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Akciová společnost

§ 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI]

(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní 
kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.

(2) Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které 
může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

Akcie běžné /mají jmenovitou hodnotu/ nebo nově 
kusové /nemají jm.hodnotu, představují čisté podíly/



ZÁKLADNÍ KAPITÁL A.S.

§ 246 [ZÁKLADNÍ KAPITÁL – KČ NEBO €]

• (1) Základní kapitál se vyjadřuje v českých 
korunách. V případě, že akciová společnost 
vede podle zvláštního zákona účetnictví v 
eurech, může vyjádřit základní kapitál v 
eurech.

• (2) Výše základního kapitálu akciové 
společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 
000 EUR.



AS A JEJÍ AKCIONÁŘI

§ 244 [ROVNOST ZACHÁZENÍ S AKCIONÁŘI]
(1) Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně.

(2) K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění 
jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti nebo jiných akcionářů, se 
nepřihlíží, ledaže tento zákon stanoví jinak nebo by to bylo na újmu 
třetím osobám, které na takováto právní jednání v dobré víře spoléhaly.



ZALOŽENÍ A.S.
• Jen jeden způsob – simultánní (bez veřejné nabídky 

úpisu akcií).

§ 250 [ZAKLADATELSKÉ JEDNÁNÍ]

(1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, 
kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel.

§ 8 [FORMA ZAKL.PR.JEDNÁNÍ]

(1) Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, 

kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. 
Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím 
ustavující schůzí.

(2) Připouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, 
zak ládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny. 

§ 776/2 [VEŘEJNÁ LISTINA = NOTÁŘSKÝ ZÁPIS]

(2) Pro potřeby tohoto zákona se veřejnou listinou rozumí notářský zápis.



STANOVY - OBSAH

§ 123 NOZ [OBECNÝ OBSAH ZAKL.PR.JED.]
• (1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické 

osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a 
jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první 
členové statutárního orgánu.

• Dále obecné náležitosti stanov (§ 250/2 ZOK) + zvláštní 
náležitosti stanov při založení (§ 250/3 ZOK)



STANOVY - OBSAH

§ 250/2 [OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV A.S.]
• a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti,

• b) výši základního kapitálu,

• c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na 
jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné 
papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda 
jsou akcie imobilizovány,

• d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi 
spojených,

• e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; 
mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také 
počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový 
počet hlasů ve společnosti,

• f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a 
pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,

• g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.



STANOVY – OBSAH PŘI ZALOŽENÍ

§ 250/3 [ZVLÁĚTNÍ NÁLEŽITOSTI STANOV A.S.]
• a) údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a 

lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,

• b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,

• c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, 
popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se 
za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako 
zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,

• d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,

• e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti 
vzniknou,

• f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle 
stanov voleni valnou hromadou,

• g) určení správce vkladů a

• h) tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových 
účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.

§250/(4) Údaje podle odstavce 3 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti 
ze stanov vypustit.



Splácení vkladů, ocenění nep.vkladů
§ 251 [ZNALEC A POSUDEK]
• (1) Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného 

znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí však být vyšší, než kolik činí 
částka určená znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, 
jinak představenstvo.

• (2) Posudek znalce oceňujícího nepeněžitý vklad obsahuje alespoň

• a) popis nepeněžitého vkladu,

• b) použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda cena nepeněžitého vkladu 
získaná použitými způsoby odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu 
akcií, které mají být společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý 
vklad a

• c) částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.

• (3) Posudek znalce podle odstavce 1 společnost uloží do sbírky listin.

• (4) Odměna znalce za zpracování posudku se určí dohodou a hradí ji 
společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady 
spojené s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost 
nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.



Splácení peněžitých vkladů. Potvrzení
§ 253 [SPLACENÍ = PODMÍNKA ÚČINNÉHO ZALOŽENÍ]

• (1) Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní 
ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií 
v době určené ve stanovách a na účet banky určený ve stanovách, 
nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do 
obchodního rejstříku.

• (2) Není-li splněna povinnost podle odstavce 1 a § 26, nelze společnost zapsat 
do obchodního rejstříku.

§ 252 [POTVRZENÍ SPRÁVCE VKLADŮ]

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje

a) druh, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu nebo informaci, 
že budou vydány jako zaknihované cenné papíry,

b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a

c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.



Mezidobí založení / vznik A.S.
§ 9 [TRVÁNÍ MEZIDOBÍ]
(1) Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 6 
měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při 
odstoupení od smlouvy.

(2) Lhůtu podle odstavce 1 lze ve společenské smlouvě změnit. ..

§ 127 NOZ [JEDNÁNÍ JMÉNEM A.S. PŘED VZNIKEM]

• Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo 
takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, 
jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Právnická osoba může 
účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V 
takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od 
počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila. 

->> § 421/2/N [SCHVÁLENÍ JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH PŘED VZNIKEM]

(2) Do působnosti valné hromady náleží 

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím 
vznikem,



NÁVRH NA PRVOZÁPIS DO O.R.

§ 46/3 Z 304/2013 SB.

• (3) Návrh na zápis založené akciové společnosti 
do obchodního rejstříku podávají všichni členové 
představenstva nebo statutární ředitel.

• Jen na formuláři. Podpisy všech úředně 
ověřeny. Povinné doložení listin 
osvědčujících splnění podmínek zápisu.

• Soudní poplatek = 12.000 Kč (Z 549/1991 Sb.)

• Pokud jsou podmínky splněny, soud zapíše. 
Zápisem do OR A.S. vzniká (pr.osobnost)






