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O B S A H:
142. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
143. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 16/1993 Sb., o dani silnicÏnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
144. N a rÏ õÂ z enõÂ v laÂ d y, kteryÂm se stanovõÂ preferencÏnõÂ sazba cla pro dovoz neÏkteryÂch zemeÏdeÏlskyÂch a potravinaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ
pochaÂzejõÂcõÂch z EvropskeÂ unie
145. N a rÏ õÂ z enõÂ v laÂ d y, kteryÂm se stanovõÂ sazba cla pro dovoz neÏkteryÂch obilovin
146. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva financõÂ, kterou se stanovõÂ blizÏsÏõÂ podmõÂnky zpuÊsobu vraÂcenõÂ kauce slozÏeneÂ v souvislosti s konaÂnõÂm
voleb do Parlamentu CÏeskeÂ republiky
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142
Â KON
ZA
ze dne 25. dubna 1996,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 99/1963 Sb.,
obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 591/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb., zaÂkona
cÏ. 286/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 156/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/
/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 94/1996 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje
takto:
1. V § 13 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹ , je-li tento
orgaÂn zapsaÂn do obchodnõÂho rejstrÏõÂkuª.
2. Za § 27 se vklaÂdaÂ novyÂ § 27a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 27a
(1) ObchodnõÂ rejstrÏõÂk je kazÏdeÂmu prÏõÂstupnyÂ.
KazÏdyÂ maÂ praÂvo do neÏj nahlõÂzÏet, porÏizovat si kopie
a vyÂpisy. Na pozÏaÂdaÂnõÂ vydaÂ rejstrÏõÂkovyÂ soud uÂrÏednõÂ
opis zaÂpisu nebo listiny ulozÏeneÂ ve sbõÂrce listin, vyÂpis
nebo potvrzenõÂ o urcÏiteÂm zaÂpisu nebo potvrzenõÂ o tom,
zÏe v obchodnõÂm rejstrÏõÂku urcÏityÂ zaÂpis nenõÂ.
(2) SoucÏaÂstõÂ obchodnõÂho rejstrÏõÂku je sbõÂrka listin
obsahujõÂcõÂ alesponÏ :
a) spolecÏenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu
anebo zakladatelskou smlouvu spolecÏnosti, notaÂrÏskyÂ zaÂpis obsahujõÂcõÂ usnesenõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady akcioveÂ spolecÏnosti nebo ustavujõÂcõÂ schuÊze
druzÏstva nebo rozhodnutõÂ zakladateluÊ nahrazujõÂcõÂ
usnesenõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady akcioveÂ spolecÏnosti a stanovy akcioveÂ spolecÏnosti, druzÏstva nebo
spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm, pokud majõÂ byÂt
podle spolecÏenskeÂ smlouvy vydaÂny (daÂle jen ¹zakladatelskeÂ dokumentyª), a jejich pozdeÏjsÏõÂ zmeÏny;
v prÏõÂpadeÏ pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn musõÂ byÂt ulozÏeno ve
sbõÂrce listin uÂplneÂ zneÏnõÂ zakladatelskeÂho dokumentu,
b) rozhodnutõÂ o volbeÏ nebo jmenovaÂnõÂ, odvolaÂnõÂ
nebo jineÂm ukoncÏenõÂ funkce osob, ktereÂ jsou statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo jeho cÏlenem nebo ktereÂ
jako cÏlenoveÂ orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby mohou tuto
osobu zastupovat prÏed soudem,
c) uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky a zpraÂvy auditora o jejich oveÏrÏenõÂ,
pokud musõÂ byÂt podle zaÂkona oveÏrÏeny auditorem,
d) rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ praÂvnickeÂ osoby,
e) projekt sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏny, posudky a zpraÂvy znalcuÊ podle § 69a,

f) posudek znalce na oceneÏnõÂ nepeneÏzÏiteÂho vkladu
prÏi zalozÏenõÂ spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm
nebo akcioveÂ spolecÏnosti nebo prÏi zvyÂsÏenõÂ jejich
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
g) rozhodnutõÂ soudu vydanaÂ podle zaÂkona o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, pokud se tyÂkajõÂ osob zapsanyÂch v obchodnõÂm rejstrÏõÂku.
(3) JestlizÏe je urcÏitaÂ skutecÏnost zapsaÂna v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, ale ve sbõÂrce listin nenõÂ ulozÏen odpovõÂdajõÂcõÂ dokument, je rejstrÏõÂkovyÂ soud povinen tuto skutecÏnost ve sbõÂrce listin poznamenat.ª.
3. § 28 odst. 1 azÏ 4 zneÏjõÂ:
¹(1) Do obchodnõÂho rejstrÏõÂku se zapisujõÂ tyto
uÂdaje:
a) obchodnõÂ jmeÂno, u praÂvnickyÂch osob sõÂdlo, u fyzickyÂch osob bydlisÏteÏ a mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se
od bydlisÏteÏ,
b) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
c) prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti),
d) praÂvnõÂ forma praÂvnickeÂ osoby,
e) jmeÂno a bydlisÏteÏ osoby nebo osob, ktereÂ jsou
statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo jeho cÏleny, s uvedenõÂm
zpuÊsobu, jakyÂm jednajõÂ jmeÂnem praÂvnickeÂ osoby,
f) oznacÏenõÂ, sõÂdlo a prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti)
odsÏteÏpneÂho zaÂvodu nebo jineÂ organizacÏnõÂ slozÏky
podniku (§ 7 odst. 2), jmeÂno vedoucõÂho a jeho
bydlisÏteÏ,
g) jmeÂno prokuristy a jeho bydlisÏteÏ,
h) dalsÏõÂ skutecÏnosti, stanovõÂ-li to zaÂkon.
(2) Do obchodnõÂho rejstrÏõÂku se daÂle zapisujõÂ:
a) u verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti jmeÂna a bydlisÏteÏ
spolecÏnõÂkuÊ, obchodnõÂ jmeÂno cÏi naÂzev a sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby jako spolecÏnõÂka,
b) u komanditnõÂ spolecÏnosti jmeÂna a bydlisÏteÏ spolecÏnõÂkuÊ, obchodnõÂ jmeÂno cÏi naÂzev a sõÂdlo praÂvnickeÂ
osoby jako spolecÏnõÂka, s urcÏenõÂm, kdo je komplementaÂrÏ a kdo komanditista, vyÂsÏe vkladu kazÏdeÂho
komanditisty a rozsah jeho splacenõÂ,
c) u spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm jmeÂna a bydlisÏteÏ spolecÏnõÂkuÊ, obchodnõÂ jmeÂno cÏi naÂzev a sõÂdlo
praÂvnickeÂ osoby jako spolecÏnõÂka, s uvedenõÂm
vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, vyÂsÏe vkladu kazÏdeÂho spo-
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lecÏnõÂka a rozsah jeho splacenõÂ, jakozÏ i jmeÂna
a bydlisÏteÏ cÏlenuÊ dozorcÏõÂ rady, byla-li zrÏõÂzena,
d) u akcioveÂ spolecÏnosti vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, rozsah jeho splacenõÂ, pocÏet, druh, forma a jmenovitaÂ
hodnota akciõÂ, prÏõÂpadneÂ omezenõÂ prÏevoditelnosti
akciõÂ na jmeÂno, jakozÏ i jmeÂna a bydlisÏteÏ cÏlenuÊ
dozorcÏõÂ rady; pokud maÂ spolecÏnost jedineÂho akcionaÂrÏe, zapisuje se i obchodnõÂ jmeÂno nebo naÂzev
a sõÂdlo nebo jmeÂno a bydlisÏteÏ tohoto akcionaÂrÏe,
e) u druzÏstva vyÂsÏe zapisovaneÂho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
jakozÏ i vyÂsÏe zaÂkladnõÂch cÏlenskyÂch vkladuÊ,
f) u staÂtnõÂho podniku zakladatel a kmenoveÂ jmeÏnõÂ.
(3) U zahranicÏnõÂch osob se zapisujõÂ uÂdaje uvedeneÂ
v odstavci 1 põÂsm. a), c) a d), daÂle umõÂsteÏnõÂ organizacÏnõÂ
slozÏky podniku zahranicÏnõÂ osoby, jakozÏ i jmeÂno a bydlisÏteÏ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto pobytu jejõÂho vedoucõÂho.
(4) V obchodnõÂm rejstrÏõÂku se daÂle vyznacÏõÂ takeÂ
vstup do likvidace, jakozÏ i jmeÂno a bydlisÏteÏ likvidaÂtora (likvidaÂtoruÊ), prohlaÂsÏenõÂ konkursu se jmeÂnem
a bydlisÏteÏm konkursnõÂho spraÂvce, zamõÂtnutõÂ naÂvrhu
na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek majetku, zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o vyrovnaÂnõÂ a praÂvnõÂ duÊvod vyÂmazu podnikatele.ª.
4. § 28 se doplnÏuje odstavcem 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Do obchodnõÂho rejstrÏõÂku se u fyzickeÂ osoby
zapisuje teÂzÏ rodneÂ cÏõÂslo, a pokud jõÂ nebylo prÏideÏleno,
datum jejõÂho narozenõÂ bez ohledu na to, z jakeÂho duÊvodu je do obchodnõÂho rejstrÏõÂku zapisovaÂna. Pokud je
jako spolecÏnõÂk zapisovaÂna do obchodnõÂho rejstrÏõÂku
praÂvnickaÂ osoba, zapisuje se i jejõÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
pokud jõÂ bylo prÏideÏleno.ª.
5. § 56 odst. 6 znõÂ:
¹(6) Po zaÂniku spolecÏnosti rucÏõÂ spolecÏnõÂci za zaÂvazky spolecÏnosti stejneÏ jako za jejõÂho trvaÂnõÂ. Pokud se
spolecÏnost zrusÏuje s likvidacõÂ, rucÏõÂ spolecÏnõÂci za jejõÂ
zaÂvazky do vyÂsÏe sveÂho podõÂlu na likvidacÏnõÂm zuÊstatku
(§ 61 odst. 4), nejmeÂneÏ vsÏak v rozsahu, v neÏmzÏ za neÏ
rucÏili za trvaÂnõÂ spolecÏnosti. Mezi sebou se spolecÏnõÂci
vyrovnajõÂ tyÂmzÏ zpuÊsobem jako prÏi rucÏenõÂ za trvaÂnõÂ
spolecÏnosti.ª.
6. V § 59 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) NepeneÏzÏityÂm vkladem muÊzÏe byÂt jen peneÏzi
ocenitelnaÂ hodnota, kterou muÊzÏe spolecÏnost hospodaÂrÏsky vyuzÏõÂt. Vklady spocÏõÂvajõÂcõÂ v zaÂvazcõÂch tyÂkajõÂcõÂch se
provedenõÂ pracõÂ nebo v poskytnutõÂ sluzÏeb jsou zakaÂzaÂny. NepeneÏzÏityÂ vklad musõÂ byÂt splacen prÏed zaÂpisem
vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. Pokud
je vkladem veÏc a spolecÏnost nenabude vlastnickeÂ praÂvo
k prÏedaneÂmu prÏedmeÏtu vkladu, je spolecÏnõÂk, kteryÂ se
k poskytnutõÂ tohoto vkladu zavaÂzal, povinen zaplatit
hodnotu vkladu v peneÏzõÂch a spolecÏnost je povinna
spolecÏnõÂkovi veÏc vraÂtit.ª.
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7. V § 59 dosavadnõÂ odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Hodnota nepeneÏzÏiteÂho vkladu musõÂ byÂt uvedena ve spolecÏenskeÂ smlouveÏ, zakladatelskeÂ smlouveÏ
nebo zakladatelskeÂ listineÏ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak. Hodnota nepeneÏzÏiteÂho vkladu do spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm a do akcioveÂ spolecÏnosti se
stanovõÂ na zaÂkladeÏ posudku zpracovaneÂho znalcem.
Pokud hodnota nepeneÏzÏiteÂho vkladu prÏesahuje cÏaÂstku
1 000 000 KcÏ nebo je prÏedmeÏtem vkladu podnik, jeho
cÏaÂst, know-how anebo je spolecÏnost zaklaÂdaÂna jednõÂm
zakladatelem, vyzÏadujõÂ se posudky dvou znalcuÊ. Posudek znalce musõÂ obsahovat alesponÏ :
a) popis nepeneÏzÏiteÂho vkladu,
b) zpuÊsob jeho oceneÏnõÂ a uÂdaj o tom, zda hodnota
vkladu odpovõÂdaÂ emisnõÂmu kursu upsanyÂch akciõÂ
splaÂcenyÂch tõÂmto vkladem nebo hodnoteÏ prÏevzateÂho vkladu do spolecÏnosti s rucÏenõÂm omezenyÂm
s prÏõÂpadnyÂm prÏõÂplatkem nad hodnotu vkladu,
c) cÏaÂstku, kterou se nepeneÏzÏityÂ vklad ocenÏuje.ª.
8. V § 59 dosavadnõÂ odstavce 4 a 5 zneÏjõÂ:
¹(4) SpocÏõÂvaÂ-li vklad nebo jeho cÏaÂst v prÏevodu
pohledaÂvky, pouzÏijõÂ se prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ o postoupenõÂ pohledaÂvky. SpolecÏnõÂk, kteryÂ prÏevedl na spolecÏnost jako vklad pohledaÂvku, odpovõÂdaÂ za dobytnost
teÂto pohledaÂvky do vyÂsÏe jejõÂho oceneÏnõÂ.
(5) NedosaÂhne-li v dobeÏ vzniku spolecÏnosti hodnota nepeneÏzÏiteÂho vkladu cÏaÂstky stanoveneÂ prÏi jejõÂm
zalozÏenõÂ, je spolecÏnõÂk, kteryÂ splatil tento vklad, povinen doplatit rozdõÂl v peneÏzõÂch, nevyplyÂvaÂ-li ze spolecÏenskeÂ smlouvy nebo stanov jinyÂ zpuÊsob naÂhrady.
Stejnou povinnost maÂ spolecÏnõÂk, kteryÂ splatil vklad
po vzniku spolecÏnosti, a hodnota nepeneÏzÏiteÂho vkladu
v dobeÏ jeho splacenõÂ nedosaÂhla cÏaÂstky, na jakou byl
oceneÏn. SpocÏõÂval-li vklad ve zrÏõÂzenõÂ nebo prÏevedenõÂ
praÂva uzÏõÂvaÂnõÂ nebo pozÏõÂvaÂnõÂ na dobu urcÏitou a toto
praÂvo zaniklo prÏed uplynutõÂm urcÏeneÂ doby, je spolecÏnõÂk povinen hradit uÂjmu tõÂm vzniklou v peneÏzõÂch.ª.
9. V § 59 se dosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 5 oznacÏujõÂ
jako odstavce 3 azÏ 6.
10. § 60 odst. 1 znõÂ:
¹(1) PrÏed vznikem spolecÏnosti spravuje splaceneÂ
cÏaÂsti vkladuÊ zakladatel poveÏrÏenyÂ tõÂm ve spolecÏenskeÂ
smlouveÏ. SpraÂvou peneÏzÏiteÂho vkladu muÊzÏe byÂt teÂzÏ
poveÏrÏena banka, i kdyzÏ nenõÂ zakladatelem. VlastnickeÂ
praÂvo ke vkladuÊm nebo jejich cÏaÂstem splacenyÂm prÏed
vznikem spolecÏnosti, poprÏõÂpadeÏ jinaÂ praÂva k teÏmto
vkladuÊm prÏechaÂzejõÂ na spolecÏnost dnem jejõÂho
vzniku. VlastnickeÂ praÂvo k nemovitosti nabyÂvaÂ spolecÏnost vkladem vlastnickeÂho praÂva do katastru nemovitostõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho prohlaÂsÏenõÂ vkladatele
s uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm podpisem.ª.
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11. V § 60 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Je-li nepeneÏzÏityÂm vkladem nemovitost,
musõÂ vkladatel prÏedat spraÂvci vkladu põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 prÏed zaÂpisem spolecÏnosti do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. PrÏedaÂnõÂm tohoto prohlaÂsÏenõÂ spolu
s prÏedaÂnõÂm nemovitosti spraÂvci vkladu je vklad splacen. TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 59 odst. 2.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 a 3 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
a 4.
12. § 61 odst. 2 a 3 zneÏjõÂ:
¹(2) PrÏi zaÂniku uÂcÏasti spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti za
trvaÂnõÂ spolecÏnosti vznikaÂ spolecÏnõÂkovi praÂvo na vyporÏaÂdaÂnõÂ (vyporÏaÂdacõÂ podõÂl). VyÂsÏe vyporÏaÂdacõÂho podõÂlu se
stanovõÂ ke dni zaÂniku uÂcÏasti spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti
na zaÂkladeÏ mimorÏaÂdneÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky a vyplaÂcõÂ se
v peneÏzõÂch, neplyne-li ze spolecÏenskeÂ smlouvy nebo
stanov neÏco jineÂho.
(3) PraÂvo na vyplacenõÂ vyporÏaÂdacõÂho podõÂlu je
splatneÂ uplynutõÂm trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od schvaÂlenõÂ mimorÏaÂdneÂ
uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky, nestanovõÂ-li zaÂkon, dohoda uÂcÏastnõÂkuÊ,
spolecÏenskaÂ smlouva nebo stanovy jinak.ª.
13. § 63 znõÂ:
¹§ 63
PraÂvnõÂ uÂkony tyÂkajõÂcõÂ se zalozÏenõÂ, vzniku, zmeÏny,
zrusÏenõÂ nebo zaÂniku spolecÏnosti musõÂ mõÂt põÂsemnou
formu s uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂmi podpisy; zaÂkon stanovõÂ,
pro ktereÂ uÂkony se vyzÏaduje forma notaÂrÏskeÂho zaÂpisu. Pokud stanovõÂ zaÂkon formu notaÂrÏskeÂho zaÂpisu
pro praÂvnõÂ uÂkon, kteryÂm se zaklaÂdaÂ spolecÏnost, vyzÏaduje se forma notaÂrÏskeÂho zaÂpisu i pro zmeÏny jeho
obsahu.ª.
14. Za § 66 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 66a a 66b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 66a
OvlaÂdanaÂ a ovlaÂdajõÂcõÂ osoba
(1) OvlaÂdanou osobou je spolecÏnost, v nõÂzÏ maÂ
urcÏitaÂ osoba veÏtsÏinovyÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech
proto, zÏe maÂ podõÂl na spolecÏnosti nebo akcie spolecÏnosti, s nimizÏ je spojena veÏtsÏina hlasovacõÂch praÂv, nebo
zÏe na zaÂkladeÏ dohody s jinyÂmi opraÂvneÏnyÂmi osobami
muÊzÏe vykonaÂvat veÏtsÏinu hlasovacõÂch praÂv bez ohledu na
platnost nebo neplatnost takoveÂ dohody (§ 186d).
(2) OvlaÂdajõÂcõÂ osobou je osoba, kteraÂ maÂ v ovlaÂdaneÂ osobeÏ postavenõÂ podle odstavce 1.
(3) PodõÂl na hlasovacõÂch praÂvech podle odstavce 1
se zvysÏuje o hlasovacõÂ praÂva
a) spojenaÂ s podõÂly na ovlaÂdaneÂ osobeÏ nebo s akciemi
ovlaÂdaneÂ osoby, ktereÂ jsou v majetku jinyÂch osob
ovlaÂdanyÂch prÏõÂmo cÏi zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdajõÂcõÂ
osobou,
b) kteraÂ vlastnõÂm jmeÂnem na uÂcÏet ovlaÂdajõÂcõÂ osoby
vykonaÂvajõÂ jineÂ osoby.

(4) PodõÂl na hlasovacõÂch praÂvech podle odstavce 1
se snizÏuje o hlasovacõÂ praÂva spojenaÂ s podõÂly na ovlaÂdaneÂ osobeÏ nebo s akciemi ovlaÂdaneÂ osoby, pokud
a) je ovlaÂdajõÂcõÂ osoba vykonaÂvaÂ na uÂcÏet jineÂ osoby,
nezÏ je osoba jõÂ prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdanaÂ, nebo osoby ji ovlaÂdajõÂcõÂ,
b) tyto podõÂly nebo tyto akcie jsou na ovlaÂdajõÂcõÂ
osobu prÏevedeny jako jistota nebo na zaÂkladeÏ
smlouvy o puÊjcÏce cennyÂch papõÂruÊ a ovlaÂdajõÂcõÂ
osoba je povinna rÏõÂdit se prÏi vyÂkonu hlasovacõÂch
praÂv udeÏlenyÂmi pokyny,
c) je ovlaÂdajõÂcõÂ osobou obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry,
kteryÂ maÂ akcie ovlaÂdaneÂ osoby ve sveÂm majetku
za uÂcÏelem jejich prodeje a nevykonaÂvaÂ hlasovacõÂ
praÂva z nich vyplyÂvajõÂcõÂ.
§ 66b
JednaÂnõÂ ve shodeÏ
Za jednaÂnõÂ ve shodeÏ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
povazÏuje jednaÂnõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ k dosazÏenõÂ shodneÂho cõÂle
uskutecÏneÏneÂ mezi
a) praÂvnickou osobou a jejõÂmi spolecÏnõÂky nebo cÏleny,
statutaÂrnõÂmi orgaÂny, cÏleny statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ,
dozorcÏõÂch orgaÂnuÊ, zameÏstnanci praÂvnickeÂ osoby,
kterÏõÂ jsou v prÏõÂmeÂ rÏõÂdicõÂ puÊsobnosti statutaÂrnõÂho
orgaÂnu nebo jeho cÏlena, prokuristy, likvidaÂtory,
spraÂvci konkursnõÂ podstaty cÏi vyrovnacõÂmi
spraÂvci teÂto praÂvnickeÂ osoby a osobami jim blõÂzkyÂmi anebo mezi kteryÂmikoliv vyÂsÏe uvedenyÂmi
osobami,
b) osobami, ktereÂ uzavrÏely dohodu o shodneÂm vyÂkonu hlasovacõÂch praÂv v jedneÂ spolecÏnosti v zaÂlezÏitostech tyÂkajõÂcõÂch se jejõÂho rÏõÂzenõÂ bez ohledu na
platnost cÏi neplatnost takoveÂ dohody (§ 186d),
c) ovlaÂdajõÂcõÂ a ovlaÂdanou osobou anebo mezi osobami ovlaÂdanyÂmi prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ
stejnou ovlaÂdajõÂcõÂ osobou.ª.
15. V § 68 odst. 6 põÂsm. c) se vypousÏtõÂ slovo
¹zalozÏenõÂm,ª.
16. V § 69 se nadpis zarÏazuje nad § 69 a odstavec 6
se vypousÏtõÂ.
17. Za § 69 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 69a a 69b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 69a
(1) SloucÏit se nebo splynout mohou pouze spolecÏnosti, ktereÂ majõÂ stejnou praÂvnõÂ formu. SpolecÏnosti
vznikleÂ rozdeÏlenõÂm musõÂ mõÂt formu zrusÏeneÂ spolecÏnosti.
(2) O sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏneÏ
spolecÏnosti musõÂ rozhodnout valneÂ hromady nebo se
dohodnout vsÏichni spolecÏnõÂci, pokud jde o spolecÏnosti,
jezÏ nemajõÂ valnou hromadu, a to vsÏech zuÂcÏastneÏnyÂch
spolecÏnostõÂ. O rozhodnutõÂ valneÂ hromady musõÂ byÂt
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porÏõÂzen notaÂrÏskyÂ zaÂpis. Dohoda spolecÏnõÂkuÊ musõÂ byÂt
vyhotovena ve formeÏ notaÂrÏskeÂho zaÂpisu.
(3) PrÏed rozhodnutõÂm podle odstavce 2 musõÂ byÂt
zpracovaÂn statutaÂrnõÂmi orgaÂny zuÂcÏastneÏnyÂch spolecÏnostõÂ projekt sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏny. Tento projekt je statutaÂrnõÂ orgaÂn povinen zverÏejnit tak, aby se s nõÂm mohli spolecÏnõÂci seznaÂmit alesponÏ jeden meÏsõÂc prÏed konaÂnõÂm valneÂ hromady nebo
prÏed uzavrÏenõÂm dohody podle odstavce 2. Projekt musõÂ
obsahovat alesponÏ :
a) praÂvnõÂ formu, obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo zuÂcÏastneÏnyÂch spolecÏnostõÂ,
b) podõÂly spolecÏnõÂkuÊ v naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, vyÂsÏi
vkladu spolecÏnõÂkuÊ v naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, pokud jsou vklady povinneÂ, s tõÂm, zÏe soucÏet hodnot
vkladuÊ spolecÏnõÂkuÊ zrusÏovaneÂ spolecÏnosti nemuÊzÏe
byÂt vysÏsÏõÂ, nezÏ je cÏisteÂ obchodnõÂ jmeÏnõÂ teÂto spolecÏnosti, nebo pomeÏr, v neÏmzÏ budou vymeÏneÏny akcie
zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti za akcie naÂstupnickeÂ spolecÏnosti, a prÏõÂpadnou vyÂsÏi doplatkuÊ k teÏmto podõÂluÊm
nebo akciõÂm,
c) oceneÏnõÂ majetku a zaÂvazkuÊ zuÂcÏastneÏnyÂch spolecÏnostõÂ dolozÏeneÂ posudky alesponÏ dvou znalcuÊ.
(4) Za kazÏdou ze slucÏovanyÂch nebo splyÂvajõÂcõÂch
spolecÏnostõÂ nebo za rozdeÏlovanou anebo prÏemeÏnÏovanou spolecÏnost prozkoumajõÂ alesponÏ dva na spolecÏnosti nezaÂvislõÂ znalci projekt sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏny a vypracujõÂ põÂsemnou zpraÂvu pro
spolecÏnõÂky. Znalec je povinen zõÂskat prÏed vypracovaÂnõÂm zpraÂvy stanovisko auditora k uÂcÏetnictvõÂ spolecÏnosti ke dni oceneÏnõÂ.
(5) Ve zpraÂveÏ znalcuÊ musõÂ byÂt obsazÏeno prohlaÂsÏenõÂ, zda je pomeÏr vyÂmeÏny akciõÂ zanikajõÂcõÂ spolecÏnosti
za akcie praÂvnõÂho naÂstupce nebo podõÂluÊ spolecÏnõÂkuÊ na
naÂstupnickeÂ spolecÏnosti ve vztahu k jejich podõÂluÊm na
dosavadnõÂ spolecÏnosti vhodnyÂ a oduÊvodneÏnyÂ, a obsah
stanoviska auditora podle odstavce 4. ZpraÂva musõÂ
uveÂst metody pouzÏiteÂ pro urcÏenõÂ pomeÏru vyÂmeÏny akciõÂ nebo podõÂluÊ a uveÂst, zda tyto metody jsou vhodneÂ.
MusõÂ byÂt takeÂ uvedeno, k jakeÂmu pomeÏru vyÂmeÏny
nebo podõÂluÊ pouzÏitõÂ jednotlivyÂch metod vede. ZpraÂva
uvede obtõÂzÏe, ktereÂ se vyskytly prÏi oceneÏnõÂ. Znalci majõÂ
praÂvo na vesÏkereÂ potrÏebneÂ informace od vsÏech zuÂcÏastneÏnyÂch spolecÏnostõÂ.
(6) Osoby, ktereÂ zpracovaly projekt sloucÏenõÂ,
splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏny, a znalci, kterÏõÂ zpracovali põÂsemnou zpraÂvu pro spolecÏnõÂky, odpovõÂdajõÂ
spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ za sÏkodu, kteraÂ v duÊsledku nespraÂvneÏ urcÏeneÂho pomeÏru vyÂmeÏny akciõÂ nebo podõÂluÊ po
sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏneÏ vznikne
zuÂcÏastneÏnyÂm spolecÏnostem nebo jejich spolecÏnõÂkuÊm,
pokud tyto osoby v souvislosti se zpracovaÂnõÂm projektu a zpraÂvy pro spolecÏnõÂky nejednaly s odbornou
peÂcÏõÂ.

Strana 1477

(7) KazÏdyÂ spolecÏnõÂk maÂ praÂvo seznaÂmit se alesponÏ jeden meÏsõÂc prÏed valnou hromadou nebo uzavrÏenõÂm dohody podle odstavce 2 s
a) projektem sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏny,
b) rocÏnõÂmi uÂcÏetnõÂmi zaÂveÏrkami a vyÂrocÏnõÂmi zpraÂvami
vsÏech slucÏovanyÂch nebo splyÂvajõÂcõÂch spolecÏnostõÂ
anebo spolecÏnosti rozdeÏlovaneÂ cÏi prÏemeÏnÏovaneÂ za
trÏi poslednõÂ uÂcÏetnõÂ obdobõÂ, pokud po takovou dobu
spolecÏnost existuje,
c) mimorÏaÂdnou uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrkou podle stavu nejdeÂle
trÏi meÏsõÂce prÏede dnem podle odstavce 2, budou-li
uÂdaje v poslednõÂ rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce k tomuto dni
starsÏõÂ nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ,
d) posudky a zpraÂvami znalcuÊ.
(8) KazÏdyÂ spolecÏnõÂk maÂ praÂvo na vydaÂnõÂ kopie
dokumentuÊ uvedenyÂch v odstavci 7, pokud o neÏ pozÏaÂdaÂ. UÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky podle odstavce 7 musõÂ byÂt oveÏrÏeny auditorem.
§ 69b
Neplatnost zalozÏenõÂ spolecÏnosti
(1) Neplatnost praÂvnõÂho uÂkonu, jõÂmzÏ se zaklaÂdaÂ
spolecÏnost, muÊzÏe byÂt prohlaÂsÏena jenom soudem a jen
do vzniku spolecÏnosti. Po vzniku spolecÏnosti nelze
zrusÏit rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ se povoluje zaÂpis spolecÏnosti
do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, a nelze se domaÂhat urcÏenõÂ, zÏe
praÂvnõÂ uÂkony, jimizÏ byla spolecÏnost zalozÏena, jsou
neplatneÂ, nebo toho, aby byly za neplatneÂ prohlaÂsÏeny, anebo toho, aby bylo urcÏeno, zÏe spolecÏnost nevznikla.
(2) Soud muÊzÏe na naÂvrh staÂtnõÂho orgaÂnu nebo na
naÂvrh osoby, kteraÂ osveÏdcÏõÂ praÂvnõÂ zaÂjem, rozhodnout
o zrusÏenõÂ spolecÏnosti a jejõÂm vstupu do likvidace pro
porusÏenõÂ zaÂkona prÏi zaklaÂdaÂnõÂ spolecÏnosti a prÏi jejõÂm
vzniku pouze z teÏchto duÊvoduÊ :
a) zakladatelskyÂ dokument neobsahuje podstatneÂ
cÏaÂsti vyzÏadovaneÂ zaÂkonem nebo nemaÂ zaÂkonem
stanovenou formu,
b) prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti) spolecÏnosti je nedovolenyÂ nebo je v rozporu s dobryÂmi mravy,
c) nebyly prÏed zaÂpisem do obchodnõÂho rejstrÏõÂku splaceny vklady v rozsahu vyzÏadovaneÂm zaÂkonem,
d) vsÏichni zakladateleÂ byli nezpuÊsobilõÂ k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm,
e) pocÏet zakladateluÊ byl v rozporu se zaÂkonem.
(3) RozhodnutõÂ podle odstavce 2 je uÂcÏinneÂ vuÊcÏi
trÏetõÂm osobaÂm od okamzÏiku zaÂpisu tohoto rozhodnutõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku a musõÂ byÂt zverÏejneÏno.
JakeÂkoli opravneÂ prostrÏedky proti tomuto rozhodnutõÂ
nejsou prÏõÂpustneÂ pozdeÏji nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ od zverÏejneÏnõÂ
soudnõÂho rozhodnutõÂ.
(4) Osoby, ktereÂ prÏevzaly vklady do spolecÏnosti,
jsou povinny splatit sveÂ nesplaceneÂ vklady, pokud to je
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zapotrÏebõÂ k uÂhradeÏ zaÂvazkuÊ spolecÏnosti vuÊcÏi veÏrÏiteluÊm,
i kdyzÏ je praÂvnõÂ uÂkon zavazujõÂcõÂ ke vkladu neplatnyÂ ; to
neplatõÂ pro akcie upsaneÂ podle § 164.ª.
18. § 109 odst. 3 znõÂ:
¹(3) MajõÂ-li byÂt poskytnuty nepeneÏzÏiteÂ vklady,
musõÂ byÂt ve spolecÏenskeÂ smlouveÏ nebo v põÂsemneÂm
prohlaÂsÏenõÂ o prÏevzetõÂ vkladu (§ 143 odst. 3) uveden
prÏedmeÏt vkladu, jeho hodnota podle posudku znalce
a cÏaÂstka, kterou se zapocÏõÂtaÂvaÂ na vklad spolecÏnõÂka.
UstanovenõÂ § 163a odst. 3 se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.ª.
19. V § 110 odst. 1 põÂsm. d) se vypousÏteÏjõÂ slova
¹a pokud jde o nepeneÏzÏiteÂ vklady, i jejich prÏedmeÏt,ª.
20. § 113 odst. 6 znõÂ:
¹(6) Nedojde-li k prÏevodu obchodnõÂho podõÂlu
podle odstavce 5, rozhodne valnaÂ hromada do sÏesti
meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy k vyloucÏenõÂ spolecÏnõÂka dosÏlo,
bud' o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ o vklad vyloucÏeneÂho
spolecÏnõÂka, nebo o tom, zÏe ostatnõÂ spolecÏnõÂci prÏevezmou jeho vklad v pomeÏru svyÂch obchodnõÂch podõÂluÊ,
jinak ji muÊzÏe soud i bez naÂvrhu zrusÏit a narÏõÂdit jejõÂ
likvidaci.ª.
21. V § 114 odst. 3 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹Na vztahy mezi osobami, jimzÏ naÂlezÏõÂ obchodnõÂ podõÂl,
se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku
o spoluvlastnictvõÂ.ª.
22. § 114 se doplnÏuje odstavcem 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) UstanovenõÂ § 161e odst. 1 se pouzÏije obdobneÏ i na nabyÂvaÂnõÂ obchodnõÂch podõÂluÊ.ª.
23. V § 115 odst. 3 se za slovo ¹nabyvatelª vklaÂdajõÂ tato slova: ª, kteryÂ nenõÂ spolecÏnõÂkem,ª.
24. V § 116 odst. 2 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹UstanovenõÂ § 156 odst. 10 se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.ª.
25. V § 123 odst. 2 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹UstanovenõÂ § 178 odst. 2 põÂsm. a) a b), odst. 3 a odst. 5
azÏ 8 se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.ª.
26. V § 125 odst. 1 põÂsm. e) se na konci vypousÏtõÂ
cÏaÂrka a prÏipojujõÂ se tato slova: ¹nebo o hodnoteÏ nepeneÏzÏiteÂho vkladu,ª.
27. V § 127 odst. 4 se za slovem ¹spolecÏnõÂkuÊª
vypousÏtõÂ tecÏka a prÏipojujõÂ se tato slova: ¹a musõÂ byÂt
o tom porÏõÂzen notaÂrÏskyÂ zaÂpis.ª.
28. § 127 se doplnÏuje odstavci 5 a 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(5) SpolecÏnõÂk nemuÊzÏe vykonaÂvat hlasovacõÂ
praÂvo, pokud valnaÂ hromada rozhoduje:
a) o jeho nepeneÏzÏiteÂm vkladu,
b) o jeho vyloucÏenõÂ nebo o podaÂnõÂ naÂvrhu na jeho
vyloucÏenõÂ,
c) pouze o jeho praÂvech a povinnostech ve vztahu ke
spolecÏnosti.

