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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další 
zákony 

 
Navrhovaný právní předpis 

 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  
§ 7 odst. 4 Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně ve vztahu k závodu 

zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva 
nebo k jeho pobočce. Údaj o zápisu zahraniční osoby do 
evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční 
osoba řídí, se nevyžaduje, ledaže toto právo zápis do takové 
evidence ukládá nebo je zahraniční osoba do takové evidence 
zapsána. 

32009l0101 
Článek 5 

Členské státy stanoví, že dopisy a objednávkové listy v 
papírové nebo jiné formě mají obsahovat tyto údaje: 
a) informace nezbytné k identifikaci rejstříku, u kterého je 
veden spis uvedený v článku 3, a číslo zápisu společnosti do 
tohoto rejstříku;  
b) právní formu společnosti, sídlo společnosti a případně údaj, 
že společnost je v likvidaci. 
Jestliže je v těchto listinách zmínka o základním kapitálu 
společnosti, musí se údaj týkat upsaného a splaceného 
základního kapitálu. 
Členské státy stanoví, že internetové stránky společností budou 
obsahovat alespoň údaje uvedené v prvním pododstavce a 
případně odkaz na upsaný a splacený kapitál. 

§ 7 odst. 4 Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně ve vztahu k závodu 
zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva 
nebo k jeho pobočce. Údaj o zápisu zahraniční osoby do 
evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční 
osoba řídí, se nevyžaduje, ledaže toto právo zápis do takové 
evidence ukládá nebo je zahraniční osoba do takové evidence 
zapsána. 

2004L0038 
Článek 24 
odst. 1 

1. S výhradou zvláštních ustanovení výslovně uvedených ve 
Smlouvě a v sekundárních právních předpisech požívají 
všichni občané Unie, kteří pobývají na základě této směrnice 
na území hostitelského členského státu, v oblasti působnosti 
Smlouvy stejného zacházení jako státní příslušníci tohoto 
členského státu. Právo na rovné zacházení se vztahuje i na 
rodinné příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky žádného 
členského státu a mají právo pobytu nebo trvalého pobytu. 

§ 8 odst. 1 Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. 
Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová 
společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská 

32009L0101 
Článek 11 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 
předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 
společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a 
stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny. 
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smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se 
uzavírá přijetím ustavující schůzí nebo shodnou-li se na jejím 
obsahu zakladatelé. 

§ 8 odst. 1 Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. 
Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová 
společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská 
smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se 
uzavírá přijetím ustavující schůzí nebo shodnou-li se na jejím 
obsahu zakladatelé. 

32012L0030 
čl. 2 písm. a) 
až d) 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  
a) právní formu a obchodní firmu společnosti;  
b) předmět podnikání;  
c) pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši 
upsaného základního kapitálu;  
d) pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a 
výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 písm. e) směrnice 
2009/101/ES;  
e) nevyplývají-li z právních předpisů, pravidla, která určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 

§ 8 odst. 1 Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. 
Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová 
společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská 
smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se 
uzavírá přijetím ustavující schůzí nebo shodnou-li se na jejím 
obsahu zakladatelé. 

32012L0030 
čl. 3 písm. a) 
až j) 

Ve stanovách nebo v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo 
v odděleném dokumentu, který musí být zveřejněn způsobem 
stanoveným právními předpisy každého členského státu, musí 
být v souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES obsaženy 
alespoň tyto údaje: 
 
