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AS-KLÍČOVÉ ZMĚNY – 1.Pojem AS, ÚČEL
Možnost založit AS za účelem podnikání, ideálním účelem i za účelem SPRÁVY
VLASTNÍHO MAJETKU.
Povinnost zřídit internetové stránky BZO po vzniku AS
NOVÁ DEFINICE AS: §243/(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je
rozvržen na určitý počet akcií. \(o určité jmenovité hodnotě).

§ 134
(1) Plnění věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení podle § 132 odst. 1 se
započítává na splnění jeho nejdříve splatné vkladové povinnosti.
(2) V případě, že započtení není možné, poskytne společníkovi náhradu za jeho plnění
společnost. Nedosáhne-li společník náhrady plnění od společnosti, poskytnou mu
náhradu za jeho plnění společníci v poměru, v jakém nesplnili svou vkladovou povinnost
podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni, v němž byl společník vyzván k
plnění.
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1.1. Základní pravidla
§ 244 [Rovnost akcionářů]
(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.

§ 245 [Účastnické CP – nejen akcie …]
Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané společností, se kterými je spojen
podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné
papíry vydané společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry získat.

§ 246 [Základní kapitál AS]
(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.
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Emisní kurs akcie. Emisní ážio.
§ 247 Emisní kurs akcie
(1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie.
(2) Emisní kurs kusové akcie nesmí být nižší, než je její účetní hodnota. Účetní hodnota
kusové akcie se určí tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných
kusových akcií.

§ 248 Emisní ážio - pojem
(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl
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emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného
nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs
akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
(2) Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného
nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou podle tohoto zákona
nepostačuje na splacení splatné části jmenovité nebo účetní hodnoty všech upsaných
akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých nebo účetních
hodnot jednotlivých akcií, ledaže stanovy určí jinak nebo je v souladu s nimi dohodnuto
jinak.

§ 249 (Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou/účetní hodnotou akcií)
Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které
mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy
nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí
upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
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2. ZALOŽENÍ AS
Nově přípustné jen jednorázové založení (simultánní)
Zjednodušení procedury – nadále jen stanovy AS jako zakladatelský dokument (NZ), ne
již zakladatelská smlouva či listina
§ 250 [Postup, základní obsah stanov AS]
(1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se
na úpisu akcií, je zakladatel.
(2) Stanovy obsahují také
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.
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2. ZALOŽENÍ AS
§ 250 [Další náležitosti stanov při založení AS]
(3) Stanovy při založení společnosti obsahují také
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,
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na které mají být zaknihované akcie vydány.
(4) Údaje podle odstavce 3 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze
stanov vypustit.
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3.VKLAD
§ 251 – ocenění nepeněžitého vkladu znalcem (vyberou zakladatelé, ne již soud – jako
dle ObZ)
Obecně připuštěna profesionální správa vkladů (není již zákaz výhody za účast při
založení společnosti). Výhoda se uvádí ve stanovách (§ 254), nedostatek lze napravit.
Správce vkladů – písemné potvrzení (obsah dle § 252)
Peněžité vklady – celé ážio a aspoň 30% na každý pen.vklad
Splácení na účet u banky (§ 253)
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3.1. ÚPLATNÁ NABYTÍ MAJETKU OD ZAKLADATELŮ DO 2 LET OD VZNIKU AS
§ 255 (ZVLÁŠTNÍ REGULACE ÚPLATNÉHO NABYTÍ MAJETKU OD ZAKLADATELE)
(1) Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém
vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného základního kapitálu, musí být
a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou
posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 se použijí obdobně, a
b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na nabytí majetku
a) v rámci běžného obchodního styku,
b) z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu, nebo
c) na evropském regulovaném trhu.
(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, došlo-li v důsledku přeměny ke změně právní
formy na akciovou společnost; lhůta podle odstavce 1 běží ode dne účinnosti přeměny.
(4) Nebude-li úplata stanovena podle odstavce 1, platí, že členové představenstva, kteří
pro nabytí majetku hlasovali, nejednali s péčí řádného hospodáře a zakladatel nebo
akcionář vrátí společnosti částku převyšující cenu stanovenou posudkem znalce.
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4. AKCIE A JINÉ CP
Akcie = CP nebo zaknihovaný CP
Nesplacená akcie (není-li vydán Zatímní list – ten je nově volitelný). Nesplacenou akcii
lze převádět dle ustanovení (NOZ) o postoupení smlouvy. Souhlas AS se nevyžaduje.
Nově KUSOVÉ AKCIE (§ 257) – nemají jmenovitou hodnotu (je jen počet)
Nově zásada – buď akcie se jmenovitou hodnotou nebo kusové akcie
Stanovy mohou připustit i kusové akcie s různou váhou hlasů
Možné zvýhodnění zaměstnanců (a i již důchodců) při nabývání akcií – dle stanov (§
258)
§ 261 – akcie mohou mít různou jmenovitou hodnotu
§262 – možnost vydat hromadnou akcii
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4.1. náležitosti Akcie
§ 259 (Základní náležitosti akcie)
(1) Akcie obsahuje
a) označení, že jde o akcii,
b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
c) jmenovitou hodnotu,
d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, a
e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a
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f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy.
(2) Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Kusová akcie musí obsahovat
označení „kusová akcie“.