(6) UstanovenõÂ § 186c odst. 1 a § 186d se pouzÏijõÂ
obdobneÏ.ª.
29. V § 129 odst. 1 se za slovo ¹spolecÏnõÂkuÊmª
vklaÂdajõÂ tato slova: ¹ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ spolecÏenskou
smlouvou, jinakª.
30. § 131 odst. 1 znõÂ:
¹(1) KazÏdyÂ spolecÏnõÂk, jednatel, likvidaÂtor, spraÂvce
konkursnõÂ podstaty, vyrovnacõÂ spraÂvce nebo cÏlen dozorcÏõÂ rady muÊzÏe pozÏaÂdat soud, aby vyslovil neplatnost
usnesenõÂ valneÂ hromady, pokud je v rozporu s praÂvnõÂmi
prÏedpisy, spolecÏenskou smlouvou nebo stanovami.
NenõÂ-li toto praÂvo uplatneÏno do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne
konaÂnõÂ valneÂ hromady nebo, pokud nebyla rÏaÂdneÏ svolaÂna, ode dne, kdy se mohl doveÏdeÏt o konaÂnõÂ valneÂ
hromady, zanikaÂ.ª.
31. § 131 se doplnÏuje odstavci 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Neplatnost usnesenõÂ valneÂ hromady se nedotyÂkaÂ praÂv nabytyÂch v dobreÂ võÂrÏe trÏetõÂmi osobami.
V pochybnostech platõÂ, zÏe trÏetõÂ osoby nabyly praÂv
v dobreÂ võÂrÏe.
(4) VyÂrok pravomocneÂho rozhodnutõÂ soudu podle odstavce 1 je zaÂvaznyÂ pro kazÏdeÂho.ª.
32. Za § 131 se vklaÂdaÂ novyÂ § 131a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 131a
ÏZaloba spolecÏnõÂka
KazÏdyÂ spolecÏnõÂk je opraÂvneÏn podat jmeÂnem spolecÏnosti zÏalobu o naÂhradu sÏkody proti jednateli, kteryÂ
odpovõÂdaÂ spolecÏnosti za sÏkodu, kterou jõÂ zpuÊsobil,
a zÏalobu o splacenõÂ vkladu proti spolecÏnõÂkovi, kteryÂ
je v prodlenõÂ se splacenõÂm vkladu. To neplatõÂ, pokud
vymaÂhaÂ splacenõÂ vkladu jednatel nebo pokud valnaÂ
hromada rozhodla o vyloucÏenõÂ spolecÏnõÂka, kteryÂ je
v prodlenõÂ.ª.
33. § 132 znõÂ:
¹§ 132
(1) MaÂ-li spolecÏnost jedineÂho spolecÏnõÂka, nekonaÂ
se valnaÂ hromada a puÊsobnost valneÂ hromady vykonaÂvaÂ tento spolecÏnõÂk. RozhodnutõÂ spolecÏnõÂka prÏi vyÂkonu puÊsobnosti valneÂ hromady musõÂ mõÂt põÂsemnou
formu a musõÂ byÂt podepsaÂno spolecÏnõÂkem. Forma notaÂrÏskeÂho zaÂpisu se vyzÏaduje pouze v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 127 odst. 4.
(2) JedinyÂ spolecÏnõÂk je opraÂvneÏn vyzÏadovat, aby
se rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 1 uÂcÏastnil i jednatel
a dozorcÏõÂ rada, pokud byla zrÏõÂzena. PõÂsemneÂ rozhodnutõÂ jedineÂho spolecÏnõÂka musõÂ byÂt dorucÏeno jednateli
a dozorcÏõÂ radeÏ, pokud byla zrÏõÂzena.
(3) Smlouvy uzavrÏeneÂ mezi spolecÏnostõÂ a jedinyÂm
spolecÏnõÂkem teÂto spolecÏnosti, pokud tento spolecÏnõÂk
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jednaÂ rovneÏzÏ jmeÂnem spolecÏnosti, musejõÂ mõÂt põÂsemnou formu.ª.
34. V § 135 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se novyÂm odstavcem 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) UstanovenõÂ § 193 odst. 2, § 194 odst. 2 prvnõÂ
veÏta, odst. 4 azÏ 7 a § 196a se pouzÏijõÂ obdobneÏ.ª.
35. V § 136 odst. 1 se slova ¹nevyplyÂvaÂ neÏco
jineÂhoª nahrazujõÂ slovy ¹nevyplyÂvajõÂ dalsÏõÂ omezenõÂª.
36. § 136 se doplnÏuje odstavcem 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) SpolecÏenskaÂ smlouva muÊzÏe urcÏit, v jakeÂm
rozsahu se vztahuje zaÂkaz konkurence i na spolecÏnõÂky.ª.
37. V § 143 odst. 3 se za slova ¹spolecÏenskeÂ
smlouveÏª vklaÂdajõÂ tato slova: ¹ , pokud nenõÂ spolecÏnõÂkemª.
38. § 144 znõÂ:
¹§ 144
ValnaÂ hromada muÊzÏe rozhodnout o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ z vlastnõÂch zdrojuÊ vykaÂzanyÂch
v uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce v pasivech spolecÏnosti, pokud nejsou
podle zaÂkona uÂcÏeloveÏ vaÂzaÂny. TõÂm se zvyÂsÏõÂ hodnota
vkladu kazÏdeÂho spolecÏnõÂka v pomeÏru dosavadnõÂch
hodnot jejich vkladuÊ. UstanovenõÂ § 208 odst. 1 azÏ 5
a odst. 6 põÂsm. a) a b) se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.ª.
39. Za § 149 se vklaÂdaÂ novyÂ § 149a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 149a
Dohoda o ukoncÏenõÂ uÂcÏasti
UÂcÏast spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti muÊzÏe skoncÏit
i dohodou vsÏech spolecÏnõÂkuÊ. Dohoda musõÂ mõÂt põÂsemnou formu a podpisy musõÂ byÂt uÂrÏedneÏ oveÏrÏeny. UstanovenõÂ § 113 odst. 5 a 6 platõÂ obdobneÏ.ª.
40. § 150 znõÂ:
¹§ 150
VyporÏaÂdaÂnõÂ
(1) SpolecÏnõÂku, jehozÏ uÂcÏast ve spolecÏnosti soud
zrusÏil, kteryÂ byl vyloucÏen nebo kteryÂ se dohodl
o ukoncÏenõÂ sveÂ uÂcÏasti ve spolecÏnosti, vznikaÂ praÂvo na
vyporÏaÂdacõÂ podõÂl (§ 61 odst. 2). StejneÂ praÂvo maÂ deÏdic
nebo praÂvnõÂ naÂstupce spolecÏnõÂka, pokud na neÏj neprÏesÏel obchodnõÂ podõÂl (§ 116).
(2) VyporÏaÂdacõÂ podõÂl se vypocÏte pomeÏrem splaceneÂho vkladu spolecÏnõÂka, jehozÏ uÂcÏast ve spolecÏnosti zanikla, ke splacenyÂm vkladuÊm vsÏech spolecÏnõÂkuÊ, nestanovõÂ-li spolecÏenskaÂ smlouva jinak.
(3) Pokud obchodnõÂ podõÂl spolecÏnõÂka, jehozÏ uÂcÏast
na spolecÏnosti zanikla, neprÏesÏel na jeho praÂvnõÂho naÂstupce a tento spolecÏnõÂk nesplnil povinnost splatit
vklad, tato povinnost nezanikaÂ. Povinnost splatit
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vklad prÏechaÂzõÂ na nabyvatele obchodnõÂho podõÂlu.
Osoba, ktereÂ vzniklo praÂvo na vyporÏaÂdacõÂ podõÂl, rucÏõÂ
za splacenõÂ vkladu nabyvatelem obchodnõÂho podõÂlu.
(4) SpolecÏnost je povinna vyplatit vyporÏaÂdacõÂ
podõÂl bez zbytecÏneÂho odkladu poteÂ, co splnila povinnost podle § 113 odst. 5 nebo 6, pokud byl splacen
vklad spolecÏnõÂka. JestlizÏe vklad spolecÏnõÂka v dobeÏ splneÏnõÂ povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 splacen
nenõÂ, je spolecÏnost povinna vyplatit vyporÏaÂdacõÂ podõÂl
bez zbytecÏneÂho odkladu po splacenõÂ tohoto vkladu.ª.
41. § 155 znõÂ:
¹§ 155
(1) Akcie je cennyÂm papõÂrem, s nõÂmzÏ jsou spojena
praÂva akcionaÂrÏe jako spolecÏnõÂka podõÂlet se podle tohoto zaÂkona a stanov spolecÏnosti na jejõÂm rÏõÂzenõÂ, jejõÂm
zisku a na likvidacÏnõÂm zuÊstatku prÏi zaÂniku spolecÏnosti.
(2) Akcie mohou byÂt vydaÂny v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem v listinneÂ podobeÏ (daÂle jen ¹listinneÂ
akcieª) nebo v zaknihovaneÂ podobeÏ (daÂle jen ¹zaknihovaneÂ akcieª).
(3) Akcie musõÂ obsahovat:
a) obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo spolecÏnosti,
b) jmenovitou hodnotu,
c) oznacÏenõÂ formy akcie, u akcie na jmeÂno i jmeÂno
akcionaÂrÏe,
d) vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a pocÏet akciõÂ k datu emise
akcie,
e) datum emise.
(4) ListinnaÂ akcie musõÂ obsahovat i cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ a podpis cÏlena nebo cÏlenuÊ prÏedstavenstva, kterÏõÂ
jsou opraÂvneÏni jmeÂnem spolecÏnosti jednat k datu
emise. ZaknihovanaÂ akcie musõÂ obsahovat cÏõÂselneÂ
oznacÏenõÂ v prÏõÂpadech, kdy to stanovõÂ zaÂkon.
(5) Akcie teÂzÏe spolecÏnosti mohou mõÂt ruÊznou
jmenovitou hodnotu, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ
neÏco jineÂho.
(6) Je-li vydaÂno võÂce druhuÊ akciõÂ, musõÂ akcie obsahovat oznacÏenõÂ druhu a listinneÂ akcie musõÂ obsahovat
i urcÏenõÂ praÂv s nimi spojenyÂch alesponÏ odkazem na
stanovy. Akcie, s nimizÏ nejsou spojena zÏaÂdnaÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂva (kmenoveÂ akcie), nemusõÂ oznacÏenõÂ druhu obsahovat.
(7) S akciemi teÂhozÏ druhu musõÂ byÂt spojena stejnaÂ
praÂva. JineÂ druhy akciõÂ, nezÏ ktereÂ upravuje zaÂkon, nesmeÏjõÂ byÂt vydaÂvaÂny.ª.
42. § 156 znõÂ:
¹§ 156
Forma akcie
(1) Akcie muÊzÏe znõÂt na jmeÂno nebo na majitele.
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(2) Pokud spolecÏnost vydala akcie na jmeÂno, vede
seznam akcionaÂrÏuÊ, v neÏmzÏ se zapisuje oznacÏenõÂ druhu
a formy akcie, jejõÂ jmenovitaÂ hodnota, obchodnõÂ jmeÂno
nebo naÂzev a sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby nebo jmeÂno a bydlisÏteÏ fyzickeÂ osoby, kteraÂ je akcionaÂrÏem, poprÏõÂpadeÏ
cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ akcie a zmeÏny teÏchto uÂdajuÊ. SpolecÏnost je povinna na zÏaÂdost akcionaÂrÏe vydat mu vyÂpis
ze seznamu akcionaÂrÏuÊ v cÏaÂsti, kteraÂ se ho tyÂkaÂ. Pokud
spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie, mohou stanovy
urcÏit, zÏe seznam akcionaÂrÏuÊ nahrazuje evidence zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ vedenaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(3) PraÂva spojenaÂ s akciõÂ na jmeÂno je opraÂvneÏna ve
vztahu ke spolecÏnosti vykonaÂvat osoba uvedenaÂ v seznamu akcionaÂrÏuÊ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(4) Stanovy mohou omezit, nikoliv vsÏak vyloucÏit,
prÏevoditelnost akciõÂ na jmeÂno. Nejsou-li splneÏny podmõÂnky pro prÏevod akciõÂ na jmeÂno urcÏeneÂ stanovami, je
smlouva o prÏevodu teÏchto akciõÂ neplatnaÂ, ledazÏe je
prÏevod akciõÂ podmõÂneÏn souhlasem orgaÂnu spolecÏnosti
urcÏeneÂho stanovami a tento orgaÂn bez zbytecÏneÂho odkladu poteÂ, co se o uzavrÏenõÂ takoveÂ smlouvy dozveÏdeÏl,
udeÏlõÂ souhlas dodatecÏneÏ. Pokud stanovy podmõÂnõÂ prÏevoditelnost akcie na jmeÂno souhlasem neÏktereÂho
orgaÂnu spolecÏnosti, mohou teÂzÏ urcÏit, v jakyÂch prÏõÂpadech a za jakyÂch podmõÂnek je tento orgaÂn povinen
udeÏlit k prÏevodu souhlas, poprÏõÂpadeÏ v jakyÂch prÏõÂpadech je povinen udeÏlenõÂ souhlasu odmõÂtnout. Pokud
tento orgaÂn odmõÂtne udeÏlit souhlas k prÏevodu akcie
na jmeÂno v prÏõÂpadech, kdy podle stanov nebyl povinen udeÏlenõÂ souhlasu odmõÂtnout, je spolecÏnost povinna
na zÏaÂdost akcionaÂrÏe odkoupit tuto akcii nejmeÂneÏ za
cenu urcÏenou podle § 186a odst. 4 do jednoho meÏsõÂce
ode dne, kdy akcionaÂrÏ toto praÂvo u spolecÏnosti uplatnil. PraÂvo na odkoupenõÂ akcie lze uplatnit do jednoho
meÏsõÂce ode dne, v neÏmzÏ bylo akcionaÂrÏi dorucÏeno odmõÂtnutõÂ souhlasu s prÏevodem akcie, jinak zanikaÂ.
(5) ListinnaÂ akcie na jmeÂno je prÏevoditelnaÂ rubopisem a prÏedaÂnõÂm. V rubopisu se uvede obchodnõÂ
jmeÂno nebo naÂzev a sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby nebo
jmeÂno a bydlisÏteÏ fyzickeÂ osoby, na nizÏ se akcie prÏevaÂdõÂ, a den prÏevodu akcie. Na rubopis se jinak pouzÏijõÂ
prÏimeÏrÏeneÏ prÏedpisy upravujõÂcõÂ smeÏnky.
(6) K uÂcÏinnosti prÏevodu akcie na jmeÂno vuÊcÏi spolecÏnosti se vyzÏaduje zaÂpis o zmeÏneÏ v osobeÏ akcionaÂrÏe
v seznamu akcionaÂrÏuÊ. SpolecÏnost provede zaÂpis tyÂkajõÂcõÂ se zmeÏny v osobeÏ akcionaÂrÏe bez zbytecÏneÂho odkladu poteÂ, co jõÂ bude takovaÂ zmeÏna prokaÂzaÂna.
(7) Akcie na majitele je neomezeneÏ prÏevoditelnaÂ.
PraÂva spojenaÂ s listinnou akciõÂ na majitele vykonaÂvaÂ
ten, kdo ji prÏedlozÏõÂ. PraÂva spojenaÂ se zaknihovanou
akciõÂ na majitele vykonaÂvaÂ osoba vedenaÂ v evidenci
zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(8) Na prÏevody akciõÂ se jinak pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.

(9) Akcie muÊzÏe byÂt spolecÏnyÂm majetkem võÂce
osob. SpolumajiteleÂ akcie se musõÂ dohodnout, kdo
z nich bude vykonaÂvat praÂva spojenaÂ s akciõÂ, nebo
musõÂ urcÏit spolecÏneÂho zmocneÏnce. Na vzaÂjemneÂ
vztahy mezi spolumajiteli akcie se pouzÏijõÂ obdobneÏ
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o spoluvlastnictvõÂ.
(10) ZemrÏe-li akcionaÂrÏ, je opraÂvneÏn vykonaÂvat
praÂva s akciõÂ spojenaÂ deÏdic, nestanovõÂ-li tento zaÂkon
neÏco jineÂho. Je-li võÂce deÏdicuÊ, platõÂ ustanovenõÂ odstavce 9 obdobneÏ. Pokud se deÏdicoveÂ nedohodnou,
urcÏõÂ na naÂvrh spolecÏnosti osobu opraÂvneÏnou vykonaÂvat praÂva spojenaÂ s akciõÂ do doby skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ
o deÏdictvõÂ soud.ª.
43. Za § 156 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 156a a 156b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 156a
SamostatneÏ prÏevoditelnaÂ praÂva
(1) PrÏevodem akcie se prÏevaÂdeÏjõÂ vsÏechna praÂva s nõÂ
spojenaÂ, pokud zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) SamostatneÏ lze prÏevaÂdeÏt praÂvo na vyplacenõÂ
dividendy, prÏednostnõÂ praÂvo na upisovaÂnõÂ akciõÂ
a praÂvo na vyplacenõÂ podõÂlu na likvidacÏnõÂm zuÊstatku
spojeneÂ jinak s akciõÂ (daÂle jen ¹samostatneÏ prÏevoditelneÂ
praÂvoª).
(3) SamostatneÏ prÏevoditelneÂ praÂvo spojeneÂ s akciõÂ
se prÏevaÂdõÂ smlouvou o postoupenõÂ pohledaÂvky.
(4) Pokud spolecÏnost podala prÏõÂkaz k registraci
samostatneÏ prÏevoditelneÂho praÂva spojeneÂho se zaknihovanou akciõÂ osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ, prÏevaÂdõÂ se toto praÂvo zaÂpisem
v evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ. Na postup
prÏi registraci samostatneÏ prÏevoditelneÂho praÂva a jeho
prÏevody se pouzÏijõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona upravujõÂcõÂ vydaÂvaÂnõÂ a prÏevody zaknihovanyÂch
cennyÂch papõÂruÊ.
(5) Pokud tak stanovõÂ zaÂkon, muÊzÏe byÂt praÂvo
spojeneÂ jinak s akciõÂ od akcie oddeÏleno a spojeno
s cennyÂm papõÂrem vydanyÂm k teÂto akcii.
(6) Pokud byl vydaÂn k akcii cennyÂ papõÂr nebo
bylo v evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ evidovaÂno samostatneÏ prÏevoditelneÂ praÂvo, neprÏechaÂzõÂ spolu
s akciõÂ praÂvo, na ktereÂ byl vydaÂn cennyÂ papõÂr podle
odstavce 5 nebo ktereÂ bylo evidovaÂno podle odstavce 4.
§ 156b
RozhodnyÂ den
V prÏõÂpadech urcÏenyÂch zaÂkonem muÊzÏe samostatneÏ
prÏevoditelneÂ, poprÏõÂpadeÏ jineÂ praÂvo spojeneÂ se zaknihovanyÂmi cennyÂmi papõÂry uplatnÏovat vuÊcÏi spolecÏnosti
pouze osoba, kteraÂ je opraÂvneÏna vykonaÂvat toto praÂvo
k urcÏiteÂmu dni stanoveneÂmu zaÂkonem (daÂle jen ¹roz-
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hodnyÂ denª), a to i v prÏõÂpadeÏ, zÏe po rozhodneÂm dnu
dojde k prÏevodu cenneÂho papõÂru.ª.
44. § 158 odst. 1 a 2 zneÏjõÂ:
¹(1) Stanovy mohou urcÏit vydaÂnõÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ a spojit s nimi praÂvo na jejich vraÂcenõÂ spolecÏnosti.
(2) Souhrn cÏaÂstõÂ jmenovityÂch hodnot vsÏech zameÏstnaneckyÂch akciõÂ nepodleÂhajõÂcõÂch splacenõÂ upisovateli nesmõÂ prÏekrocÏit 5 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ. Souhrn
cÏaÂstõÂ jmenovityÂch hodnot zameÏstnaneckyÂch akciõÂ,
ktereÂ nepodleÂhajõÂ splacenõÂ upisovateli, musõÂ spolecÏnost kryÂt z vlastnõÂch zdrojuÊ.ª.
45. § 158 odst. 4 znõÂ:
¹(4) Ke dni uÂmrtõÂ majitele zameÏstnaneckeÂ akcie
nebo zatõÂmnõÂho listu nahrazujõÂcõÂho zameÏstnaneckou
akcii nebo ke dni skoncÏenõÂ jeho pracovnõÂho pomeÏru
ke spolecÏnosti mimo odchod do duÊchodu podle odstavce 3 se pozastavuje vyÂkon praÂv spojenyÂch s touto
akciõÂ nebo tõÂmto zatõÂmnõÂm listem a akcie nebo zatõÂmnõÂ
list musõÂ byÂt vraÂceny bez zbytecÏneÂho odkladu spolecÏnosti. UstanovenõÂ § 214 se pouzÏije obdobneÏ. Pokud
stanovy neurcÏujõÂ jinak, zaplatõÂ spolecÏnost za vraÂcenou
akcii nebo zatõÂmnõÂ list splacenou cÏaÂst emisnõÂho kursu,
nebo je-li vraÂcena akcie nebo zatõÂmnõÂ list spolecÏnosti,
jejõÂzÏ akcie se obchodujõÂ na verÏejneÂm trhu, pomeÏrnou
cÏaÂst kursovnõÂ hodnoty akciõÂ spolecÏnosti, jezÏ byla naposledy uverÏejneÏna na verÏejneÂm trhu ke dni vzniku
povinnosti vraÂtit akcii nebo zatõÂmnõÂ list, pokud majõÂ
stejnou jmenovitou hodnotu. Pokud bylo tento den
uverÏejneÏno võÂce kursuÊ, je rozhodujõÂcõÂ nejvysÏsÏõÂ kurs.ª.
46. V § 158 odst. 6 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo
stanovª.
47. V § 159 odst. 1 se za slovo ¹dividendyª vklaÂdajõÂ tato slova: ªnebo podõÂlu na likvidacÏnõÂm zuÊstatkuª.
48. § 159 odst. 3 znõÂ:
¹(3) Stanovy mohou urcÏit vydaÂnõÂ prioritnõÂch akciõÂ, s nimizÏ nenõÂ spojeno praÂvo hlasovaÂnõÂ na valneÂ
hromadeÏ, ledazÏe zaÂkon vyzÏaduje hlasovaÂnõÂ podle
druhuÊ akciõÂ. Jejich majiteleÂ majõÂ vsÏechna ostatnõÂ praÂva
spojenaÂ s akciemi. Ode dne, kteryÂ naÂsleduje po dni,
v neÏmzÏ valnaÂ hromada rozhodla o tom, zÏe prioritnõÂ
dividenda nebude vyplacena, nebo ode dne prodlenõÂ
s vyÂplatou prioritnõÂ dividendy nabyÂvaÂ akcionaÂrÏ hlasovacõÂho praÂva do doby, kdy valnaÂ hromada rozhodne
o vyplacenõÂ prioritnõÂ dividendy, a pokud byla spolecÏnost v prodlenõÂ s vyÂplatou prioritnõÂ dividendy, do doby
jejõÂho vyplacenõÂ.ª.
49. § 160 znõÂ:
¹§ 160
VymeÏnitelneÂ a prioritnõÂ dluhopisy
(1) Pokud tak urcÏujõÂ stanovy spolecÏnosti, muÊzÏe
spolecÏnost na zaÂkladeÏ usnesenõÂ valneÂ hromady vydat
dluhopisy, s nimizÏ je spojeno praÂvo na jejich vyÂmeÏnu
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za akcie spolecÏnosti (daÂle jen ¹vymeÏnitelneÂ dluhopisyª) nebo prÏednostnõÂ praÂvo na upisovaÂnõÂ akciõÂ (daÂle
jen ¹prioritnõÂ dluhopisyª), pokud soucÏasneÏ rozhodne
o podmõÂneÏneÂm zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ (§ 207).
(2) UsnesenõÂ valneÂ hromady podle odstavce 1
musõÂ byÂt prÏijato dveÏma trÏetinami hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch
akcionaÂrÏuÊ a musõÂ obsahovat:
a) jmenovitou hodnotu dluhopisuÊ a urcÏenõÂ vyÂnosu
z dluhopisu,
b) pocÏet dluhopisuÊ,
c) mõÂsto a lhuÊtu pro uplatneÏnõÂ praÂv z vymeÏnitelneÂho
dluhopisu nebo praÂv z prioritnõÂho dluhopisu
s urcÏenõÂm pocÏaÂtku jejõÂho beÏhu; lhuÊta pro uplatneÏnõÂ praÂva na vyÂmeÏnu dluhopisuÊ za akcie (vyÂmeÏnneÂ praÂvo) nebo prÏednostnõÂho praÂva na upisovaÂnõÂ akciõÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ dva tyÂdny,
d) druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a pocÏet
akciõÂ, ktereÂ lze za jeden dluhopis vymeÏnit nebo
upsat; jmenovitaÂ hodnota akciõÂ, ktereÂ mohou byÂt
vymeÏneÏny za vymeÏnitelneÂ dluhopisy, nesmõÂ byÂt
vysÏsÏõÂ, nezÏ je souhrn emisnõÂch kursuÊ dluhopisuÊ, za
neÏzÏ mohou byÂt vymeÏneÏny,
e) emisnõÂ kurs akciõÂ upisovanyÂch s uplatneÏnõÂm prÏednostnõÂho praÂva z prioritnõÂch dluhopisuÊ nebo zpuÊsob, jak bude stanoven.
(3) Pokud spolecÏnost vydala vymeÏnitelneÂ nebo
prioritnõÂ dluhopisy v zaknihovaneÂ podobeÏ, muÊzÏe vyÂmeÏnneÂ nebo prÏednostnõÂ praÂvo vykonat osoba, kteraÂ je
uvedenaÂ v evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ
v den, kdy toto praÂvo mohlo byÂt vykonaÂno poprveÂ
(rozhodnyÂ den).
(4) K tomu, aby bylo prÏednostnõÂ praÂvo z prioritnõÂch dluhopisuÊ vydanyÂch v zaknihovaneÂ podobeÏ samostatneÏ prÏevoditelneÂ, se vyzÏaduje vydaÂnõÂ opcÏnõÂho listu
(§ 217a).
(5) Na prÏednostnõÂ praÂvo z prioritnõÂch dluhopisuÊ
se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 204a odst. 1 azÏ 5 obdobneÏ. Na
vymeÏnitelneÂ a prioritnõÂ dluhopisy se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona upravujõÂcõÂho dluhopisy, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ neÏco jineÂho. Pokud spolecÏnost vydaÂvaÂ
dluhopisy v zaknihovaneÂ podobeÏ, musõÂ emisnõÂ podmõÂnky vymeÏnitelnyÂch dluhopisuÊ a prioritnõÂch dluhopisuÊ obsahovat datum rozhodneÂho dne pro urcÏenõÂ osoby opraÂvneÏneÂ vykonat praÂva z teÏchto dluhopisuÊ.
(6) AkcionaÂrÏi spolecÏnosti majõÂ prÏednostnõÂ praÂvo
na zõÂskaÂnõÂ vymeÏnitelnyÂch a prioritnõÂch dluhopisuÊ. Na
toto prÏednostnõÂ praÂvo se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 204a
obdobneÏ.ª.
50. § 161 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹NabyÂvaÂnõÂ vlastnõÂch zatõÂmnõÂch listuÊ a akciõÂ
§ 161
(1) SpolecÏnost nesmõÂ sama, ani prostrÏednictvõÂm
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jineÂ osoby upisovat vlastnõÂ akcie. SpolecÏnost muÊzÏe nabyÂvat jõÂ vydaneÂ zatõÂmnõÂ listy nebo akcie, jen pokud to
zaÂkon dovoluje.
(2) Pokud akcie upõÂsÏe osoba, kteraÂ jednaÂ vlastnõÂm
jmeÂnem, avsÏak na uÂcÏet spolecÏnosti, jejõÂzÏ akcie se upisujõÂ, platõÂ, zÏe tato osoba upsala akcie na svuÊj uÂcÏet.

nostõÂ nebo jinou osobou jednajõÂcõÂ vlastnõÂm jmeÂnem
na uÂcÏet spolecÏnosti. ZameÏstnaneckeÂ akcie musõÂ byÂt
prodaÂny zameÏstnancuÊm nejpozdeÏji do 12 meÏsõÂcuÊ od
jejich nabytõÂ.
§ 161b

(3) Osoby, ktereÂ podepsaly nebo jejichzÏ jmeÂnem
byla podepsaÂna zakladatelskaÂ smlouva nebo zakladatelskaÂ listina, anebo, v prÏõÂpadeÏ zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ, cÏlenoveÂ prÏedstavenstva jsou povinni spolecÏneÏ
a nerozdõÂlneÏ splatit akcie upsaneÂ v rozporu s prÏedchozõÂmi odstavci.

(1) SpolecÏnost muÊzÏe nabyÂvat vlastnõÂ akcie a zatõÂmnõÂ listy i bez splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v § 161a,
pokud je nabyÂvaÂ:

(4) Osoba uvedenaÂ v odstavci 3 se muÊzÏe sveÂho
zaÂvazku zprostit, pokud prokaÂzÏe, zÏe neveÏdeÏla ani veÏdeÏt nemohla, zÏe upsaÂnõÂ akciõÂ bylo uskutecÏneÏno v rozporu s ustanovenõÂm odstavce 1.ª.

c) z duÊvodu plneÏnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ jõÂ zaÂkonem
nebo na zaÂkladeÏ soudnõÂho rozhodnutõÂ k ochraneÏ
mensÏinovyÂch akcionaÂrÏuÊ, zvlaÂsÏteÏ prÏi sloucÏenõÂ, splynutõÂ nebo rozdeÏlenõÂ, prÏemeÏneÏ nebo zavedenõÂ omezenõÂ prÏevoditelnosti akciõÂ na jmeÂno anebo zrusÏenõÂ
verÏejneÂ obchodovatelnosti akciõÂ,

51. Za § 161 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 161a azÏ 161f, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 161a
(1) SpolecÏnost muÊzÏe nabyÂvat sveÂ vlastnõÂ akcie,
pokud
a) se na nabytõÂ vlastnõÂch akciõÂ usnesla valnaÂ hromada;
usnesenõÂ valneÂ hromady musõÂ obsahovat urcÏenõÂ:
1. nejvysÏsÏõÂho mnozÏstvõÂ akciõÂ, ktereÂ muÊzÏe spolecÏnost nabyÂt, a zpuÊsobu jejich nabytõÂ,
2. doby, na jakou muÊzÏe spolecÏnost akcie nabyÂt,
kteraÂ nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ 18 meÏsõÂcuÊ,
3. prÏi nabytõÂ akciõÂ za uÂplatu nejvysÏsÏõÂ a nejnizÏsÏõÂ
ceny, za nizÏ muÊzÏe spolecÏnost akcie nabyÂt,
b) jmenovitaÂ hodnota vsÏech vlastnõÂch akciõÂ v majetku
spolecÏnosti, vcÏetneÏ akciõÂ, ktereÂ zõÂskala osoba
prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdanaÂ spolecÏnostõÂ nebo jinaÂ osoba, kteraÂ zõÂskala akcie vlastnõÂm
jmeÂnem na uÂcÏet spolecÏnosti, neprÏesaÂhne 10 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti,
c) hodnota zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ zvyÂsÏenaÂ o hodnotu rezervnõÂho fondu vytvorÏeneÂho podle § 161d, 216a
a podle § 217 v rozsahu, v neÏmzÏ muÊzÏe byÂt pouzÏit
jen k uÂhradeÏ ztraÂt spolecÏnosti, neprÏesaÂhne hodnotu cÏisteÂho obchodnõÂho jmeÏnõÂ.
(2) PodmõÂnka stanovenaÂ v odstavci 1 põÂsm. a) nemusõÂ byÂt splneÏna, pokud je nabytõÂ vlastnõÂch akciõÂ nutneÂ
k odvraÂcenõÂ sÏkody, kteraÂ muÊzÏe vzniknout snizÏovaÂnõÂm
kursu akciõÂ spolecÏnosti na verÏejneÂm trhu, pokud se
v pruÊbeÏhu dvou tyÂdnuÊ snõÂzÏõÂ kurs teÏchto akciõÂ na ktereÂmkoli verÏejneÂm trhu o võÂce nezÏ 30 %. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ je prÏedstavenstvo povinno seznaÂmit nejblizÏsÏõÂ
valnou hromadu s duÊvody a uÂcÏelem uskutecÏneÏnyÂch
naÂkupuÊ, s pocÏtem a jmenovitou hodnotou nabytyÂch
akciõÂ, s jejich podõÂlem na zaÂkladnõÂm jmeÏnõÂ spolecÏnosti
a s cenou, kteraÂ za neÏ byla zaplacena.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. a) nemusõÂ byÂt
aplikovaÂno na nabytõÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ spolecÏ-

a) za uÂcÏelem jejich znicÏenõÂ nebo zrusÏenõÂ,
b) jako praÂvnõÂ naÂstupce vstupujõÂcõÂ do vsÏech praÂv osoby, kteraÂ byla jejich majitelem,