a) sídlo; 
b) jmenovitá hodnota upsaných akcií a alespoň jednou ročně 
jejich počet; 
c) počet upsaných akcií bez uvedení jejich jmenovité hodnoty, 
pokud vnitrostátní právní předpisy emisi těchto akcií 
umožňují; 
d) popřípadě zvláštní podmínky omezující převoditelnost akcií; 
e) existuje-li více druhů akcií, údaje uvedené v písmenech b), 
c) a d) pro každý z nich a práva spojená s akciemi každého 
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druhu; 
f) forma akcie, na jméno nebo na doručitele, pokud vnitrostátní 
právní předpisy stanoví tyto dvě formy, a rovněž ustanovení o 
jejich přeměně, pokud ji právní předpisy upravují; 
g) výše upsaného základního kapitálu splaceného v okamžiku 
založení společnosti nebo v okamžiku získání povolení zahájit 
svou činnost; 
h) jmenovitá hodnota akcií nebo, není-li jmenovitá hodnota 
stanovena, počet akcií vydaných jako protiplnění na každý 
nepeněžitý vklad a rovněž předmět tohoto vkladu a jméno 
vkladatele; 
i) totožnost fyzických nebo právnických osob nebo 
společností, které podepsaly, nebo jejichž jménem byly 
podepsány stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, 
nebo, pokud založení společnosti nebylo okamžité, totožnost 
fyzických nebo právnických osob nebo společností, které 
podepsaly nebo jejichž jménem byly podepsány návrhy stanov 
nebo aktu, kterým se společnost zakládá; 
j) celková alespoň přibližná výše všech nákladů, které 
připadají společnosti nebo které jí byly připsány z důvodu 
jejího založení a popřípadě než získá povolení zahájit svou 
činnost; 

§ 15 odst. 1 Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do 
základního kapitálu obchodní korporace. U akciové 
společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie. 

 

32012L0030 
čl. 7  

Čl. 7 
Upsaný základní kapitál mohou tvořit pouze aktiva, která je 
možné hospodářsky ocenit. Součástí těchto aktiv nemohou být 
závazky provedení prací nebo poskytnutí služeb. 
 

§ 15 odst. 1 Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do 
základního kapitálu obchodní korporace. U akciové 
společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie. 

 

32012L0030 
čl. 10 odst. 1 a 
2 

1. Nepeněžité vklady musí být uvedeny ve zprávě 
vypracované před založením společnosti nebo získáním 
povolení k zahájení činnosti jedním nebo více znalci 
nezávislými na společnosti, jmenovanými nebo schválenými 
správním orgánem nebo soudem. Znalci mohou být v 
souladu s právními předpisy každého členského státu 
fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti. 
2. Zpráva znalce uvedená v odstavci 1 musí obsahovat alespoň 
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popis každého z vkladů, postupy přijatého ocenění a musí 
uvádět, zda hodnoty získané těmito postupy odpovídají alespoň 
počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou 
hodnotu, účetní hodnotě a popřípadě i emisnímu ážiu akcií 
vydaných jako protiplnění. 

§ 17 odst. 3 Nepeněžitým vkladem do kapitálové společnosti nesmí být 
práce nebo služby.  

32012L0030 
čl. 7 věta 
druhá  

Součástí těchto aktiv nemohou být závazky provedení prací 
nebo poskytnutí služeb. 

§ 17 odst. 3 Nepeněžitým vkladem do kapitálové společnosti nesmí být 
práce nebo služby. 

32012L0030 
čl. 10 odst. 1 a 
2 

1. Nepeněžité vklady musí být uvedeny ve zprávě 
vypracované před založením společnosti nebo získáním 
povolení k zahájení činnosti jedním nebo více znalci 
nezávislými na společnosti, jmenovanými nebo schválenými 
správním orgánem nebo soudem. Znalci mohou být v 
souladu s právními předpisy každého členského státu 
fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti. 
2. Zpráva znalce uvedená v odstavci 1 musí obsahovat alespoň 
popis každého z vkladů, postupy přijatého ocenění a musí 
uvádět, zda hodnoty získané těmito postupy odpovídají alespoň 
počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou 
hodnotu, účetní hodnotě a popřípadě i emisnímu ážiu akcií 
vydaných jako protiplnění. 

§ 23 odst. 3 Nepeněžitý vklad se do kapitálové společnosti vnese před 
jejím vznikem.  

32012L0030Č
lánek 9 odst. 2 

Akcie vydávané jako protiplnění za nepeněžité vklady 
v okamžiku založení společnosti nebo získání povolení k 
zahájení činnosti však musí být zcela splaceny ve lhůtě pěti let 
od okamžiku založení nebo získání povolení. 
 