§ 260 (Číselné označení, zaknihované CP)
 (1) Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis
může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky
proti jejímu padělání nebo pozměnění.
(2) Je-li akcie vydána jako zaknihovaný cenný papír, postačí, že údaje uvedené v § 259
jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných papírů. Číselné označení zaknihované
akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto akcie stanoví tento zákon.
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4.2. Forma akcie (jen neanonymní)
§ 263 Forma akcie
(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně
pro zaknihované akcie.
(2) Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele.
Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo
imobilizovaný cenný papír; to platí obdobně též pro změnu formy nebo podoby akcií.
(3) Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno.
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4.2.1. Akcie na jméno
§ 269 (Převod akcie na jméno)
(1) Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace
nabyvatele.
(2) K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny
osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

§ 270 (Omezení převoditelnosti ano, vyloučení ne)
 Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.

§ 271 (Převod podmíněn souhlasem orgánu AS)
(1) V případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánu
společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas
udělen.
(2) Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají
tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno
jinak.
 (3) Je-li převoditelnost akcií omezena jinak než podle odstavce 1 a převede-li akcionář
akcie v rozporu s daným omezením, je převod akcií neplatný.

§ 272 (Volitelně možnost opt-outu akcionáře) – odkupem akcie společností. Fikce
souhlasu při nerozhodnutí)
(1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu
společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán
společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas
odmítnout.
(2) Nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že
souhlas byl udělen.
(3) Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit,
ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného
odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro
uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno
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rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije
obdobně.

§ 273 (Stejná pravidla pro zastavení akcií)
(1) Je-li převoditelnost akcií na jméno stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro
jejich zastavení.
(2) K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas
příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.
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4.2.2. Akcie na majitele. Zaknihované akcie
§ 274 Akcie na majitele
(1) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.
(2) Akcie na majitele mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo jako
imobilizovaný cenný papír. Akcionáři nejsou oprávněni požadovat vydání svých
imobilizovaných akcií z hromadné úschovy.

§ 275 Zaknihované akcie
(1) Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné, ledaže stanovy jejich převoditelnost
omezí. Na omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií se použijí obdobně ustanovení o
omezení převoditelnosti akcií na jméno.
(2) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna
osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z
evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci
zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven
rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci
zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
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4.2.2. Seznam akcionářů
Seznam akcionářů
§ 264 [Pojem]
(1) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li
společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen
evidencí zaknihovaných cenných papírů.
(2) Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota,
jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby
oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
(3) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně
převoditelného práva.