d) v soudnõÂ drazÏbeÏ prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ na vymozÏenõÂ pohledaÂvky spolecÏnosti proti majiteli teÏchto
akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se vztahuje i na akcie
nabyÂvaneÂ bezuÂplatneÏ a na zatõÂmnõÂ listy nabyÂvaneÂ od
upisovatele, kteryÂ je v prodlenõÂ se splaÂcenõÂm vkladu,
jestlizÏe spolecÏnost rozhodla o uplatneÏnõÂ postupu podle § 177 odst. 3 azÏ 7.
(3) Akcie a zatõÂmnõÂ listy nabyteÂ podle odstavce 1
põÂsm. b) a akcie nabyteÂ podle odstavce 2 je spolecÏnost
povinna zcizit do 18 meÏsõÂcuÊ od jejich nabytõÂ a akcie
a zatõÂmnõÂ listy nabyteÂ podle odstavce 1 põÂsm. c) a d) je
spolecÏnost povinna zcizit do trÏõÂ let ode dne jejich nabytõÂ.
(4) Pokud spolecÏnost vlastnõÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ
listy ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch v odstavci 3 nebo v § 161a
odst. 1 a 3 nezcizõÂ, je povinna o jejich jmenovitou
hodnotu snõÂzÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ. SpolecÏnost je povinna
snõÂzÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ i v prÏõÂpadeÏ, kdy v duÊsledku nabytõÂ akciõÂ prÏesaÂhla hodnota jejõÂho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
zvyÂsÏenaÂ o hodnotu rezervnõÂho fondu vytvorÏeneÂho
podle § 161d, 216a a podle § 217 v rozsahu, v neÏmzÏ
muÊzÏe byÂt pouzÏit jen k uÂhradeÏ ztraÂt spolecÏnosti, hodnotu cÏisteÂho obchodnõÂho jmeÏnõÂ, a to o hodnotu tohoto
prÏevyÂsÏenõÂ. NesplnõÂ-li spolecÏnost povinnost snõÂzÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ, muÊzÏe ji soud i bez naÂvrhu zrusÏit a narÏõÂdit jejõÂ likvidaci.
(5) NabytõÂm zatõÂmnõÂho listu spolecÏnostõÂ nezanikaÂ
zaÂvazek splatit emisnõÂ kurs akciõÂ, ktereÂ zatõÂmnõÂ list
nahrazuje, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
§ 161c
(1) PraÂvnõÂ uÂkon ucÏineÏnyÂ v rozporu s § 161 azÏ
161b nenõÂ neplatnyÂ, ledazÏe druhaÂ strana nebyla v dobreÂ võÂrÏe.
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(2) SpolecÏnost je povinna zcizit akcie nebo zatõÂmnõÂ listy nabyteÂ v rozporu s ustanovenõÂm § 161 azÏ
161b do jednoho roku ode dne, kdy je nabyla, jinak je
povinna o jejich jmenovitou hodnotu snõÂzÏit zaÂkladnõÂ
jmeÏnõÂ. NesplnõÂ-li spolecÏnost tuto povinnost, muÊzÏe ji
soud i bez naÂvrhu zrusÏit a narÏõÂdit jejõÂ likvidaci.
§ 161d
(1) Pokud spolecÏnost nabude vlastnõÂ akcie nebo
zatõÂmnõÂ listy sama nebo prostrÏednictvõÂm jineÂ osoby
jednajõÂcõÂ svyÂm jmeÂnem, avsÏak na uÂcÏet spolecÏnosti, nemuÊzÏe vykonaÂvat praÂva s nimi spojenaÂ, pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ neÏco jineÂho.
(2) Pokud spolecÏnost vykazuje vlastnõÂ akcie nebo
zatõÂmnõÂ listy ve sveÂm uÂcÏetnictvõÂ v aktivech, musõÂ rezervnõÂ fond po odecÏtenõÂ hodnoty, v nõÂzÏ se vytvorÏil
podle § 216a nebo v nõÂzÏ se podle § 217 vytvaÂrÏõÂ povinneÏ, dosahovat hodnoty, v nõÂzÏ spolecÏnost tyto akcie
vykazuje.
(3) Na vytvorÏenõÂ nebo doplneÏnõÂ rezervnõÂho fondu
pro uÂcÏely uvedeneÂ v odstavci 2 muÊzÏe spolecÏnost pouzÏõÂt
nerozdeÏlenyÂ zisk nebo jineÂ fondy, ktereÂ muÊzÏe spolecÏnost pouzÏõÂt podle sveÂho uvaÂzÏenõÂ.
(4) UstanovenõÂm odstavcuÊ 2 a 3 nenõÂ dotcÏena povinnost vytvaÂrÏet a doplnÏovat rezervnõÂ fond podle § 217.
(5) Pokud spolecÏnost nabude vlastnõÂ akcie nebo
zatõÂmnõÂ listy sama nebo prostrÏednictvõÂm jineÂ osoby
jednajõÂcõÂ svyÂm jmeÂnem, avsÏak na uÂcÏet spolecÏnosti, obsahuje zpraÂva o stavu majetku spolecÏnosti prÏedklaÂdanaÂ
valneÂ hromadeÏ podle § 192 odst. 2 takeÂ alesponÏ tyto
uÂdaje:
a) duÊvody nabytõÂ akciõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo v pruÊbeÏhu
uÂcÏetnõÂho obdobõÂ,
b) pocÏet a jmenovitou hodnotu akciõÂ nabytyÂch a zcizenyÂch v pruÊbeÏhu uÂcÏetnõÂho obdobõÂ, jakozÏ i jejich
podõÂl na zaÂkladnõÂm jmeÏnõÂ ke konci uÂcÏetnõÂho obdobõÂ,
c) soucÏet kupnõÂch cen nakoupenyÂch a prodanyÂch
akciõÂ za uÂcÏetnõÂ obdobõÂ s uvedenõÂm nejnizÏsÏõÂ a nejvysÏsÏõÂ ceny v prÏõÂpadeÏ, zÏe akcie byly nabyty za
uÂplatu,
d) pocÏet a jmenovitou hodnotu vsÏech akciõÂ spolecÏnosti, ktereÂ byly v majetku spolecÏnosti, a jejich
podõÂl na zaÂkladnõÂm jmeÏnõÂ, a to na pocÏaÂtku a na
konci uÂcÏetnõÂho obdobõÂ.
§ 161e
(1) SpolecÏnost nesmõÂ poskytovat zaÂlohy, puÊjcÏky
ani uÂveÏry pro uÂcÏely nabytõÂ jejõÂch akciõÂ ani uÂveÏry nebo
puÊjcÏky poskytnuteÂ na tyto uÂcÏely nebo jineÂ zaÂvazky
souvisejõÂcõÂ s nabyÂvaÂnõÂm jejõÂch akciõÂ zajisÏt'ovat.
(2) SpolecÏnost nebo trÏetõÂ osoba jednajõÂcõÂ vlastnõÂm
jmeÂnem na uÂcÏet spolecÏnosti muÊzÏe vzõÂt do zaÂstavy akcie
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vydaneÂ touto spolecÏnostõÂ jen za podmõÂnek stanovenyÂch v § 161 azÏ 161d.
§ 161f
(1) Na upisovaÂnõÂ, nabyÂvaÂnõÂ a zastavovaÂnõÂ akciõÂ
ovlaÂdajõÂcõÂ osoby osobou, kterou prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdajõÂcõÂ osoba ovlaÂdaÂ, nebo osobou,
kterou prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdaÂ ovlaÂdanaÂ
osoba, se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 161 azÏ 161e obdobneÏ,
prÏicÏemzÏ omezenõÂ uvedeneÂ v § 161a odst. 1 põÂsm. b) se
vztahuje na vesÏkereÂ vlastnõÂ akcie v majetku ovlaÂdajõÂcõÂ
osoby a osob, jezÏ jsou jõÂ prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ
ovlaÂdaÂny.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, pokud
ovlaÂdanaÂ osoba upisuje nebo nabyÂvaÂ akcie ovlaÂdajõÂcõÂ
osoby na uÂcÏet jineÂ osoby, nejde-li o upisovaÂnõÂ nebo
nabyÂvaÂnõÂ akciõÂ na uÂcÏet osoby prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdaneÂ touto ovlaÂdanou osobou anebo na uÂcÏet
osoby ovlaÂdajõÂcõÂ prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ tuto
ovlaÂdanou osobu.ª.
52. § 162 odst. 2 znõÂ:
¹(2) ZaklaÂdajõÂ-li spolecÏnost dva nebo võÂce zakladateluÊ, uzavrÏou zakladatelskou smlouvu. Podpisy na
zakladatelskeÂ smlouveÏ musõÂ byÂt uÂrÏedneÏ oveÏrÏeny. JedinyÂ zakladatel zaklaÂdaÂ spolecÏnost zakladatelskou listinou. SoucÏaÂstõÂ zakladatelskeÂ smlouvy a zakladatelskeÂ
listiny je naÂvrh stanov spolecÏnosti.ª.
53. § 163 znõÂ:
¹§ 163
ZakladatelskaÂ smlouva
(1) ZakladatelskaÂ smlouva nebo zakladatelskaÂ listina musõÂ obsahovat:
a) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti),
b) navrhovaneÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ,
c) pocÏet akciõÂ a jejich jmenovitou hodnotu, podobu,
v nõÂzÏ budou akcie vydaÂny, jakozÏ i urcÏenõÂ, zda akcie
budou znõÂt na jmeÂno nebo na majitele, poprÏõÂpadeÏ
kolik akciõÂ bude znõÂt na jmeÂno a kolik na majitele;
majõÂ-li byÂt vydaÂny akcie ruÊznyÂch druhuÊ, jejich
naÂzev a popis praÂv s nimi spojenyÂch,
d) kolik akciõÂ kteryÂ zakladatel upisuje, jakyÂm vkladem a za jakyÂ emisnõÂ kurs, zpuÊsob a lhuÊtu pro
splacenõÂ emisnõÂho kursu,
e) upisujõÂ-li zakladateleÂ akcie nepeneÏzÏityÂmi vklady,
i urcÏenõÂ prÏedmeÏtu nepeneÏzÏiteÂho vkladu a jeho oceneÏnõÂ dolozÏeneÂ posudkem znalce,
f) alesponÏ prÏiblizÏnou vyÂsÏi naÂkladuÊ, ktereÂ v souvislosti
se zalozÏenõÂm spolecÏnosti vzniknou.
(2) MaÂ-li byÂt spolecÏnost zalozÏena na zaÂkladeÏ vyÂzvy k upisovaÂnõÂ akciõÂ, musõÂ zakladatelskaÂ smlouva
nebo zakladatelskaÂ listina daÂle obsahovat:
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a) mõÂsto a dobu upisovaÂnõÂ akciõÂ, kteraÂ nesmõÂ byÂt
kratsÏõÂ nezÏ dva tyÂdny,
b) postup prÏi upisovaÂnõÂ akciõÂ, zejmeÂna zda uÂcÏinnost
upisovaÂnõÂ akciõÂ prÏi dosazÏenõÂ nebo prÏekrocÏenõÂ navrhovaneÂ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ bude posuzovaÂna
podle toho, kdy k upsaÂnõÂ akciõÂ dosÏlo, nebo zda bez
ohledu na okamzÏik upsaÂnõÂ akciõÂ bude mozÏno kraÂtit jednotlivyÂm upisovateluÊm pocÏet upsanyÂch akciõÂ
podle pomeÏru jmenovityÂch hodnot jimi upsanyÂch
akciõÂ,
c) pokud zakladateleÂ prÏipousÏteÏjõÂ upisovaÂnõÂ akciõÂ prÏevysÏujõÂcõÂch navrhovaneÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ, postup prÏi
takoveÂm upsaÂnõÂ,
d) urcÏenõÂ, na zaÂkladeÏ jakyÂch vkladuÊ mohou zaÂjemci
upisovat akcie,
e) mõÂsto a dobu pro splacenõÂ emisnõÂho kursu,
f) emisnõÂ kurs upisovanyÂch akciõÂ nebo zpuÊsob jeho
urcÏenõÂ; emisnõÂ kurs nebo zpuÊsob jeho urcÏenõÂ musõÂ
byÂt pro vsÏechny upisovatele stejnyÂ, nestanovõÂ-li
zaÂkon jinak,
g) zpuÊsob svolaÂnõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady.
(3) Nikdo nemuÊzÏe byÂt zprosÏteÏn zaÂvazku splatit
vklad s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy dochaÂzõÂ ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti. Proti pohledaÂvce spolecÏnosti na splacenõÂ vkladu nenõÂ prÏõÂpustneÂ zapocÏtenõÂ.ª.
54. Za § 163 se vklaÂdaÂ novyÂ § 163a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 163a
EmisnõÂ kurs akcie
(1) EmisnõÂ kurs akcie nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ jejõÂ
jmenovitaÂ hodnota.
(2) Pokud je emisnõÂ kurs akciõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ jmenovitaÂ
hodnota akciõÂ, tvorÏõÂ rozdõÂl mezi emisnõÂm kursem
a jmenovitou hodnotou akciõÂ emisnõÂ aÂzÏio. Pokud
cÏaÂstka placenaÂ na splacenõÂ emisnõÂho kursu akciõÂ nebo
hodnota splaceneÂho nepeneÏzÏiteÂho vkladu je nizÏsÏõÂ nezÏ
emisnõÂ kurs, zapocÏte se plneÏnõÂ nejprve na emisnõÂ aÂzÏio.
Pokud cÏaÂstka placenaÂ na splacenõÂ emisnõÂho kursu nebo
hodnota splaceneÂho nepeneÏzÏiteÂho vkladu nepostacÏuje
na splacenõÂ splatneÂ cÏaÂsti jmenoviteÂ hodnoty vsÏech
upsanyÂch akciõÂ, zapocÏõÂtaÂvaÂ se postupneÏ na splacenõÂ
splatneÂ cÏaÂsti jmenovityÂch hodnot jednotlivyÂch akciõÂ,
pokud nebude v souladu se stanovami dohodnuto
neÏco jineÂho.
(3) RozdõÂl mezi hodnotou nepeneÏzÏiteÂho vkladu
a jmenovitou hodnotou akciõÂ, ktereÂ majõÂ byÂt vydaÂny
akcionaÂrÏi jako protiplneÏnõÂ, se povazÏuje za emisnõÂ aÂzÏio,
pokud stanovy, zakladatelskaÂ smlouva nebo zakladatelskaÂ listina anebo usnesenõÂ valneÂ hromady neurcÏujõÂ
neÏco jineÂho.ª.
55. § 164 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Zakladatel nebo zakladateleÂ zabezpecÏujõÂ vytvorÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ prÏevysÏujõÂcõÂho jmenovitou

hodnotu jimi upsanyÂch akciõÂ vyÂzvou k upisovaÂnõÂ akciõÂ, kteraÂ musõÂ obsahovat uÂdaje uvedeneÂ v zakladatelskeÂ
smlouveÏ nebo zakladatelskeÂ listineÏ (§ 163).ª.
56. § 165 znõÂ:
¹§ 165
(1) K upsaÂnõÂ akcie na zaÂkladeÏ vyÂzvy podle § 164
odst. 1 dochaÂzõÂ zaÂpisem do listiny upisovateluÊ. ZaÂpis
zahrnuje pocÏet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu,
poprÏõÂpadeÏ druh upisovanyÂch akciõÂ, hodnotu vkladu
s uvedenõÂm, zda se jednaÂ o vklad peneÏzÏityÂ cÏi nepeneÏzÏityÂ, emisnõÂ kurs upsanyÂch akciõÂ, lhuÊty pro splaÂcenõÂ
upsanyÂch akciõÂ, obchodnõÂ jmeÂno nebo naÂzev a sõÂdlo
praÂvnickeÂ osoby nebo jmeÂno a bydlisÏteÏ fyzickeÂ osoby, kteraÂ je upisovatelem, a podpis, jinak je upsaÂnõÂ
neuÂcÏinneÂ (§ 167 odst. 2).
(2) Jde-li o nepeneÏzÏityÂ vklad, zapõÂsÏe se i jeho
prÏedmeÏt a oceneÏnõÂ dolozÏeneÂ posudkem znalce.
(3) Jde-li o peneÏzÏiteÂ vklady, je upisovatel povinen
splatit prÏõÂpadneÂ emisnõÂ aÂzÏio a alesponÏ 10 % jmenoviteÂ
hodnoty upsanyÂch akciõÂ v dobeÏ a na uÂcÏet u banky, ktereÂ
jsou urcÏeny zakladateli ve vyÂzveÏ k upisovaÂnõÂ. NesplnõÂ-li upisovatel tuto povinnost, je upsaÂnõÂ neuÂcÏinneÂ (§ 167
odst. 2).ª.
57. § 166 znõÂ:
¹§ 166
(1) Po upsaÂnõÂ navrhovaneÂho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
mohou zakladateleÂ nebo zakladatel dalsÏõÂ upisovaÂnõÂ odmõÂtnout, nestanovõÂ-li zakladatelskaÂ smlouva nebo zakladatelskaÂ listina neÏco jineÂho. JestlizÏe tak neucÏinõÂ,
rozhodne o prÏijetõÂ nebo odmõÂtnutõÂ upsaÂnõÂ akciõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo po dosazÏenõÂ upsaÂnõÂ navrhovaneÂho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, ustavujõÂcõÂ valnaÂ hromada. Po odmõÂtnutõÂ
upsaÂnõÂ akciõÂ jsou zakladateleÂ povinni spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ bez zbytecÏneÂho odkladu vraÂtit upisovateli cÏaÂstku
zaplacenou po upsaÂnõÂ akciõÂ spolu s uÂrokem ve vyÂsÏi
uÂroku obvykle poskytovaneÂ bankami podle smlouvy
o beÏzÏneÂm uÂcÏtu ke dni, kdy vznikla povinnost vraÂtit
zaplacenou cÏaÂstku, v mõÂsteÏ, v neÏmzÏ maÂ mõÂt spolecÏnost
sõÂdlo.
(2) ZakladateleÂ nebo zakladatel musõÂ dalsÏõÂ upisovaÂnõÂ odmõÂtnout, pokud zakladatelskaÂ smlouva nebo
zakladatelskaÂ listina neprÏipousÏtõÂ upsaÂnõÂ akciõÂ prÏevysÏujõÂcõÂ navrhovaneÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ.ª.
58. § 167 znõÂ:
¹§ 167
(1) UpisovaÂnõÂ akciõÂ je neuÂcÏinneÂ, jestlizÏe do konce
lhuÊty vyhlaÂsÏeneÂ ve vyÂzveÏ k upisovaÂnõÂ akciõÂ nedosaÂhne
jmenovitaÂ hodnota uÂcÏinneÏ upsanyÂch akciõÂ vyÂsÏe navrhovaneÂho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, ledazÏe akcie chybeÏjõÂcõÂ do
teÂto vyÂsÏe jsou do jednoho meÏsõÂce dodatecÏneÏ upsaÂny
zakladateli nebo neÏkteryÂmi z nich.
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(2) Je-li upisovaÂnõÂ akciõÂ podle tohoto zaÂkona neuÂcÏinneÂ, zanikajõÂ praÂva a povinnosti upisovateluÊ z upsaÂnõÂ
akciõÂ a zakladatel nebo zakladateleÂ jsou povinni spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ vraÂtit bez zbytecÏneÂho odkladu upisovateluÊm cÏaÂstku zaplacenou prÏi upsaÂnõÂ akciõÂ spolu
s uÂrokem ve vyÂsÏi uÂroku obvykle poskytovaneÂ bankami podle smlouvy o beÏzÏneÂm uÂcÏtu ke dni, kdy vznikla povinnost vraÂtit zaplacenou cÏaÂstku, v mõÂsteÏ, v neÏmzÏ
meÏla mõÂt spolecÏnost sõÂdlo.ª.
59. § 168 znõÂ:
¹§ 168
(1) UpisovateleÂ, kterÏõÂ upsali akcie na zaÂkladeÏ vyÂzvy podle § 164 odst. 1, jsou povinni splaÂcet upsaneÂ
akcie ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch v listineÏ upisovateluÊ.
UpisovateleÂ, kterÏõÂ upsali akcie v zakladatelskeÂ smlouveÏ nebo zakladatelskeÂ listineÏ, jsou povinni splaÂcet akcie
ve lhuÊteÏ tam uvedeneÂ. PrÏõÂpadneÂ emisnõÂ aÂzÏio a alesponÏ
30 % jmenoviteÂ hodnoty upsanyÂch akciõÂ, ktereÂ majõÂ
byÂt splaceny peneÏzÏityÂmi vklady, jsou upisovateleÂ povinni splatit nejpozdeÏji do zahaÂjenõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ
hromady.
(2) PrÏi splacenõÂ vkladu nebo jeho cÏaÂsti prÏed zaÂpisem spolecÏnosti do obchodnõÂho rejstrÏõÂku vydaÂ
spraÂvce vkladu (§ 60) upisovateli põÂsemneÂ potvrzenõÂ,
ve ktereÂm uvede:
a) druh, formu, podobu, pocÏet a jmenovitou hodnotu
upsanyÂch akciõÂ,
b) celkovou hodnotu emisnõÂho kursu upsanyÂch akciõÂ,
c) rozsah splacenõÂ emisnõÂho kursu upsanyÂch akciõÂ.
(3) SpolecÏnost vymeÏnõÂ toto potvrzenõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu po zaÂpisu spolecÏnosti do obchodnõÂho
rejstrÏõÂku za zatõÂmnõÂ list, pokud jde o upsaneÂ akcie,
jejichzÏ emisnõÂ kurs nebyl splacen v plneÂm rozsahu,
a za akcie, byl-li jejich emisnõÂ kurs zcela splacen.ª.
60. § 170 znõÂ:
¹§ 170
(1) UstavujõÂcõÂ valnaÂ hromada se muÊzÏe konat, jen
kdyzÏ byly uÂcÏinneÏ upsaÂny akcie v hodnoteÏ navrhovaneÂho zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a bylo splaceno alesponÏ 30 %
jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ a prÏõÂpadneÂ emisnõÂ aÂzÏio.
(2) UstavujõÂcõÂ valnaÂ hromada je zpuÊsobilaÂ se usnaÂsÏet, jestlizÏe se jõÂ uÂcÏastnõÂ upisovateleÂ alesponÏ poloviny
upsanyÂch akciõÂ, kterÏõÂ majõÂ praÂvo se zuÂcÏastnit ustavujõÂcõÂ
valneÂ hromady (§ 169 odst. 1) a hlasovat na nõÂ. UstavujõÂcõÂ valneÂ hromadeÏ prÏedsedaÂ prÏi zahaÂjenõÂ zakladatel
nebo jeden ze zakladateluÊ zmocneÏnyÂ k tomu ostatnõÂmi
zakladateli anebo jeho zaÂstupce, dokud nenõÂ zvolen
prÏedseda ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady.
(3) Pro rozhodnutõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady se
vyzÏaduje souhlas veÏtsÏiny hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch upisovateluÊ, kterÏõÂ majõÂ praÂvo zuÂcÏastnit se ustavujõÂcõÂ valneÂ hro-
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mady. TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 171 odst. 2 poslednõÂ veÏta. RozhodnutõÂ schvaÂleneÂ touto veÏtsÏinou muÊzÏe
stanovit, ve kteryÂch prÏõÂpadech se vyzÏaduje jinaÂ veÏtsÏina
nebo souhlas vsÏech prÏõÂtomnyÂch upisovateluÊ opraÂvneÏnyÂch k hlasovaÂnõÂ.ª.
61. § 171 odst. 2 azÏ 5 zneÏjõÂ:
¹(2) Rozhodne-li ustavujõÂcõÂ valnaÂ hromada, zÏe
prÏipousÏtõÂ upsaÂnõÂ akciõÂ nad navrzÏenou vyÂsÏi zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ, rozhodne o jeho noveÂ vyÂsÏi. V tomto prÏõÂpadeÏ je
uÂcÏinneÂ upsaÂnõÂ akciõÂ upisovateli, kterÏõÂ nejdrÏõÂve upsali
akcie do noveÏ stanoveneÂ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a splnili povinnost podle § 168 odst. 1. Pokud võÂce osob
upsalo akcie ve stejneÂ dobeÏ, kraÂtõÂ se pocÏet upsanyÂch
akciõÂ teÏmto upisovateluÊm pomeÏrneÏ. Pokud vyÂzva
k upisovaÂnõÂ akciõÂ umozÏnÏovala kraÂcenõÂ pocÏtu upsanyÂch
akciõÂ, provede se kraÂcenõÂ pomeÏrneÏ podle pomeÏru jmenovityÂch hodnot akciõÂ do vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ. Pokud se upsaÂnõÂ akciõÂ nestalo uÂcÏinnyÂm, pouzÏije se obdobneÏ ustanovenõÂ § 167 odst. 2. Upisovatel akciõÂ nad
puÊvodneÏ navrzÏenou vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nabyÂvaÂ hlasovacõÂho praÂva, jestlizÏe ustavujõÂcõÂ valnaÂ hromada rozhodne o noveÂ vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ tak, zÏe zaÂkladnõÂ
jmeÏnõÂ zahrnuje jõÂm upsaneÂ akcie, a to od okamzÏiku
tohoto rozhodnutõÂ.
(3) UstavujõÂcõÂ valnaÂ hromada schvaluje na zaÂkladeÏ
posudku znalce hodnotu nepeneÏzÏityÂch vkladuÊ a pocÏet
akciõÂ, ktereÂ majõÂ byÂt jako protiplneÏnõÂ na ten kteryÂ vklad
vydaÂny.
(4) Od zakladatelskeÂ smlouvy nebo zakladatelskeÂ
listiny se muÊzÏe s vyÂjimkou zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
ustavujõÂcõÂ valnaÂ hromada odchyÂlit jen se souhlasem
vsÏech prÏõÂtomnyÂch upisovateluÊ.
(5) KonaÂnõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady se osveÏdcÏuje
notaÂrÏskyÂm zaÂpisem, kteryÂ obsahuje kromeÏ usnesenõÂ
i seznam upisovateluÊ, jmenovitou hodnotu akciõÂ upsanyÂch kazÏdyÂm z nich, jakozÏ i vyÂsÏi splaceneÂ cÏaÂsti jõÂm
upsanyÂch akciõÂ, vcÏetneÏ prÏõÂpadneÂho emisnõÂho aÂzÏia,
a zvoleneÂ cÏleny orgaÂnuÊ spolecÏnosti.ª.
62. § 172 odst. 1 a 2 zneÏjõÂ:
¹(1) JestlizÏe se zakladateleÂ v zakladatelskeÂ smlouveÏ dohodnou, zÏe v urcÏiteÂm pomeÏru upisujõÂ celeÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ spolecÏnosti, nevyzÏaduje se vyÂzva k upisovaÂnõÂ akciõÂ a konaÂnõÂ ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady.
(2) PraÂvnõÂ postavenõÂ, ktereÂ maÂ prÏi zalozÏenõÂ spolecÏnosti na zaÂkladeÏ vyÂzvy k upisovaÂnõÂ akciõÂ ustavujõÂcõÂ
valnaÂ hromada, majõÂ zakladateleÂ. UstanovenõÂ § 170
odst. 1 platõÂ obdobneÏ. NevyplyÂvaÂ-li ze zakladatelskeÂ
smlouvy neÏco jineÂho, vyzÏaduje se k rozhodovaÂnõÂ prÏõÂtomnost vsÏech zakladateluÊ a souhlas zakladateluÊ, kterÏõÂ
upsali veÏtsÏinu akciõÂ. RozhodnutõÂ zakladateluÊ musõÂ mõÂt
formu notaÂrÏskeÂho zaÂpisu.ª.

63. § 173 znõÂ:
¹§ 173
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

CÏaÂstka 42

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 142 / 1996

Strana 1486

(1) Stanovy musõÂ obsahovat:
obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo spolecÏnosti,
prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti),
vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a zpuÊsob splaÂcenõÂ akciõÂ,
pocÏet a jmenovitou hodnotu akciõÂ, podobu akciõÂ,
jakozÏ i urcÏenõÂ, zda akcie zneÏjõÂ na jmeÂno nebo na
majitele, nebo kolik akciõÂ znõÂ na jmeÂno a kolik na
majitele,
pocÏet hlasuÊ spojenyÂch s jednou akciõÂ a zpuÊsob
hlasovaÂnõÂ na valneÂ hromadeÏ; pokud spolecÏnost
vydala akcie v ruÊzneÂ jmenoviteÂ hodnoteÏ, pocÏet
hlasuÊ vztahujõÂcõÂ se k teÂ ktereÂ vyÂsÏi jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ,
zpuÊsob svolaÂvaÂnõÂ valneÂ hromady, jejõÂ puÊsobnost
a zpuÊsob jejõÂho rozhodovaÂnõÂ,
urcÏityÂ pocÏet cÏlenuÊ prÏedstavenstva, dozorcÏõÂ rady
nebo jinyÂch orgaÂnuÊ, jakozÏ i vymezenõÂ jejich puÊsobnosti a zpuÊsob rozhodovaÂnõÂ, pokud se zrÏizujõÂ,
zpuÊsob tvorby rezervnõÂho fondu a vyÂsÏi, do ktereÂ je
spolecÏnost povinna jej doplnÏovat, a zpuÊsob doplnÏovaÂnõÂ,
zpuÊsob rozdeÏlenõÂ zisku a uÂhrady ztraÂty,
duÊsledky porusÏenõÂ povinnosti splatit vcÏas upsaneÂ
akcie,
pravidla postupu prÏi zvysÏovaÂnõÂ a snizÏovaÂnõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, zejmeÂna mozÏnost snizÏovat zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ vzetõÂm akciõÂ z obeÏhu,
postup prÏi doplnÏovaÂnõÂ a zmeÏneÏ stanov,
dalsÏõÂ uÂdaje, pokud tak stanovõÂ zaÂkon.

(2) Pokud spolecÏnost rozhoduje o zvyÂsÏenõÂ nebo
snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, o rozdeÏlenõÂ akciõÂ, o zmeÏneÏ
formy nebo druhu akciõÂ anebo omezenõÂ prÏevoditelnosti
akciõÂ na jmeÂno cÏi jejõÂ zmeÏneÏ, nabyÂvaÂ zmeÏna stanov
uÂcÏinnosti ke dni zaÂpisu teÏchto skutecÏnostõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. OstatnõÂ zmeÏny stanov nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti okamzÏikem, kdy o nich rozhodla valnaÂ hromada, pokud z rozhodnutõÂ valneÂ hromady o zmeÏneÏ
stanov nebo ze zaÂkona neplyne, zÏe nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti
pozdeÏji.ª.
64. § 174 znõÂ:
¹§ 174
Stanovy podle potrÏeby rovneÏzÏ upravõÂ
a) vydaÂvaÂnõÂ ruÊznyÂch druhuÊ akciõÂ, pokud vydaÂnõÂ takoveÂho druhu akciõÂ zaÂkon dovoluje, jejich oznacÏenõÂ, pocÏet a praÂva s nimi spojenaÂ,
b) pravidla pro vydaÂvaÂnõÂ dluhopisuÊ podle § 160
a praÂva s nimi spojenaÂ.ª.
65. § 175 odst. 1 znõÂ:
¹(1) RejstrÏõÂkovyÂ soud povolõÂ zaÂpis spolecÏnosti do
obchodnõÂho rejstrÏõÂku, je-li prokaÂzaÂno, zÏe v souladu
s tõÂmto zaÂkonem