§ 34 odst. 2 Částka zisku k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo 
družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního 
skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých 
let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může 
kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého 
uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v 
souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Rozhodnutí 
nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první je zdánlivé 
(§ 45). 

32012L0030 Částka k rozdělení akcionářům nesmí překročit výši výsledků 
posledního skončeného účetního období zvýšenou o zisk z 
předchozích období a platby z rezerv určených k tomuto účelu 
a sníženou o ztráty z předchozích období a o částky vložené do 
rezerv v souladu s právními předpisy nebo stanovami. 
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§ 35 odst. 1 Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě 

mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní 
korporace má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Výše zálohy 
na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet 
výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku 
hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze 
zisku, které může obchodní korporace použít pod le svého 
uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v 
souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Součet 
vyplacených záloh na podíl na zisku současně nemůže být 
vyšší než polovina průměru výsledků hospodaření dosažených 
v posledních třech účetních obdobích. 

32012L0030 
čl. 18 

Jakékoli rozdělení, které není v souladu s článkem 17, musí 
akcionáři, kteří jej obdrželi, vrátit, pokud společnost prokáže, 
že tito akcionáři o vadnosti rozdělení v jejich prospěch věděli 
anebo vzhledem k okolnostem měli vědět. 

§ 40 odst. 1 Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk, 
pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní 
kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky 
nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši 
upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze 
podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit mezi 
společníky. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s 
větou první je zdánlivé (§ 45). 

32012L0030 
Čl. 17 odst. 1 

S výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu 
nesmí dojít k rozdělení akcionářům, pokud se ke dni skončení 
posledního účetního období čisté obchodní jmění vyplývající z 
roční účetní závěrky společnosti nebo čisté obchodní jmění po 
tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu 
zvýšenou o rezervy, které nelze podle právních předpisů nebo 
stanov rozdělit. 

§ 40 odst. 2 Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, 
nesmí společnost rozdělit zisk, pokud nejsou disponibilní 
zdroje k jeho rozdělení podle § 34 odst. 2 alespoň rovny 
neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných 
nákladů na vývoj se snižuje částka zisku k rozdělení podle § 
34 odst. 2. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s 
větou první nebo druhou je zdánlivé (§ 45). 

32013L0034 
čl. 12 odst.11 

Pokud vnitrostátní právní předpisy povolují vykazování 
nákladů na vývoj v aktivech a tyto náklady nebyly zcela 
odepsány, členské státy vyžadují, aby nedošlo k žádnému 
rozdělení zisků, není-li výše fondů použitelných k rozdělení a 
zisků za minulá účetní období nejméně rovna částce 
neodepsaných nákladů. 

§ 45 odst. 3 Není-li rozhodnutí orgánu obchodní korporace v případech 
vyžadovaných zákonem osvědčeno veřejnou listinou sepsanou 
nejpozději do 30 dnů ode dne jeho přijetí, je zdánlivé. 

32009L0101 
 
Čl. 11 
 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 
předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 
společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a 
stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny. 

§ 46 odst. 5 Na zástupce právnické osoby, která je členem voleného 32013L0034 2. Členské státy zajistí, aby se v případě porušení povinností 
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orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, se použijí 
ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti 
konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a 
tohoto zákona o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a 
následcích porušení této povinnosti. 

čl. 33 odst. 2 uvedených v odstavci 1 jejich právní a správní předpisy o 
odpovědnosti přinejmenším vůči podniku vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů podniků. 

§ 52 (1) Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí 
řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by 
v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, 
byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní 
korporace. 
(2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného 
orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, 
nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to 
po něm nelze spravedlivě požadovat. 

32013L0034 
čl. 33 odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby se v případě porušení povinností 
uvedených v odstavci 1 jejich právní a správní předpisy o 
odpovědnosti přinejmenším vůči podniku vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů podniků. 

§ 52 (1) Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí 
řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by 
v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, 
byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní 
korporace. 
(2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného 
orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, 
nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to 
po něm nelze spravedlivě požadovat. 