§ 265 [Vyvratitelná domněnka totožnosti akcionáře]
(1) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu
akcionářů.
(2) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu
poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
(3) V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis
neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto,
že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo
výkon hlasovacího práva.
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4.2.2. Seznam akcionářů
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§ 266 [Vydání výpisu a opisu, jiným osobám]
(1) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu
nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo
požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo
bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek
uvedených v odstavci 2.
(2) Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek
stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů
osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se
zápis týká.
§ 267 [Použití údajů společností]
(1) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své
potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen
se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.
 (2) Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez
zbytečného odkladu vymaže.
§ 268 [Do seznamu akcionářů se zapisují také nesplacené akcie a zatímní listy]
Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie a zatímní listy.
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4.3. Druhy akcií
§ 276 [Kmenové akcie a jiné druhy akcií. Zákaz úrokových akcií. Připuštění různých podílů
na zisku)
(1) Akcie se zvláštními právy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.
Akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové.
(2) Akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích
společnosti, se zakazují.
(3) S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný nebo
podřízený podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů. S
akciemi o stejné jmenovité hodnotě mohou být spojena různá zvláštní práva.

§ 277 [Zvláštní práva se upravují ve stanovách AS]
(1) Zvláštní práva a jejich obsah se určí ve stanovách. V případě pochybností o jejich
obsahu může soud na návrh společnosti nebo některého jejího akcionáře
a) rozhodnout, jaké zvláštní právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že
takové zvláštní právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově
nejbližší, nebo
b) nebude-li možné postupovat podle písmene a), rozhodnout, že akcie je akcie
kmenová.
(2) Rozhodne-li soud podle odstavce 1 písm. b), může vlastník akcie, o jejímž druhu bylo
rozhodnuto, požadovat, aby od něj společnost tuto akcii do 1 měsíce od rozhodnutí
soudu za přiměřenou cenu odkoupila, ledaže byla pochybnost zřejmá již v době, kdy
akcii získal; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně.
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4.3.1. Prioritní akcie
§ 278 [Pojem prioritní akcie]
(1) Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na
jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie.
(2) Není-li ve stanovách určeno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího práva.
Vyžadujeli tento zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní
akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat.
§ 279 (Maximální limit pro vydání akcií bez hlasovacích práv)
 Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn jejich
jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu.
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§ 280 [Obživnutí, resp. přechodné získání hlasovacího práva]
(1) Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že
přednostní podíl na zisku nebude vyplacen, nebo ode dne prodlení s výplatou podílu na
zisku, nabývá vlastník prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada
rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku nebo do okamžiku jejího vyplacení,
byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení.
(2) Vlastník prioritní akcie, který přechodně nabyl hlasovací právo podle odstavce 1, má
právo hlasovat ještě v rozsahu celého pořadu na valné hromadě, která rozhodne o
vyplacení přednostního podílu na zisku.
18

4.3.2. Ostatní k akciím
Zákaz úpisu vlastních akcií společností, (§298)
Omezení nabývání vlastních akcií společností (§298 a ost.). Povolené důvody – viz. § 306
a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu,
b) jako univerzální právní nástupce, případně v souvislosti s nabytím závodu nebo jeho
části,
c) z důvodu plnění povinnosti stanovené jiným právním předpisem nebo na základě
soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů,
d) v důsledku neplnění povinnosti akcionáře splatit emisní kurs, nebo
e) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky proti vlastníkovi
splacených akcií.
Zákaz jakéhokoliv nabývání vlastních akcií, pokud by si tím AS přivodila úpadek (§ 302).
Neplatí pro důvody dle § 306
§ 307 – zpráva představenstva
§ 308 – právní jednání je platné, ledaže převodce nejednal v dobré víře.
§ 309 – zákaz výkonu akcionářských práv
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4.3.3. Výměna akcií
Výměna akcií
§ 342 (vydání nových akcií)
Rozhodla-li valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více
akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost
vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna
bude zapsána do obchodního rejstříku.
§ 343 (pro štěpení nebo spojení se použijí také pravidla výzvy a zprávy)
 Pro postup při výměně akcií za akcie jiného druhu nebo formy anebo při výměně akcií
po jejich štěpení nebo spojení více akcií do jedné akcie se § 526 a § 531 odst. 2 použijí
přiměřeně. – výzva představenstva k předložení, podání zprávy Centr.depozitáři nebo
Obch.CP, který vede evidenci
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4.4. Samostatně převoditelná práva
§ 281 [Pojem]
(1) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.
(2) Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a
vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná
obdobná majetková práva určená stanovami jsou samostatně převoditelnými.
(3) Určují-li tak v souladu s tímto zákonem stanovy, nebo tento zákon, může být právo
podle odstavce 2 jinak spojené s akcií od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem
vydaným k této akcii.
 (4) Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně.