a) se rÏaÂdneÏ konala ustavujõÂcõÂ valnaÂ hromada, je-li jejõÂ
konaÂnõÂ prÏedepsaÂno,
b) upisovateleÂ upsali celou hodnotu zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ, splatili prÏõÂpadneÂ emisnõÂ aÂzÏio a alesponÏ
30 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ tvorÏeneÂho peneÏzÏityÂmi
vklady a zcela splatili nepeneÏzÏiteÂ vklady,
c) byly schvaÂleny stanovy spolecÏnosti,
d) byli zvoleni vsÏichni cÏlenoveÂ prÏedstavenstva a dozorcÏõÂ rady,
e) stanovy spolecÏnosti ani zalozÏenõÂ spolecÏnosti nejsou v rozporu se zaÂkonem.ª.
66. V § 175 odst. 3 v prvnõÂ veÏteÏ se spojka ¹aª
nahrazuje cÏaÂrkou a na konci veÏty za slovo ¹hromadyª se prÏipojujõÂ tato slova: ¹ , poprÏõÂpadeÏ posudek
znalce na oceneÏnõÂ nepeneÏzÏiteÂho vkladuª; ve druheÂ
veÏteÏ se za slova ¹o rozhodnutõÂª vklaÂdajõÂ tato slova:
¹zakladatele neboª.
67. § 176 znõÂ:
¹§ 176
(1) Pokud upisovatel nesplatil celyÂ emisnõÂ kurs
upsaneÂ akcie prÏed zaÂpisem spolecÏnosti do obchodnõÂho
rejstrÏõÂku (daÂle jen ¹nesplacenaÂ akcieª), vydaÂ spolecÏnost
bez zbytecÏneÂho odkladu po tomto zaÂpisu upisovateli
zatõÂmnõÂ list nahrazujõÂcõÂ vsÏechny jõÂm upsaneÂ a nesplaceneÂ akcie jednoho druhu.
(2) ZatõÂmnõÂ list obsahuje:
a) oznacÏenõÂ ¹zatõÂmnõÂ listª,
b) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
spolecÏnosti,
c) obchodnõÂ jmeÂno nebo naÂzev a sõÂdlo nebo jmeÂno
a bydlisÏteÏ majitele zatõÂmnõÂho listu,
d) jmenovitou hodnotu tvorÏenou soucÏtem jmenovityÂch hodnot upsanyÂch nesplacenyÂch akciõÂ,
e) pocÏet, podobu a formu akciõÂ, ktereÂ zatõÂmnõÂ list
nahrazuje, poprÏõÂpadeÏ i urcÏenõÂ jejich druhu,
f) splacenou a nesplacenou cÏaÂst emisnõÂho kursu akciõÂ
a lhuÊty pro splaÂcenõÂ emisnõÂho kursu,
g) datum vydaÂnõÂ zatõÂmnõÂho listu a podpis nebo podpisy cÏlenuÊ prÏedstavenstva, kterÏõÂ jsou opraÂvneÏni
jmeÂnem spolecÏnosti jednat.
(3) ZatõÂmnõÂ list je cennyÂm papõÂrem na rÏad, se
kteryÂm jsou spojena praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ z akciõÂ, ktereÂ
zatõÂmnõÂ list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisnõÂ
kurs. JestlizÏe majitel zatõÂmnõÂho listu prÏevede zatõÂmnõÂ
list na jinou osobu prÏed splacenõÂm emisnõÂho kursu
nesplacenyÂch akciõÂ, rucÏõÂ za splacenõÂ zbytku emisnõÂho
kursu. ZnõÂ-li zatõÂmnõÂ list nebo jeho rubopis na jmeÂno
neÏkolika osob, jsou tyto osoby zavaÂzaÂny ke splacenõÂ
nesplaceneÂho emisnõÂho kursu akciõÂ, ktereÂ tento zatõÂmnõÂ
list nahrazuje, spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.
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(4) Na zatõÂmnõÂ list se pouzÏijõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ
o akciõÂch na jmeÂno. Pokud zatõÂmnõÂ list nahrazuje nesplaceneÂ akcie na jmeÂno, jejichzÏ prÏevoditelnost je podle
stanov spolecÏnosti omezena, je stejnyÂm zpuÊsobem
omezena i prÏevoditelnost zatõÂmnõÂho listu.
(5) PrÏedstavenstvo vyzve bez zbytecÏneÂho odkladu po splacenõÂ emisnõÂho kursu nesplacenyÂch akciõÂ
akcionaÂrÏe, aby prÏedlozÏil zatõÂmnõÂ list k vyÂmeÏneÏ za akcie,
nebo na jeho zÏaÂdost zatõÂmnõÂ list za akcie vymeÏnõÂ. Pokud bude splacen emisnõÂ kurs jen neÏkteryÂch nesplacenyÂch akciõÂ, vymeÏnõÂ spolecÏnost zatõÂmnõÂ list za akcie,
jejichzÏ emisnõÂ kurs byl splacen, a za novyÂ zatõÂmnõÂ list
o jmenoviteÂ hodnoteÏ tvorÏeneÂ soucÏtem dosud nesplacenyÂch akciõÂ, ktereÂ novyÂ zatõÂmnõÂ list nahrazuje. Pro postup prÏi vyÂmeÏneÏ zatõÂmnõÂho listu za akcie nebo za novyÂ
zatõÂmnõÂ list se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 213a
odst. 2. Pokud maÂ byÂt vymeÏneÏn zatõÂmnõÂ list za zaknihovaneÂ akcie, postupuje spolecÏnost prÏi vydaÂnõÂ zaknihovanyÂch akciõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona bez zbytecÏneÂho odkladu po vraÂcenõÂ zatõÂmnõÂho listu.ª.
68. § 177 znõÂ:
¹§ 177
(1) Upisovatel je povinen splatit emisnõÂ kurs akciõÂ,
ktereÂ upsal, v dobeÏ urcÏeneÂ ve stanovaÂch, nejpozdeÏji
vsÏak do jednoho roku od vzniku spolecÏnosti. TõÂm
nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 175 odst. 1 põÂsm. b).
(2) PrÏi porusÏenõÂ povinnosti splatit emisnõÂ kurs
upsanyÂch akciõÂ nebo jeho cÏaÂst zaplatõÂ upisovatel uÂroky
z prodlenõÂ urcÏeneÂ ve stanovaÂch, jinak ve vyÂsÏi 20 %
rocÏneÏ.
(3) JestlizÏe upisovatel nesplatõÂ emisnõÂ kurs upsanyÂch akciõÂ nebo jeho splatnou cÏaÂst, vyzve jej prÏedstavenstvo, aby ji splatil ve lhuÊteÏ, kterou urcÏõÂ stanovy
spolecÏnosti, jinak ve lhuÊteÏ do 60 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy.
(4) Po marneÂm uplynutõÂ lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 3 vyloucÏõÂ prÏedstavenstvo upisovatele ze spolecÏnosti
a vyzve jej, aby vraÂtil zatõÂmnõÂ list v prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊteÏ,
kterou mu urcÏõÂ. TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 213d.
VyloucÏenyÂ upisovatel rucÏõÂ spolecÏnosti za splacenõÂ
emisnõÂho kursu jõÂm upsanyÂch akciõÂ.
(5) Pokud vyloucÏenyÂ upisovatel v urcÏeneÂ lhuÊteÏ
zatõÂmnõÂ list nevraÂtõÂ, prohlaÂsõÂ prÏedstavenstvo tento zatõÂmnõÂ list za neplatnyÂ. Toto rozhodnutõÂ uverÏejnõÂ prÏedstavenstvo zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami
pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady; põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ o tom
zasÏle upisovateli a soucÏasneÏ rozhodnutõÂ zverÏejnõÂ.
(6) Pokud prÏedstavenstvo prohlaÂsõÂ zatõÂmnõÂ list za
neplatnyÂ, vydaÂ mõÂsto neÏho novyÂ zatõÂmnõÂ list nebo akcie
osobeÏ schvaÂleneÂ valnou hromadou, kteraÂ splatõÂ emisnõÂ
kurs teÏchto akciõÂ.
(7) Majetek, kteryÂ zõÂskaÂ spolecÏnost prodejem vraÂceneÂho zatõÂmnõÂho listu nebo vydaÂnõÂm noveÂho zatõÂm-
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nõÂho listu anebo akciõÂ podle odstavce 6, pouzÏije k vraÂcenõÂ plneÏnõÂ poskytnuteÂho vyloucÏenyÂm upisovatelem na
splacenõÂ emisnõÂho kursu akciõÂ upsanyÂch vyloucÏenyÂm
upisovatelem a po zapocÏtenõÂ naÂrokuÊ vzniklyÂch spolecÏnosti z porusÏenõÂ jeho povinnostõÂ.ª.
69. § 178 znõÂ:
¹§ 178
(1) AkcionaÂrÏ maÂ praÂvo na podõÂl ze zisku spolecÏnosti (dividendu), kteryÂ valnaÂ hromada podle vyÂsledku
hospodarÏenõÂ schvaÂlila k rozdeÏlenõÂ. Pokud z ustanovenõÂ
stanov tyÂkajõÂcõÂch se prioritnõÂch akciõÂ nevyplyÂvaÂ neÏco
jineÂho, urcÏuje se tento podõÂl pomeÏrem jmenoviteÂ hodnoty jeho akciõÂ k jmenoviteÂ hodnoteÏ akciõÂ vsÏech akcionaÂrÏuÊ.
(2) SpolecÏnost nenõÂ opraÂvneÏna rozdeÏlit zisk mezi
akcionaÂrÏe, pokud cÏisteÂ obchodnõÂ jmeÏnõÂ spolecÏnosti
k poslednõÂmu dni uÂcÏetnõÂho obdobõÂ zjisÏteÏneÂ z rocÏnõÂ
uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky je, nebo by v duÊsledku rozdeÏlenõÂ zisku
bylo, nizÏsÏõÂ nezÏ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ spolecÏnosti, zvyÂsÏeneÂ o
a) upsanou jmenovitou hodnotu akciõÂ, pokud byly
upsaÂny akcie spolecÏnosti na zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ a noveÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ nebylo ke dni sestavenõÂ rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky zapsaÂno v obchodnõÂm
rejstrÏõÂku,
b) rezervnõÂ fond vytvorÏenyÂ ze zisku podle § 217
v cÏaÂsti, kteraÂ muÊzÏe byÂt pouzÏita jen k uÂhradeÏ ztraÂty
spolecÏnosti,
c) rezervnõÂ fond vytvorÏenyÂ podle § 161d a 216a.
(3) PodõÂl cÏlenuÊ prÏedstavenstva a cÏlenuÊ dozorcÏõÂ
rady na zisku (tantieÂmu) muÊzÏe stanovit valnaÂ hromada
ze zisku schvaÂleneÂho k rozdeÏlenõÂ.
(4) Pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak, mohou
se zameÏstnanci spolecÏnosti ve shodeÏ se stanovami podõÂlet na rozdeÏlenõÂ zisku. Stanovy mohou urcÏit, zÏe tento
podõÂl ze zisku lze pouzÏõÂt pouze ke splacenõÂ emisnõÂho
kursu zameÏstnaneckyÂch akciõÂ spolecÏnosti.
(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se pouzÏije obdobneÏ
i na rozdeÏlenõÂ zisku na tantieÂmu a na urcÏenõÂ podõÂlu
zameÏstnancuÊ na zisku. UstanovenõÂ odstavce 9 se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
(6) VyÂsÏe zisku rozdeÏlovaneÂho podle odstavcuÊ 1
azÏ 4 nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ, nezÏ je vyÂsÏe zisku vykaÂzanaÂ
v rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce za poslednõÂ uÂcÏetnõÂ obdobõÂ snõÂzÏenaÂ o povinnyÂ prÏõÂdeÏl do rezervnõÂho fondu podle § 217
a o neuhrazeneÂ ztraÂty a zvyÂsÏenaÂ o nerozdeÏlenyÂ zisk
minulyÂch let a fondy vytvorÏeneÂ ze zisku, ktereÂ spolecÏnost muÊzÏe pouzÏõÂt dle sveÂho volneÂho uvaÂzÏenõÂ.
(7) Pokud jsou v uÂcÏetnictvõÂ spolecÏnosti v aktivech
vykazovaÂny zrÏizovacõÂ vyÂdaje jako nehmotnyÂ investicÏnõÂ
majetek nebo byl nehmotnyÂ investicÏnõÂ majetek prÏedmeÏtem nepeneÏzÏiteÂho vkladu do spolecÏnosti, musõÂ byÂt
tento nehmotnyÂ investicÏnõÂ majetek uÂcÏetneÏ odepsaÂn nejpozdeÏji v pruÊbeÏhu peÏti let od vzniku spolecÏnosti nebo
ode dne splacenõÂ vkladu. Pokud nenõÂ tento nehmotnyÂ
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investicÏnõÂ majetek zcela uÂcÏetneÏ odepsaÂn, nesmõÂ spolecÏnost vyplaÂcet podõÂl na zisku, ledazÏe fondy vytvorÏeneÂ
ze zisku, ktereÂ muÊzÏe spolecÏnost pouzÏõÂvat dle sveÂho
volneÂho uvaÂzÏenõÂ, a nerozdeÏlenyÂ zisk minulyÂch let jsou
nejmeÂneÏ tak vysokeÂ jako uÂcÏetnõÂ zuÊstatkovaÂ cena tohoto
nehmotneÂho investicÏnõÂho majetku.
(8) NestanovõÂ-li stanovy nebo rozhodnutõÂ valneÂ
hromady neÏco jineÂho, je dividenda a tantieÂma splatnaÂ
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy bylo prÏijato usnesenõÂ valneÂ
hromady o rozdeÏlenõÂ zisku.
(9) NeurcÏõÂ-li stanovy nebo usnesenõÂ valneÂ hromady anebo dohoda s akcionaÂrÏem jinak, je spolecÏnost
povinna vyplatit dividendu na sveÂ naÂklady a nebezpecÏõÂ
na adrese akcionaÂrÏe vedeneÂ v seznamu akcionaÂrÏuÊ ke
dni splatnosti dividendy, pokud vydala akcie na
jmeÂno, nebo na adrese vedeneÂ v evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ v cÏaÂsti urcÏeneÂ pro emitenta
k rozhodneÂmu dni, pokud vydala zaknihovaneÂ akcie
na majitele. Pokud spolecÏnost vydala listinneÂ akcie na
majitele, urcÏõÂ mõÂsto vyÂplaty dividendy stanovy nebo
rozhodnutõÂ valneÂ hromady, pokud nebylo dohodnuto
neÏco jineÂho. Nebylo-li mõÂsto vyÂplaty urcÏeno, vyplatõÂ
spolecÏnost dividendu akcionaÂrÏi v mõÂsteÏ sõÂdla spolecÏnosti.
(10) Pokud jsou akcie spolecÏnosti verÏejneÏ obchodovatelneÂ nebo sice verÏejneÏ obchodovatelneÂ nejsou, ale
byly vydaÂny na majitele, je prÏedstavenstvo povinno
oznaÂmit den splatnosti dividendy, mõÂsto a zpuÊsob jejõÂ
vyÂplaty, poprÏõÂpadeÏ rozhodnyÂ den zpuÊsobem urcÏenyÂm
zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady. Pokud vydala spolecÏnost akcie na jmeÂno a stanovy neurcÏujõÂ den splatnosti dividendy, je prÏedstavenstvo povinno zaslat akcionaÂrÏuÊm oznaÂmenõÂ o dnu splatnosti
dividendy bez zbytecÏneÂho odkladu po dni konaÂnõÂ
valneÂ hromady, kteraÂ o vyÂplateÏ dividendy rozhodla,
nezasõÂlaÂ-li spolecÏnost dividendu na sveÂ naÂklady a nebezpecÏõÂ.
(11) PraÂvo na vyÂplatu dividendy je samostatneÏ
prÏevoditelneÂ podle § 156a ode dne, kdy valnaÂ hromada rozhodla o vyÂplateÏ dividendy.ª.
70. § 179 odst. 2 znõÂ:
¹(2) Po dobu trvaÂnõÂ spolecÏnosti ani v prÏõÂpadeÏ jejõÂho zrusÏenõÂ nenõÂ akcionaÂrÏ opraÂvneÏn pozÏadovat vraÂcenõÂ
svyÂch vkladuÊ. Za vraÂcenõÂ vkladuÊ se nepovazÏuje plneÏnõÂ
poskytnuteÂ
a) v duÊsledku snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
b) prÏi vraÂcenõÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ spolecÏnosti,
c) prÏi vraÂcenõÂ zatõÂmnõÂho listu nebo jeho prohlaÂsÏenõÂ za
neplatnyÂ (§ 177),
d) prÏi rozdeÏlovaÂnõÂ podõÂlu na likvidacÏnõÂm zuÊstatku.ª.

71. § 180 znõÂ:
¹§ 180
(1) AkcionaÂrÏ je opraÂvneÏn uÂcÏastnit se valneÂ hromady, hlasovat na nõÂ, maÂ praÂvo pozÏadovat a dostat na
nõÂ vysveÏtlenõÂ zaÂlezÏitostõÂ tyÂkajõÂcõÂch se spolecÏnosti, ktereÂ
jsou prÏedmeÏtem jednaÂnõÂ valneÂ hromady, a uplatnÏovat
naÂvrhy a protinaÂvrhy. Pokud stanovy neurcÏõÂ jinak,
hlasuje se nejprve o protinaÂvrhu akcionaÂrÏe.
(2) HlasovacõÂ praÂvo je spojeno s akciõÂ. Stanovy
musõÂ urcÏit pocÏet hlasuÊ spojenyÂch s akciõÂ tak, aby na
akcie se stejnou jmenovitou hodnotou prÏipadal stejnyÂ
pocÏet hlasuÊ. Pokud spolecÏnost vydaÂvaÂ akcie s ruÊznou
jmenovitou hodnotou, musõÂ byÂt pocÏet hlasuÊ spojenyÂch
s teÏmito akciemi urcÏen ve stejneÂm pomeÏru, jako je
pomeÏr jmenovityÂch hodnot teÏchto akciõÂ. Stanovy mohou omezit vyÂkon hlasovacõÂho praÂva stanovenõÂm nejvysÏsÏõÂho pocÏtu hlasuÊ jednoho akcionaÂrÏe, a to ve stejneÂm
rozsahu pro kazÏdeÂho akcionaÂrÏe nebo i pro akcionaÂrÏe
a jõÂm prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ ovlaÂdaneÂ osoby.ª.
72. § 181 znõÂ:
¹§ 181
(1) AkcionaÂrÏ nebo akcionaÂrÏi, kterÏõÂ majõÂ akcie
nebo zatõÂmnõÂ listy, jejichzÏ jmenovitaÂ hodnota prÏesahuje alesponÏ 10 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, mohou pozÏaÂdat prÏedstavenstvo o svolaÂnõÂ mimorÏaÂdneÂ valneÂ hromady k projednaÂnõÂ navrzÏenyÂch zaÂlezÏitostõÂ.
(2) PrÏedstavenstvo svolaÂ mimorÏaÂdnou valnou
hromadu tak, aby se konala nejpozdeÏji do 40 dnuÊ
ode dne, kdy mu dosÏla zÏaÂdost o jejõÂ svolaÂnõÂ. LhuÊta
uvedenaÂ v § 184 odst. 4 se zkracuje na 15 dnuÊ.
(3) NesplnõÂ-li prÏedstavenstvo povinnost podle
odstavce 2, rozhodne soud na zÏaÂdost akcionaÂrÏe nebo
akcionaÂrÏuÊ uvedenyÂch v odstavci 1 o tom, zÏe je zmocnÏuje svolat mimorÏaÂdnou valnou hromadu. SoucÏasneÏ
muÊzÏe soud urcÏit i bez naÂvrhu prÏedsedu valneÂ hromady. Pro uÂcÏely tohoto rÏõÂzenõÂ je soud opraÂvneÏn vyzÏaÂdat si vyÂpis z evidence zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ.
(4) PozvaÂnka na mimorÏaÂdnou valnou hromadu
nebo oznaÂmenõÂ o jejõÂm konaÂnõÂ musõÂ obsahovat vyÂrok
rozhodnutõÂ podle odstavce 3 s uvedenõÂm soudu, kteryÂ
rozhodnutõÂ vydal, a dne, kdy rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ
moci.
(5) NaÂklady soudnõÂho rÏõÂzenõÂ a konaÂnõÂ valneÂ hromady nese spolecÏnost. Za zaÂvazek uhradit naÂklady
rÏõÂzenõÂ a konaÂnõÂ valneÂ hromady rucÏõÂ cÏlenoveÂ prÏedstavenstva spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ. SpolecÏnost maÂ praÂvo
na naÂhradu sÏkody, kteraÂ jõÂ vznikla uÂhradou naÂkladuÊ
soudnõÂho rÏõÂzenõÂ vuÊcÏi cÏlenuÊm prÏedstavenstva.ª.
73. § 182 znõÂ:
¹§ 182
(1) Na zÏaÂdost akcionaÂrÏe nebo akcionaÂrÏuÊ uvedenyÂch v § 181 odst. 1
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a) prÏedstavenstvo zarÏadõÂ jimi urcÏenou zaÂlezÏitost na
porÏad jednaÂnõÂ valneÂ hromady; pokud zÏaÂdost dosÏla po zaslaÂnõÂ pozvaÂnky na valnou hromadu nebo
po uverÏejneÏnõÂ oznaÂmenõÂ o jejõÂm konaÂnõÂ, uverÏejnõÂ
prÏedstavenstvo doplneÏnõÂ porÏadu jednaÂnõÂ valneÂ
hromady ve lhuÊteÏ do deseti dnuÊ prÏed konaÂnõÂm
valneÂ hromady zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem
a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady; jestlizÏe
takoveÂ uverÏejneÏnõÂ nenõÂ jizÏ mozÏneÂ, lze urcÏenou
zaÂlezÏitost na porÏad jednaÂnõÂ teÂto valneÂ hromady
zarÏadit jen postupem podle § 185 odst. 4,
b) dozorcÏõÂ rada prÏezkoumaÂ vyÂkon puÊsobnosti prÏedstavenstva v zaÂlezÏitostech urcÏenyÂch v zÏaÂdosti,
c) dozorcÏõÂ rada uplatnõÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody,
ktereÂ maÂ spolecÏnost vuÊcÏi cÏlenovi prÏedstavenstva,
d) prÏedstavenstvo podaÂ zÏalobu na splacenõÂ emisnõÂho
kursu akciõÂ proti akcionaÂrÏuÊm, kterÏõÂ jsou v prodlenõÂ
s jeho splacenõÂm, nebo uplatnõÂ postup podle § 177.
(2) Pokud dozorcÏõÂ rada nebo prÏedstavenstvo bez
zbytecÏneÂho odkladu nesplnõÂ zÏaÂdost akcionaÂrÏe, mohou
akcionaÂrÏi uvedenõÂ v § 181 odst. 1 uplatnit praÂvo na
naÂhradu sÏkody nebo na splacenõÂ emisnõÂho kursu akciõÂ
jmeÂnem spolecÏnosti sami.ª.
74. § 183 znõÂ:
¹§ 183
Neplatnost usnesenõÂ valneÂ hromady
(1) O prohlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂ valneÂ hromady za
neplatneÂ platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 131.
(2) ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 se nelze domaÂhat:
a) pro porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo stanov, jehozÏ
duÊsledkem je jen nepodstatneÂ porusÏenõÂ praÂv osob
opraÂvneÏnyÂch domaÂhat se rozhodnutõÂ podle odstavce 1 nebo jinyÂch osob, zejmeÂna pokud pozvaÂnka na valnou hromadu nebo oznaÂmenõÂ o konaÂnõÂ valneÂ hromady neobsahuje naÂlezÏitosti podle
§ 184 odst. 5 põÂsm. c), § 202 odst. 2 põÂsm. a), d)
nebo jestlizÏe podstatneÂ porusÏenõÂ praÂv nemeÏlo zaÂvazÏneÂ praÂvnõÂ naÂsledky,
b) pokud by postupem podle odstavce 1 dosÏlo k podstatneÂmu zaÂsahu do praÂv zõÂskanyÂch v dobreÂ võÂrÏe
trÏetõÂmi osobami,
c) v prÏõÂpadech podle § 220a, pokud byl na zaÂkladeÏ
rozhodnutõÂ valneÂ hromady jizÏ proveden prÏõÂslusÏnyÂ
zaÂpis v obchodnõÂm rejstrÏõÂku.ª.
75. Za § 183 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 183a azÏ 183d, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ
§ 183a
(1) VerÏejnyÂm naÂvrhem (§ 276) smlouvy o koupi
akciõÂ se navrhovatel obracõÂ na neurcÏiteÂ osoby s naÂvrhem
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na uzavrÏenõÂ smlouvy o koupi urcÏityÂch akciõÂ za smluvnõÂch podmõÂnek v naÂvrhu uvedenyÂch.
(2) VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ uverÏejnõÂ
navrhovatel zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami
pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady a zverÏejnõÂ jej.
(3) VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ muÊzÏe
obsahovat omezenõÂ nejvysÏsÏõÂm pocÏtem akciõÂ, na neÏzÏ se
vztahuje, nebo podmõÂnku spocÏõÂvajõÂcõÂ v tom, zÏe pocÏet
akciõÂ obsazÏenyÂ v oznaÂmenõÂ nebo oznaÂmenõÂch o prÏijetõÂ
naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ dosaÂhne alesponÏ pocÏtu
akciõÂ v neÏm uvedenyÂch.
(4) VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ musõÂ
obsahovat alesponÏ :
a) obchodnõÂ jmeÂno nebo naÂzev a sõÂdlo nebo jmeÂno
a bydlisÏteÏ navrhovatele a vyÂsÏi jeho podõÂlu na hlasovacõÂch praÂvech spolecÏnosti podle § 66a,
b) oznacÏenõÂ akciõÂ, na neÏzÏ se verÏejnyÂ naÂvrh vztahuje,
s uvedenõÂm jejich druhu, formy, podoby, jmenoviteÂ hodnoty a u verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂ
i jejich oznacÏenõÂ podle mezinaÂrodnõÂho systeÂmu
cÏõÂslovaÂnõÂ pro identifikaci cennyÂch papõÂruÊ (ISIN),
c) cenu za jednu akcii, kteraÂ musõÂ byÂt pro vsÏechny
zaÂjemce stejnaÂ,
d) zpuÊsob oznaÂmenõÂ o prÏijetõÂ verÏejneÂho naÂvrhu
smlouvy o koupi akciõÂ,
e) dobu zaÂvaznosti verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy
o koupi akciõÂ, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ dva
tyÂdny,
f) pravidla postupu podle odstavcuÊ 7 a 8,
g) lhuÊtu a zpuÊsob prÏevodu akciõÂ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem
smlouvy o koupi akciõÂ, a lhuÊtu a zpuÊsob placenõÂ
kupnõÂ ceny,
h) pocÏet akciõÂ, je-li uzavrÏenõÂ smlouvy o koupi akciõÂ
omezeno nebo podmõÂneÏno podle odstavce 3,
i) pokud jsou prÏedmeÏtem verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy
o koupi akciõÂ verÏejneÏ obchodovatelneÂ akcie,
i zdroje financovaÂnõÂ kupnõÂ ceny, duÊvod, procÏ byl
verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ ucÏineÏn, dosavadnõÂ podõÂl navrhovatele na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂch podle § 183b odst. 1 a jeho zaÂmeÏry
tyÂkajõÂcõÂ se dalsÏõÂ cÏinnosti akcioveÂ spolecÏnosti, jestlizÏe by mohl nabyÂt na zaÂkladeÏ verÏejneÂho naÂvrhu
smlouvy akcie, jejichzÏ jmenovitaÂ hodnota prÏesaÂhne 10 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti.
(5) VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ lze odvolat nebo zmeÏnit, jen pokud je to v neÏm vyÂslovneÏ
uvedeno, a to, pokud nejde o zvyÂsÏenõÂ ceny nebo
zmeÏnu pocÏtu akciõÂ podle odstavce 3, jen do doby,
kdy bylo navrhovateli dorucÏeno prvnõÂ oznaÂmenõÂ o prÏijetõÂ naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ. OdvolaÂnõÂ nebo
zmeÏna verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ musõÂ
byÂt uverÏejneÏny stejnyÂm zpuÊsobem jako verÏejnyÂ naÂvrh
smlouvy o koupi akciõÂ. V prÏõÂpadeÏ zvyÂsÏenõÂ kupnõÂ ceny
se stejnyÂm zpuÊsobem meÏnõÂ kupnõÂ ceny i ve smlouvaÂch
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o koupi akciõÂ, ktereÂ jizÏ byly na zaÂkladeÏ verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy o koupi teÏchto akciõÂ uzavrÏeny. V prÏõÂpadeÏ
zvyÂsÏenõÂ ceny nebo zmeÏny nejvysÏsÏõÂho nebo nejnizÏsÏõÂho
pocÏtu akciõÂ podle odstavce 3 beÏzÏõÂ doba zaÂvaznosti verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ od zverÏejneÏnõÂ
zmeÏn znovu.
(6) Smlouva na zaÂkladeÏ verÏejneÂho
smlouvy o koupi akciõÂ je uzavrÏena:

naÂvrhu

a) dorucÏenõÂm oznaÂmenõÂ o prÏijetõÂ naÂvrhu smlouvy
navrhovateli zpuÊsobem uvedenyÂm ve verÏejneÂm
naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ, nenõÂ-li verÏejnyÂ naÂvrh omezen urcÏityÂm pocÏtem akciõÂ; jestlizÏe verÏejnyÂ
naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ obsahuje podmõÂnku
podle odstavce 3, je navrhovatel povinen oznaÂmit
vsÏem osobaÂm, ktereÂ tento naÂvrh smlouvy prÏijaly,
zda byla nebo nebyla podmõÂnka splneÏna,
b) dorucÏenõÂm potvrzenõÂ navrhovatele o uzavrÏenõÂ
smlouvy o koupi akciõÂ, v rozsahu uvedeneÂm
v potvrzenõÂ, osobeÏ, kteraÂ oznaÂmila navrhovateli
prÏijetõÂ naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ zpuÊsobem
uvedenyÂm ve verÏejneÂm naÂvrhu, jestlizÏe se tento
naÂvrh vztahuje jen na urcÏityÂ pocÏet akciõÂ; navrhovatel je povinen potvrdit uzavrÏenõÂ smlouvy o koupi
akciõÂ, pokud pocÏet akciõÂ podle oznaÂmenõÂ o prÏijetõÂ
naÂvrhu smlouvy neprÏesaÂhl pocÏet akciõÂ, na neÏzÏ byl
verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ podle odstavce 3 omezen, v celeÂm rozsahu uvedeneÂm
v oznaÂmenõÂ o jeho prÏijetõÂ, a pokud byl stanovenyÂ
pocÏet akciõÂ uvedenyÂ v oznaÂmenõÂ nebo oznaÂmenõÂch
o prÏijetõÂ naÂvrhu smlouvy prÏekrocÏen, je navrhovatel povinen potvrdit uzavrÏenõÂ smlouvy o koupi
akciõÂ tak, zÏe kazÏdaÂ osoba, kteraÂ naÂvrh smlouvy
o koupi akciõÂ prÏijala, bude uspokojena pomeÏrneÏ,
prÏicÏemzÏ vyÂpocÏet pomeÏrneÂho mnozÏstvõÂ akciõÂ se
zaokrouhluje na celeÂ akcie doluÊ s tõÂm, zÏe pocÏet
akciõÂ uvedenyÂ ve verÏejneÂm naÂvrhu smlouvy platõÂ
za snõÂzÏenyÂ o vyÂsledek zaokrouhlovaÂnõÂ.
(7) Navrhovatel je povinen oznaÂmit splneÏnõÂ nebo
nesplneÏnõÂ podmõÂnky anebo potvrdit prÏijetõÂ verÏejneÂho
naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ zpuÊsobem a ve lhuÊteÏ
v neÏm uvedeneÂ, nejdeÂle vsÏak do jednoho meÏsõÂce po
uplynutõÂ doby zaÂvaznosti verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy,
jinak se povazÏuje podmõÂnka za splneÏnou nebo prÏijetõÂ
naÂvrhu za potvrzeneÂ. Navrhovatel nesmõÂ potvrdit uzavrÏenõÂ smlouvy prÏed uplynutõÂm doby zaÂvaznosti verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ.
(8) KazÏdyÂ, kdo prÏijal verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy
o koupi akciõÂ, je opraÂvneÏn prÏijetõÂ odvolat do doby,
nezÏ dosÏlo k uzavrÏenõÂ smlouvy. Pokud byla smlouva
o koupi akciõÂ uzavrÏena, muÊzÏe osoba, kteraÂ naÂvrh
smlouvy prÏijala, od smlouvy o koupi akciõÂ odstoupit
do uplynutõÂ doby zaÂvaznosti verÏejneÂho naÂvrhu
smlouvy o koupi akciõÂ.
(9) VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ, oznaÂmenõÂ o jeho prÏijetõÂ nebo o splneÏnõÂ podmõÂnky, odvolaÂnõÂ

tohoto prÏijetõÂ a odstoupenõÂ od smlouvy o koupi akciõÂ
podle odstavce 8 musõÂ mõÂt põÂsemnou formu.
(10) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 9 se pouzÏije obdobneÏ i na zatõÂmnõÂ listy nebo vyÂmeÏnu akciõÂ za akcie
jineÂ spolecÏnosti. Pokud je prÏedmeÏtem verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy vyÂmeÏna akciõÂ za akcie jineÂ spolecÏnosti,
obsahuje verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy mõÂsto kupnõÂ ceny
urcÏenõÂ pomeÏru, v jakeÂm se akcie vymeÏnÏujõÂ.
§ 183b
(1) Pokud jsou akcie spolecÏnosti verÏejneÏ obchodovatelneÂ, je akcionaÂrÏ, kteryÂ zõÂskaÂ bud' saÂm, nebo spolecÏneÏ s jinyÂmi osobami jednaÂnõÂm ve shodeÏ (§ 66b) podõÂl
na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂch, s nimizÏ je spojeno hlasovacõÂ praÂvo (daÂle jen ¹podõÂl na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂchª), v rozsahu jedneÂ poloviny,
a daÂle v rozsahu dvou trÏetin nebo trÏõÂ cÏtvrtin soucÏtu
jmenoviteÂ hodnoty vsÏech akciõÂ spolecÏnosti, s nimizÏ je
spojeno hlasovacõÂ praÂvo, anebo tento podõÂl prÏekrocÏõÂ,
povinen ucÏinit verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi ostatnõÂch verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂ teÂto spolecÏnosti,
s nimizÏ je spojeno hlasovacõÂ praÂvo, do 60 dnuÊ ode
dne, kteryÂ naÂsleduje po dnu, v neÏmzÏ akcionaÂrÏ kdykoliv
tento podõÂl zõÂskaÂ nebo prÏekrocÏõÂ. Pro uÂcÏely tohoto
ustanovenõÂ se prioritnõÂ akcie, u nichzÏ stanovy vylucÏujõÂ
hlasovacõÂ praÂvo, povazÏujõÂ za akcie, s nimizÏ nenõÂ spojeno hlasovacõÂ praÂvo, a to i v prÏõÂpadech, kdy podle
zaÂkona toto hlasovacõÂ praÂvo docÏasneÏ nabyÂvajõÂ.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje
a) na CÏeskou republiku, staÂtnõÂ organizace a CÏeskou
naÂrodnõÂ banku,
b) na praÂvnõÂho naÂstupce, kteryÂ vstupuje do vsÏech
praÂv a zaÂvazkuÊ akcionaÂrÏe, pokud tento akcionaÂrÏ
povinnost podle odstavce 1 jizÏ splnil.
(3) Do podõÂlu na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂch podle odstavce 1 se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ akcie, ktereÂ
nabyÂvaÂ veÏrÏitel za uÂcÏelem zajisÏteÏnõÂ sveÂ pohledaÂvky,
a akcie, ktereÂ spravuje obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry
nebo investicÏnõÂ spolecÏnost pro jineÂ osoby nebo ktereÂ
nabyÂvaÂ obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry za uÂcÏelem jejich
prodeje jineÂ osobeÏ.
(4) Pokud vznikla akcionaÂrÏi povinnost podle odstavce 1 v duÊsledku deÏdeÏnõÂ akciõÂ, beÏzÏõÂ lhuÊta tam uvedenaÂ ode dne, kteryÂ naÂsleduje po dnu, kdy nabylo
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu o deÏdictvõÂ.
(5) Postup prÏi uzavõÂraÂnõÂ smlouvy o koupi akciõÂ na
zaÂkladeÏ verÏejneÂho naÂvrhu podle odstavce 1 se rÏõÂdõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂmi § 183a a 183c.
(6) Povinnost ucÏinit verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy
o koupi akciõÂ podle odstavce 1 zanikaÂ, pokud akcionaÂrÏ
snõÂzÏõÂ svuÊj podõÂl na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂch
pod rozsah, kteryÂ zalozÏil jeho povinnost ucÏinit verÏejnyÂ
naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ, ve lhuÊteÏ uvedeneÂ v od-
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stavci 1 nebo 4. Povinnost podle odstavce 1 nevznikaÂ,
nelze-li urcÏit cenu akcie podle § 183c.
(7) Po dobu zaÂvaznosti verÏejneÂho naÂvrhu
smlouvy o koupi akciõÂ podle odstavce 1 nesmõÂ navrhovatel smluvneÏ nabyÂvat akcie, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem
verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ jinak, nejde-li o jejich nabytõÂ:
a) vyÂmeÏnou za vymeÏnitelneÂ dluhopisy, jezÏ byly majetkem navrhovatele prÏed zverÏejneÏnõÂm verÏejneÂho
naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ,
b) v duÊsledku uplatneÏnõÂ prÏednostnõÂho praÂva nebo
praÂva opce, ktereÂ navrhovatel nabyl v dobreÂ võÂrÏe
prÏed vznikem povinnosti podle odstavce 1,
c) v duÊsledku uplatneÏnõÂ praÂva jineÂ osoby, k neÏmuzÏ
byla tato osoba opraÂvneÏna prÏed zverÏejneÏnõÂm verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ, na jehozÏ
zaÂkladeÏ byl navrhovatel povinen tyto akcie koupit.
(8) Pokud k zõÂskaÂnõÂ podõÂlu na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂch dosÏlo jednaÂnõÂm ve shodeÏ (§ 66b),
majõÂ povinnost podle odstavce 1 vsÏechny osoby jednajõÂcõÂ ve shodeÏ ; tato povinnost je splneÏna, ucÏinõÂ-li verÏejnyÂ
naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ kteraÂkoliv z nich. Ze
smluv vzniklyÂch prÏijetõÂm verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy
o koupi akciõÂ jsou osoby, ktereÂ jednaly ve shodeÏ, zavaÂzaÂny spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ. Navrhovatel je povinen
ve verÏejneÂm naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ uveÂst uÂdaje
o vsÏech osobaÂch, ktereÂ ve shodeÏ jednaly.
§ 183c
(1) Pokud je verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ
cÏineÏn proto, zÏe povinnost ucÏinit takovyÂ naÂvrh smlouvy
uklaÂdaÂ navrhovateli zaÂkon nebo stanovy spolecÏnosti
(daÂle jen ¹povinnyÂ verÏejnyÂ naÂvrh smlouvyª), nesmõÂ
byÂt omezen na urcÏityÂ pocÏet akciõÂ ani podmõÂneÏn podle
§ 183a odst. 3, ledazÏe jde o stahovaÂnõÂ akciõÂ z obeÏhu za
uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ (§ 213c), a jeho zaÂvaznost nemuÊzÏe byÂt kratsÏõÂ nezÏ 60 dnuÊ ode dne, kdy byl
povinnyÂ verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy zverÏejneÏn.
(2) OdvolaÂnõÂ verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy podle
odstavce 1 je neprÏõÂpustneÂ. VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy podle odstavce 1 nelze po zverÏejneÏnõÂ meÏnit.
(3) Pokud se povinnyÂ verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy tyÂkaÂ
verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂ, musõÂ byÂt cena za
jednu akcii stanovena alesponÏ jako vaÂzÏenyÂ pruÊmeÏr
cen, ktereÂ byly uverÏejneÏny z obchoduÊ uskutecÏneÏnyÂch
na verÏejnyÂch trzõÂch v dobeÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ prÏede dnem,
kdy vznikla povinnost ucÏinit verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy.
§ 183d
OznamovacõÂ povinnost
(1) Osoba nebo osoby jednajõÂcõÂ ve shodeÏ, ktereÂ
zõÂskajõÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech (§ 66a) spolecÏnosti, kteraÂ maÂ verÏejneÏ obchodovatelneÂ akcie, v roz-