32001L0086 
čl. 9 

Fungování zastupujícího orgánu a postup informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci  
Příslušný orgán SE a zastupující orgán pracují v duchu 
spolupráce při dodržování vzájemných práv a povinností. 
Totéž platí pro spolupráci mezi dozorčím nebo správním 
orgánem SE a zástupci zaměstnanců v rámci postupu 
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci. 

§ 53 odst. 2 a 
3 (2) K právním jednáním obchodní korporace omezujícím 

odpovědnost člena jejích volených orgánů se nepřihlíží. 
(3) Vznikla-li jednáním podle odstavce 1 obchodní korporaci 
újma, může se obchodní korporace dohodnout s povinnou 
osobou na změně obsahu tohoto závazku (novace nebo 
narovnání) nebo na jeho zániku; pro účinnost dohody se 
vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace 
přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech 
společníků. Ručení člena voleného orgánu věřiteli obchodní 

32013L0034 
čl. 33 odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby se v případě porušení povinností 
uvedených v odstavci 1 jejich právní a správní předpisy o 
odpovědnosti přinejmenším vůči podniku vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů podniků. 
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korporace podle občanského zákoníku není uzavřením dohody 
dotčeno. 

§ 75 (1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může 
jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy 
statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v 
obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní 
korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování 
nebo odvolání prosadit. 
(2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s 
podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % 
všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším 
podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve 
shodě. 

(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně 
nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím 
alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami 
ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá 
jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. 

(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami 
ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami 
jednajícími s ním ve shodě nakládá s podílem na hlasovacích 
právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní 
korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě 
jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než 
polovinu hlasovacích práv přítomných osob. 

32009L0081 
Článek 1 odst. 
23 

23. "příbuzným podnikem" podnik, ve kterém může úspěšný 
uchazeč přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nebo 
jakýkoli podnik, který může uplatňovat dominantní vliv na 
úspěšného uchazeče nebo který, jako úspěšný uchazeč, 
podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku v důsledku 
vlastnictví, finanční účasti nebo pravidel, kterými se řídí. 
Dominantní vliv podniku se předpokládá, když ve vztahu k 
jinému podniku přímo nebo nepřímo 
- drží většinu upsaného základního kapitálu podniku; 
- ovládá většinu hlasů, které plynou z podílů či akcií vydaných 
podnikem; nebo 
- může jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu podniku; 

§ 76 Ustanovení § 54 se použije obdobně, je-li jednání člena 
voleného orgánu obchodní korporace ovlivněno chováním 
vlivné nebo ovládající osoby, ledaže jde o řídící osobu. 

32009L0081 
Článek 1 odst. 
23 

23. "příbuzným podnikem" podnik, ve kterém může úspěšný 
uchazeč přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nebo 
jakýkoli podnik, který může uplatňovat dominantní vliv na 
úspěšného uchazeče nebo který, jako úspěšný uchazeč, 
podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku v důsledku 
vlastnictví, finanční účasti nebo pravidel, kterými se řídí. 
Dominantní vliv podniku se předpokládá, když ve vztahu k 
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jinému podniku přímo nebo nepřímo 

- drží většinu upsaného základního kapitálu podniku; 

- ovládá většinu hlasů, které plynou z podílů či akcií vydaných 
podnikem; nebo 
- může jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu podniku; 

§ 75, 76 a 78 § 75  

(1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může 
jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy 
statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v 
obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní 
korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování 
nebo odvolání prosadit. 

(2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s 
podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % 
všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším 
podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve 
shodě. 
(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně 
nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím 
alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami 
ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá 
jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. 
(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami 
ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami 
jednajícími s ním ve shodě nakládá s podílem na hlasovacích 
právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní 
korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě 
jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než 
polovinu hlasovacích práv přítomných osob. 