§ 282 [Registrace zápisu samostatně převoditelného práva]
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§ 282 [Registrace zápisu samostatně převoditelného práva]
(1) Pokud společnost dala příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva spojeného se
zaknihovanou akcií do evidence zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo
registrací převodu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na postup při zápisu
samostatně převoditelného práva a na jeho převody se použijí obdobně ustanovení
jiného právního předpisu upravující vydávání a převody zaknihovaných cenných papírů.
(2) Právo, na které byl vydán cenný papír podle § 281 odst. 2 nebo které bylo zapsáno
podle odstavce 1, se spolu s akcií nepřevádí.
(3) Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akcii nebo v
evidenci zaknihovaných cenných papírů.

§ 283 [Převod samostatně převoditelného práva]
Samostatně převoditelné právo, nejde-li o případy uvedené v § 282, se převádí
smlouvou o postoupení pohledávky.
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4.5. Rozhodný den
§ 284 Rozhodný den
 (1) V případech stanovených tímto zákonem nebo v případech určených na základě
tohoto zákona stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně
převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
popřípadě jiné právo s ním spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je
toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému tímto zákonem, stanovami
nebo rozhodnutím valné hromady (dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že po
rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.
 (2) V případě, že společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může
vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla
k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.
 (3) Má se za to, že ten, kdo při uplatnění práva podle odstavce 1 doloží společnosti
vlastnické právo k akciím na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému
dni.
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4.6. Zatímní list
§ 285 Zatímní list
 (1) Určí-li tak stanovy, mohou být práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií
spojena se zatímním listem.
(2) Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje
a) označení „zatímní list“,
b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
c) jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu,
d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií,
e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje
zaknihované akcie, popřípadě i určení jejich druhu,
f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení a
g) podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem,
pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo
pozměnění.
(3) Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele
převedeny.
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4.7. Jiné CP
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy (§§ 286 – 294)
Opční list – k uplatnění přednostního práva – CP na doručitele. Možno jako zaknihovaný
CP (§ 295/3)
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5. Práva a povinnosti akcionáře
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Vkladová povinnost
25

5.1. vkladová povinnost
Vklad peněžitý i nepeněžitý
Vklad peněžitý – max lhůta 1 rok
Úrok z prodlení – 2xsazba dle pr.předpisu
Možnost vyloučení představenstvem (náhradní lhůta dle stanov, jinak 60 dnů) - § 345.
Poté rozhodnutí předst.
Vyloučený akcionář i nadále ručí za splacení vkladů na akcie
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5.2. Právo na podíl na zisku
§ 348 – dle rozhodnutí VH
Výplata v penězích (stanovy mohou určit jinak)
Na své náklady a nebezpečí – jen bezhotovostním převodem, na účet v seznamu
akcionářů (§ 348/3). Vždy jen bezhotovostně (Ledaže pr.předpis jinak) - § 349
Akcie s pevným podílem na zisku – není třeba rozhodnutí VH (§ 348/4)
§ 350 zákaz dělby zisku i jiných vlastních zdrojů
§ 351 – rozhodný den – není-li jiný, pak ten, který k účasti na VH
§ 352 – samostatně převoditelné právo na podíl na zisku – ode dne, kdy VH rozhodla o
jeho výplatě. Pkd Kupóny (dle jiného pr.předpisu), tak i před rozhodnutím.
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5.3. Hlasovací právo
§ 353 Základní ustanovení
(1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
(2) Stanovy mohou omezit výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů
jednoho akcionáře, a to ve stejném rozsahu pro každého akcionáře nebo i pro jím
ovládané osoby.
Kumulativní hlasování – pkd upraví stanovy (§ 354). Podstata a úprava stejná jako u
SRO.
§354/(4) Má-li být odvolán člen orgánu společnosti zvolený kumulativním hlasováním, lze
ho odvolat jen se souhlasem většiny těch, kteří hlasovali pro jeho zvolení, nebo jejich
právních nástupců; to neplatí, porušil-li tento člen orgánu společnosti závažným
způsobem své povinnosti.
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5.4. Právo na vysvětlení
§ 357 Pojem práva na vysvětlení
(1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové
vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu
nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že každý akcionář
má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.
(2) Akcionář může žádost podle odstavce 1 podat písemně. Stanovy mohou určit
omezení rozsahu žádosti. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou
hromadu a před jejím konáním.
§ 358 [Kdy se poskytuje vysvětlení]
(1) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost
akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné,
poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to
již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských
práv na ní.
(2) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a
pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou
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pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou
souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři
dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti
nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v
místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další
akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu podle § 357.
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5.4. Právo na vysvětlení
§ 359 [Odmítnutí podání informace]
Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení
zcela nebo částečně odmítnout, pokud
a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu,
nebo
c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
§ 360 [Další postup – určení dozorčí radou, soud. Přerušení promlčecí lhůty]
(1) Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a
sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z
valné hromady.
(2) Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí
poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o
žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5
pracovních dnů ode dne konání valné hromady.
(3) V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné
lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud
na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1
měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení,
případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1; k
později uplatněnému právu se nepřihlíží.
(4) Po dobu řízení podle odstavce 3 neběží promlčecí lhůta pro uplatnění práv, která jsou
na požadovaných vysvětleních závislá.
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5.5. Právo na návrhy a protinávrhy
§ 361 [Pojem práva]
(1) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na
pořad valné hromady.
(2) Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho
společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy
určitých osob do orgánů společnosti. Ustanovení § 369 odst. 2 se použijí obdobně.
§ 362 [Oznámení podaných návrhů akcionáře]
(1) Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a
stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým
stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem
konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k
významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100
slov.
(2) Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům
podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových
stránkách společnosti.