Strana 1491

sahu jedneÂ desetiny nebo võÂce vsÏech hlasovacõÂch praÂv
spojenyÂch s akciemi spolecÏnosti, oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost põÂsemneÏ spolecÏnosti a StrÏedisku cennyÂch papõÂruÊ,
ktereÂ ji uverÏejnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona. JestlizÏe
osoba nebo osoby, ktereÂ toto oznaÂmenõÂ ucÏinily, zvyÂsÏõÂ
poteÂ svuÊj podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech o jednu dvacetinu nebo võÂce vsÏech hlasovacõÂch praÂv nebo snõÂzÏõÂ svuÊj
podõÂl o jednu dvacetinu nebo võÂce vsÏech hlasovacõÂch
praÂv, jsou povinny kazÏdou tuto zmeÏnu oznaÂmit StrÏedisku cennyÂch papõÂruÊ a spolecÏnosti. JestlizÏe podõÂl poklesl pod jednu desetinu vsÏech hlasovacõÂch praÂv po
poslednõÂm oznaÂmenõÂ, dalsÏõÂ oznaÂmenõÂ se nevyzÏaduje,
ledazÏe je tento podõÂl opeÏt prÏekrocÏen.
(2) Osoba nebo osoby, ktereÂ majõÂ oznamovacõÂ
povinnost podle odstavce 1, ucÏinõÂ StrÏedisku cennyÂch
papõÂruÊ a spolecÏnosti oznaÂmenõÂ do trÏõÂ dnuÊ poteÂ, co
zõÂskaly prÏõÂslusÏnyÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech. Osoba
nebo skupina osob, ktereÂ jsou v prodlenõÂ s plneÏnõÂm
oznamovacõÂ povinnosti, nesmõÂ zõÂskat dalsÏõÂ akcie teÂto
spolecÏnosti, dokud nenõÂ toto oznaÂmenõÂ odeslaÂno StrÏedisku cennyÂch papõÂruÊ. HlasovacõÂ praÂva, jichzÏ se prodlenõÂ s plneÏnõÂm oznamovacõÂ povinnosti tyÂkaÂ, nesmeÏjõÂ
byÂt vykonaÂvaÂna, dokud nebylo oznaÂmenõÂ ucÏineÏno,
a daÂle po dobu jednoho roku od porusÏenõÂ oznamovacõÂ
povinnosti, ledazÏe valnaÂ hromada vyhovõÂ zÏaÂdosti
o zrusÏenõÂ zaÂkazu hlasovaÂnõÂ.
(3) OznaÂmenõÂ podle odstavce 1 musõÂ obsahovat
obchodnõÂ jmeÂno nebo naÂzev a sõÂdlo nebo jmeÂno a bydlisÏteÏ povinneÂ osoby, vyÂsÏi jejõÂho podõÂlu na hlasovacõÂch
praÂvech ve strukturÏe hlasovacõÂch praÂv podle § 66a
s uvedenõÂm dne, kdy rozhodnyÂ podõÂl zõÂskala nebo
kdy jejõÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech poklesl pod rozhodnyÂ podõÂl.
(4) OznamovacõÂ povinnost podle odstavce 1
nemaÂ:
a) akcionaÂrÏ, kteryÂ je ovlaÂdanou osobou, pokud ovlaÂdajõÂcõÂ osoba splnõÂ jeho oznamovacõÂ povinnost prÏi
plneÏnõÂ sveÂ oznamovacõÂ povinnosti,
b) majitel zaknihovanyÂch akciõÂ, pokud jeho podõÂl na
hlasovacõÂch praÂvech je urcÏen pouze pocÏtem jeho
akciõÂ.ª.
76. § 184 znõÂ:
¹§ 184
(1) NejvysÏsÏõÂm orgaÂnem spolecÏnosti je valnaÂ hromada. AkcionaÂrÏ se zuÂcÏastnÏuje valneÂ hromady osobneÏ
anebo v zastoupenõÂ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ plneÂ moci (daÂle
jen ¹prÏõÂtomnyÂ akcionaÂrÏª). ZaÂstupcem akcionaÂrÏe nemuÊzÏe byÂt cÏlen prÏedstavenstva nebo dozorcÏõÂ rady spolecÏnosti.
(2) Pokud spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie,
mohou stanovy nebo rozhodnutõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂ valneÂ
hromady urcÏit den, kteryÂ je rozhodnyÂ k uÂcÏasti na
valneÂ hromadeÏ. Tento den vsÏak nemuÊzÏe o võÂce nezÏ
sedm kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ a meÂneÏ nezÏ dva kalendaÂrÏnõÂ
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dny prÏedchaÂzet dnu konaÂnõÂ valneÂ hromady. Pokud
nebude rozhodnyÂ den takto urcÏen, platõÂ, zÏe rozhodnyÂm dnem je sedmyÂ kalendaÂrÏnõÂ den prÏede dnem konaÂnõÂ valneÂ hromady. PrÏedstavenstvo je povinno podat
zÏaÂdost o vyÂpis ze zaÂkonneÂ evidence cennyÂch papõÂruÊ
k rozhodneÂmu dni.
(3) ValnaÂ hromada se konaÂ nejmeÂneÏ jednou za rok
ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ stanovami, nejpozdeÏji vsÏak do osmi
meÏsõÂcuÊ od poslednõÂho dne uÂcÏetnõÂho obdobõÂ a svolaÂvaÂ
ji prÏedstavenstvo, poprÏõÂpadeÏ jeho cÏlen, pokud se prÏedstavenstvo na jejõÂm svolaÂnõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu
neusneslo a zaÂkon stanovõÂ povinnost valnou hromadu
svolat anebo pokud prÏedstavenstvo nenõÂ dlouhodobeÏ
schopno se usnaÂsÏet, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(4) PrÏedstavenstvo je povinno uverÏejnit pozvaÂnku
na valnou hromadu nebo oznaÂmenõÂ o jejõÂm svolaÂnõÂ
zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami. U spolecÏnosti s akciemi na jmeÂno uverÏejnÏuje prÏedstavenstvo
pozvaÂnku tak, zÏe ji zasÏle vsÏem akcionaÂrÏuÊm na adresu
sõÂdla nebo bydlisÏteÏ uvedenou v seznamu akcionaÂrÏuÊ
nejmeÂneÏ 30 dnõÂ prÏed konaÂnõÂm valneÂ hromady. U spolecÏnosti s akciemi na majitele uverÏejnÏuje prÏedstavenstvo v teÂto lhuÊteÏ oznaÂmenõÂ o konaÂnõÂ valneÂ hromady
vhodnyÂm zpuÊsobem urcÏenyÂm stanovami, jinak nejmeÂneÏ ve dvou celostaÂtneÏ distribuovanyÂch denõÂcõÂch.
(5) PozvaÂnka na valnou hromadu nebo oznaÂmenõÂ
o konaÂnõÂ valneÂ hromady obsahuje alesponÏ :
a) obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo spolecÏnosti,
b) mõÂsto, datum a hodinu konaÂnõÂ valneÂ hromady,
c) oznacÏenõÂ, zda se svolaÂvaÂ rÏaÂdnaÂ, mimorÏaÂdnaÂ nebo
naÂhradnõÂ valnaÂ hromada,
d) porÏad jednaÂnõÂ valneÂ hromady,
e) rozhodnyÂ den k uÂcÏasti na valneÂ hromadeÏ, pokud
spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie.
(6) MõÂsto, datum a hodina konaÂnõÂ valneÂ hromady
musõÂ byÂt urcÏeny tak, aby co nejmeÂneÏ omezovaly mozÏnost akcionaÂrÏuÊ uÂcÏastnit se valneÂ hromady.
(7) Valnou hromadu lze odvolat nebo zmeÏnit datum jejõÂho konaÂnõÂ na pozdeÏjsÏõÂ dobu. OdvolaÂnõÂ valneÂ
hromady nebo zmeÏna data jejõÂho konaÂnõÂ musõÂ byÂt
oznaÂmeny zpuÊsobem stanovenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady, a to nejpozdeÏji jeden
tyÂden prÏed oznaÂmenyÂm datem jejõÂho konaÂnõÂ, jinak je
spolecÏnost povinna uhradit akcionaÂrÏuÊm, kterÏõÂ se dostavili podle puÊvodnõÂ pozvaÂnky nebo puÊvodnõÂho oznaÂmenõÂ, uÂcÏelneÏ vynalozÏeneÂ naÂklady. MimorÏaÂdnou valnou hromadu svolanou podle § 181 lze odvolat nebo
zmeÏnit datum jejõÂho konaÂnõÂ na pozdeÏjsÏõÂ dobu, jen pokud o to pozÏaÂdajõÂ tam uvedenõÂ akcionaÂrÏi. PrÏi urcÏenõÂ
noveÂho data konaÂnõÂ valneÂ hromady musõÂ byÂt dodrzÏena lhuÊta podle odstavce 4 nebo podle § 181
odst. 2.ª.

77. § 185 odst. 1 azÏ 3 zneÏjõÂ:
¹§ 185
(1) ValnaÂ hromada je schopna se usnaÂsÏet, pokud
prÏõÂtomnõÂ akcionaÂrÏi majõÂ akcie, jejichzÏ jmenovitaÂ hodnota prÏesahuje 30 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti,
nevyzÏadujõÂ-li stanovy uÂcÏast vysÏsÏõÂ.
(2) PrÏõÂtomnõÂ akcionaÂrÏi se zapisujõÂ do listiny prÏõÂtomnyÂch, jezÏ obsahuje obchodnõÂ jmeÂno nebo naÂzev
a sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby nebo jmeÂno a bydlisÏteÏ fyzickeÂ
osoby, kteraÂ je akcionaÂrÏem, poprÏõÂpadeÏ jejõÂho zaÂstupce,
cÏõÂsla listinnyÂch akciõÂ a jmenovitou hodnotu akciõÂ, jezÏ ji
opravnÏujõÂ k hlasovaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ uÂdaj o tom, zÏe akcie
neopravnÏuje k hlasovaÂnõÂ. Pokud spolecÏnost odmõÂtne
zaÂpis urcÏiteÂ osoby do listiny prÏõÂtomnyÂch proveÂst,
uvede tuto skutecÏnost do listiny prÏõÂtomnyÂch vcÏetneÏ
duÊvodu odmõÂtnutõÂ. SpraÂvnost listiny prÏõÂtomnyÂch potvrzujõÂ svyÂmi podpisy prÏedseda valneÂ hromady a zapisovatel zvolenõÂ podle stanov.
(3) NenõÂ-li valnaÂ hromada schopna se usnaÂsÏet,
svolaÂ prÏedstavenstvo naÂhradnõÂ valnou hromadu. NaÂhradnõÂ valnou hromadu svolaÂvaÂ prÏedstavenstvo novou
pozvaÂnkou cÏi novyÂm oznaÂmenõÂm zpuÊsobem uvedenyÂm v § 184 odst. 4 s tõÂm, zÏe lhuÊta tam uvedenaÂ se
zkracuje na 15 dnuÊ. PozvaÂnka musõÂ byÂt zaslaÂna a oznaÂmenõÂ o konaÂnõÂ valneÂ hromady musõÂ byÂt uverÏejneÏno
nejpozdeÏji do 15 dnuÊ ode dne, na kteryÂ byla svolaÂna
puÊvodnõÂ valnaÂ hromada. NaÂhradnõÂ valnaÂ hromada se
musõÂ konat do sÏesti tyÂdnuÊ ode dne, na kteryÂ byla
svolaÂna puÊvodnõÂ valnaÂ hromada. NaÂhradnõÂ valnaÂ hromada musõÂ mõÂt nezmeÏneÏnyÂ porÏad jednaÂnõÂ a je schopna
usnaÂsÏenõÂ bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1. Pokud
spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie, nemusõÂ zÏaÂdat
o novyÂ vyÂpis z evidence zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ, avsÏak nabyvatel akcie je opraÂvneÏn prokaÂzat praÂvo
uÂcÏasti na naÂhradnõÂ valneÂ hromadeÏ jinak.ª.
78. § 186 znõÂ:
¹§ 186
(1) ValnaÂ hromada rozhoduje veÏtsÏinou hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ, pokud tento zaÂkon nevyzÏaduje
veÏtsÏinu jinou. Stanovy mohou urcÏit vysÏsÏõÂ pocÏet hlasuÊ
potrÏebnyÂch k prÏijetõÂ usnesenõÂ, nezÏ urcÏuje zaÂkon, ledazÏe
zaÂkon vyzÏaduje veÏtsÏinu kvalifikovanou.
(2) O zaÂlezÏitostech podle § 187 odst. 1 põÂsm. a),
b), c) a i) rozhoduje valnaÂ hromada alesponÏ dveÏma
trÏetinami hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ. Pokud rozhoduje valnaÂ hromada o zvyÂsÏenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ, vyzÏaduje se i souhlas alesponÏ dvou trÏetin hlasuÊ
prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ kazÏdeÂho druhu akciõÂ, ktereÂ spolecÏnost vydala nebo mõÂsto nichzÏ byly vydaÂny zatõÂmnõÂ
listy.
(3) K rozhodnutõÂ valneÂ hromady o zmeÏneÏ druhu
nebo formy akciõÂ, o zmeÏneÏ praÂv spojenyÂch s urcÏityÂm
druhem akciõÂ, o omezenõÂ prÏevoditelnosti akciõÂ na
jmeÂno a o zrusÏenõÂ verÏejneÂ obchodovatelnosti akciõÂ se
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vyzÏaduje i souhlas alesponÏ trÏõÂ cÏtvrtin prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ majõÂcõÂch tyto akcie.
(4) O vyloucÏenõÂ nebo o omezenõÂ prÏednostnõÂho
praÂva na zõÂskaÂnõÂ vymeÏnitelnyÂch a prioritnõÂch dluhopisuÊ, o vyloucÏenõÂ nebo o omezenõÂ prÏednostnõÂho praÂva
na upisovaÂnõÂ novyÂch akciõÂ podle § 204a a o zvyÂsÏenõÂ
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nepeneÏzÏityÂmi vklady rozhoduje
valnaÂ hromada alesponÏ trÏemi cÏtvrtinami hlasuÊ prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ. Pokud spolecÏnost vydala võÂce druhuÊ
akciõÂ, vyzÏaduje se k rozhodnutõÂ valneÂ hromady i souhlas alesponÏ trÏõÂ cÏtvrtin prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ u kazÏdeÂho druhu akciõÂ.
(5) O rozhodnutõÂch podle odstavcuÊ 2 azÏ 4 musõÂ
byÂt porÏõÂzen notaÂrÏskyÂ zaÂpis.ª.
79. Za § 186 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 186a azÏ 186d, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 186a
(1) Pokud valnaÂ hromada rozhodne o zrusÏenõÂ verÏejneÂ obchodovatelnosti akciõÂ, je spolecÏnost povinna
ucÏinit do 30 dnuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto rozhodnutõÂ
naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ postupem podle odstav- ce
4 osobaÂm, ktereÂ byly ke dni konaÂnõÂ valneÂ hromady
akcionaÂrÏi spolecÏnosti a pro zrusÏenõÂ verÏejneÂ obchodovatelnosti akciõÂ nehlasovaly nebo se valneÂ hromady
nezuÂcÏastnily. V notaÂrÏskeÂm zaÂpisu o pruÊbeÏhu valneÂ
hromady musõÂ byÂt jmenoviteÏ uvedeni akcionaÂrÏi, kterÏõÂ
hlasovali pro zrusÏenõÂ verÏejneÂ obchodovatelnosti.
(2) PrÏedstavenstvo je povinno bez zbytecÏneÂho
odkladu oznaÂmit rozhodnutõÂ valneÂ hromady o zrusÏenõÂ
verÏejneÂ obchodovatelnosti Ministerstvu financõÂ a organizaÂtorovi verÏejneÂho trhu, na neÏmzÏ se s teÏmito akciemi
obchoduje, a uverÏejnit je zpuÊsobem stanovenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady.
(3) Pokud valnaÂ hromada rozhodne o zmeÏneÏ
druhu akciõÂ nebo o omezenõÂ prÏevoditelnosti akciõÂ na
jmeÂno, je spolecÏnost povinna ucÏinit do 30 dnuÊ ode
dne zaÂpisu teÏchto skutecÏnostõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku
naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ postupem podle odstavce 4 majiteluÊm tohoto druhu nebo teÂto formy akciõÂ,
kterÏõÂ byli ke dni konaÂnõÂ valneÂ hromady akcionaÂrÏi spolecÏnosti a nehlasovali pro zmeÏnu druhu akciõÂ nebo pro
omezenõÂ prÏevoditelnosti akciõÂ na jmeÂno anebo se valneÂ
hromady nezuÂcÏastnili. V notaÂrÏskeÂm zaÂpisu o pruÊbeÏhu
valneÂ hromady musõÂ byÂt jmenoviteÏ uvedeni akcionaÂrÏi,
kterÏõÂ hlasovali pro zmeÏnu druhu akciõÂ nebo pro omezenõÂ prÏevoditelnosti akciõÂ na jmeÂno. PrÏedstavenstvo je
povinno oznaÂmit bez zbytecÏneÂho odkladu zpuÊsobem
urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady den, k neÏmuzÏ byla zapsaÂna zmeÏna druhu akciõÂ
nebo omezenõÂ prÏevoditelnosti akciõÂ do obchodnõÂho
rejstrÏõÂku.
(4) SpolecÏnost je povinna akcie koupit nejpozdeÏji
do jednoho meÏsõÂce ode dne naÂsledujõÂcõÂho po dni uplynutõÂ zaÂvaznosti naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ. Pokud
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jsou akcie spolecÏnosti verÏejneÏ obchodovatelneÂ, je povinna koupit je alesponÏ za cenu stanovenou podle
§ 183c, jinak za cenu, kteraÂ se rovnaÂ hodnoteÏ podõÂlu
akcie na cÏisteÂm obchodnõÂm jmeÏnõÂ spolecÏnosti urcÏeneÂm
na zaÂkladeÏ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky sestaveneÂ nebo schvaÂleneÂ ke
dni konaÂnõÂ valneÂ hromady prÏipadajõÂcõÂho na tuto akcii.
Na postup prÏi koupi akciõÂ podle odstavcuÊ 1 a 3 se
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 183a a 183c.
(5) Pokud spolecÏnost ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nesplnõÂ
povinnost uvedenou v odstavcõÂch 1 a 3, je povinna na
naÂvrh akcionaÂrÏuÊ, jimzÏ meÏla ucÏinit naÂvrh smlouvy
o koupi akciõÂ, bez zbytecÏneÂho odkladu smlouvu
o koupi akciõÂ uzavrÏõÂt.
(6) Povinnost podle odstavce 5 zanikaÂ, pokud
akcionaÂrÏ nenavrhl spolecÏnosti uzavrÏenõÂ smlouvy
o koupi akciõÂ do 60 dnuÊ ode dne naÂsledujõÂcõÂho po
dnu, v neÏmzÏ se spolecÏnost dostala do prodlenõÂ se splneÏnõÂm povinnosti ucÏinit naÂvrh smluvy o koupi akciõÂ
podle odstavcuÊ 1 a 3.
§ 186b
(1) Pokud rozhodla valnaÂ hromada o zmeÏneÏ
druhu nebo formy akciõÂ anebo o rozdeÏlenõÂ akciõÂ na
võÂce akciõÂ o nizÏsÏõÂ jmenoviteÂ hodnoteÏ, muÊzÏe spolecÏnost
vydat noveÂ akcie a stanovit lhuÊtu k prÏedlozÏenõÂ listinnyÂch akciõÂ k vyÂmeÏneÏ azÏ poteÂ, co tato zmeÏna bude
zapsaÂna do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(2) Pro postup prÏi vyÂmeÏneÏ akciõÂ za akcie jineÂho
druhu nebo formy anebo prÏi vyÂmeÏneÏ akciõÂ po jejich
rozdeÏlenõÂ se pouzÏije § 214. UstanovenõÂ § 213a odst. 2
a 3 se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.
§ 186c
(1) PrÏi posuzovaÂnõÂ zpuÊsobilosti valneÂ hromady
cÏinit rozhodnutõÂ a prÏi hlasovaÂnõÂ na valneÂ hromadeÏ se
neprÏihlõÂzÏõÂ k akciõÂm nebo zatõÂmnõÂm listuÊm, s nimizÏ nenõÂ
spojeno praÂvo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovacõÂ
praÂvo, ktereÂ je s nimi spojeno, vykonaÂvat.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

(2) AkcionaÂrÏ nemuÊzÏe vykonaÂvat hlasovacõÂ praÂvo
spojeneÂ se zatõÂmnõÂm listem, pokud je v prodlenõÂ se
splaÂcenõÂm emisnõÂho kursu nesplacenyÂch akciõÂ
nebo jeho cÏaÂsti,
pokud valnaÂ hromada rozhoduje o oceneÏnõÂ jeho
nepeneÏzÏiteÂho vkladu,
pokud valnaÂ hromada rozhoduje o tom, zda s nõÂm
maÂ byÂt uzavrÏena smlouva nebo mu maÂ byÂt prominuto splneÏnõÂ jeho povinnosti,
pokud porusÏil povinnost ucÏinit verÏejnyÂ naÂvrh
smlouvy o koupi akciõÂ podle § 183b v rozsahu,
o kteryÂ nabyteÂ akcie prÏesahujõÂ podõÂl, jenzÏ zaklaÂdaÂ
povinnost akcionaÂrÏe vyhlaÂsit verÏejnyÂ naÂvrh
smlouvy o koupi akciõÂ,
pokud porusÏil povinnost podle § 183d,
v jinyÂch prÏõÂpadech stanovenyÂch zaÂkonem.

§ 186d
Dohody o vyÂkonu hlasovacõÂch praÂv
(1) NeplatneÂ jsou dohody, kteryÂmi se akcionaÂrÏ
zavazuje:
a) dodrzÏovat prÏi hlasovaÂnõÂ pokyny spolecÏnosti nebo
neÏktereÂho z jejõÂch orgaÂnuÊ o tom, jak maÂ hlasovat,
nebo
b) zÏe bude vzÏdy hlasovat pro naÂvrhy prÏedklaÂdaneÂ
orgaÂny spolecÏnosti, nebo
c) zÏe vzÏdy uplatnõÂ hlasovacõÂ praÂvo urcÏityÂm zpuÊsobem.
(2) UstanovenõÂ stanov, kteraÂ zavazujõÂ akcionaÂrÏe
k postupu podle odstavce 1, jsou neplatnaÂ.ª.
80. § 187 znõÂ:
¹§ 187
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
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Do puÊsobnosti valneÂ hromady naÂlezÏõÂ:
rozhodovaÂnõÂ o zmeÏneÏ stanov, nejde-li o zmeÏnu
v duÊsledku zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ prÏedstavenstvem podle § 210,
rozhodnutõÂ o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ; tõÂm nenõÂ
dotcÏeno opraÂvneÏnõÂ prÏedstavenstva podle § 210,
rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a o vydaÂnõÂ
dluhopisuÊ podle § 160,
volba a odvolaÂnõÂ cÏlenuÊ prÏedstavenstva, pokud stanovy neurcÏujõÂ, zÏe jsou voleni a odvolaÂvaÂni dozorcÏõÂ
radou (§ 194 odst. 1),
volba a odvolaÂnõÂ cÏlenuÊ dozorcÏõÂ rady a jinyÂch
orgaÂnuÊ urcÏenyÂch stanovami, s vyÂjimkou cÏlenuÊ dozorcÏõÂ rady volenyÂch podle § 200,
schvaÂlenõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky, rozhodnutõÂ o rozdeÏlenõÂ
zisku nebo o uÂhradeÏ ztraÂty a stanovenõÂ tantieÂm,
rozhodovaÂnõÂ o odmeÏnÏovaÂnõÂ cÏlenuÊ prÏedstavenstva
a dozorcÏõÂ rady,
rozhodnutõÂ o podaÂnõÂ zÏaÂdosti o povolenõÂ k verÏejneÂmu obchodovaÂnõÂ s akciemi spolecÏnosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona a o zrusÏenõÂ verÏejneÂ obchodovatelnosti akciõÂ,
rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ spolecÏnosti s likvidacõÂ
a schvaÂlenõÂ podõÂluÊ na likvidacÏnõÂm zuÊstatku a rozhodnutõÂ o jejõÂ prÏemeÏneÏ, sloucÏenõÂ, splynutõÂ nebo
rozdeÏlenõÂ,
rozhodnutõÂ o prodeji podniku nebo jeho cÏaÂsti,
pokud stanovy neurcÏujõÂ, zÏe o prodeji cÏaÂsti podniku rozhoduje prÏedstavenstvo,
rozhodnutõÂ o dalsÏõÂch otaÂzkaÂch, ktereÂ tento zaÂkon
nebo stanovy zahrnujõÂ do puÊsobnosti valneÂ hromady.ª.

81. V § 188 odst. 1 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹Do doby zvolenõÂ prÏedsedy rÏõÂdõÂ valnou hromadu cÏlen
prÏedstavenstva, jehozÏ tõÂm prÏedstavenstvo poveÏrÏõÂ.ª.

82. § 189 odst. 2 znõÂ:
¹(2) KazÏdyÂ akcionaÂrÏ muÊzÏe pozÏaÂdat prÏedstavenstvo o vydaÂnõÂ kopie zaÂpisu nebo jeho cÏaÂsti za celou
dobu existence spolecÏnosti. Pokud stanovy spolecÏnosti neurcÏõÂ neÏco jineÂho, porÏizuje se kopie zaÂpisu
nebo jeho cÏaÂsti na naÂklady akcionaÂrÏe, kteryÂ o jejõÂ vydaÂnõÂ zÏaÂdaÂ.ª.
83. § 189 odst. 3 znõÂ:
¹(3) ZaÂpisy o valneÂ hromadeÏ spolu s oznaÂmenõÂm
nebo pozvaÂnõÂm na valnou hromadu a listina prÏõÂtomnyÂch akcionaÂrÏuÊ se uchovaÂvajõÂ v archivu spolecÏnosti po
celou dobu jejõÂho trvaÂnõÂ. LikvidaÂtor zajistõÂ archivaci
nebo uÂschovu teÏchto zaÂpisuÊ jesÏteÏ po dobu deseti rokuÊ
po zaÂniku spolecÏnosti. Pokud se zrusÏuje spolecÏnost bez
likvidace a jejõÂ jmeÏnõÂ prÏechaÂzõÂ na praÂvnõÂho naÂstupce
(§ 200a), uschovaÂvajõÂ se zaÂpisy v archivu praÂvnõÂho naÂstupce stejneÏ jako zaÂpisy tohoto naÂstupce.ª.
84. § 190 znõÂ:
¹§ 190
(1) MaÂ-li spolecÏnost jen jedineÂho akcionaÂrÏe, nekonaÂ se valnaÂ hromada a puÊsobnost valneÂ hromady
vykonaÂvaÂ tento akcionaÂrÏ. RozhodnutõÂ akcionaÂrÏe prÏi
vyÂkonu puÊsobnosti valneÂ hromady musõÂ mõÂt põÂsemnou formu a musõÂ byÂt podepsaÂno akcionaÂrÏem. Forma
notaÂrÏskeÂho zaÂpisu se vyzÏaduje pouze v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 186 odst. 5.
(2) JedinyÂ akcionaÂrÏ je opraÂvneÏn vyzÏadovat, aby se
rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 1 uÂcÏastnilo prÏedstavenstvo
a dozorcÏõÂ rada. PõÂsemneÂ rozhodnutõÂ jedineÂho akcionaÂrÏe
musõÂ byÂt dorucÏeno prÏedstavenstvu a dozorcÏõÂ radeÏ.
(3) Smlouvy uzavrÏeneÂ mezi spolecÏnostõÂ a jedinyÂm
akcionaÂrÏem teÂto spolecÏnosti, pokud tento akcionaÂrÏ
jednaÂ rovneÏzÏ jmeÂnem spolecÏnosti, musõÂ mõÂt põÂsemnou
formu.ª.
85. Za § 190 se vklaÂdaÂ novyÂ § 190a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 190a
Pokud byla mezi ovlaÂdajõÂcõÂ a ovlaÂdanou osobou
uzavrÏena smlouva o prÏevodu zisku ve prospeÏch ovlaÂdajõÂcõÂ osoby a valnaÂ hromada ovlaÂdaneÂ osoby schvaÂlila
rozdeÏlenõÂ zisku v souladu s touto smlouvou, je ovlaÂdajõÂcõÂ osoba povinna poskytnout ostatnõÂm akcionaÂrÏuÊm
vyrovnaÂnõÂ ve vyÂsÏi pruÊmeÏrneÂ dividendy za poslednõÂ trÏi
roky, a pokud v poslednõÂch trÏech letech dividenda vyplaÂcena nebyla, ve vyÂsÏi, v jakeÂ je obvykle vyplaÂcena
spolecÏnostmi se stejnyÂm nebo obdobnyÂm prÏedmeÏtem
podnikaÂnõÂ (cÏinnosti) prÏi dosazÏenõÂ srovnatelneÂho
zisku.ª.
86. V § 191 odst. 1 trÏetõÂ veÏta znõÂ: ¹NevyplyÂvaÂ-li
ze stanov neÏco jineÂho, za prÏedstavenstvo jednaÂ navenek
jmeÂnem spolecÏnosti kazÏdyÂ cÏlen prÏedstavenstva.ª.
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87. § 192 znõÂ:
¹§ 192
(1) PrÏedstavenstvo zabezpecÏuje obchodnõÂ vedenõÂ
vcÏetneÏ rÏaÂdneÂho vedenõÂ uÂcÏetnictvõÂ spolecÏnosti a prÏedklaÂdaÂ valneÂ hromadeÏ ke schvaÂlenõÂ rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku
s naÂvrhem na rozdeÏlenõÂ zisku. Tato zaÂveÏrka nebo vybraneÂ uÂdaje z nõÂ s uvedenõÂm doby a mõÂsta, v neÏmzÏ je
rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrka k nahleÂdnutõÂ pro akcionaÂrÏe, se
zasõÂlajõÂ akcionaÂrÏuÊm majõÂcõÂm akcie na jmeÂno nejmeÂneÏ
30 dnuÊ prÏed valnou hromadou. Vydala-li spolecÏnost
akcie na majitele, hlavnõÂ uÂdaje teÂto uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky se
v teÂzÏe lhuÊteÏ uverÏejnõÂ zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem
a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady s uvedenõÂm
doby a mõÂsta, v neÏmzÏ je uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrka k nahleÂdnutõÂ
pro akcionaÂrÏe spolecÏnosti.
(2) Ve lhuÊtaÂch urcÏenyÂch stanovami prÏedklaÂdaÂ
prÏedstavenstvo valneÂ hromadeÏ zpraÂvu o podnikatelskeÂ
cÏinnosti spolecÏnosti a o stavu jejõÂho majetku. Tato
zpraÂva je vzÏdy soucÏaÂstõÂ rocÏnõÂ zpraÂvy zpracovaÂvaneÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.ª.
88. § 193 znõÂ:
¹§ 193
(1) PrÏedstavenstvo svolaÂ mimorÏaÂdnou valnou
hromadu bez zbytecÏneÂho odkladu poteÂ, co zjistõÂ, zÏe
ztraÂta spolecÏnosti prÏesaÂhla hodnotu poloviny zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nebo zÏe se spolecÏnost dostala do uÂpadku,
a navrhne valneÂ hromadeÏ zrusÏenõÂ spolecÏnosti a jejõÂ
vstup do likvidace nebo prÏijetõÂ jineÂho opatrÏenõÂ, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon neÏco jineÂho.
(2) PrÏedstavenstvo je povinno podat bez zbytecÏneÂho odkladu prÏõÂslusÏneÂmu soudu naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ
konkursu na spolecÏnost, jestlizÏe jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem. ZavineÏneÂ porusÏenõÂ teÂto povinnosti cÏlenem prÏedstavenstva maÂ za naÂsledek jeho rucÏenõÂ za zaÂvazky spolecÏnosti, ktereÂ vznikly
po dni, kdy prÏedstavenstvo povinnost porusÏilo.ª.
89. § 194 znõÂ:
¹§ 194
Ï
(1) Cleny prÏedstavenstva volõÂ a odvolaÂvaÂ valnaÂ
hromada. Stanovy mohou urcÏit, zÏe cÏleny prÏedstavenstva volõÂ a odvolaÂvaÂ dozorcÏõÂ rada zpuÊsobem v nich
uvedenyÂm. FunkcÏnõÂ obdobõÂ prÏedstavenstva nesmõÂ prÏesaÂhnout peÏt let.
(2) Pokud cÏlen prÏedstavenstva zemrÏe, vzdaÂ se
funkce, je odvolaÂn nebo skoncÏõÂ jeho funkcÏnõÂ obdobõÂ
anebo staÂtnõÂ orgaÂn v prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
zaÂkonem neudeÏlil souhlas s vyÂkonem funkce, musõÂ
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn spolecÏnosti do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ zvolit noveÂho cÏlena prÏedstavenstva. Stanovy mohou urcÏit, zÏe
prÏedstavenstvo, jehozÏ pocÏet cÏlenuÊ zvolenyÂch valnou
hromadou neklesl pod polovinu, muÊzÏe jmenovat naÂhradnõÂ cÏleny do prÏõÂsÏtõÂho zasedaÂnõÂ valneÂ hromady.
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(3) PrÏedstavenstvo maÂ nejmeÂneÏ trÏi cÏleny. CÏlenoveÂ
prÏedstavenstva volõÂ sveÂho prÏedsedu. PrÏedstavenstvo
rozhoduje veÏtsÏinou hlasuÊ svyÂch cÏlenuÊ urcÏenou stanovami, jinak veÏtsÏinou hlasuÊ vsÏech cÏlenuÊ.
(4) PrÏedstavenstvo se rÏõÂdõÂ zaÂsadami a pokyny
schvaÂlenyÂmi valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy a stanovami. Jejich porusÏenõÂ nemaÂ
vliv na uÂcÏinky jednaÂnõÂ cÏlenuÊ prÏedstavenstva vuÊcÏi trÏetõÂm
osobaÂm.
(5) CÏlenoveÂ prÏedstavenstva jsou povinni vykonaÂvat svou puÊsobnost s naÂlezÏitou peÂcÏõÂ a zachovaÂvat
mlcÏenlivost o duÊveÏrnyÂch informacõÂch a skutecÏnostech,
jejichzÏ prozrazenõÂ trÏetõÂm osobaÂm by mohlo spolecÏnosti
zpuÊsobit sÏkodu. Ti cÏlenoveÂ prÏedstavenstva, kterÏõÂ zpuÊsobili spolecÏnosti porusÏenõÂm praÂvnõÂch povinnostõÂ prÏi
vyÂkonu puÊsobnosti prÏedstavenstva sÏkodu, odpovõÂdajõÂ
za tuto sÏkodu spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ. Smlouva mezi
spolecÏnostõÂ a cÏlenem prÏedstavenstva nebo ustanovenõÂ
stanov vylucÏujõÂcõÂ nebo omezujõÂcõÂ odpoveÏdnost cÏlena
prÏedstavenstva za sÏkodu jsou neplatneÂ. CÏlenoveÂ prÏedstavenstva neodpovõÂdajõÂ za sÏkodu, kterou zpuÊsobili
spolecÏnosti plneÏnõÂm pokynu valneÂ hromady, pokud
alesponÏ jeden cÏlen prÏedstavenstva valnou hromadu na
nevhodnost pokynu upozornil a pozÏaÂdal o zapsaÂnõÂ
protestu ohledneÏ nevhodneÂho pokynu do zaÂpisu
z valneÂ hromady, a valnaÂ hromada na nevhodneÂm pokynu trvala; to neplatõÂ, pokud je pokyn valneÂ hromady
v rozporu s praÂvnõÂmi prÏedpisy.
(6) CÏlenoveÂ prÏedstavenstva, kterÏõÂ odpovõÂdajõÂ spolecÏnosti za sÏkodu, rucÏõÂ za zaÂvazky spolecÏnosti spolecÏneÏ
a nerozdõÂlneÏ, pokud spolecÏnost proti cÏlenovi prÏedstavenstva praÂvo na naÂhradu sÏkody neuplatnila nebo nevymaÂhala a veÏrÏiteleÂ nemohou dosaÂhnout uspokojenõÂ
sveÂ pohledaÂvky z majetku spolecÏnosti pro jejõÂ platebnõÂ
neschopnost nebo z duÊvodu, zÏe spolecÏnost zastavila
platby. Rozsah rucÏenõÂ je omezen rozsahem povinnosti
cÏlenuÊ prÏedstavenstva k naÂhradeÏ sÏkody.
(7) CÏlenem prÏedstavenstva muÊzÏe byÂt jen fyzickaÂ
osoba, kteraÂ splnÏuje vsÏeobecneÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ
zÏivnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona a u nõÂzÏ nenõÂ daÂna
prÏekaÂzÏka provozovaÂnõÂ zÏivnosti stanovenaÂ zvlaÂsÏtnõÂm
zaÂkonem bez ohledu na prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti)
spolecÏnosti.ª.
90. § 195 odst. 2 znõÂ:
¹(2) V zaÂpisu z jednaÂnõÂ prÏedstavenstva musõÂ byÂt
jmenoviteÏ uvedeni cÏlenoveÂ prÏedstavenstva, kterÏõÂ hlasovali proti jednotlivyÂm usnesenõÂm prÏedstavenstva nebo
se zdrzÏeli hlasovaÂnõÂ. Pokud nenõÂ prokaÂzaÂno neÏco jineÂho, platõÂ, zÏe neuvedenõÂ cÏlenoveÂ hlasovali pro prÏijetõÂ
usnesenõÂ.ª.
91. § 196 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Pokud ze stanov nebo z usnesenõÂ valneÂ hromady nevyplyÂvajõÂ dalsÏõÂ omezenõÂ, cÏlen prÏedstavenstva
nesmõÂ:
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a) vlastnõÂm jmeÂnem nebo na vlastnõÂ uÂcÏet anebo na
uÂcÏet osoby blõÂzkeÂ uzavõÂrat obchody, jezÏ jsou prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ spolecÏnosti nebo souvisejõÂ s podnikatelskou cÏinnostõÂ spolecÏnosti,
b) zprostrÏedkovaÂvat pro jineÂ osoby obchody spolecÏnosti,
c) uÂcÏastnit se na podnikaÂnõÂ jineÂ spolecÏnosti jako spolecÏnõÂk s neomezenyÂm rucÏenõÂm,
d) vykonaÂvat cÏinnost jako statutaÂrnõÂ orgaÂn nebo cÏlen
statutaÂrnõÂho nebo jineÂho orgaÂnu jineÂ praÂvnickeÂ
osoby se stejnyÂm nebo s podobnyÂm prÏedmeÏtem
podnikaÂnõÂ, ledazÏe tato jinaÂ praÂvnickaÂ osoba je
ovlaÂdanou osobou.ª.
92. Za § 196 se vklaÂdaÂ novyÂ § 196a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 196a
¹(1) SpolecÏnost muÊzÏe uzavrÏõÂt smlouvu o uÂveÏru
nebo puÊjcÏce s cÏlenem prÏedstavenstva, dozorcÏõÂ rady,
prokuristou nebo jinou osobou, kteraÂ je opraÂvneÏna
jmeÂnem spolecÏnosti takovou smlouvu uzavrÏõÂt, nebo
osobami jim blõÂzkyÂmi anebo smlouvu, jejõÂmzÏ obsahem je zajisÏteÏnõÂ zaÂvazkuÊ teÏchto osob nebo bezplatnyÂ
prÏevod majetku ze spolecÏnosti, jen s prÏedchozõÂm souhlasem valneÂ hromady a jen za podmõÂnek obvyklyÂch
v obchodnõÂm styku.
(2) Pokud jsou osoby uvedeneÂ v odstavci 1 opraÂvneÏny uzavrÏõÂt takovou smlouvu i jmeÂnem jineÂ osoby,
pouzÏije se na smlouvu o uÂveÏru nebo puÊjcÏce uzavõÂranou mezi spolecÏnostõÂ a touto jinou osobou anebo na
smlouvu, jejõÂmzÏ obsahem je zajisÏteÏnõÂ zaÂvazkuÊ teÂto osoby, ustanovenõÂ odstavce 1 obdobneÏ. Souhlasu valneÂ
hromady nenõÂ zapotrÏebõÂ, jde-li o poskytnutõÂ puÊjcÏky
nebo uÂveÏru ovlaÂdajõÂcõÂ osobou ovlaÂdaneÂ osobeÏ anebo
zajisÏteÏnõÂ zaÂvazkuÊ ovlaÂdaneÂ osoby ovlaÂdajõÂcõÂ osobou.
(3) Pokud spolecÏnost uÂplatneÏ nabyÂvaÂ majetek od
akcionaÂrÏuÊ, cÏlenuÊ dozorcÏõÂ rady nebo osob uvedenyÂch
v odstavcõÂch 1 a 2 anebo na neÏ uÂplatneÏ majetek prÏevaÂdõÂ
a hodnota tohoto majetku prÏesahuje jednu desetinu
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti v pruÊbeÏhu jednoho
roku, lze jej nabyÂt nebo zcizit pouze za cenu urcÏenou
posudkem znalce a jen se souhlasem valneÂ hromady. To
neplatõÂ, jde-li o nabytõÂ majetku ovlaÂdanou osobou od
ovlaÂdajõÂcõÂ osoby. UstanovenõÂ tohoto zaÂkona o zvysÏovaÂnõÂ a snizÏovaÂnõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ zuÊstaÂvajõÂ nedotcÏena.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se vztahujõÂ i na
prÏevzetõÂ rucÏenõÂ.ª.
93. V § 197 odst. 2 se slovo ¹zaÂznamyª nahrazuje
slovem ¹zaÂpisyª.
94. V § 199 odst. 1 se za slova ¹§ 184ª vklaÂdajõÂ tato
slova: ¹a 185ª.
95. V § 200 odst. 3 se slova ¹odst. 4 a 5ª nahrazujõÂ
slovy ¹odst. 2, 4 azÏ 7ª.
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96. § 202 znõÂ:
¹§ 202
(1) O zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ rozhoduje valnaÂ
hromada.
(2) V pozvaÂnce nebo oznaÂmenõÂ, ktereÂ se tyÂkajõÂ
svolaÂnõÂ valneÂ hromady, se uvedou:
a) duÊvody navrhovaneÂho zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
b) zpuÊsob a rozsah tohoto zvyÂsÏenõÂ,
c) navrhovanyÂ druh, podoba, forma a pocÏet akciõÂ,
pokud majõÂ byÂt vydaÂny noveÂ akcie spolecÏnosti,
d) jmenoviteÂ hodnoty novyÂch akciõÂ nebo novaÂ jmenovitaÂ hodnota dosavadnõÂch akciõÂ.
(3) MaÂ-li byÂt zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ provedeno upisovaÂnõÂm novyÂch akciõÂ, uvede se v pozvaÂnce
nebo oznaÂmenõÂ i lhuÊta pro jejich upsaÂnõÂ a navrhovanaÂ
vyÂsÏe emisnõÂho kursu nebo zpuÊsob jeho urcÏenõÂ s oduÊvodneÏnõÂm. Navrhuje-li se vydaÂnõÂ noveÂho druhu akciõÂ,
uvedou se i praÂva s nimi spojenaÂ a duÊsledky, ktereÂ bude
mõÂt jejich vydaÂnõÂ na praÂva spojenaÂ s akciemi drÏõÂve vydanyÂmi.
(4) Pokud se valneÂ hromadeÏ navrhuje
a) omezenõÂ nebo vyloucÏenõÂ prÏednostnõÂho praÂva podle § 204a, uvede se v pozvaÂnce nebo oznaÂmenõÂ
duÊvod, procÏ maÂ dojõÂt k omezenõÂ nebo vyloucÏenõÂ
prÏednostnõÂho praÂva,
b) zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ upisovaÂnõÂm akciõÂ
a emisnõÂ kurs se splaÂcõÂ nepeneÏzÏityÂmi vklady,
uvede se v pozvaÂnce nebo oznaÂmenõÂ jeho prÏedmeÏt a navrhovaneÂ oceneÏnõÂ. ValneÂ hromadeÏ se
prÏedlozÏõÂ oceneÏnõÂ tohoto vkladu posudkem znalce.
(5) UÂcÏinky zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nastaÂvajõÂ
ode dne zaÂpisu jeho vyÂsÏe do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.ª.
97. § 203 znõÂ:
¹§ 203
(1) ZvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ upsaÂnõÂm novyÂch
akciõÂ je prÏõÂpustneÂ, jestlizÏe akcionaÂrÏi zcela splatili
emisnõÂ kurs drÏõÂve upsanyÂch akciõÂ. Toto omezenõÂ neplatõÂ, pokud se zvysÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ upisovaÂnõÂm
akciõÂ a jejich emisnõÂ kurs se splaÂcõÂ pouze nepeneÏzÏityÂmi
vklady.
(2) UsnesenõÂ valneÂ hromady o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ upisovaÂnõÂm akciõÂ obsahuje:
a) cÏaÂstku, o nõÂzÏ maÂ byÂt zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ zvyÂsÏeno,
s urcÏenõÂm, zda se prÏipousÏtõÂ upisovaÂnõÂ akciõÂ nad
cÏaÂstku navrhovaneÂho zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
a to bud' bez omezenõÂ, nebo s urcÏenõÂm omezenõÂ,
b) pocÏet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovanyÂch akciõÂ,
c) uÂdaje uvedeneÂ v § 204a odst. 2 nebo, pokud maÂ
upsat akcie obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry podle
§ 204a odst. 6, mõÂsto a lhuÊtu, v nõÂzÏ muÊzÏe opraÂvneÏnaÂ osoba vykonat praÂvo tam uvedeneÂ, a cenu, za
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d)