32013L0034 
čl. 22 odst. 1 
písm. b) a c) 

b) má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, 
řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku (dceřiného 
podniku) a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového 
podniku; 
c) má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik 
(dceřiný podnik), jehož je akcionářem nebo společníkem na 
základě smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho 
stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li 
právo, jímž se dceřiný podnik řídí, aby byl takovým smlouvám 
nebo ustanovením podřízen. 
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§ 76  

Ustanovení § 54 použije obdobně, je-li jednání člena voleného 
orgánu obchodní korporace ovlivněno chováním vlivné nebo 
ovládající osoby, ledaže jde o řídící osobu. 

§ 78 

Jednání ve shodě 
(1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob 
nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání 
nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající 
ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající společně a 
nerozdílně. 
(2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou 
a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v 
jeho přímé působnosti, člen kontrolního orgánu, likvidátor, 
insolvenční správce a další správci podle jiného právního 
předpisu, nucený správce, 

b) ovládající osoba a jí ovládané osoby nebo pouze jí ovládané 
osoby, 

c) vlivné a ovlivněné osoby, 

d) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo 
pouze její společníci, 
e) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze 
její společníci, 
f) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její 
komplementáři, 
g) osoby blízké podle občanského zákoníku, 
h) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond 
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či penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované fondy, nebo 

i) osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv. 
§ 146 odst. 1 
písm.d), e), 
g) a odst. 2 
písm. b) a d) 

(1) Společenská smlouva obsahuje také 

d) označení podílů, může-li společník vlastnit více podílů, a 
název druhu podílu a práva a povinnosti s ním spojené, 
upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, 
e) výši vkladu připadající na podíl, 

g) počet jednatelů. 
(2) Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje 
také 
b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo 
jednateli, popřípadě členy jiných volených orgánů společnosti, 
d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, 
kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, 
který provedl ocenění nepeněžitého vkladu. 

32012L0030 
čl. 2 písm. a) 
až d) 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  
a) právní formu a obchodní firmu společnosti;  
b) předmět podnikání;  
c) pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši 
upsaného základního kapitálu;  
d) pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a 
výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 písm. e) směrnice 
2009/101/ES;  
e) nevyplývají-li z právních předpisů, pravidla, která určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 

§167 (1) Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení 
společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. 

(2) Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné 
hromadě nebo rozhodování mimo zasedání valné hromady s 
využitím technických prostředků, musí být podmínky tohoto 
hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly 
společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat 
hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané 
hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým 
postupem ani k účasti takto hlasujících společníků nepřihlíží. 
(3) Podmínky hlasování nebo rozhodování podle odstavce 2 
určí společenská smlouva a vždy se uvedou v pozvánce na 
valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 175; 
neobsahuje-li tyto podmínky společenská smlouva, určí je 

32007L0036 
čl. 12 

Členské státy umožní společnostem, aby nabídly svým 
akcionářům možnost korespondenčního hlasování ještě před 
konáním valné hromady. Korespondenční hlasování může 
podléhat jen takovým požadavkům a omezením, které jsou 
nezbytné k zajištění ověření totožnosti akcionářů, a pouze v 
rozsahu, který je pro dosažení tohoto cíle přiměřený. 
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statutární orgán. 

(4) Za hlasování na valné hromadě s využitím technických 
prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že 
společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné 
hromady (dále jen „korespondenční hlasování“). 

§ 174 odst. 3 
 
 

Přijetí rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou 
listinou. 
 

32009L0101 
 
Čl. 11 
 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 
předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 
společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a 
stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny. 

§ 175 odst. 3 Vyžaduje-li tento zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady 
bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam 
musí mít formu veřejné listiny. Ve vyjádření společníka se 
uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se 
vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 
Ustanovení § 172 odst. 1 se použije obdobně. 

32009L0101 
 
Čl. 11 
 

Ve všech členských státech, jejichž právní předpisy nestanoví 
předběžnou správní nebo soudní kontrolu při zakládání 
společnosti, musí být akt, kterým se společnost zakládá, a 
stanovy, jakož i jejich změny úředně ověřeny. 