§ 363 [Návrhy akcionáře k bodům programu VH]
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§ 363 [Návrhy akcionáře k bodům programu VH]
Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad
valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený
společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní
představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy
doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu
podle věty druhé zkrátit.
§ 364 [Hlasovací priority, technikálie]
(1) Neurčí-li stanovy jinak, nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře.
(2) Stanovy nebo valná hromada, na které má být návrh přednesen, mohou určit, že
každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení.
31

5.6.Práva kvalifikovaných akcionářů
Kvalifikovaný akcionář (dříve „minoritní“) nebo akcionáři /jednající ve shodě/ – souhrn
jmenovitých hodnot nebo počtu kusů akcií
5% u AS, jejíž ZK je 100.000.000Kč nebo méně
3% u AS, jejíž ZK je vyšší než 100.000.000, avšak nižší než 500.000.000Kč
1% u AS, jejíž ZK je 500.000.000 Kč nebo vyšší.
Právo žádat svolání VH (s návrhem usnesení nebo odůvodněním) - § 366
§ 367 – svolání VH představenstvem do 40 dnů (u akcií obchodovaných na evr.reg.trhu
50 dnů). Svolání do 15 (21) dnů od doručení žádosti
§ 368 – pokud představenstvo nesvolá – zmocnění soudem ke svolání a k jednáním za
společnost. Může i předsedu VH. Náklady nese AS, za splnění solidárně ručí členové
představenstva.
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Právo na zařazení bodu do programu již svolané VH – 369 (pokud je argumentováno
nebo navrženo usnesení)
Pokud žádost po uveřejnění a rozeslání pozvánky – doplnění dodatečným oznámením
(nejpozději 5 dnů před konáním)
Právo na přezkum výkon představenstva dozorčí radou -§ 370. DR do 2 měsíců a
písemně informuje akcionáře.
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5.6.3. Akcionářská žaloba
§ 371 [Pojem]
Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti
členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí
z dohody podle § 53 odst. 3, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v
prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro
následný výkon rozhodnutí.
§ 372 [Omezení práva. Možnost podat proti bývalému členu orgánu]
(1) Kvalifikovaný akcionář právo domáhat se náhrady újmy podle § 371 nemá, bylo-li o
újmě rozhodnuto podle § 53 odst. 3, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím
jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá.
(2) Akcionářskou žalobu lze podat také proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu.
(3) Členem představenstva, členem dozorčí rady nebo vlivnou osobou se pro potřeby
akcionářské žaloby rozumí také ten, kdo v takovéto pozici již není, ale byl v ní v době
vzniku újmy, jejíž náhrada je po něm kvalifikovaným akcionářem požadována, nebo v
době jednání, v jehož důsledku újma vznikla.
§ 373 [Právní nástupnictví při uplatňování]
Přestane-li být akcionář, který akcionářskou žalobu podal, akcionářem, zastupuje v řízení
společnost jeho právní nástupce, byl-li mu původní akcionář znám.
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společnost jeho právní nástupce, byl-li mu původní akcionář znám.
§ 374 [Povinnost předchozí písemné informace dozorčí rady]
(1) Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje
akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně.
(2) Pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení
emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení informace podle odstavce 1, může
akcionář toto právo uplatnit za společnost sám.
34