e)

f)

g)
h)
i)
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nõÂzÏ je opraÂvneÏna akcie koupit, anebo uÂdaj o vyloucÏenõÂ nebo omezenõÂ prÏednostnõÂho praÂva na upisovaÂnõÂ akciõÂ,
urcÏenõÂ, zda akcie, ktereÂ nebudou upsaÂny s vyuzÏitõÂm
prÏednostnõÂho praÂva, budou vsÏechny nebo jejich
urcÏenaÂ cÏaÂst upsaÂny akcionaÂrÏi na zaÂkladeÏ dohody
podle § 205, zda budou nabõÂdnuty urcÏiteÂmu zaÂjemci nebo zaÂjemcuÊm s uvedenõÂm osoby zaÂjemce
nebo osob zaÂjemcuÊ anebo zpuÊsobu jeho nebo jejich vyÂbeÏru, anebo zda budou nabõÂdnuty k upsaÂnõÂ
na zaÂkladeÏ verÏejneÂ vyÂzvy k upisovaÂnõÂ akciõÂ,
mõÂsto a lhuÊtu pro upisovaÂnõÂ akciõÂ bez vyuzÏitõÂ prÏednostnõÂho praÂva s datem pocÏaÂtku jejõÂho beÏhu
a emisnõÂ kurs takto upisovanyÂch akciõÂ nebo zpuÊsob jeho urcÏenõÂ; emisnõÂ kurs nebo zpuÊsob jeho
urcÏenõÂ musõÂ byÂt pro vsÏechny upisovatele stejnyÂ,
nestanovõÂ-li zaÂkon jinak,
uÂcÏet u banky a lhuÊtu, v nõÂzÏ je upisovatel povinen
splatit cÏaÂst emisnõÂho kursu upsanyÂch akciõÂ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto a lhuÊtu pro splacenõÂ nepeneÏzÏiteÂho
vkladu,
pokud se schvaluje vydaÂnõÂ akciõÂ noveÂho druhu,
urcÏenõÂ praÂv s nimi spojenyÂch,
pokud se schvaluje upisovaÂnõÂ akciõÂ nepeneÏzÏityÂmi
vklady, prÏedmeÏt vkladu a vyÂsÏi jeho oceneÏnõÂ urcÏeneÂho posudkem znalce,
pokud se prÏipousÏtõÂ upisovaÂnõÂ akciõÂ nad cÏaÂstku navrhovaneÂho zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, urcÏenõÂ
orgaÂnu spolecÏnosti, kteryÂ rozhodne o konecÏneÂ
cÏaÂstce zvyÂsÏenõÂ.

(3) Pokud usnesenõÂ valneÂ hromady nebude obsahovat uÂdaje podle odstavce 2 põÂsm. d), platõÂ, zÏe tyto
akcie budou nabõÂdnuty k upsaÂnõÂ na zaÂkladeÏ verÏejneÂ
vyÂzvy.
(4) Do 30 dnuÊ od usnesenõÂ valneÂ hromady o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ je prÏedstavenstvo spolecÏnosti
povinno podat naÂvrh na zaÂpis tohoto usnesenõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. UsnesenõÂ zverÏejnõÂ prÏedstavenstvo
bez zbytecÏneÂho odkladu po jeho zaÂpisu do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. UpisovaÂnõÂ akciõÂ nemuÊzÏe zacÏõÂt drÏõÂve,
nezÏ usnesenõÂ valneÂ hromady bude zapsaÂno do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.ª.
98. § 204 znõÂ:
¹§ 204
(1) Na postup prÏi zvysÏovaÂnõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
upisovaÂnõÂm akciõÂ, pokud nenõÂ stanoveno jinak, se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 163 odst. 3, § 163a, 164,
§ 165 odst. 1 a 2, § 166, 167, § 168 odst. 2 a 3, § 176
a 177.
(2) UpisujõÂ±li se akcie na zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ peneÏzÏityÂmi vklady, je upisovatel povinen ve
lhuÊteÏ urcÏeneÂ valnou hromadou splatit cÏaÂst jejich jmenoviteÂ hodnoty, kterou stanovõÂ valnaÂ hromada, nejmeÂneÏ vsÏak 30 %, a prÏõÂpadneÂ emisnõÂ aÂzÏio, jinak je jeho
upsaÂnõÂ akciõÂ neuÂcÏinneÂ (§ 167 odst. 2).
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(3) Upsat akcie lze pouze teÏmi nepeneÏzÏityÂmi
vklady, ktereÂ schvaÂlila valnaÂ hromada, a v listineÏ upisovateluÊ nemohou byÂt oceneÏny v jineÂ vyÂsÏi, nezÏ jakou
schvaÂlila valnaÂ hromada. NepeneÏzÏiteÂ vklady musõÂ byÂt
splaceny prÏed podaÂnõÂm naÂvrhu na zaÂpis zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. Je±li nepeneÏzÏityÂm vkladem nemovitost, musõÂ vkladatel prÏedat spolecÏnosti põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ podle § 60 odst. 1 prÏed
zaÂpisem zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. PrÏedaÂnõÂm tohoto prohlaÂsÏenõÂ spolu s prÏedaÂnõÂm
nemovitosti je vklad splacen. TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 59 odst. 2 a 3.
(4) Na zaÂkladeÏ akciõÂ vydanyÂch v souvislosti se
zvyÂsÏenõÂm zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti vznikaÂ praÂvo
na dividendu ze zisku dosazÏeneÂho v roce, v neÏmzÏ dosÏlo ke zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, pokud stanovy neurcÏõÂ
jinak.ª.
99. Za § 204 se vklaÂdaÂ novyÂ § 204a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 204a
(1) KazÏdyÂ akcionaÂrÏ maÂ prÏednostnõÂ praÂvo upsat
cÏaÂst novyÂch akciõÂ spolecÏnosti upisovanyÂch ke zvyÂsÏenõÂ
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ v rozsahu jeho podõÂlu na zaÂkladnõÂm
jmeÏnõÂ spolecÏnosti, pokud se akcie upisujõÂ peneÏzÏityÂmi
vklady. Pokud se zvysÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ pouze upisovaÂnõÂm zameÏstnaneckyÂch akciõÂ, mohou prÏednostnõÂ
praÂvo uplatnit pouze majiteleÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ.
MajiteleÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ majõÂ prÏednostnõÂ praÂvo
pouze na upisovaÂnõÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ.
(2) PrÏedstavenstvo je povinno uverÏejnit zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ
hromady informaci o prÏednostnõÂm praÂvu, kteraÂ obsahuje alesponÏ :
a) mõÂsto a lhuÊtu pro vykonaÂnõÂ prÏednostnõÂho praÂva,
kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ dva tyÂdny, s uvedenõÂm
data pocÏaÂtku beÏhu teÂto lhuÊty,
b) pocÏet novyÂch akciõÂ, ktereÂ lze upsat na jednu dosavadnõÂ akcii spolecÏnosti o urcÏiteÂ jmenoviteÂ hodnoteÏ,
c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu
a emisnõÂ kurs akciõÂ upisovanyÂch s vyuzÏitõÂm prÏednostnõÂho praÂva nebo zpuÊsob jeho urcÏenõÂ; emisnõÂ
kurs nebo zpuÊsob jeho urcÏenõÂ musõÂ byÂt stejnyÂ
pro vsÏechny akcie, ktereÂ lze upsat s vyuzÏitõÂm prÏednostnõÂho praÂva, muÊzÏe se vsÏak lisÏit od emisnõÂho
kursu akciõÂ upisovanyÂch jinak,
d) rozhodnyÂ den pro uplatneÏnõÂ prÏednostnõÂho praÂva,
pokud je urcÏen zaÂkonem.
(3) PrÏednostnõÂ praÂvo spojeneÂ s akciemi je samostatneÏ prÏevoditelneÂ ode dne, kdy bylo do obchodnõÂho
rejstrÏõÂku zapsaÂno usnesenõÂ valneÂ hromady podle § 203
odst. 4. PrÏednostnõÂ praÂvo na upisovaÂnõÂ zameÏstnaneckyÂch akciõÂ nenõÂ prÏevoditelneÂ. PrÏednostnõÂ praÂvo podle
odstavce 1 zanikaÂ uplynutõÂm lhuÊty stanoveneÂ pro jeho
vykonaÂnõÂ.
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(4) Pokud vydala spolecÏnost zaknihovaneÂ akcie,
je rozhodnyÂm dnem pro uplatneÏnõÂ prÏednostnõÂho
praÂva den, kdy mohlo byÂt toto praÂvo vykonaÂno poprveÂ.
(5) PrÏednostnõÂ praÂvo akcionaÂrÏuÊ nelze ve stanovaÂch omezit nebo vyloucÏit; v usnesenõÂ valneÂ hromady
o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ lze prÏednostnõÂ praÂvo vyloucÏit nebo omezit jen v duÊlezÏiteÂm zaÂjmu spolecÏnosti.
Omezit lze prÏednostnõÂ praÂvo jen ve stejneÂm rozsahu
pro vsÏechny majitele teÂhozÏ druhu akciõÂ. VyloucÏit lze
prÏednostnõÂ praÂvo jen pro vsÏechny akcionaÂrÏe nebo pro
vsÏechny majitele jednoho druhu akciõÂ.
(6) Za omezenõÂ nebo vyloucÏenõÂ prÏednostnõÂho
praÂva se nepovazÏuje, pokud podle usnesenõÂ valneÂ hromady upõÂsÏe vsÏechny akcie obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry
na zaÂkladeÏ smlouvy o obstaraÂnõÂ vydaÂnõÂ cennyÂch papõÂruÊ, pokud tato smlouva obsahuje zaÂvazek obchodnõÂka s cennyÂmi papõÂry prodat osobaÂm, ktereÂ majõÂ prÏednostnõÂ praÂvo na upisovaÂnõÂ akciõÂ, na jejich zÏaÂdost za
stanovenou cenu a ve stanoveneÂ lhuÊteÏ upsaneÂ akcie
v rozsahu jejich prÏednostnõÂho praÂva podle odstavce 1.
Na postup prÏi prodeji akciõÂ obchodnõÂkem s cennyÂmi
papõÂry akcionaÂrÏuÊm se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ
odstavcuÊ 2 azÏ 4.ª.
100. § 205 znõÂ:
¹§ 205

102. § 207 znõÂ:
¹§ 207
PodmõÂneÏneÂ zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
(1) Pokud se valnaÂ hromada usnesla na vydaÂnõÂ
vymeÏnitelnyÂch nebo prioritnõÂch dluhopisuÊ, prÏijme soucÏasneÏ usnesenõÂ o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ v rozsahu,
v jakeÂm mohou byÂt uplatneÏna vyÂmeÏnnaÂ praÂva z vymeÏnitelnyÂch dluhopisuÊ nebo prÏednostnõÂ praÂva z prioritnõÂch dluhopisuÊ (daÂle jen ¹podmõÂneÏneÂ zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂª).
(2) CÏaÂstka podmõÂneÏneÂho zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout polovinu zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
jezÏ je ke dni usnesenõÂ valneÂ hromady o vydaÂnõÂ dluhopisuÊ podle odstavce 1 zapsaÂno v obchodnõÂm rejstrÏõÂku.
(3) UsnesenõÂ valneÂ hromady o podmõÂneÏneÂm zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ obsahuje:
a) duÊvody zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
b) urcÏenõÂ, zda podmõÂneÏneÂ zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
je urcÏeno pro vykonaÂnõÂ vyÂmeÏnnyÂch nebo prÏednostnõÂch praÂv z dluhopisuÊ,
c) rozsah podmõÂneÏneÂho zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
druh, podobu, formu, pocÏet a jmenovitou hodnotu akciõÂ, ktereÂ mohou byÂt na zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ vydaÂny.

(2) Dohoda akcionaÂrÏuÊ podle odstavce 1 nahrazuje
listinu upisovateluÊ a musõÂ byÂt porÏõÂzena ve formeÏ notaÂrÏskeÂho zaÂpisu.

(4) PrÏedstavenstvo spolecÏnosti je povinno podat
naÂvrh na zaÂpis usnesenõÂ valneÂ hromady o podmõÂneÏneÂm zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku do 30 dnuÊ ode dne, kdy valnaÂ hromada toto
usnesenõÂ prÏijala. VydaÂvaÂnõÂ vymeÏnitelnyÂch a prioritnõÂch
dluhopisuÊ nemuÊzÏe zacÏõÂt drÏõÂve, nezÏ bude usnesenõÂ valneÂ
hromady zapsaÂno do obchodnõÂho rejstrÏõÂku a zverÏejneÏno.

(3) Dohoda podle odstavce 1 musõÂ obsahovat
urcÏenõÂ pocÏtu, druhu, formy, podoby a jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ upisovanyÂch kazÏdyÂm upisovatelem, vyÂsÏi
emisnõÂho kursu a lhuÊtu pro jeho splacenõÂ. Pokud jsou
akcie upisovaÂny nepeneÏzÏityÂmi vklady, obsahuje dohoda podle odstavce 1 i prÏedmeÏt vkladu a vyÂsÏi jeho
oceneÏnõÂ urcÏeneÂho posudkem znalce.ª.

(5) VyÂmeÏnneÂ praÂvo se uplatnÏuje u spolecÏnosti dorucÏenõÂm põÂsemneÂ zÏaÂdosti o vyÂmeÏnu dluhopisuÊ za akcie
spolecÏnosti. DorucÏenõÂ zÏaÂdosti o vyÂmeÏnu dluhopisuÊ za
akcie spolecÏnosti nahrazuje upsaÂnõÂ a splacenõÂ akciõÂ.
PrÏednostnõÂ praÂvo se vuÊcÏi spolecÏnosti uplatnÏuje upsaÂnõÂm akciõÂ spolecÏnosti. Na postup prÏi upsaÂnõÂ akciõÂ se
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 204.

(1) Na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ valneÂ hromady podle
§ 203 odst. 2 põÂsm. d) se mohou dohodnout vsÏichni
akcionaÂrÏi na rozsahu sveÂ uÂcÏasti na zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ v cÏaÂstce urcÏeneÂ valnou hromadou.

101. § 206 znõÂ:
¹§ 206
PrÏedstavenstvo je povinno podat naÂvrh na zaÂpis
vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku po
upsaÂnõÂ akciõÂ odpovõÂdajõÂcõÂch rozsahu jeho zvyÂsÏenõÂ a po
splacenõÂ alesponÏ 30 % jejich jmenoviteÂ hodnoty, vcÏetneÏ
prÏõÂpadneÂho emisnõÂho aÂzÏia, jde±li o peneÏzÏiteÂ vklady, a po
splacenõÂ vsÏech nepeneÏzÏityÂch vkladuÊ.ª.

(6) PrÏedstavenstvo je povinno podat naÂvrh na zaÂpis vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku bez
zbytecÏneÂho odkladu po uplynutõÂ lhuÊty pro uplatneÏnõÂ
vyÂmeÏnnyÂch nebo prÏednostnõÂch praÂv a jen v rozsahu
uplatneÏnyÂch vyÂmeÏnnyÂch a prÏednostnõÂch praÂv.
(7) SpolecÏnost vydaÂ akcie v rozsahu uplatneÏnyÂch
vyÂmeÏnnyÂch a prÏednostnõÂch praÂv azÏ po zaÂpisu zvyÂsÏenõÂ
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ v obchodnõÂm rejstrÏõÂku. Pro postup
prÏi vyÂmeÏneÏ dluhopisuÊ za akcie se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ
ustanovenõÂ § 213a odst. 2 a 3 a § 214.ª.
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103. § 208 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹ZvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
z vlastnõÂch zdrojuÊ spolecÏnosti
§ 208
(1) Po schvaÂlenõÂ rocÏnõÂ nebo mimorÏaÂdneÂ uÂcÏetnõÂ
zaÂveÏrky muÊzÏe valnaÂ hromada rozhodnout, zÏe pouzÏije
zisku po provedenõÂ prÏõÂdeÏlu do rezervnõÂho fondu podle
§ 217 nebo jeho cÏaÂsti anebo jineÂho vlastnõÂho zdroje
vykaÂzaneÂho v uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce v pasivech spolecÏnosti
ke zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.
(2) SpolecÏnost nemuÊzÏe zvyÂsÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ
z vlastnõÂch zdrojuÊ, pokud cÏisteÂ obchodnõÂ jmeÏnõÂ nedosahuje hodnoty zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ zvyÂsÏeneÂ o rezervnõÂ
fond ve vyÂsÏi, v nõÂzÏ se vytvaÂrÏõÂ povinneÏ podle § 161d,
a o rezervnõÂ fond vytvorÏenyÂ podle § 216a a 217 v rozsahu, v neÏmzÏ muÊzÏe byÂt pouzÏit jen k uÂhradeÏ ztraÂty.
(3) Ke zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nelze pouzÏõÂt rezervnõÂho fondu vytvorÏeneÂho podle § 161d ani rezervnõÂho fondu povinneÏ vytvorÏeneÂho k uÂhradeÏ ztraÂt spolecÏnosti.
(4) ZvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nemuÊzÏe byÂt vysÏsÏõÂ,
nezÏ kolik cÏinõÂ rozdõÂl mezi hodnotou cÏisteÂho obchodnõÂho jmeÏnõÂ a soucÏtem hodnoty zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a rezervnõÂho fondu v rozsahu, v neÏmzÏ je vytvaÂrÏen povinneÏ
podle § 161d a v neÏmzÏ se vytvaÂrÏõÂ povinneÏ podle § 216a
a 217 k uÂhradeÏ ztraÂt spolecÏnosti.
(5) PrÏedpokladem zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ je, zÏe
uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrka podle odstavce 1 byla oveÏrÏena auditorem bez vyÂhrad a byla sestavena z uÂdajuÊ zjisÏteÏnyÂch
nejpozdeÏji ke dni, od neÏhozÏ v den rozhodnutõÂ valneÂ
hromady o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ neuplynulo võÂce
nezÏ osm meÏsõÂcuÊ.
(6) UsnesenõÂ valneÂ hromady o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ z vlastnõÂch zdrojuÊ spolecÏnosti obsahuje:
a) cÏaÂstku, o nõÂzÏ se zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ zvysÏuje,
b) oznacÏenõÂ vlastnõÂho zdroje nebo zdrojuÊ spolecÏnosti, z nichzÏ se zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ zvysÏuje, v cÏleneÏnõÂ
podle struktury pasiv v uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce,
c) urcÏenõÂ, zda se zvyÂsÏõÂ jmenovitaÂ hodnota akciõÂ,
s uvedenõÂm, o kolik se zvyÂsÏõÂ, nebo zda budou
vydaÂny noveÂ akcie s uvedenõÂm pocÏtu a jmenoviteÂ
hodnoty novyÂch akciõÂ spolecÏnosti,
d) pokud spolecÏnost vydala listinneÂ akcie a zaÂkladnõÂ
jmeÏnõÂ se zvysÏuje zvyÂsÏenõÂm jmenoviteÂ hodnoty
akciõÂ, i lhuÊtu pro prÏedlozÏenõÂ listinnyÂch akciõÂ. PocÏaÂtek beÏhu lhuÊty pro prÏedlozÏenõÂ listinnyÂch akciõÂ
nemuÊzÏe prÏedchaÂzet dnu zaÂpisu zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(7) Na zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ se podõÂlejõÂ akcionaÂrÏi v pomeÏru jmenovityÂch hodnot jejich akciõÂ. Na
zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ se podõÂlejõÂ i vlastnõÂ akcie
v majetku spolecÏnosti, kteraÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ zvysÏuje,
i akcie teÂto spolecÏnosti, jezÏ jsou v majetku jõÂ ovlaÂdaneÂ
osoby nebo osoby ovlaÂdaneÂ ovlaÂdanou osobou.ª.
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104. § 209 znõÂ:
¹§ 209
(1) ZvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ se provede bud' vydaÂnõÂm novyÂch akciõÂ a jejich bezplatnyÂm rozdeÏlenõÂm
mezi akcionaÂrÏe podle pomeÏru jmenovityÂch hodnot
jejich akciõÂ, nebo zvyÂsÏenõÂm jmenoviteÂ hodnoty dosavadnõÂch akciõÂ.
(2) ZvyÂsÏenõÂ jmenoviteÂ hodnoty dosavadnõÂch listinnyÂch akciõÂ se provede bud' jejich vyÂmeÏnou, nebo
vyznacÏenõÂm vysÏsÏõÂ jmenoviteÂ hodnoty na dosavadnõÂch
akciõÂch s podpisem cÏlena nebo cÏlenuÊ prÏedstavenstva
opraÂvneÏnyÂch jednat jmeÂnem spolecÏnosti. PrÏedstavenstvo vyzve zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami
pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady akcionaÂrÏe, kterÏõÂ majõÂ listinneÂ akcie, aby je prÏedlozÏili ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ rozhodnutõÂm valneÂ hromady za uÂcÏelem vyÂmeÏny nebo vyznacÏenõÂ zvyÂsÏenõÂ jejich jmenoviteÂ hodnoty. Pokud akcionaÂrÏ
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ akcie neprÏedlozÏõÂ, nenõÂ opraÂvneÏn azÏ
do jejich prÏedlozÏenõÂ vykonaÂvat praÂva s nimi spojenaÂ
a prÏedstavenstvo spolecÏnosti uplatnõÂ postup podle
§ 214.
(3) ZvyÂsÏenõÂ jmenoviteÂ hodnoty zaknihovanyÂch
akciõÂ se provede zmeÏnou zaÂpisu o vyÂsÏi jmenoviteÂ hodnoty v zaÂkonem stanoveneÂ evidenci zaknihovanyÂch
cennyÂch papõÂruÊ na zaÂkladeÏ prÏõÂkazu spolecÏnosti. Tento
prÏõÂkaz musõÂ byÂt dolozÏen vyÂpisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku prokazujõÂcõÂm zaÂpis vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.
(4) Pokud majõÂ byÂt vydaÂny na zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ listinneÂ akcie, vyzve prÏedstavenstvo akcionaÂrÏe
bez zbytecÏneÂho odkladu po zaÂpisu zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady, aby se dostavili k prÏevzetõÂ novyÂch akciõÂ spolecÏnosti. Pokud akcionaÂrÏ neprÏevezme noveÂ akcie ve lhuÊteÏ
podle põÂsmene c), jeho praÂvo na vydaÂnõÂ akciõÂ se promlcÏuje. TõÂm nenõÂ dotcÏeno praÂvo na plneÏnõÂ podle § 214
odst. 4. VyÂzva akcionaÂrÏuÊm musõÂ obsahovat alesponÏ :
a) rozsah, v neÏmzÏ bylo zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ zvyÂsÏeno,
b) pomeÏr, v jakeÂm se rozdeÏlujõÂ akcie mezi akcionaÂrÏe,
c) upozorneÏnõÂ, zÏe spolecÏnost je opraÂvneÏna noveÂ akcie
prodat, pokud se akcionaÂrÏ nedostavõÂ do jednoho
roku od uverÏejneÏnõÂ vyÂzvy k prÏevzetõÂ akciõÂ.
(5) Po marneÂm uplynutõÂ lhuÊty podle odstavce 4
põÂsm. c) postupuje prÏedstavenstvo prÏimeÏrÏeneÏ podle
§ 214 odst. 4.
(6) Pokud majõÂ byÂt vydaÂny noveÂ akcie v zaknihovaneÂ podobeÏ, podaÂ prÏedstavenstvo bez zbytecÏneÂho odkladu po zaÂpisu zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku prÏõÂkaz k vydaÂnõÂ novyÂch akciõÂ osobeÏ,
kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ.ª.
105. Za § 209 se vklaÂdaÂ novyÂ § 209a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 209a
KombinovaneÂ zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
(1) Pokud zvysÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ spolecÏnost, je-
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jõÂzÏ akcie jsou verÏejneÏ obchodovatelneÂ a jejichzÏ kurs na
verÏejneÂm trhu v dobeÏ rozhodnutõÂ valneÂ hromady
o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nedosahuje vyÂsÏe jmenoviteÂ hodnoty akcie, nebo pokud se zvysÏuje zaÂkladnõÂ
jmeÏnõÂ upisovaÂnõÂm zameÏstnaneckyÂch akciõÂ, muÊzÏe valnaÂ
hromada rozhodnout, zÏe cÏaÂst emisnõÂho kursu upisovanyÂch akciõÂ bude kryta z vlastnõÂch zdrojuÊ spolecÏnosti
vykaÂzanyÂch v uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce v pasivech spolecÏnosti.
TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 158 odst. 2. ZvyÂsÏenõÂ
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nepeneÏzÏityÂmi vklady nebo vyloucÏenõÂ anebo omezenõÂ prÏednostnõÂho praÂva akcionaÂrÏuÊ je
v tomto prÏõÂpadeÏ neprÏõÂpustneÂ.
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
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(2) UsnesenõÂ valneÂ hromady obsahuje:
cÏaÂstku, o nõÂzÏ maÂ byÂt zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ zvyÂsÏeno,
pocÏet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovanyÂch akciõÂ,
uÂdaje uvedeneÂ v ustanovenõÂ § 204a odst. 2 nebo,
pokud maÂ upsat akcie obchodnõÂk s cennyÂmi papõÂry podle 204a odst. 6, mõÂsto a lhuÊtu, v nõÂzÏ muÊzÏe
opraÂvneÏnaÂ osoba vykonat praÂvo tam uvedeneÂ,
a cenu, za nõÂzÏ je opraÂvneÏna akcie koupit,
urcÏenõÂ, zda akcie, ktereÂ nebudou upsaÂny s vyuzÏitõÂm
prÏednostnõÂho praÂva, budou vsÏechny nebo jejich
urcÏenaÂ cÏaÂst upsaÂny v dohodeÏ akcionaÂrÏuÊ podle
§ 205, zda budou nabõÂdnuty urcÏiteÂmu zaÂjemci
nebo zaÂjemcuÊm s uvedenõÂm osoby zaÂjemce nebo
osob zaÂjemcuÊ anebo zpuÊsobu jeho nebo jejich
vyÂbeÏru, anebo zda budou nabõÂdnuty k upsaÂnõÂ na
zaÂkladeÏ verÏejneÂ vyÂzvy k upisovaÂnõÂ akciõÂ,
mõÂsto a lhuÊtu pro upisovaÂnõÂ akciõÂ bez vyuzÏitõÂ prÏednostnõÂho praÂva s datem pocÏaÂtku jejõÂho beÏhu
a emisnõÂ kurs takto upisovanyÂch akciõÂ nebo zpuÊsob jeho urcÏenõÂ; emisnõÂ kurs nebo zpuÊsob jeho
urcÏenõÂ musõÂ byÂt pro vsÏechny upisovatele stejnyÂ,
nestanovõÂ-li zaÂkon jinak,
uÂcÏet u banky a lhuÊtu, v nõÂzÏ je upisovatel povinen
splatit cÏaÂst emisnõÂho kursu upsanyÂch akciõÂ,
pokud se schvaluje vydaÂnõÂ akciõÂ noveÂho druhu,
urcÏenõÂ praÂv s nimi spojenyÂch,
pokud se prÏipousÏtõÂ upisovaÂnõÂ akciõÂ nad cÏaÂstku navrhovaneÂho zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, urcÏenõÂ
orgaÂnu spolecÏnosti, kteryÂ rozhodne o konecÏneÂ
cÏaÂstce zvyÂsÏenõÂ,
jakaÂ cÏaÂst emisnõÂho kursu akcie nepodleÂhaÂ splacenõÂ
upisovatelem,
uvedenõÂ vlastnõÂch zdrojuÊ spolecÏnosti vykaÂzanyÂch
v pasivech spolecÏnosti, z nichzÏ spolecÏnost bude
kryÂt cÏaÂst emisnõÂho kursu, kteraÂ nepodleÂhaÂ splacenõÂ upisovatelem.

(3) Upisovatel je povinen splatit ve lhuÊteÏ uvedeneÂ
v rozhodnutõÂ valneÂ hromady prÏed zaÂpisem vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku nejmeÂneÏ
50 % cÏaÂsti emisnõÂho kursu upsanyÂch akciõÂ, kteryÂ je
povinen splatit upisovatel, pokud stanovy nebo usnesenõÂ valneÂ hromady nevyzÏadujõÂ splacenõÂ cÏaÂstky vysÏsÏõÂ.