§ 216 odst. 2 Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 
povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a 
vnesením všech nepeněžitých vkladů nebo splacením takové 
části peněžitých vkladů určené společenskou smlouvou nebo 
rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, s 
jejímž splacením společenská smlouva nebo toto rozhodnutí 
spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; je-li taková část 
peněžitých vkladů určená společenskou smlouvou, může 
rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit, 
že účinky zvýšení základního kapitálu nastávají později. 
Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat 
později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do 
obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z 
vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v 
odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

32012L0030 
čl. 29 

1. O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout 
valná hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
 
2. Stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná 
hromada, jejíž rozhodnutí musí být zveřejněno v souladu s 
odstavcem 1, mohou povolit zvýšení upsaného základního 
kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s ohledem na 
maximální výši případně stanovenou právními předpisy. V 
mezích stanovené výše případně rozhodne o zvýšení upsaného 
základního kapitálu k tomu zmocněný orgán společnosti. Tato 
pravomoc orgánu má maximální dobu trvání pět let a může být 
jednou nebo vícekrát obnovena valnou hromadou pokaždé na 
období nepřesahující pět let. 
 
3. Existuje-li více druhů akcií, musí být rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nebo 
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o povolení ke zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 
schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, jejichž práv 
se tato transakce týká. 
 
4. Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, 
které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je spojeno 
právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu těchto 
cenných papírů, ani na výkon práva na úpis. 

§ 244 Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři 
stejně. 

32012L0030 
čl. 46 

Při provádění této směrnice zajistí právní předpisy členských 
států rovné zacházení všem akcionářům ve stejném postavení. 

§ 244 Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři 
stejně. 

32007L0036 
čl. 4 

Společnost zajišťuje rovné zacházení se všemi akcionáři, kteří 
mají stejné postavení, pokud jde o účast a hlasování na valné 
hromadě 

§ 247 (1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá 
hodnota akcie. 

(2) Emisní kurs akcie, která nemá jmenovitou hodnotu a 
představuje stejný podíl na základním kapitálu společnosti 
(dále jen „kusová akcie“), nesmí být nižší, než je její účetní 
hodnota. Účetní hodnota kusové akcie se určí tak, že se částka 
základního kapitálu vydělí počtem akcií. 

32012L0030 
Čl.8 a čl. 9 

Čl. 8 
Akcie a podíly nemohou být vydány za hodnotu nižší, než je 
jejich jmenovitá hodnota, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 
než je jejich účetní hodnota. 
 
Členské státy však mohou povolit, aby ti, kteří umisťují akcie 
při výkonu svého povolání, platili méně než celkovou hodnotu 
akcií, které upisují během této transakce. 
 
Čl. 9 
Akcie vydávané jako protiplnění za vklady musí být splaceny 
v okamžiku založení společnosti nebo získání povolení k 
zahájení činnosti ve výši alespoň 25 % jejich jmenovité 
hodnoty, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, jejich účetní 
hodnoty. 
 
Akcie vydávané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 
okamžiku založení společnosti nebo získání povolení k 
zahájení činnosti však musí být zcela splaceny ve lhůtě pěti let 
od okamžiku založení nebo získání povolení. 

§ 250 odst. 2 (2) Stanovy obsahují také 32012L0030 Čl. 2 
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písm. c) a e) 
a odst. 3 
písm. c), f) a 
h)  

c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, zda jsou 
listinné nebo zaknihované (§ 256 odst. 5), popřípadě údaj o 
omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou 
listinné akcie imobilizovány,  
e) počet hlasů spojených s jednou akcií, celkový počet hlasů 
ve společnosti a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li 
být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy 
také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité 
hodnoty akcií, 

(3) Stanovy při založení společnosti obsahují také 
c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, 
jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i údaje o 
akciích, které se budou za tento nepeněžitý vklad vydány, 
uvedené v odstavci 2 písm. c) a d), a určení znalce, který 
provedl ocenění nepeněžitého vkladu, 
f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy volených orgánů 
společnosti,  

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

 