Ostatní
Squeeze out (§ 375-394) – právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů
(90% podíl na hlas.právech, rozhodnutí VH 90% většinou).
§ 395 – právo odkupu – akcionáři, vůči kterým hlavní uplatnil postup dle § 375, mohou
požadovat odkup dle ustanovení ZOK o povinném veřejném návrhu smlouvy (§§ 333341)

Veřejný návrh smlouvy – pkd VH rozhodla o vyřazení účastnických CP z obchodování na
evr.reg.trhu, učiní AS do 30 dnů od rozhodnutí veřejný návrh
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6. Orgány AS
Nové možnosti … vždy je VH (kromě společnosti jediného akcionáře, ten vykonává její
působnost rozhodnutími při výkonu její působnosti)
§ 396 [Dualistická a monistická struktura AS]
(1) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí
rada, je systém dualistický.
(2) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární
ředitel, je systém monistický.
(3) V pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém.

§ 397 [Změna vnitřní struktury AS]
(1) Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.
(2) Volbou systému vnitřní struktury nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona o valné
hromadě, ledaže tento zákon stanoví jinak.
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6.1. Valná hromada
Právo podílet se na řízení AS – na valné hromadě nebo mimo ni
Osobně či v zastoupení. Připustí-li stanovy, tak i „technicky na dálku“
§ 398 (Základní ustanovení)
(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.
§ 399 (Osobně nebo zástupcem na VH)
 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
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zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena
pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
37

6.1.2. Zástupce
§ 400 (Domněnka zastoupení – obchodník s CP)
(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.
§ 401 (Prevence střetu zájmů)
 (1) Zástupce oznámí 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 zástupce.
 (2) Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat
hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

38

6.1.3. Svolání VH – kdy a kdo
§ 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 (Projednání účetní závěrky. Obligatorní VH při nepříznivých hosp.výsledcích)
(1) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od
posledního dne předcházejícího účetního období.
(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 (Svolání VH dozorčí radou)
 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.

39

Svolání VH - pozvánka
§406 (Pozvánka + její uveřejnění na Internetu)
(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
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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.
40

Pozvánka – obsah
§407 (Obsah pozvánky)
(1) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu
společnosti,
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu
pro hlasování na valné hromadě,
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.
§ 409 [Vyřazení bodu programu z jednání valnou hromadou]
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.
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Místo a datum konání VH
§ 408 (Místo, datum a hodina konání VH)
(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.
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Odvolání, odložení a přeložení
§ 410 [Odvolání a odložení VH]
(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.
§ 411 [Stanovení nového místa, data a hodiny konání VH]
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(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.
(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.
43

Rozhodný den
§ 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.
(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.
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Usnášení schopnost
§ 412 Schopnost valné hromady se usnášet (+ Sistace hlas.práva)
(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.
§ 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.
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Technikálie – prezence na VH
§ 413 (Listina přítomných)
(1) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných
 a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 c) čísla akcií,
 d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o
tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
 (2) V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost
odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
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odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
 (3) Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená
osoba.
46

Náhradní VH
§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.
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Rozhodování = většiny
§ 415 (Základní většina = prostá většina hlasů přítomných akcionářů)
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo
stanovy vyžadují jinou většinu.

