e) volba a odvolání členů
představenstva nebo statutárního
ředitele, pokud stanovy neurčují, že
tato působnost náleží dozorčí radě,
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f) volba a odvolání členů dozorčí nebo
správní rady a jiných orgánů
určených stanovami, s výjimkou členů
dozorčí rady, které nevolí valná
hromada,
g) schválení řádné, mimořádné nebo
konsolidované účetní závěrky a v
případech, kdy její vyhotovení
stanoví jiný právní předpis, i
mezitímní účetní závěrky,
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo
jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě
ztráty,
i) rozhodování o podání žádosti k
přijetí účastnických cenných papírů
společnosti k obchodování na
evropském regulovaném trhu nebo o
vyřazení těchto cenných papírů z
obchodování na evropském
regulovaném trhu,
j) rozhodnutí o zrušení společnosti s
likvidací,
k) jmenování a odvolání likvidátora,
určí-li tak stanovy,
l) schválení návrhu rozdělení
likvidačního zůstatku,

Působnost valné hromady § 421 ZOK
m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové
jeho části, která by znamenala podstatnou změnu
dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v
předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za
společnost před jejím vznikem,
o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně
schválení jejích změn a jejího zrušení,
p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují
do působnosti valné hromady.
(3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování
případů, které do její působnosti nesvěřuje tento
zákon nebo stanovy.

Typologie
• Řádná – v termínech dle stanov AS
• Mimořádná – mimo termíny dle stanov AS
• Náhradní – nebyla-li VH AS
usnášeníschopná, koná se náhradní
Dle ZOK již není upravena ustavující VH, protože
ZOK nezná postupné zakládání AS (s veřejnou
nabídkou úpisu akcií
• U SRO se typy nerozeznávají

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 § 401 ZOK (Oznámení
okolností možného konfliktu v dostatečném
předstihu. ObZ: nejpozději spolu s pozvánkou/oznámením na VH)

Zastoupení na VH - § 399, 400 ZOK
§ 399 [ZPŮSOBY VÝKONU PRÁVA NA VALNÉ HROMADĚ. PLNÁ MOC]
• Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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.
§ 400[DOMNĚNKA ZASTOUPENÍ OBCHODNÍKEM S C.P. PROKAZOVÁNÍ
ZASTOUPENÍ]
• (1) Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů 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.
• (2) Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních
nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro dané účely výpis z
takové evidence vyžádá.

Účast na dálku

• Základ: Směrnice 2007/36/ES (vyžaduje zajištění minimálně ve
společnostech, jejichž akcie byly kotovány k obchodování na
burze v EU)
§ 398 [TAKÉ ÚČAST NA DÁLKU S VYUŽITÍM
TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ. KORESPONDENČNÍ
HLASOVÁNÍ]
• (1) Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné
hromadě nebo mimo ni.
• (2) Připouští-li stanovy hlasování na valné hromadě nebo rozhodování
mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, musí být
podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny 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.
• (3) Podmínky rozhodování nebo hlasování podle odstavce 2 určí stanovy a
vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí
podle § 418; neobsahují-li tyto podmínky stanovy, určí je představenstvo.
• (4) Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se
považuje i korespondenční hlasování.

ROZHODNÝ DEN aneb opět KDO – 405 ZOK
§ 405 ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ
(1) Stanovy nebo rozhodnutí předcházející valnou hromadu mohou určit den,
který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady podle
věty první se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov. - !!! Spec. odst.3,4!!!
• (2) Rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak 30
dnů.
• (3) Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy
sedmý den předcházející dni konání valné hromady; odstavec 1 se
nepoužije.
• (4) 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 dni konání valné hromady. Společnost, která vydala
zaknihované akcie, si nejpozději do dne konání valné hromady opatří 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

KDY svolat VH? – ŘÁDNÁ (§ 402, 403)
§ 402 [ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA]
• (1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní
období, ledaže stanovy určí, že valná hromada má být svolána častěji.
• (2) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen,
pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon
svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není
dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže tento zákon stanoví jinak.
• (3) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi
představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

§ 403 [/1: VH K PROJEDNÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY]
• (1) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6
měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

KDY svolat VH? – MIMOŘÁDNÁ (§403/2)
§ 403 [MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA]
(2) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté,
co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla
takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by
neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s
ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu,
a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného
opatření.

§ 404[MIMOŘÁDNÍ VH SVOLANÁ DOZORČÍ RADOU.
NEBO JEJÍM ČLENEM DR.]
V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené
představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu
nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou
hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada
zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu
nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

KDY svolat VH? – MIMOŘÁDNÁ (§366-8)
§ 366 [ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE]
Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání
jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k
navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

§ 367 [POVINNÉ SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VH K ŽÁDOSTI ]
(1) Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li
požadavky uvedené v § 366, valnou hromadu způsobem stanoveným tímto
zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu
byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na
valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Jde-li o společnost, jejíž
akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, činí lhůta podle
věty první 50 dnů a lhůta podle věty druhé 21 dnů.
(2) Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit.
Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se
souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366.