(4) PrÏedstavenstvo akcioveÂ spolecÏnosti muÊzÏe
podat naÂvrh na zaÂpis vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, pouze
pokud byl splacen emisnõÂ kurs upsanyÂch akciõÂ ve vyÂsÏi
uvedeneÂ v odstavci 3.
(5) Na kombinovaneÂ zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ se
jinak pouzÏijõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 203 odst. 1, 3 a 4,
§ 204 odst. 1 a 4, § 204a odst. 1 azÏ 4 a odst. 6, § 205,
§ 208 odst. 1 a 2.ª.
106. § 210 znõÂ:
¹§ 210
(1) UsnesenõÂm valneÂ hromady lze poveÏrÏit prÏedstavenstvo, aby za podmõÂnek urcÏenyÂch tõÂmto zaÂkonem a stanovami rozhodlo o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ upisovaÂnõÂm akciõÂ nebo z vlastnõÂch zdrojuÊ spolecÏnosti s vyÂjimkou nerozdeÏleneÂho zisku, nejvyÂsÏe vsÏak
o jednu trÏetinu dosavadnõÂ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
v dobeÏ, kdy prÏedstavenstvo o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ rozhoduje (daÂle jen ¹poveÏrÏenõÂ zvyÂsÏit zaÂkladnõÂ
jmeÏnõÂª). Pokud je prÏedstavenstvo poveÏrÏeno rozhodnout o zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ nepeneÏzÏityÂmi
vklady, musõÂ poveÏrÏenõÂ zvyÂsÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ obsahovat i urcÏenõÂ, kteryÂ orgaÂn spolecÏnosti rozhodne o oceneÏnõÂ nepeneÏzÏiteÂho vkladu na zaÂkladeÏ posudku znalce.
(2) PoveÏrÏenõÂ zvyÂsÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ je mozÏno udeÏlit na dobu nejdeÂle peÏti rokuÊ ode dne, kdy se konala
valnaÂ hromada, kteraÂ se usnesla na poveÏrÏenõÂ zvyÂsÏit
zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ.
(3) VyplyÂvaÂ-li to ze stanov, muÊzÏe valnaÂ hromada
poveÏrÏit prÏedstavenstvo zvyÂsÏenõÂm zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
upisovaÂnõÂm zameÏstnaneckyÂch akciõÂ, zejmeÂna muÊzÏe po
prÏijetõÂ rozhodnutõÂ o rozdeÏlenõÂ zisku rozhodnout, zÏe
podõÂl zameÏstnancuÊ na zisku spolecÏnosti lze pouzÏõÂt jen
ke splacenõÂ teÏchto akciõÂ. Podrobnosti urcÏõÂ stanovy.ª.
107. § 211 znõÂ:

¹§ 211

(1) O snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ rozhoduje valnaÂ
hromada. V usnesenõÂ valneÂ hromady se uvede alesponÏ :
a) duÊvod snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
b) rozsah snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ,
c) zpuÊsob, jak maÂ byÂt snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ provedeno,
d) pokud se snizÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ vzetõÂm akciõÂ
z obeÏhu na zaÂkladeÏ losovaÂnõÂ, pravidla losovaÂnõÂ
a vyÂsÏi uÂplaty za vylosovaneÂ akcie nebo zpuÊsob
jejõÂho urcÏenõÂ,
e) pokud se snizÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ na zaÂkladeÏ naÂvrhu
akcionaÂrÏuÊm, uÂdaj, zda jde o naÂvrh na uÂplatneÂ nebo
bezplatneÂ vzetõÂ akciõÂ z obeÏhu, a prÏi naÂvrhu na
uÂplatneÂ vzetõÂ akciõÂ z obeÏhu i vyÂsÏi uÂplaty nebo
pravidla pro jejõÂ urcÏenõÂ,
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f) pokud majõÂ byÂt v duÊsledku snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ prÏedlozÏeny spolecÏnosti listinneÂ akcie nebo
zatõÂmnõÂ listy, i lhuÊtu pro jejich prÏedlozÏenõÂ.
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110. Za § 213 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 213a azÏ 213d,
ktereÂ zneÏjõÂ:

(2) ZaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ nelze snõÂzÏit pod jeho vyÂsÏi stanovenou v § 162 odst. 3.

¹§ 213a
SnõÂzÏenõÂ jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ a zatõÂmnõÂch listuÊ

(3) SnõÂzÏenõÂm zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ se nesmõÂ zhorsÏit
dobytnost pohledaÂvek veÏrÏiteluÊ.

(1) Pokud se snizÏuje jmenovitaÂ hodnota akciõÂ spolecÏnosti, snizÏuje se pomeÏrneÏ u vsÏech akciõÂ spolecÏnosti.

(4) UsnesenõÂ valneÂ hromady o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ se zapõÂsÏe do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. NaÂvrh na
zaÂpis podaÂvaÂ prÏedstavenstvo do 30 dnuÊ od usnesenõÂ
valneÂ hromady.ª.
108. § 212 znõÂ:
¹§ 212
V pozvaÂnce nebo oznaÂmenõÂ, ktereÂ se tyÂkajõÂ svolaÂnõÂ
valneÂ hromady, se uvedou alesponÏ uÂdaje podle § 211
odst. 1.ª.
109. § 213 znõÂ:
¹§ 213
(1) Pokud je spolecÏnost povinna snõÂzÏit zaÂkladnõÂ
jmeÏnõÂ, pouzÏije ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ vlastnõÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy, maÂ-li je ve sveÂm majetku.
V ostatnõÂch prÏõÂpadech snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ pouzÏije spolecÏnost ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ prÏedevsÏõÂm
vlastnõÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy. JinyÂm postupem lze
snizÏovat zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ, jen pokud tento postup nepostacÏuje ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ v rozsahu urcÏeneÂm
valnou hromadou. Pokud se snizÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ
pouze s vyuzÏitõÂm vlastnõÂch akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ
v majetku spolecÏnosti, nepouzÏije se ustanovenõÂ o oddeÏleneÂm hlasovaÂnõÂ podle druhu akciõÂ.
(2) SpolecÏnost pouzÏije vlastnõÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ
listy ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ tak, zÏe je znicÏõÂ, pokud
byly vydaÂny v listinneÂ podobeÏ, nebo podaÂ prÏõÂkaz
osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch
papõÂruÊ, ke zrusÏenõÂ akciõÂ, pokud byly vydaÂny v zaknihovaneÂ podobeÏ.
(3) Pokud spolecÏnost nemaÂ ve sveÂm majetku
vlastnõÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy nebo pouzÏitõÂ vlastnõÂch
akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ podle odstavce 1 nepostacÏuje
ke snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, provede se snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ snõÂzÏenõÂm jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ, poprÏõÂpadeÏ nesplacenyÂch akciõÂ, na neÏzÏ spolecÏnost vydala
zatõÂmnõÂ listy (§ 213a), nebo tõÂm, zÏe se vezmou akcie
z obeÏhu anebo se upustõÂ od vydaÂnõÂ nesplacenyÂch akciõÂ,
na neÏzÏ spolecÏnost vydala zatõÂmnõÂ listy (§ 213d).
(4) Akcie lze vzõÂt z obeÏhu pouze tehdy, pokud
stanovy spolecÏnosti v dobeÏ, kdy byly tyto akcie spolecÏnosti upisovaÂny, umozÏnÏovaly snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ vzetõÂm akciõÂ z obeÏhu. Akcie se vezmou z obeÏhu
na zaÂkladeÏ losovaÂnõÂ (§ 213b) nebo na zaÂkladeÏ naÂvrhu
akcionaÂrÏuÊm (§ 213c). PodrobnaÂ pravidla pro vzetõÂ akcie z obeÏhu urcÏõÂ stanovy a valnaÂ hromada prÏi rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.ª.

(2) SnõÂzÏenõÂ jmenoviteÂ hodnoty listinnyÂch akciõÂ
nebo nesplacenyÂch akciõÂ, na ktereÂ byly vydaÂny zatõÂmnõÂ listy, se provede vyÂmeÏnou akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch
listuÊ za akcie nebo zatõÂmnõÂ listy s nizÏsÏõÂ jmenovitou
hodnotou nebo vyznacÏenõÂm nizÏsÏõÂ jmenoviteÂ hodnoty
na dosavadnõÂ akcii nebo zatõÂmnõÂm listu s podpisem
cÏlena nebo cÏlenuÊ prÏedstavenstva opraÂvneÏnyÂch jednat
jmeÂnem spolecÏnosti. PrÏedstavenstvo vyzve zpuÊsobem
urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady akcionaÂrÏe, kterÏõÂ majõÂ listinneÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ
listy, aby je prÏedlozÏili ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ rozhodnutõÂm
valneÂ hromady za uÂcÏelem vyÂmeÏny nebo vyznacÏenõÂ
snõÂzÏenõÂ jejich jmenoviteÂ hodnoty. Pokud akcionaÂrÏ ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy neprÏedlozÏõÂ,
nenõÂ opraÂvneÏn azÏ do jejich prÏedlozÏenõÂ vykonaÂvat
praÂva s nimi spojenaÂ a prÏedstavenstvo uplatnõÂ postup
podle § 214.
(3) SnõÂzÏenõÂ jmenoviteÂ hodnoty zaknihovanyÂch
akciõÂ se provede zmeÏnou zaÂpisu o vyÂsÏi jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ v zaÂkonem stanoveneÂ evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ na zaÂkladeÏ prÏõÂkazu spolecÏnosti.
Tento prÏõÂkaz musõÂ byÂt dolozÏen vyÂpisem z obchodnõÂho
rejstrÏõÂku prokazujõÂcõÂm zaÂpis snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.
§ 213b
VzetõÂ akciõÂ z obeÏhu na zaÂkladeÏ losovaÂnõÂ
(1) MozÏnost losovaÂnõÂ akciõÂ za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ musõÂ prÏipousÏteÏt stanovy spolecÏnosti.
RozhodnutõÂ valneÂ hromady o vzetõÂ akciõÂ z obeÏhu na
zaÂkladeÏ losovaÂnõÂ musõÂ byÂt zverÏejneÏno.
(2) Pokud spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie,
je povinna prÏed losovaÂnõÂm podat prÏõÂkaz k ocÏõÂslovaÂnõÂ
akciõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ, a soucÏasneÏ pozÏaÂdat o vyÂpis z teÂto evidence, kteryÂ musõÂ obsahovat
i cÏõÂsla akciõÂ. Po dobu, kdy jsou akcie ocÏõÂslovaÂny, se
pozastavuje praÂvo naklaÂdat s ocÏõÂslovanyÂmi akciemi
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona. LosovaÂnõÂ zaknihovanyÂch akciõÂ musõÂ byÂt provedeno nejpozdeÏji do deseti dnuÊ ode
dne, kdy byl podaÂn prÏõÂkaz k ocÏõÂslovaÂnõÂ.
(3) PruÊbeÏh a vyÂsledky losovaÂnõÂ s uvedenõÂm cÏõÂsel
vylosovanyÂch akciõÂ musõÂ byÂt osveÏdcÏeny notaÂrÏskyÂm
zaÂpisem. PrÏedstavenstvo spolecÏnosti oznaÂmõÂ vyÂsledky
losovaÂnõÂ zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami
spolecÏnosti pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady. V oznaÂmenõÂ
musõÂ byÂt uvedena alesponÏ :
a) cÏõÂsla vylosovanyÂch akciõÂ,
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b) lhuÊta, v nõÂzÏ bude spolecÏnost vylosovaneÂ akcie proplaÂcet, kteraÂ nesmõÂ prÏedchaÂzet dnu zaÂpisu snõÂzÏenõÂ
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku a nesmõÂ
byÂt delsÏõÂ nezÏ trÏi meÏsõÂce od zaÂpisu vyÂsÏe zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, pokud nebylo dohodnuto s akcionaÂrÏem neÏco jineÂho,
c) vyÂsÏe uÂplaty za vylosovaneÂ akcie.
(4) Pokud vydala spolecÏnost listinneÂ akcie na
jmeÂno nebo zaknihovaneÂ akcie, musõÂ oznaÂmenõÂ podle
odstavce 2 obsahovat i uÂdaje identifikujõÂcõÂ akcionaÂrÏe,
jejichzÏ akcie byly vylosovaÂny. Pokud spolecÏnost vydala listinneÂ akcie, musõÂ oznaÂmenõÂ podle odstavce 2
obsahovat i lhuÊtu, v nõÂzÏ musõÂ byÂt vylosovaneÂ akcie
prÏedlozÏeny spolecÏnosti; akcionaÂrÏi jsou povinni v teÂto
lhuÊteÏ vylosovaneÂ akcie spolecÏnosti prÏedlozÏit. Pokud
akcionaÂrÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ vylosovaneÂ listinneÂ akcie
neprÏedlozÏõÂ, nenõÂ opraÂvneÏn azÏ do jejich prÏedlozÏenõÂ vykonaÂvat praÂva s nimi spojenaÂ a prÏedstavenstvo postupuje podle § 214.
(5) Za vylosovaneÂ akcie je spolecÏnost povinna
zaplatit uÂplatu alesponÏ ve vyÂsÏi, jezÏ se urcÏuje podle
pravidel stanovenyÂch v § 186a odst. 4.
(6) Pokud spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie,
podaÂ prÏedstavenstvo o vyÂsledcõÂch losovaÂnõÂ zpraÂvu
i osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch
papõÂruÊ, spolu s prÏõÂkazem ke zrusÏenõÂ cÏõÂslovaÂnõÂ nevylosovanyÂch akciõÂ. Tento prÏõÂkaz musõÂ byÂt dolozÏen notaÂrÏskyÂm zaÂpisem osveÏdcÏujõÂcõÂm vyÂsledky losovaÂnõÂ. Po zaÂpisu vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku
podaÂ spolecÏnost prÏõÂkaz ke zrusÏenõÂ vylosovanyÂch akciõÂ
osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch
papõÂruÊ. Tento prÏõÂkaz musõÂ byÂt dolozÏen vyÂpisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku prokazujõÂcõÂm zaÂpis vyÂsÏe zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ.
§ 213c
VzetõÂ akciõÂ z obeÏhu na zaÂkladeÏ naÂvrhu
(1) Pokud se berou akcie z obeÏhu na zaÂkladeÏ verÏejneÂho naÂvrhu smlouvy, muÊzÏe rozhodnutõÂ valneÂ hromady urcÏit, zÏe zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ:
a) bude snõÂzÏeno v rozsahu jmenovityÂch hodnot akciõÂ,
ktereÂ budou vzaty z obeÏhu, nebo
b) bude snõÂzÏeno o pevnou cÏaÂstku.
(2) VerÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ za uÂcÏelem jejich vzetõÂ z obeÏhu nebo o bezplatneÂm vzetõÂ akciõÂ
z obeÏhu uverÏejnõÂ prÏedstavenstvo zpuÊsobem, kteryÂ
urcÏuje zaÂkon a stanovy spolecÏnosti pro svolaÂnõÂ valneÂ
hromady.
(3) Na verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o bezplatneÂm vzetõÂ
akciõÂ z obeÏhu se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ o verÏejneÂm naÂvrhu smlouvy o koupi akciõÂ.
(4) KupnõÂ cena musõÂ byÂt splatnaÂ nejpozdeÏji do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ od zaÂpisu vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, pokud nenõÂ s akcionaÂrÏem dohodnuta
lhuÊta delsÏõÂ. LhuÊta splatnosti kupnõÂ ceny a lhuÊta pro

prÏedlozÏenõÂ listinnyÂch akciõÂ spolecÏnosti nesmõÂ prÏedchaÂzet dnu zaÂpisu vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ v obchodnõÂm
rejstrÏõÂku. Pokud akcionaÂrÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ listinneÂ
akcie spolecÏnosti neprÏedlozÏõÂ, nenõÂ opraÂvneÏn azÏ do jejich prÏedlozÏenõÂ vykonaÂvat praÂva s nimi spojenaÂ a prÏedstavenstvo postupuje podle § 214.
(5) Pokud spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie,
je opraÂvneÏna podat prÏõÂkaz k pozastavenõÂ praÂva naklaÂdat s akciemi, ohledneÏ nichzÏ byl prÏijat naÂvrh podle
odstavce 1, osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch
cennyÂch papõÂruÊ. Bez zbytecÏneÂho odkladu po zaÂpisu
vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku podaÂ
prÏedstavenstvo teÂto osobeÏ prÏõÂkaz ke zrusÏenõÂ akciõÂ, jezÏ
koupila spolecÏnost na zaÂkladeÏ verÏejneÂho naÂvrhu
smlouvy. Tento prÏõÂkaz musõÂ byÂt dolozÏen vyÂpisem
z obchodnõÂho rejstrÏõÂku prokazujõÂcõÂm zaÂpis vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ a dokladem o prÏijetõÂ naÂvrhu podle
odstavce 1.
(6) Pokud se snizÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a), musõÂ rozhodnutõÂ valneÂ hromady obsahovat poveÏrÏenõÂ pro prÏedstavenstvo podat naÂvrh na
zaÂpis vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku
v rozsahu, v jakeÂm bude akcionaÂrÏi prÏijat verÏejnyÂ naÂvrh
smlouvy.
(7) Pokud soucÏet jmenovityÂch hodnot akciõÂ branyÂch z obeÏhu podle odstavce 1 põÂsm. b) nedosaÂhne
stanoveneÂ cÏaÂstky, o nõÂzÏ maÂ byÂt zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ snõÂzÏeno, a valnaÂ hromada nerozhodla o zmeÏneÏ postupu
prÏi snizÏovaÂnõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ podle odstavce 1
põÂsm. a), nelze tõÂmto zpuÊsobem zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ snõÂzÏit.
ValnaÂ hromada muÊzÏe vsÏak rozhodnout, zÏe se v tomto
prÏõÂpadeÏ snõÂzÏõÂ zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ jinyÂm zpuÊsobem, kteryÂ
tento zaÂkon dovoluje.
(8) Pokud soucÏet jmenovityÂch hodnot akciõÂ branyÂch z obeÏhu podle odstavce 1 põÂsm. b) prÏesaÂhne stanovenou cÏaÂstku, postupuje spolecÏnost podle § 183a
odst. 6 põÂsm. b).
§ 213d
UpusÏteÏnõÂ od vydaÂnõÂ akciõÂ
(1) ValnaÂ hromada muÊzÏe rozhodnout o snõÂzÏenõÂ
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ upusÏteÏnõÂm od vydaÂnõÂ akciõÂ v rozsahu, v jakeÂm jsou upisovateleÂ v prodlenõÂ se splacenõÂm
jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ, pokud spolecÏnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 azÏ 7.
(2) UpusÏteÏnõÂ od vydaÂnõÂ nesplacenyÂch akciõÂ se provede tõÂm, zÏe prÏedstavenstvo vyzve akcionaÂrÏe, kteryÂ je
v prodlenõÂ se splacenõÂm emisnõÂho kursu nebo jeho
cÏaÂsti, aby vraÂtil zatõÂmnõÂ list ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ valnou
hromadou s tõÂm, zÏe spolecÏnost nevydaÂ akcie, ktereÂ
tento zatõÂmnõÂ list nahrazuje, a upisovateli vraÂtõÂ bez
zbytecÏneÂho odkladu po zaÂpisu snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku dosud splacenyÂ emisnõÂ
kurs akciõÂ po zapocÏtenõÂ naÂrokuÊ spolecÏnosti vuÊcÏi upisovateli. Pokud akcionaÂrÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ zatõÂmnõÂ list
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neprÏedlozÏõÂ, nenõÂ opraÂvneÏn azÏ do jeho prÏedlozÏenõÂ vykonaÂvat praÂva s nõÂm spojenaÂ a prÏedstavenstvo postupuje podle § 214.ª.
111. § 214 znõÂ:
¹§ 214
(1) Pokud jsou akcionaÂrÏi v prodlenõÂ s prÏedlozÏenõÂm
listinnyÂch akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ stahovanyÂch spolecÏnostõÂ z obeÏhu za uÂcÏelem jejich vyÂmeÏny, vyznacÏenõÂ
noveÂ jmenoviteÂ hodnoty nebo znicÏenõÂ, vyzve je prÏedstavenstvo zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami
pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady, aby prÏedlozÏili akcie nebo
zatõÂmnõÂ listy v dodatecÏneÂ prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊteÏ, kterou jim
k tomu urcÏõÂ s upozorneÏnõÂm, zÏe jinak budou prohlaÂsÏeny
za neplatneÂ, a toto rozhodnutõÂ soucÏasneÏ zverÏejnõÂ.
(2) PrÏedstavenstvo prohlaÂsõÂ za neplatneÂ listinneÂ
akcie nebo zatõÂmnõÂ listy, ktereÂ prÏes vyÂzvu nebyly
v dodatecÏneÏ urcÏeneÂ lhuÊteÏ prÏedlozÏeny.
(3) ProhlaÂsÏenõÂ akciõÂ za neplatneÂ oznaÂmõÂ prÏedstavenstvo akcionaÂrÏuÊm, jejichzÏ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy
byly prohlaÂsÏeny za neplatneÂ, zpuÊsobem urcÏenyÂm zaÂkonem a stanovami pro svolaÂnõÂ valneÂ hromady (daÂle
jen ¹dotcÏeneÂ osobyª). ProhlaÂsÏenõÂ akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ za neplatneÂ prÏedstavenstvo bez zbytecÏneÂho
odkladu zverÏejnõÂ.
(4) NoveÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy, ktereÂ majõÂ byÂt
vydaÂny mõÂsto akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ, jezÏ byly prohlaÂsÏeny za neplatneÂ, prodaÂ prÏedstavenstvo prostrÏednictvõÂm obchodnõÂka s cennyÂmi papõÂry bez zbytecÏneÂho
odkladu na uÂcÏet dotcÏeneÂ osoby na verÏejneÂm trhu, pokud jsou verÏejneÏ obchodovatelneÂ, nebo ve verÏejneÂ
drazÏbeÏ. MõÂsto, dobu a prÏedmeÏt drazÏby prÏedstavenstvo
zverÏejnõÂ nejmeÂneÏ dva tyÂdny prÏed jejõÂm konaÂnõÂm. Ve
stejneÂ lhuÊteÏ odesÏle zpraÂvu o verÏejneÂ drazÏbeÏ nebo
o zaÂmeÏru prodat akcie na verÏejneÂm trhu dotcÏeneÂ
osobeÏ, pokud je spolecÏnosti znaÂma. VyÂteÏzÏek z prodeje
akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ po zapocÏtenõÂ pohledaÂvek
spolecÏnosti proti dotcÏeneÂ osobeÏ vzniklyÂch v souvislosti s prohlaÂsÏenõÂm jejõÂch akciõÂ za neplatneÂ a prodejem
akciõÂ vyplatõÂ spolecÏnost bez zbytecÏneÂho odkladu dotcÏeneÂ osobeÏ nebo jej ulozÏõÂ do uÂrÏednõÂ uÂschovy.
(5) Pokud nemajõÂ byÂt vydaÂny za akcie nebo zatõÂmnõÂ listy stahovaneÂ z obeÏhu noveÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ
listy, nenõÂ prohlaÂsÏenõÂm akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ za
neplatneÂ dotcÏeno praÂvo dotcÏeneÂ osoby na zaplacenõÂ
jejich ceny nebo vraÂcenõÂ emisnõÂho kursu nebo jeho
cÏaÂsti. SpolecÏnost si vsÏak muÊzÏe proti pohledaÂvce akcionaÂrÏe na zaplacenõÂ ceny nebo vraÂcenõÂ emisnõÂho kursu
zapocÏõÂtat pohledaÂvky, ktereÂ jõÂ vznikly proti akcionaÂrÏi
v souvislosti s prohlaÂsÏenõÂm jeho akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch
listuÊ za neplatneÂ, a rozdõÂl zaplatõÂ dotcÏeneÂ osobeÏ bez
zbytecÏneÂho odkladu po prohlaÂsÏenõÂ akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ za neplatneÂ nebo jej ulozÏõÂ do uÂrÏednõÂ uÂschovy.
(6) Po zaÂpisu snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku je spolecÏnost povinna vraÂceneÂ listinneÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy znicÏit.ª.
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112. § 215 znõÂ:
¹§ 215
(1) PrÏedstavenstvo je povinno oznaÂmit rozsah
snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do 30 dnuÊ ode dne zaÂpisu
rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku znaÂmyÂm veÏrÏiteluÊm, kteryÂm vznikly pohledaÂvky vuÊcÏi spolecÏnosti prÏed zaÂpisem rozhodnutõÂ
valneÂ hromady do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(2) RozhodnutõÂ valneÂ hromady o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ se po jeho zaÂpisu do obchodnõÂho rejstrÏõÂku
zverÏejnõÂ nejmeÂneÏ dvakraÂt za sebou s alesponÏ trÏicetidennõÂm odstupem.
(3) VeÏrÏiteleÂ spolecÏnosti uvedenõÂ v odstavci 1 jsou
opraÂvneÏni pozÏadovat do 90 dnuÊ ode dne, kdy obdrzÏeli
oznaÂmenõÂ o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, jinak do 90 dnuÊ
ode dne druheÂho zverÏejneÏnõÂ, aby splneÏnõÂ jejich neuhrazenyÂch pohledaÂvek bylo dostatecÏnyÂm zpuÊsobem zajisÏteÏno.
(4) Nedojde-li mezi veÏrÏiteli a spolecÏnostõÂ k dohodeÏ o zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky, rozhodne o dostatecÏneÂm zajisÏteÏnõÂ soud s ohledem na druh a vyÂsÏi pohledaÂvky.ª.
113. V § 216 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) LhuÊtu uvedenou v odstavci 1 nenõÂ trÏeba dodrzÏet, pokud se spolecÏnost dohodne se vsÏemi veÏrÏiteli
na zajisÏteÏnõÂ nebo uspokojenõÂ jejich pohledaÂvek prÏed
uplynutõÂm teÂto lhuÊty. UzavrÏenõÂ dohody musõÂ spolecÏnost soudu prÏi podaÂnõÂ naÂvrhu prokaÂzat.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 a 3 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
a 4.
114. Za § 216 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 216a a 216b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 216a
(1) UstanovenõÂ § 215 odst. 3 a 4 a ustanovenõÂ § 216
odst. 1 se nepouzÏijõÂ, pokud spolecÏnost prÏedlozÏõÂ vyjaÂdrÏenõÂ auditora osveÏdcÏujõÂcõÂ, zÏe:
a) podle uÂdajuÊ v uÂcÏetnõÂ evidenci nemaÂ spolecÏnost
zÏaÂdneÂho veÏrÏitele,
b) snizÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ za uÂcÏelem uÂhrady ztraÂty,
c) snizÏuje zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ za uÂcÏelem prÏevodu do rezervnõÂho fondu na uÂhradu budoucõÂ ztraÂty a zÏe
cÏaÂstka prÏevaÂdeÏnaÂ do rezervnõÂho fondu neprÏesaÂhne 10 % zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.
(2) SplneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch v odstavci 1
musõÂ spolecÏnost soudu prokaÂzat prÏi podaÂnõÂ naÂvrhu na
zaÂpis. Auditor, kteryÂ vydal nepravdiveÂ osveÏdcÏenõÂ, rucÏõÂ
veÏrÏiteluÊm spolecÏnosti za zaÂvazky spolecÏnosti, ktereÂ
existovaly v den, kdy osveÏdcÏenõÂ vydal, v rozsahu,
v neÏmzÏ valnaÂ hromada rozhodla o snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ.
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(3) RezervnõÂ fond v rozsahu vytvorÏeneÂm podle
odstavce 1 põÂsm. c) muÊzÏe byÂt pouzÏit jen k uÂhradeÏ
ztraÂty nebo ke zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ spolecÏnosti,
pokud rezervnõÂ fond prÏesahuje cÏaÂstku, ve ktereÂ je vytvaÂrÏen podle § 217 povinneÏ. K rezervnõÂmu fondu vytvaÂrÏeneÂmu podle § 161d se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(4) V souvislosti se snõÂzÏenõÂm zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ
podle odstavce 1 põÂsm. b) a c) nesmõÂ byÂt poskytnuto
jakeÂkoliv plneÏnõÂ ve prospeÏch akcionaÂrÏuÊ.
§ 216b
(1) Na jedneÂ valneÂ hromadeÏ lze prÏijmout rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ i zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ pouze tehdy,
pokud se zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ snizÏuje za prÏedpokladuÊ stanovenyÂch v § 213d a § 216a odst. 1 põÂsm. b) a c).
(2) PrÏi postupu podle odstavce 1 muÊzÏe spolecÏnost
cÏinit praÂvnõÂ uÂkony smeÏrÏujõÂcõÂ ke zvyÂsÏenõÂ zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ azÏ poteÂ, co bude do obchodnõÂho rejstrÏõÂku zapsaÂno snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ.ª.
115. § 217 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹RezervnõÂ fond a opcÏnõÂ listy
§ 217
(1) SpolecÏnost vytvaÂrÏõÂ rezervnõÂ fond v dobeÏ a ve
vyÂsÏi urcÏeneÂ stanovami a tõÂmto zaÂkonem.
(2) SpolecÏnost je povinna vytvorÏit rezervnõÂ fond
ze zisku vykaÂzaneÂho v rÏaÂdneÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrce za rok,
v neÏmzÏ poprveÂ zisk vytvorÏõÂ, a to ve vyÂsÏi nejmeÂneÏ
20 % ze zisku, avsÏak ne võÂce nezÏ 10 % z hodnoty
zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ. Tento fond se rocÏneÏ doplnÏuje
o cÏaÂstku urcÏenou stanovami, nejmeÂneÏ vsÏak 5 % ze
zisku, azÏ do dosazÏenõÂ vyÂsÏe rezervnõÂho fondu urcÏeneÂ
ve stanovaÂch, nejmeÂneÏ vsÏak do vyÂsÏe 20 % zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ. Takto vytvorÏenyÂ rezervnõÂ fond muÊzÏe spolecÏnost
pouzÏõÂt pouze k uÂhradeÏ ztraÂty.
(3) O pouzÏitõÂ rezervnõÂho fondu rozhoduje prÏedstavenstvo, neurcÏujõÂ-li stanovy nebo tento zaÂkon jinak.ª.
116. Za § 217 se vklaÂda novyÂ § 217a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 217a
OpcÏnõÂ listy
(1) AkciovaÂ spolecÏnost je opraÂvneÏna vydat pro
uplatneÏnõÂ prÏednostnõÂho praÂva podle § 160 odst. 1 a 6
a podle § 204a cenneÂ papõÂry oznacÏeneÂ jako opcÏnõÂ listy.
(2) OpcÏnõÂ listy podle odstavce 1 (daÂle jen ¹opcÏnõÂ
listª) lze vydaÂvat pouze jako cenneÂ papõÂry na dorucÏitele. OpcÏnõÂ list muÊzÏe byÂt vydaÂn bud' v listinneÂ, nebo
zaknihovaneÂ podobeÏ.
(3) V opcÏnõÂm listu musõÂ byÂt uvedeno:
a) obchodnõÂ jmeÂno a sõÂdlo spolecÏnosti,

b) kolik akciõÂ a jakeÂho druhu, formy a podoby anebo
kolik vymeÏnitelnyÂch anebo prioritnõÂch dluhopisuÊ
spolecÏnosti, v jakeÂ podobeÏ, formeÏ a v jakeÂ jmenoviteÂ hodnoteÏ lze zõÂskat,
c) doba a mõÂsto pro uplatneÏnõÂ prÏednostnõÂho praÂva,
d) emisnõÂ kurs akciõÂ nebo dluhopisuÊ, k nimzÏ lze
uplatnit prÏednostnõÂ praÂvo, nebo zpuÊsob jeho
urcÏenõÂ,
e) uÂdaj o tom, zÏe znõÂ na dorucÏitele.
(4) OpcÏnõÂ list vydanyÂ v listinneÂ podobeÏ musõÂ obsahovat i datum emise, podpis nebo podpisy cÏlenuÊ
prÏedstavenstva opraÂvneÏnyÂch jednat jmeÂnem spolecÏnosti a cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ akcie nebo dluhopisu, k nimzÏ
byl vydaÂn.
(5) Pokud spolecÏnost vydala opcÏnõÂ listy v zaknihovaneÂ podobeÏ, je rozhodnyÂm dnem (§ 156b) pro
uplatneÏnõÂ prÏednostnõÂho praÂva den, kdy mohlo byÂt
toto praÂvo vykonaÂno poprveÂ.
(6) Pokud vydala spolecÏnost opcÏnõÂ listy v zaknihovaneÂ podobeÏ, podaÂ osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch papõÂruÊ, prÏõÂkaz k vydaÂnõÂ cennyÂch papõÂruÊ, bylo-li prÏednostnõÂ praÂvo vcÏas uplatneÏno
a bez zbytecÏneÂho odkladu po splneÏnõÂ podmõÂnek pro
vydaÂnõÂ teÏchto cennyÂch papõÂruÊ, a soucÏasneÏ podaÂ prÏõÂkaz
ke zrusÏenõÂ opcÏnõÂch listuÊ, z nichzÏ bylo prÏednostnõÂ praÂvo
uplatneÏno. Po uplynutõÂ lhuÊty pro vykonaÂnõÂ prÏednostnõÂho praÂva podaÂ spolecÏnost prÏõÂkaz ke zrusÏenõÂ opcÏnõÂch
listuÊ, z nichzÏ nebylo prÏednostnõÂ praÂvo uplatneÏno.ª.
117. § 218 znõÂ:
¹§ 218
O zrusÏenõÂ spolecÏnosti rozhoduje valnaÂ hromada.
Pro zrusÏenõÂ a zaÂnik platõÂ ustanovenõÂ § 68 azÏ 69b, pokud
zaÂkon nestanovõÂ neÏco jineÂho.ª.
118. § 220 znõÂ:
¹§ 220
(1) Po uspokojenõÂ vsÏech veÏrÏiteluÊ se likvidacÏnõÂ zuÊstatek rozdeÏlõÂ mezi akcionaÂrÏe v pomeÏru odpovõÂdajõÂcõÂm
jmenoviteÂ hodnoteÏ jejich akciõÂ. UstanovenõÂ § 159
odst. 1 tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
(2) JestlizÏe likvidacÏnõÂ zuÊstatek nestacÏõÂ k uÂhradeÏ
jmenoviteÂ hodnoty akciõÂ, deÏlõÂ se likvidacÏnõÂ zuÊstatek
na cÏaÂst prÏipadajõÂcõÂ majiteluÊm prioritnõÂch akciõÂ a ostatnõÂch akciõÂ v rozsahu urcÏeneÂm stanovami. CÏaÂsti likvidacÏnõÂho zuÊstatku se deÏlõÂ mezi akcionaÂrÏe v pomeÏru odpovõÂdajõÂcõÂm splaceneÂ jmenoviteÂ hodnoteÏ jejich akciõÂ.
(3) NaÂrok na vyplacenõÂ podõÂlu na likvidacÏnõÂm
zuÊstatku vznikaÂ akcionaÂrÏi vraÂcenõÂm listinnyÂch akciõÂ
spolecÏnosti prÏedlozÏenyÂch na vyÂzvu likvidaÂtora. VraÂceneÂ akcie likvidaÂtor znicÏõÂ. Pokud akcionaÂrÏ listinneÂ
akcie na vyÂzvu likvidaÂtora nevraÂtõÂ, postupuje likvidaÂtor prÏimeÏrÏeneÏ podle ustanovenõÂ § 214.
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(4) Pokud spolecÏnost vydala zaknihovaneÂ akcie,
vznikaÂ naÂrok na vyplacenõÂ podõÂlu na likvidacÏnõÂm zuÊstatku ke dni, kdy na zaÂkladeÏ prÏõÂkazu likvidaÂtora byly
zrusÏeny akcie spolecÏnosti v evidenci zaknihovanyÂch
cennyÂch papõÂruÊ.

(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se nevztahujõÂ na
vlastnõÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ listy v majetku zanikajõÂcõÂ
spolecÏnosti a na akcie nebo zatõÂmnõÂ listy spolecÏnosti
zanikajõÂcõÂ v duÊsledku sloucÏenõÂ v majetku jejõÂho praÂvnõÂho naÂstupce.

(5) LikvidaÂtor muÊzÏe podat vyÂzvu k vraÂcenõÂ listinnyÂch akciõÂ nebo prÏõÂkaz ke zrusÏenõÂ zaknihovanyÂch akciõÂ
azÏ po skoncÏenõÂ likvidace.