§ 416 (2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, 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.
§ 417 (2/3 většina hlasů přítomných akc. + oddělené hlasování, ¾ většina hlasů
přítomných. Spojení – souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit )
(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
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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.
48

Sistace hlasovacího práva
§ 426 (Sistace obecně)
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.
§ 427 (Akcionáři jednající ve shodě)
(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.
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Rozhodování per rollam
§ 418 (Základní pravidlo pro použití per rollam)
(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.
§ 419 [Soulas – nesouhlas. NZ]
(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.
(3) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
§ 420 [Výsledek rozhodování]
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.
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Působnost VH
§ 421
(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
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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,
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,
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.
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Zápis z VH
§ 422
(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.

§ 423
(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.

18

12.12.2013

52

Zpřístupnění zápisu akcionáři
§ 424
(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.
(2) Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

§ 425
(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.
(2) Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po
celou dobu své existence.
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Neplatnost usnesení valné hromady
§ 428 (Základní ustanovení)
(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. - §§
258-261 NOZ
(2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými
mravy.
§ 429 [Neplatnost rozhodnutí přijatého per rollam nebo rozhodnutí jediného akcionáře]
(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.
(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.
§ 430 [Jiný orgán]
(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.
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Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti
§ 431 (Konstitutivní a deklaratorní změny stanov a zápis do OR)
(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.
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§ 432
(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.

§ 433 (Následný postup)
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 (Důsledky)
(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.
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Představenstvo
§ 435 [Představenstvo – statutární orgán AS s dualistickým systémem]
(1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
(2) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
(3) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení;
tím není dotčen § 51 odst. 1.
(4) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke
schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v
souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
§ 436 (Uveřejnění účetní závěrky na internetových stránkách)
(1) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní
představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné
hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je
účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových
stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní
po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
(2) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 1 také
zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je
součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá
odstavce 1 se použije obdobně.

§ 437 (Jiný způsob uveřejnění - neomezující)
Stanovy mohou určit jiný způsob, jakým představenstvo může své povinnosti podle §
436 splnit, pokud takový postup nebude omezovat právo akcionářů na požadované
informace.
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informace.
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Volba, počet atd.
§ 438 (Volba členů představenstva, český a německý model řízení)
(1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, ledaže stanovy určí, že tato
působnost náleží dozorčí radě.
(2) V případě, že volí členy představenstva dozorčí rada, schválí také smlouvy o výkonu
funkce s jednotlivými členy představenstva.

§ 439 [Počet členů, hierarchie v představenstvu], funkční období
(1) Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo 3 členy.
(2) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
(3) Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí,
že byla pro každého jednotlivého člena představenstva sjednána na 1 rok; v případě
rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období
sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.
§ 440 (Kolektivní orgán)
(1) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, ledaže stanovy určí vyšší
počet. Každý člen představenstva má 1 hlas.
(2) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy
podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
(3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti
jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že
hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
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Náhradní způsoby vzniku funkce
§ 443 (Zánik funkce, náhradní jmenování soudem)
V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva.
Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce,
jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na
dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i
bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
§ 444 (Kooptace, volba náhradníků)
(1) Stanovy mohou určit, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu,
může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy
jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do
doby výkonu funkce člena představenstva, neurčují-li stanovy něco jiného.
(2) Stanovy také mohou určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena
představenstva podle stanoveného pořadí.