KDY svolat VH? – MIMOŘÁDNÁ (§366-8)
§ 368 [SVOLÁNÍ VH KVALIFIKOVANÝM AKCIONÁŘEM
ZMONĚNÝM SOUDEM. K NÁKLADŮM SPOLEČNOTI]
(1) V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367
odst. 1, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají,
a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou
souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu
valné hromady.
(2) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje výrok rozhodnutí soudu podle
odstavce 1 včetně údaje, který soud rozhodnutí vydal a kdy se stalo
vykonatelným. Ustanovení § 367 týkající se pozvánky se použije obdobně;
kvalifikovaní akcionáři jsou oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných
cenných papírů pro účely valné hromady jimi svolané.
(3) Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této
povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění
akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a
dalších účelně vynaložených nákladů.

SVOLÁNÍ VH (POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU – 406)
§ 406 [UVEŘEJNĚNÍ POZVÁNKY NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH AS A JEJÍ ZASLÁNÍ AKCONÁŘŮM]
• (1) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní
pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a
současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované
akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci
zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím
imobilizované akcie v úschově. Stanovy mohou určit i další požadavky na
svolání valné hromady. Stanovy mohou také určit, jakým způsobem bude
nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle věty první; tento
způsob nesmí akcionáře nedůvodně omezovat v možnostech účastnit se valné
hromady.
• (2) Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům
vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách
společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
Pro náhradní VH – srov. § 414/2

OBSAH POZVÁNKY - § 407
§ 407 [OBECNÝ OBSAH POZVÁNKY NA VALNOU HROMADU]
• (1) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
• a) firmu a sídlo společnosti,
• b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, - SROV. TAKÉ § 408/1. PRO
•
•
•
•
•
•

•

NÁHRADNÍ TAKÉ § 414

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu
společnosti, SROV. TAKÉ § 408/3
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho
významu pro hlasování na valné hromadě, - SROV. TAKÉ § 405
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno
korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je
rozhodné doručení návrhu akcionáři.
(2) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na
valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované
záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného
odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
Pozvánky u přeměn: § 121 Z 125/2008 Sb. (ZoPOSD) (vnitrostátní fúze), § 300
ZoPOSD (rozdělení) – upozornění akcionářům na jejich práva, vybrané údaje z
konečné závěrky

MÍSTO, DATUM A ČAS VH - § 408
§ 408 [OMEZUJÍCÍ PRAVIDLA PRO MÍSTO A ČAS KONÁNÍ VH.
DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ].
• (1) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby
nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
• (2) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené
v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.
Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
• (3) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na
jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas
všichni akcionáři.

ZAŘAZENÍ BODU DO POŘADU JEDNÁNÍ
K ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉ AKCIONÁŘE - 369
§ 369 [KVALIFIKOVANÝ AKCIONÁŘ – PRÁVO NA ZAŘAZENÍ].
• (1) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad
valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze
záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
• (2) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po uveřejnění a
rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění
pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně,
je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem
stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
§ 370 [PŘEZKUM ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA DOZORČÍ RADOU]
• Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech
uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí
rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a
nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje
kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

ODVOLÁNÍ ČI ODLOŽENÍ VH - § 410-11
§ 410 [ODVOLÁNÍ VH. ODLOŽENÍ VH - OZNAMOVÁNÍ].
• (1) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost
akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem
konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu
dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené
náklady.
• (2) V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných
akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím
tito akcionáři. – SROV. § 366-8
§ 411 [NOVÉ STANOVENÍ DATA, ČASU A MÍSTA VH. ZCELA
MIMO ŘÁDNÁ VH]
• (1) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné
hromady nejsou dotčeny lhůty, které tento zákon stanoví pro rozesílání
pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu
kvalifikovaných akcionářů. – SROV. § 406, §§ 366-8
• (2) Bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné hromady se valná
hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři a určí-li
tak stanovy. - POZOR, PŘÍSNĚJŠÍ NEŽ U SRO (NAVÍC STANOVY)

ODLOŽENÍ NĚKTERÝCH BODŮ

POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY - § 409
§ 409 [POŘAD JEDNÁNÍ. OCHRANA KVALIFIKOVANÉ AKC.].
• Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na
pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou
projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného
akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.- SROV. § 366-8
• VH je suverén – přeložení či neprojednání.
• Ovšem ochrana kvalifikovaných akcionářů