(5) K zalozÏenõÂ akcioveÂ spolecÏnosti splynutõÂm
nebo rozdeÏlenõÂm se nevyzÏaduje uzavrÏenõÂ zakladatelskeÂ smlouvy ani sepsaÂnõÂ zakladatelskeÂ listiny. ValnaÂ
hromada, kteraÂ rozhodla o zrusÏenõÂ spolecÏnosti rozdeÏlenõÂm, nebo valneÂ hromady, ktereÂ rozhodly o zrusÏenõÂ
spolecÏnosti splynutõÂm, plnõÂ v tomto prÏõÂpadeÏ teÂzÏ funkci
ustavujõÂcõÂ valneÂ hromady praÂvnõÂho naÂstupce. Tyto
valneÂ hromady musõÂ rozhodnout o zalozÏenõÂ naÂstupnickeÂ akcioveÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnostõÂ, schvaÂlit
stanovy naÂstupnickeÂ spolecÏnosti nebo spolecÏnostõÂ
a zvolit orgaÂny teÂto spolecÏnosti nebo spolecÏnostõÂ.

(7) RejstrÏõÂkovyÂ soud provede vyÂmaz spolecÏnosti
z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, jen bude-li prokaÂzaÂno, zÏe byly
vsÏechny akcie spolecÏnosti znicÏeny, prohlaÂsÏeny za neplatneÂ nebo zrusÏeny.ª.
119. Za § 220 se vklaÂdaÂ novyÂ § 220a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 220a
ZrusÏenõÂ spolecÏnosti s praÂvnõÂm naÂstupcem
(1) V duÊsledku sloucÏenõÂ, splynutõÂ nebo rozdeÏlenõÂ
akcioveÂ spolecÏnosti nemuÊzÏe byÂt zÏaÂdnyÂ akcionaÂrÏ zbaven uÂcÏasti na naÂstupnickeÂ akcioveÂ spolecÏnosti proti sveÂ
vuÊli. Pokud by se na zaÂkladeÏ dohody mezi akcionaÂrÏem
a spolecÏnostõÂ nechteÏl akcionaÂrÏ zrusÏeneÂ spolecÏnosti staÂt
akcionaÂrÏem praÂvnõÂho naÂstupce, je praÂvnõÂ naÂstupce povinen vyplatit tomuto akcionaÂrÏi proti vraÂcenõÂ listinnyÂch akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ nebo po zrusÏenõÂ zaknihovanyÂch akciõÂ zanikleÂ spolecÏnosti podõÂl na cÏisteÂm
obchodnõÂm jmeÏnõÂ zanikleÂ spolecÏnosti.
(2) AkcionaÂrÏuÊm zanikleÂ spolecÏnosti, kterÏõÂ se staÂvajõÂ akcionaÂrÏi praÂvnõÂho naÂstupce, musõÂ byÂt vymeÏneÏny
akcie nebo zatõÂmnõÂ listy zanikleÂ spolecÏnosti za akcie
praÂvnõÂho naÂstupce bez zbytecÏneÂho odkladu po vyÂmazu zrusÏeneÂ spolecÏnosti z obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
UstanovenõÂ § 214 se pouzÏije obdobneÏ. ZaknihovaneÂ
akcie se vymeÏnõÂ tak, zÏe praÂvnõÂ naÂstupce podaÂ prÏõÂkaz
osobeÏ, kteraÂ vede evidenci zaknihovanyÂch cennyÂch
papõÂruÊ, ke zrusÏenõÂ akciõÂ zanikleÂ spolecÏnosti a k vydaÂnõÂ
akciõÂ praÂvnõÂho naÂstupce postupem podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona. K prÏõÂkazu je nutno prÏilozÏit vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku prokazujõÂcõÂ zaÂnik spolecÏnosti a vznik
praÂvnõÂho naÂstupce.
(3) Pokud by v duÊsledku sloucÏenõÂ, splynutõÂ nebo
rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti vznikla akcionaÂrÏi sÏkoda, maÂ
praÂvo vuÊcÏi praÂvnõÂmu naÂstupci zanikleÂ spolecÏnosti na
doplacenõÂ rozdõÂlu mezi trzÏnõÂ hodnotou akciõÂ nebo zatõÂmnõÂch listuÊ zanikleÂ spolecÏnosti a trzÏnõÂ hodnotou akciõÂ
nebo zatõÂmnõÂch listuÊ praÂvnõÂho naÂstupce v peneÏzõÂch
nebo na bezplatneÂ prÏedaÂnõÂ dalsÏõÂch akciõÂ praÂvnõÂho naÂstupce v hodnoteÏ tohoto rozdõÂlu, pokud maÂ naÂstupce
vlastnõÂ akcie ve sveÂm majetku. SoudnõÂ rozhodnutõÂ,
kteryÂm se akcionaÂrÏi prÏiznaÂvaÂ praÂvo na doplacenõÂ rozdõÂlu v peneÏzõÂch nebo na prÏedaÂnõÂ dalsÏõÂch akciõÂ, je pro
spolecÏnost co do zaÂkladu prÏiznaneÂho praÂva zaÂvazneÂ
i vuÊcÏi ostatnõÂm akcionaÂrÏuÊm.

(6) Pokud valnaÂ hromada rozhodne o prÏemeÏneÏ
akcioveÂ spolecÏnosti na jinou spolecÏnost nebo druzÏstvo, jsou osoby, ktereÂ byly ke dni konaÂnõÂ valneÂ hromady akcionaÂrÏi spolecÏnosti a nehlasovaly pro prÏemeÏnu
akcioveÂ spolecÏnosti nebo se valneÂ hromady nezuÂcÏastnily, opraÂvneÏny pozÏadovat, aby jim praÂvnõÂ naÂstupce
zaplatil za zrusÏeneÂ nebo znicÏeneÂ akcie nebo zatõÂmnõÂ
listy spolecÏnosti cenu urcÏenou hodnotou podõÂlu akcie
nebo zatõÂmnõÂho listu na cÏisteÂm obchodnõÂm jmeÏnõÂ spolecÏnosti zjisÏteÏneÂm na zaÂkladeÏ mimorÏaÂdneÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky sestaveneÂ pro uÂcÏely prÏemeÏny spolecÏnosti. V notaÂrÏskeÂm zaÂpisu o pruÊbeÏhu valneÂ hromady musõÂ byÂt
jmenoviteÏ uvedeni akcionaÂrÏi, kterÏõÂ hlasovali pro prÏemeÏnu akcioveÂ spolecÏnosti.
(7) RozhodnutõÂ valneÂ hromady o prÏemeÏneÏ akcioveÂ spolecÏnosti musõÂ obsahovat i naÂlezÏitosti spolecÏenskeÂ smlouvy spolecÏnosti, na nõÂzÏ maÂ byÂt akciovaÂ
spolecÏnost prÏemeÏneÏna. Pokud maÂ byÂt akciovaÂ spolecÏnost prÏemeÏneÏna na druzÏstvo, plnõÂ valnaÂ hromada akcioveÂ spolecÏnosti soucÏasneÏ i funkci ustavujõÂcõÂ valneÂ
hromady druzÏstva, kteraÂ schvaluje zalozÏenõÂ a stanovy
druzÏstva a volõÂ orgaÂny druzÏstva.
(8) PraÂvo podle odstavcuÊ 1 a 6 muÊzÏe akcionaÂrÏ
uplatnit v lhuÊteÏ jednoho meÏsõÂce ode dne konaÂnõÂ valneÂ
hromady, kteraÂ rozhodnutõÂ prÏijala, u spolecÏnosti, jinak
zanikaÂ. Osoby, ktereÂ uplatnily praÂvo podle odstavce 6,
se nestaÂvajõÂ spolecÏnõÂky ani cÏleny praÂvnõÂho naÂstupce
zrusÏeneÂ spolecÏnosti. Pokud praÂvnõÂ naÂstupce spolecÏnosti zÏaÂdosti akcionaÂrÏe do jednoho meÏsõÂce po zaÂpisu
do obchodnõÂho rejstrÏõÂku nevyhovõÂ, je akcionaÂrÏ opraÂvneÏn domaÂhat se, aby mu soud ulozÏil uzavrÏenõÂ smlouvy.
(9) NejmeÂneÏ jeden meÏsõÂc prÏed datem konaÂnõÂ valneÂ
hromady, kteraÂ maÂ rozhodnout o sloucÏenõÂ, splynutõÂ,
rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏneÏ spolecÏnosti, je spolecÏnost povinna zverÏejnit naÂvrh usnesenõÂ valneÂ hromady a zaslat
jej vsÏem svyÂm znaÂmyÂm veÏrÏiteluÊm. VeÏrÏiteleÂ, kterÏõÂ majõÂ
nesplatneÂ pohledaÂvky, jejichzÏ dobytnost se v duÊsledku
prÏemeÏny, sloucÏenõÂ, splynutõÂ nebo rozdeÏlenõÂ spolecÏnosti
muÊzÏe zhorsÏit, majõÂ praÂvo na poskytnutõÂ dostatecÏneÂho
zajisÏteÏnõÂ svyÂch pohledaÂvek od jakeÂhokoliv praÂvnõÂho
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naÂstupce zanikleÂ spolecÏnosti. UstanovenõÂ § 215 odst. 4
se pouzÏije obdobneÏ. TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 69
odst. 4.ª.
120. V § 267 odst. 1 se na konci prÏipojuje tato
veÏta: ¹To neplatõÂ pro smlouvy uzavrÏeneÂ podle cÏaÂsti
druheÂ tohoto zaÂkona.ª.

8.

121. Zkratka ¹KcÏsª se nahrazuje zkratkou ¹KcÏª.
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. AkcioveÂ spolecÏnosti, ktereÂ jsou ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zapsaÂny v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, jsou povinny prÏizpuÊsobit sveÂ stanovy noveÂ
praÂvnõÂ uÂpraveÏ do 30. cÏervna 1997. UstanovenõÂ stanov, kteraÂ jsou v rozporu s cÏl. I tohoto zaÂkona,
pozbyÂvajõÂ platnosti dnem jeho uÂcÏinnosti.
2. Pokud bylo ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona jizÏ
zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ ve veÏcech zaÂpisu do obchodnõÂho
rejstrÏõÂku, dokoncÏõÂ se podle dosavadnõÂ praÂvnõÂ
uÂpravy, pokud navrhovatel nevezme naÂvrh zpeÏt
nebo naÂvrh nezmeÏnõÂ.
3. Pokud valnaÂ hromada akcioveÂ spolecÏnosti rozhodla o zvyÂsÏenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, zrusÏenõÂ verÏejneÂ obchodovatelnosti akciõÂ, zmeÏneÏ formy
akciõÂ nebo o omezenõÂ prÏevoditelnosti prÏede dnem
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, postupuje se podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ, pokud valnaÂ hromada nerozhodne jinak.
4. Pokud uklaÂdaÂ tento zaÂkon akcioveÂ spolecÏnosti vytvorÏit rezervnõÂ fond z duÊvodu nabytõÂ vlastnõÂch
akciõÂ, je povinna vytvorÏit tento rezervnõÂ fond ve
vztahu k akciõÂm, ktereÂ maÂ ve sveÂm majetku ke
dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, nejpozdeÏji do
30. cÏervna 1997, jinak je povinna vlastnõÂ akcie
nebo zatõÂmnõÂ listy prodat nebo o jejich jmenovitou hodnotu snõÂzÏit zaÂkladnõÂ jmeÏnõÂ. NesplnõÂ-li spolecÏnost tuto povinnost, muÊzÏe ji soud i bez naÂvrhu
zrusÏit a narÏõÂdit jejõÂ likvidaci.
5. Osoby, ktereÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona dosahujõÂ podõÂlu na hlasovacõÂch praÂvech uvedeneÂho
v § 183d, jsou povinny splnit oznamovacõÂ povinnost uvedenou v tomto ustanovenõÂ do 60 dnuÊ ode
dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
6. Pokud maÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona ovlaÂdanaÂ osoba nebo osoba ovlaÂdanaÂ ovlaÂdanou osobou ve sveÂm majetku akcie ovlaÂdajõÂcõÂ osoby, vztahuje se na ni, pokud jde o tyto akcie, ustanovenõÂ
§ 161f pocÏõÂnaje dnem 1. ledna 1997. Od tohoto dne
se pocÏõÂtajõÂ i lhuÊty, v nichzÏ je ovlaÂdanaÂ osoba povinna akcie ovlaÂdajõÂcõÂ osoby zcizit.
7. Pokud maÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona akcionaÂrÏ
podõÂl na verÏejneÏ obchodovatelnyÂch akciõÂch spolecÏnosti v rozsahu zaklaÂdajõÂcõÂm povinnost ucÏinit ve-

9.

10.

11.

12.

13.
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rÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ podle § 183b,
nenõÂ povinen verÏejnyÂ naÂvrh smlouvy o koupi akciõÂ
ucÏinit, ledazÏe po nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
nastanou prÏedpoklady zaklaÂdajõÂcõÂ vznik povinnosti podle § 183b.
UstanovenõÂ § 183b se nevztahuje na staÂtnõÂ peneÏzÏnõÂ
uÂstavy, Fond naÂrodnõÂho majetku CÏeskeÂ republiky,
PozemkovyÂ fond CÏeskeÂ republiky a na osobu,
kteraÂ nabyÂvaÂ akcie spolecÏnosti v souladu s rozhodnutõÂm o privatizaci podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
Pokud tento zaÂkon vyzÏaduje zapsaÂnõÂ urcÏityÂch
uÂdajuÊ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, jsou osoby zapsaneÂ v obchodnõÂm rejstrÏõÂku povinny podat naÂvrh
na povolenõÂ zaÂpisu teÏchto uÂdajuÊ do 31. prosince
1996.
Pokud jednateleÂ, cÏlenoveÂ prÏedstavenstev a dozorcÏõÂch rad nesplnÏujõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
pozÏadavky uvedeneÂ v § 194 odst. 7, zanikaÂ jejich
funkce dnem 31. prosince 1996, pokud do teÂto
doby uvedeneÂ pozÏadavky nesplnõÂ.
Osoby zapsaneÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona jsou povinny ulozÏit do
sbõÂrky listin uÂplneÂ zneÏnõÂ spolecÏenskyÂch smluv
a stanov a podat naÂvrh na zaÂpis uÂdajuÊ, ktereÂ vyzÏaduje tento zaÂkon, nejpozdeÏji do 30. cÏervna 1997.
Do sbõÂrky listin se ulozÏõÂ poprveÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky za
uÂcÏetnõÂ obobõÂ roku 1996.
Pokud bylo ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uverÏejneÏno oznaÂmenõÂ o konaÂnõÂ valneÂ hromady nebo
zaslaÂna pozvaÂnka na valnou hromadu, posuzuje se,
zda svolaÂnõÂ valneÂ hromady je rÏaÂdneÂ, podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
Pokud ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona bylo rozhodnuto o sloucÏenõÂ, splynutõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏemeÏneÏ spolecÏnosti, postupuje se podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.

CÏl. III
ZrusÏuje se § 200c zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ
soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., zaÂkona
cÏ. 158/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 49/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 20/
/1975 Sb., zaÂkona cÏ. 133/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990
Sb., zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb.,
zaÂkona cÏ. 263/1992 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 117/
/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 216/1994
Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb. a naÂlezu UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ
republiky cÏ. 31/1996 Sb.
CÏl. IV
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1996 s vyÂjimkou cÏl. I boduÊ 75 a 79 a cÏl. II bodu 5, ktereÂ
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
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143
Â KON
ZA
ze dne 26. dubna 1996,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 16/1993 Sb., o dani silnicÏnõÂ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 16/1993 Sb., o dani
silnicÏnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 302/1993 Sb. a zaÂkona
cÏ. 243/1994 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. V § 1 se slova ¹silnicÏnõÂmi motorovyÂmi vozidly
a jejich prÏõÂpojnyÂmi vozidlyª nahrazujõÂ slovy ¹silnicÏnõÂmi vozidly1) (daÂle jen ¹vozidlaª)ª.
PoznaÂmka cÏ. 1) znõÂ:
¹1) § 1 odst. 1 zaÂkona cÏ. 38/1995 Sb., o technickyÂch podmõÂnkaÂch
provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.ª.

2. V § 2 odst. 1 se poznaÂmka cÏ. 1) oznacÏuje jako
poznaÂmka cÏ. 1a) a poznaÂmka cÏ. 1a) jako poznaÂmka
cÏ. 1b).
3. V § 2 odst. 1 se slova ¹silnicÏnõÂ motorovaÂ vozidla
a jejich prÏõÂpojnaÂ vozidla (daÂle jen ¹vozidlaª)ª nahrazujõÂ
slovem ¹vozidlaª a slova ¹u poplatnõÂkaª se vypousÏteÏjõÂ.
4. § 2 odst. 2 põÂsm. a) vcÏetneÏ poznaÂmky cÏ. 1c) znõÂ:
¹a) ostatnõÂ vozidla1c) traktory a jejich prÏõÂpojnaÂ vozidla,
1c

) § 10 odst. 12 vyhlaÂsÏky Ministerstva dopravy cÏ. 102/1995 Sb.,
o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.ª.

5. § 3 odst. 1 põÂsm. e) znõÂ:
¹e) vozidla zabezpecÏujõÂcõÂ zpravidla linkovou osobnõÂ
vnitrostaÂtnõÂ dopravu,ª.
6. V § 3 odst. 1 põÂsm. f) se slova ¹a duÊlnõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ ,duÊlnõÂ a horskeÂª a slovo ¹elektrorozvodnyÂchª se nahrazuje slovem ¹energetickyÂchª.
7. § 3 odst. 1 põÂsm. j) znõÂ:
¹j) vozidla, u nichzÏ uÂdaj v technickeÂm pruÊkazu vozidla nebo v samostatneÂm dokladu vydaneÂm vyÂrobcem vozidla cÏi jeho poveÏrÏenyÂm zaÂstupcem (akreditovanyÂm dovozcem) osveÏdcÏuje, zÏe vozidla splnÏujõÂ limity stanoveneÂ prÏedpisy EHK OSN 49-02 B
(direktiva EU/EHS 91/542 B) a EHK OSN 83-03
(direktiva EU/EHS 94/12); osvobozujõÂ se do
31. prosince 1998,ª.

8. V § 3 odst. 1 põÂsm. k) se slova ¹31. prosince
1996ª nahrazujõÂ slovy ¹31. prosince 1998ª.
9. § 3 odst. 2 znõÂ:
¹(2) PodmõÂnka pro osvobozenõÂ vozidla od daneÏ
vyjaÂdrÏenaÂ pojmem ¹zpravidlaª je splneÏna, ujede-li vozidlo:
a) pro uÂcÏel stanovenyÂ v odstavci 1 põÂsm. e) võÂce nezÏ
80 % kilometruÊ z celkoveÂho pocÏtu kilometruÊ ujetyÂch vozidlem ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ,
b) pro uÂcÏel stanovenyÂ v odstavci 1 põÂsm. g), ch) a i)
võÂce nezÏ 50 % kilometruÊ z celkoveÂho pocÏtu kilometruÊ ujetyÂch vozidlem ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ.ª.
10. V § 3 se odstavec 3 vypousÏtõÂ a v odstavci 4 se
vypousÏteÏjõÂ slova ¹ , od jehozÏ vydaÂnõÂ neuplynula doba
delsÏõÂ nezÏ dva rokyª.
DosavadnõÂ odstavce 4 a 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
a 4.
11. V § 4 odst. 1 põÂsm. b) se na konci prÏipojujõÂ tato
slova: ¹nebo vozidlo, v jehozÏ technickeÂm pruÊkazu je
zapsaÂna jako drzÏitel osoba, kteraÂ zemrÏela, zanikla nebo
byla zrusÏenaª.
12. § 6 odst. 5 znõÂ:
¹(5) Sazba daneÏ podle odstavce 2 se snizÏuje
o 25 % u vozidel, kteraÂ jsou podle uÂdajuÊ zapsanyÂch
v technickeÂm pruÊkazu urcÏena pro cÏinnosti vyÂrobnõÂ
povahy v rostlinneÂ vyÂrobeÏ podle StandardnõÂ klasifikace produkce CÏSUÂ, koÂd 01.41.11. PraÂce vyÂrobnõÂ povahy v rostlinneÂ vyÂrobeÏ, je-li poplatnõÂkem daneÏ osoba
provozujõÂcõÂ zemeÏdeÏlskou vyÂrobu.ª.
13. § 12 znõÂ:
¹§ 12
Sleva na dani
(1) Sleva na dani u vozidla pouzÏõÂvaneÂho v kombinovaneÂ dopraveÏ cÏinõÂ prÏi uskutecÏneÏnõÂ
võÂce nezÏ 120 jõÂzd ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ 100 % daneÏ,
od 91 do 120 jõÂzd ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ 75 % daneÏ,
od 61 do 90 jõÂzd ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ 50 % daneÏ,
od 31 do 60 jõÂzd ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ 25 % daneÏ.
(2) JõÂzdou v kombinovaneÂ dopraveÏ se pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona rozumõÂ
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a) prÏeprava vozidla z mõÂsta naklaÂdky do nejblizÏsÏõÂ
vhodneÂ zÏeleznicÏnõÂ stanice nebo prÏõÂstavu a daÂle
po zÏeleznici nebo vodnõÂ komunikaci do zÏeleznicÏnõÂ stanice nebo prÏõÂstavu nejblizÏsÏõÂho vhodneÂho
k mõÂstu urcÏenõÂ a daÂle po pozemnõÂ komunikaci do
mõÂsta urcÏenõÂ, pokud jõÂzda po pozemnõÂ komunikaci
z nebo do mõÂsta prÏeklaÂdky k zÏeleznicÏnõÂ nebo
vodnõÂ dopraveÏ nenõÂ delsÏõÂ nezÏ 100 km,
b) svoz a rozvoz naÂkladovyÂch jednotek kombinovaneÂ dopravy (kontejnery ISO, vyÂmeÏnneÂ naÂstavby ISO) do prÏekladisÏt' kombinovaneÂ dopravy,
zÏeleznicÏnõÂch stanic nebo prÏõÂstavuÊ, kde je zaÂsilka
prÏeklaÂdaÂna na zÏeleznici nebo vodnõÂ komunikaci
a naopak, pokud svozovaÂ a rozvozovaÂ vzdaÂlenost
naÂkladovyÂch jednotek nenõÂ delsÏõÂ nezÏ 100 km od
mõÂsta prÏeklaÂdky.

denaÂ v § 8 odst. 3. SpraÂvce daneÏ slevu zapocÏte na danÏ
splatnou ve zdanÏovacõÂch obdobõÂch naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku nebo cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ sleveÏ slozÏõÂ
u banky na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na uÂcÏet zneÏjõÂcõÂ na
cÏeskou meÏnu.ª.

(3) NaÂrok na slevu na dani prokazuje poplatnõÂk
prÏepravnõÂmi doklady (naÂkladovyÂmi listy zaÂsilek kombinovaneÂ dopravy) s potvrzenyÂmi uÂdaji prÏekladisÏteÏ
kombinovaneÂ dopravy, prÏõÂpadneÏ naklaÂdacõÂ a vyklaÂdacõÂ
zÏeleznicÏnõÂ stanice nebo prÏõÂstavu.

CÏl. III

(4) Slevu na dani uplatnõÂ poplatnõÂk u mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho spraÂvce daneÏ v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ. Do
31. ledna naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku lze uplatnit
u spraÂvce daneÏ5) naÂrok na slevu, jde-li o vozidla uve-

14. V § 15 odst. 1 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹Je-li danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podaÂno na technickeÂm nosicÏi
dat ve tvaru stanoveneÂm pro tento uÂcÏel Ministerstvem
financõÂ, vyplnÏuje poplatnõÂk pouze cÏaÂst tiskopisu danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ stanovenou Ministerstvem financõÂ.ª.
CÏl. II
ZaÂkon o dani silnicÏnõÂ, ve zneÏnõÂ tohoto zaÂkona, se
pouzÏije poprveÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ roku 1996.

PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny Parlamentu CÏeskeÂ
republiky se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ vyhlaÂsil
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 16/1993 Sb.,
o dani silnicÏnõÂ, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zaÂkonuÊ.
CÏl. IV
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

144
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 2. kveÏtna 1996,
kteryÂm se stanovõÂ preferencÏnõÂ sazba cla pro dovoz neÏkteryÂch zemeÏdeÏlskyÂch a potravinaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ
pochaÂzejõÂcõÂch z EvropskeÂ unie
VlaÂda narÏizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1
põÂsm. f) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 13/1993 Sb.,
celnõÂ zaÂkon:
§1
Ze zbozÏõÂ uvedeneÂho v prÏõÂloze k tomuto narÏõÂzenõÂ
se vymeÏrÏuje clo podle preferencÏnõÂch celnõÂch sazeb

1

v raÂmci celnõÂch kvoÂt stanovenyÂch v prÏõÂloze, pokud
zbozÏõÂ pochaÂzõÂ z EvropskeÂ unie.
§2
ZbozÏõÂm pochaÂzejõÂcõÂm z EvropskeÂ unie se rozumõÂ
zbozÏõÂ, ktereÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm
prÏedpisem.1)

) SdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 7/1995 Sb., o sjednaÂnõÂ EvropskeÂ dohody zaklaÂdajõÂcõÂ prÏidruzÏenõÂ mezi CÏeskou
republikou na jedneÂ straneÏ a EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich cÏlenskyÂmi staÂty na straneÏ druheÂ, Protokol cÏ. 4.

CÏaÂstka 42

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 144 / 1996

§3
Po dobu platnosti tohoto narÏõÂzenõÂ se pro zbozÏõÂ
vymezeneÂ v § 1 a za podmõÂnek zde vymezenyÂch nepouzÏijõÂ celnõÂ sazby stanoveneÂ v narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 299/
/1995 Sb., celnõÂ sazebnõÂk.

sÏenõÂ.
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§4
(1) Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂ-

(2) Toto narÏõÂzenõÂ pozbyÂvaÂ platnosti dnem 31. prosince 1996.

PrÏedseda vlaÂdy:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr zemeÏdeÏlstvõÂ:
Ing. Lux v. r.
PrÏõÂloha k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 144/1996 Sb.

PodpolozÏka,
polozÏka nebo
cÏõÂslo
sazebnõÂku

NaÂzev zbozÏõÂ

0303 79 11

KaprÏi

0402 10

PreferencÏnõÂ
celnõÂ sazba
Evrop. unie

CelnõÂ kvoÂta
(t)

bez cla

100

SusÏeneÂ mleÂko

24 %

1 000

MaÂslo

15%

25

bez cla

170

0402 21
0402 29
0405 10
0405 20 90
0405 90
0602 90 30

Sazenice zeleniny a jahodnõÂkuÊ

0602 90 91

KvetoucõÂ rostliny s poupaty nebo kveÏty s vyÂjimkou
kaktusuÊ

0602 90 99

OstatnõÂ pokojoveÂ rostliny

0702 00 30

RajcÏata

8%

2 000

1005 90 00

KukurÏice ostatnõÂ

5%

5 000

1516 20

RostlinneÂ tuky a oleje

9%

3 000

1517 10 90

MargarõÂn

10 %

530

1601

Uzenky, salaÂmy a podobneÂ vyÂrobky z masa, drobuÊ nebo
krve; potravinoveÂ prÏõÂpravky na podkladeÏ teÏchto
vyÂrobkuÊ

12 %

115

0702 00 35
0702 00 40
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145
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 9. kveÏtna 1996,
kteryÂm se stanovõÂ sazba cla pro dovoz neÏkteryÂch obilovin
VlaÂda narÏizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1
põÂsm. g) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 13/1993 Sb.,
celnõÂ zaÂkon:
§1
a) U podpolozÏky 1001 90 99 ± psÏenice se uplatnÏuje sazba dovoznõÂho cla 0 % pro celnõÂ kvoÂtu
200 000 tun.
b) U podpolozÏky 1003 00 90 ± jecÏmen se uplatnÏuje sazba dovoznõÂho cla 0 % pro celnõÂ kvoÂtu
100 000 tun.
c) U podpolozÏky 1002 00 00 ± zÏito se uplatnÏuje sazba dovoznõÂho cla 0 % pro celnõÂ kvoÂtu
50 000 tun.
d) U podpolozÏky 1005 90 00 ± kukurÏice a polozÏky
1104 23 ± zpracovanaÂ zrna z kukurÏice se uplatnÏuje sazba dovoznõÂho cla 0 % pro celnõÂ kvoÂtu
50 000 tun.

§2
Po dobu platnosti tohoto narÏõÂzenõÂ se pro polozÏky
vymezeneÂ v § 1 põÂsm. d) a za podmõÂnek zde vymezenyÂch nepouzÏijõÂ celnõÂ sazby stanoveneÂ v narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 299/1995 Sb., celnõÂ sazebnõÂk. U podpolozÏek vymezenyÂch v § 1 põÂsm. a), b), c) a za podmõÂnek zde vymezenyÂch se celnõÂ sazby stanoveneÂ v narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 299/1995 Sb., celnõÂ sazebnõÂk, nepouzÏijõÂ do 30. zaÂrÏõÂ
1996.
§3
UstanovenõÂ § 1 põÂsm. a), b), c) se nepouzÏijõÂ po
30. zaÂrÏõÂ 1996.
§4
sÏenõÂ.

(1) Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂ-

(2) Toto narÏõÂzenõÂ pozbyÂvaÂ platnosti dnem 31. prosince 1996.

PrÏedseda vlaÂdy:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr zemeÏdeÏlstvõÂ:
Ing. Lux v. r.
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146
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva financõÂ
ze dne 15. kveÏtna 1996,
kterou se stanovõÂ blizÏsÏõÂ podmõÂnky zpuÊsobu vraÂcenõÂ kauce slozÏeneÂ v souvislosti s konaÂnõÂm voleb
do Parlamentu CÏeskeÂ republiky

§1

zõÂskal ve volebnõÂm obvodu alesponÏ sÏest procent z celkoveÂho pocÏtu platnyÂch hlasuÊ, aby jõÂ nejpozdeÏji do
deseti dnuÊ po obdrzÏenõÂ vyÂzvy sdeÏlil adresu nebo cÏõÂslo
uÂcÏtu, kam maÂ byÂt kauce vraÂcena, pokud ten, kdo podal
prÏihlaÂsÏku k registraci kandidaÂta tyto uÂdaje neuvedl teÂzÏ
prÏi oznaÂmenõÂ o slozÏenõÂ kauce.2)

(1) Do trÏõÂ dnuÊ po vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ voleb vyzve
krajskaÂ volebnõÂ komise politickou stranu, politickeÂ
hnutõÂ nebo koalici, jestlizÏe postoupily do prvnõÂho skrutinia prÏi volbaÂch do PoslaneckeÂ sneÏmovny, aby jõÂ nejpozdeÏji do deseti dnuÊ po obdrzÏenõÂ vyÂzvy sdeÏlily adresu
nebo cÏõÂslo uÂcÏtu, kam maÂ byÂt kauce vraÂcena, pokud tyto
uÂdaje politickaÂ strana, politickeÂ hnutõÂ nebo koalice
neuvedly teÂzÏ prÏi oznaÂmenõÂ o slozÏenõÂ kauce.1)

(3) Na zaÂkladeÏ prÏedem oznaÂmeneÂ adresy nebo
cÏõÂsla uÂcÏtu, kam maÂ byÂt kauce vraÂcena, nebo po obdrzÏenõÂ zpraÂvy podle odstavce 1 krajskaÂ volebnõÂ komise kauci v zaÂkonem stanoveneÂ lhuÊteÏ3) vraÂtõÂ prostrÏednictvõÂm zrÏizovatele zvlaÂsÏtnõÂho uÂcÏtu4) bud' zaslaÂnõÂm
posÏtovnõÂ poukaÂzkou na udanou adresu, nebo prÏevodem na sdeÏlenyÂ uÂcÏet. ObdobneÏ postupuje i obvodnõÂ
volebnõÂ komise.

(2) Ve lhuÊteÏ uvedeneÂ v odstavci 1 vyzve obvodnõÂ
volebnõÂ komise toho, kdo podal prÏihlaÂsÏku k registraci
kandidaÂta pro volbu do SenaÂtu, jestlizÏe tento kandidaÂt

§2

Ministerstvo financõÂ stanovõÂ podle § 35 odst. 5
a § 65 odst. 5 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do
Parlamentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ:

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.

) § 35 odst. 2 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
zaÂkonuÊ.
2
) § 65 odst. 2 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb.
3
) § 35 odst. 4 a § 65 odst. 4 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb.
4
) § 35 odst. 1 a § 65 odst. 1 zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb.
1
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145
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe 13. prosince 1960 byla v Bruselu prÏijata MezinaÂrodnõÂ uÂmluva
o spolupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti letoveÂho provozu ± EvropskaÂ organizace pro bezpecÏnost leteckeÂho
provozu (EUROCONTROL), doplneÏnaÂ a zmeÏneÏnaÂ:
DodatkovyÂm protokolem k MezinaÂrodnõÂ uÂmluveÏ o spolupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti letoveÂho provo-zu
± (EUROCONTROL), prÏijatyÂm v Bruselu dne 6. cÏervence 1970,
Protokolem o zmeÏnaÂch DodatkoveÂho protokolu k MezinaÂrodnõÂ uÂmluveÏ o spolupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti letoveÂho provozu ± (EUROCONTROL), prÏijatyÂm v Bruselu dne 21. listopadu 1978,
a
Protokolem doplnÏujõÂcõÂm MezinaÂrodnõÂ uÂmluvu o spolupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti letoveÂho provo- zu
± (EUROCONTROL), prÏijatyÂm v Bruselu dne 12. uÂnora 1981.
S uÂmluvou i protokoly vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky. Listiny o prÏõÂstupu CÏeskeÂ republiky
k MezinaÂrodnõÂ uÂmluveÏ o splupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏnosti letoveÂho provozu ± (EUROCONTROL), doplneÏneÂ a zmeÏneÏneÂ DodatkovyÂm protokolem, Protokolem o zmeÏnaÂch DodatkoveÂho protokolu a Protokolem
doplnÏujõÂcõÂm uÂmluvu, vcÏetneÏ jeho prÏõÂloh, byla ulozÏena u vlaÂdy BelgickeÂho kraÂlovstvõÂ, depozitaÂrÏe uÂmluvy a protokoluÊ, dne 27. listopadu 1995.
UÂmluva na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 40 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 1. brÏezna 1963.
DodatkovyÂ protokol vstoupil v platnost podle sveÂho cÏlaÂnku 7 odst. 3 dnem 1. srpna 1972.
Protokol o zmeÏnaÂch DodatkoveÂho protokolu vstoupil v platnost podle sveÂho cÏlaÂnku 3 odst. 3 dnem 1. ledna
1981.
Protokol doplnÏujõÂcõÂ MezinaÂrodnõÂ uÂmluvu vstoupil v platnost podle sveÂho cÏlaÂnku XL odst. 3 dnem 1. ledna
1986.
Pro CÏeskou republiku MezinaÂrodnõÂ uÂmluva o spolupraÂci prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ letoveÂho provozu ± (EURO-CONTROL) ze dne 13. prosince 1960, doplneÏnaÂ a zmeÏneÏnaÂ DodatkovyÂm protokolem ze dne 6. cÏervence 1970
a protokoly ze dne 21. listopadu 1978 a 12. uÂnora 1981 vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ cÏlaÂnku 36 odst. 4 platneÂho
zneÏnõÂ uÂmluvy dnem 1. ledna 1996.
Do textu uÂmluvy a protokoluÊ lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu dopravy.
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146
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 12. uÂnora 1981 byla v Bruselu prÏijata MnohostrannaÂ uÂmluva
o letovyÂch poplatcõÂch.
Listina o prÏõÂstupu CÏeskeÂ republiky k MnohostranneÂ uÂmluveÏ o letovyÂch poplatcõÂch byla ulozÏena u vlaÂdy
BelgickeÂho kraÂlovstvõÂ, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 27. listopadu 1995.
UÂmluva na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 27 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1986 a pro CÏeskou republiku
pdoel ustanovenõÂ cÏlaÂnku 28 odst. 3 dnem 1. ledna 1996.
Do textu UÂmluvy lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu dopravy.