§ 445 (Právnická osoba – člen představenstva, vznik funkce právním nástupnictvím)
(1) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem,
stává se členem představenstva její právní nástupce, ledaže stanovy určí jinak.
(2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s likvidací, použijí se §
443 a 444 obdobně.
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Zákaz konkurence
§ 441 [Zákaz konkurence]
(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
(2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se
stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení,
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stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení,
ledaže se jedná o koncern.
(3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako
společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo
obdobným předmětem činnosti.
§ 442 (souhlas, domněnka souhlasu)
(1) Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena
představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle § 441 výslovně
upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně
upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká,
zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho
volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na
okolnosti podle § 441 upozorněn.
(2) Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle
odstavce 1 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno
hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1.
(3) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.
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Dozorčí rada
V ZOK JIŽ NENÍ UPRAVENA VOLBA ČLENŮ D.R. ZAMĚSTNANCI A.S.
§ 446 [PŮSOBNOST DR.]
(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
(2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s
tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
(3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti
kontroly působnosti představenstva.
§ 447 (Rozvinutí)
(1) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se
skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými
právními předpisy a stanovami.
(2) Oprávnění podle odstavce 1 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě
rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
(3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také
mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá
svá vyjádření valné hromadě.
(4) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a
jinými orgány proti členu představenstva.
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§ 448 [Volba, funkční období]
(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy.
(2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
(3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
(4) Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí,
že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; v případě
rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období
sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.
(5) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
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§ 449 (Právo účasti na VH, rozhodování)
(1) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji
seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo,
kdykoliv o to požádají.
 (2) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, ledaže stanovy určí vyšší počet.
Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
§ 450 (Zápis)
(1) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.
(2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí
jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že
hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
(3) V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
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Náhradní způsoby vzniku funkce
§ 453 (Jmenování soudem, zánik volbou nového člena)
(1) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.
Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící
členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude
řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit
a nařídit její likvidaci.
 (2) Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí
valné hromady plyne něco jiného.

§ 454 (Kooptace, náhradníci)
(1) Stanovy mohou určit, že dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může
jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.
Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu
funkce člena dozorčí rady, neurčují-li stanovy něco jiného.
(2) Stanovy mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena
dozorčí rady podle stanoveného pořadí.
§ 455 (Právní nástupnictví)
(1) Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem,
stává se členem dozorčí rady její právní nástupce, ledaže stanovy určí jinak.
 (2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s likvidací, použijí se § 453
a 454 obdobně.
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DR a zákaz konkurence
§451 (Obecný rozsah zákazu konkurence pro členy DR)
(1) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
(2) Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s
obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o
koncern.
(3) Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako
společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo
obdobným předmětem činnosti.
§ 452 (Domněnka povolení)
(1) Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z
okolností podle § 451 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen
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okolností podle § 451 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen
dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost,
které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo
orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce
ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 upozorněn.
(2) Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 1
v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o
případném nesouhlasu podle odstavce 1.
(3) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.
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Správní rada – monistický systém
§ 456 [Správní rada]
(1) Kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností
statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost.
(2) Kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní
rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností.
Správní rada
§ 457 [Členství]
Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy.
§ 458 [Pravidla jednání]
(1) Pravidla pro svolání správní rady upraví stanovy. Jednání správní rady svolává její
předseda.
(2) K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.
§ 459 [Mimořádné jednání správní rady]
(1) V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její
svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí.
(2) Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti,
mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost.
(3) Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem
jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného
odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené
nese společnost.
(4) Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání podle odstavců 1 až 3,
ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
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Správní rada – monistický systém
§ 460 [Kompetence]
(1) Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na
jeho řádný výkon.
(2) Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tento
zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
§ 461 [Předseda – FO, dočasná nezpůsobilost]
(1) Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy nesmí
přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady.
(2) Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba.
(3) V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada
dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena; odstavec 2 se použije
obdobně.
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§ 462 [Kompetence předsedy)
(1) Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce
správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní
rady informuje valnou hromadu.
(2) Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti
statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem,
zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.
§ 463 Statutární ředitel
(1) Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou.
Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada.
(2) Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky tohoto zákona
pro členství v představenstvu.
(3) Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Na jeho postavení se použijí
přednostně ustanovení tohoto zákona o představenstvu.
(4) Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.
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Ostatní
Změny výše základního kapitálu AS (§ 464-548 ZOK)
Upsáním nových akcií
-- u. na základě veřejné nabídky
--- dohodou všech akcionářů
Z vlastních zdrojů AS (nominální)
Podmíněné zvýšení
Zvýšení rozhodnutím představenstva
Snížení
- přednostní použití vlastních akcií
Snížení jmenovité hodnoty akcií
Vzetí z oběhu na základě losování
Vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy
Upuštění od vydání akcií
Zjednodušené snížení
Souběžné zvýšení a snížení
LIKVIDACE AS (§§ 549-551 ZOK + 187-209 NOZ (obecná úprava likvidace))
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