SCHOPNOST SE USNÁŠET - § 412
Odlišná pravidla pro 1) řádné+mimořádné A PRO 2) NÁHRADNÍ VH

§ 412 SCHOPNOST VALNÉ HROMADY
(ŘÁDNÉ ČI MIMOŘÁDNÉ) SE USNÁŠET

• (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni
akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet
přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak.
• (2) Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží
k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno
hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona
nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně
hlasovacího práva. – AD SISTACE – SROV. § 426 ZOK

NÁHRADNÍ VH - SCHOPNOST SE USNÁŠET.
POZVÁNKA A TERMÍN. POŘAD JEDNÁNÍ. - § 412

§ 414 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA
• (1) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo
způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále
potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se
shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet
bez ohledu na § 412 odst. 1, ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro
rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí
obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí
zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d).
• (2) Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle
nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná
hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6
týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
• (3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu
původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout,
jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

SISTACE HLASOVACÍHO PRÁVA - §426-7
§ 426 [OBECNÉ PRAVIDLO PRO SISTACE – OBDOBNĚ S.R.O.]
•
•
•
•

Akcionář nevykonává své hlasovací právo
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
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 tímto zákonem nebo jiným právním
předpisem. – SROV. TAKÉ § 122/5 Z 256/2004 SB.

§ 427 [VÝLUKA Z PRAVIDLA SISTACE]
• (1) Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) se vztahuje
i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací
právo, ve shodě.
• (2) Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) neplatí v
případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

SISTACE HLASOVACÍHO PRÁVA - ZPKT
§ 122 [OZNAMOVACÍ POVINNOST A SISTACE HLAS.PRÁV]
•

(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 jednání, 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.
•
•
•

(6) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce 1,

přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.
(7) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 má i osoba, která zvýší nebo sníží podíl na hlasovacích
právech v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.
(8) Povinnost podle odstavce 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli
důvodu nevykonává. V důsledku skutečnosti, že osoba hlasovací práva nevykonává, nedochází ke
změně podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 této osoby ani jiných osob.

ROZHODOVÁNÍ VH (VĚTŠINY)
§ 415 [OBECNÉ PRAVIDLO PRO HLASOVÁNÍ]
• Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů,
ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
§ 416 [ZVLÁŠTNÍ 2/3 VĚTŠINA HLASŮ PŘÍTOMNÝCH + NZ]
• (1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně stanov, k
rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o
pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení
peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení
emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o
zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního
zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů
přítomných akcionářů.
• (2) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 1 a o
dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do
obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné
listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

ROZHODOVÁNÍ VH (VĚTŠINY)
§ 417 [DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY. VĚTŠINY I ODDĚLENÉ
HLASOVÁNÍ]
• (1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně výše
základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové
většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž
práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
• (2) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv
spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na
jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných
papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje
také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných
akcionářů vlastnících tyto akcie.
• (3) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných
nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34
odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu
úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže

společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže
se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

• (4) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech
akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

TECHNIKÁLIE + ZÁPIS
§ 422 [PROCEDURÁLNÍ ROZHODNUTÍ]
• (1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a
osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy
řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž
platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen
zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů,
určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že
předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
• (2) Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady
provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné
hromady.
•

TECHNIKÁLIE + ZÁPIS
§ 423 [VYHOTOVENÍ ZÁPISU, JEHO OBSAH. PŘÍLOHYY]
• (1) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode
dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné
hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
• (2) Zápis obsahuje
• a) firmu a sídlo společnosti,
• b) místo a dobu konání valné hromady,
• c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob
pověřených sčítáním hlasů,
• d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné
hromady,
• e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
• f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady
týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
• (3) K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina
přítomných.

TECHNIKÁLIE + ZÁPIS
§ 425 [PRÁVO AKCIONÁŘE NA ZÁPIS NA VYŽÁDÁNÍ.
INTERNET VÍTÁN. ARCHIVACE VŠECH ZÁPISŮ.]
• (1) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo
jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo
jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových
stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
• Není jisté, zda-li i případný NZ
• (2) Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných
uchovává společnost po celou dobu své existence.

PROTEST: OCHRANA AKCIONÁŘE –
NEPLATNOST USNESENÍ V.H.
§ 424 [PROTEST]

• (1) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže
dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže
nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné
hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen,
případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo
možné na této valné hromadě zjistit.
• Protest není vyžadován:
1. Nebyl zapsán – chyba zapisovatele.
2. Navrhovatel nebyl na VH přítomen – výklad (nikoliv
korespondenční hlasování)
3. Důvody neplatnosti nebylo možno na VH zjistit
• (2) Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

NEPLATNOST USNESENÍ V.H.
§ 428 [NEPLATNOST USNESENÍ VH] – SROV. 258-261 NOZ
• (1) Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor
se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle
ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze
spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
• (2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto
usnesení s dobrými mravy.
• Zákon o zvláštních řízeních soudních
§ 429 (2) [ZÁNIK PRÁVA, LEDAŽE …]
• (2) Nebylo-li právo podle § 428 uplatněno v zákonné lhůtě, případně
nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost
usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis
stanoví jinak.

NEPLATNOST USNESENÍ JINÝCH ORGÁNŮ VH
§ 430 [NEPLATNOST USNESENÍ JINÝCH ORGÁNŮ]
• (1) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti se mohou osoby
podle § 428 dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v
působnosti valné hromady; ustanovení § 428 a 429 se použijí
přiměřeně.
• (2) Porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím
průběhu právo akcionáře závažným způsobem, má akcionář právo na
přiměřené zadostiučinění podle ustanovení občanského zákoníku o
přiznání přiměřeného zadostiučinění členovi spolku.

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM – 418-420
• Pokud to dovolují stanovy AS
• Novota v úpravě akciového práva. Přísnější oproti
úpravě SRO
§ 418 [PER ROLLAM – PŘÍPUSTNOST. NÁVRH USNESENÍ]
• (1) Připouští-li stanovy společnosti rozhodování per rollam, zašle osoba
oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.
• (2) Návrh rozhodnutí obsahuje
• a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
• b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak 15 dnů;
pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
• c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
• d) další údaje, určí-li tak stanovy.
•

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM – 418-420
§ 419 [HLASOVÁNÍ PER ROLLAM]
• (1) Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle § 418 odst. 2 písm. b) osobě oprávněné
ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem
nesouhlasí.
• (2) Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno
veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se
uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. PŘÍSNĚJŠÍ NEŽ U SRO
• (3) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
§ 420 [ZÁPIS A OZNÁMENÍ VÝSLEDKU]
• Výsledek rozhodování podle § 418 a 419, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba
oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami
pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM - NEPLATNOST
§ 429 [NEPLATNOST USNESENÍ PŘIJATÉHO PER ROLLAM]
• (1) Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu, právo podat návrh
zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl
nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle § 420, nejdéle však
uplynutím 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-li
v působnosti valné hromady jediný akcionář.
• …

ZMĚNA STANOV V DŮSLEDKU ROZHODNUTÍ VH
§ 431 [ZMĚNA STANOV – AKCIE. KONSTITUTIVNÍ ZÁPIS. U
OSTATNÍCH DEKLARATORNÍ ZÁPIS]
• (1) V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií
do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti
akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov
účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
• (2) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají
účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z
tohoto zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

§ 432[ROZHODNUTÍ, JEHOŽ DŮSLEDKEM JE ZMĚNA STANOV]
• (1) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov,
nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se
osvědčuje veřejnou listinou.
• (2) Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy
mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné
hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje

veřejnou listinou.

ZMĚNA STANOV V DŮSLEDKU ROZHODNUTÍ VH
§ 433 [ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV]
• V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez
zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné
znění stanov.
§ 434 [NEZÁVISLOST ZMĚNY STANOV NA VÝMĚNĚ AKCIÍ. PRÁVA
AKCIONÁŘE VŠAK PODLE CP/ZAKCP DLE DRŽENÝCH AKCIÍ …]
• (1) Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění
účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.
• (2) Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie
se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za
neplatné.
•

•

(3) Jsou-li akcie přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, může valná hromada
rozhodnout o přeměně podle odstavce 2, jen nebude-li mít tato přeměna za následek vyloučení či
vyřazení akcií z obchodování na všech evropských regulovaných trzích, na nichž se s nimi
obchoduje, ledaže současně rozhodne o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na
evropském regulovaném trhu.
(4) Přijme-li valná hromada akciové společnosti rozhodnutí, které bude mít za následek vyloučení či
vyřazení účastnických cenných papírů této společnosti z obchodování na všech evropských
regulovaných trzích, použijí se obdobně ustanovení § 333 odst. 1 a § 338 až 341.

Společnost jednoho akcionáře § 12-14 ZOK
• 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
• AUTOMATICKÁ NEÚČINNOST USTANOVENÍ
STANOV (§ 14) O OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI
ATD.
• 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, PÍSEMNÁ
FORMA S ÚŘ.OVĚŘ.PODPISY. NEPLATÍ PRO
SML. V RÁMCI BĚŽNÉHO OBCH.STYKU (§13) pak

musí být buď ve formě NZ nebo v písemné formě a listina musí být podepsána
před orgánem pověřeným legalizací (notář, matrika)

Notářský zápis
• V mnoha případech vyžaduje ZOK
• 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)

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