čl. 2 písm. a 
až d, čl. 3 
písm. a)  až j) 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  
a) právní formu a obchodní firmu společnosti;  
b) předmět podnikání;  
c) pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši 
upsaného základního kapitálu;  
d) pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a 
výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 písm. e) směrnice 
2009/101/ES;  
 
čl. 3 
Ve stanovách nebo v aktu, kterým se společnost zakládá, nebo 
v odděleném dokumentu, který musí být zveřejněn způsobem 
stanoveným právními předpisy každého členského státu, musí 
být v souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES obsaženy 
alespoň tyto údaje: 
 
a) sídlo; 
b) jmenovitá hodnota upsaných akcií a alespoň jednou ročně 
jejich počet; 
c) počet upsaných akcií bez uvedení jejich jmenovité hodnoty, 
pokud vnitrostátní právní předpisy emisi těchto akcií 
umožňují; 
d) popřípadě zvláštní podmínky omezující převoditelnost akcií; 
e) existuje-li více druhů akcií, údaje uvedené v písmenech b), 
c) a d) pro každý z nich a práva spojená s akciemi každého 
druhu; 
f) forma akcie, na jméno nebo na doručitele, pokud vnitrostátní 
právní předpisy stanoví tyto dvě formy, a rovněž ustanovení o 
jejich přeměně, pokud ji právní předpisy upravují; 
g) výše upsaného základního kapitálu splaceného v okamžiku 
založení společnosti nebo v okamžiku získání povolení zahájit 
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svou činnost; 
h) jmenovitá hodnota akcií nebo, není-li jmenovitá hodnota 
stanovena, počet akcií vydaných jako protiplnění na každý 
nepeněžitý vklad a rovněž předmět tohoto vkladu a jméno 
vkladatele; 
i) totožnost fyzických nebo právnických osob nebo 
společností, které podepsaly, nebo jejichž jménem byly 
podepsány stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, 
nebo, pokud založení společnosti nebylo okamžité, totožnost 
fyzických nebo právnických osob nebo společností, které 
podepsaly nebo jejichž jménem byly podepsány návrhy stanov 
nebo aktu, kterým se společnost zakládá; 
j) celková alespoň přibližná výše všech nákladů, které 
připadají společnosti nebo které jí byly připsány z důvodu 
jejího založení a popřípadě než získá povolení zahájit svou 
činnost; 

§ 250 odst. 2 
písm. a) a b) (2) Stanovy obsahují také 

a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti, 
b) výši základního kapitálu, 

 

32012L0030 
Článek 2 
písm. a) až d) 

Stanovy nebo zakladatelské listiny společnosti musí obsahovat 
alespoň tyto údaje: 
a) forma a název společnosti; 
b) předmět podnikání; 
c) – pokud společnost nemá povolený základní 
kapitál ve výši upsaného základního kapitálu, 
– pokud má společnost povolený základní kapitál v jeho 
výši a výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny povoleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 písm. e) 
směrnice 68/151/EHS; 
d) nevyplývají-li z právní úpravy, předpisy, které určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 

§ 250 odst. 2 
písm. c) až (2) Stanovy obsahují také 32012L0030 

Čl. 3  
Ve stanovách, zakladatelské listině nebo v odděleném 
dokumentu, který musí být zveřejněn způsobem stanoveným 
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e),  c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, zda jsou 
listinné nebo zaknihované (§ 256 odst. 5), popřípadě údaj o 
omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou 
listinné akcie imobilizovány,  
d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a 
popis práv s nimi spojených, 

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

právní úpravou každého členského státu, musí být v souladu s 
článkem 3 směrnice 68/151/EHS obsaženy alespoň tyto údaje: 
b) jmenovitá hodnota upsaných akcií a alespoň jednou 
ročně jejich počet; 
c) počet upsaných akcií bez uvedení jejich jmenovité 
hodnoty, pokud vnitrostátní právní předpisy emisi těchto akcií 
umožňují; 
d) popřípadě zvláštní podmínky omezující převoditelnost 
akcií; 
e) existuje-li několik druhů akcií údaje podle písmen b), 
c) a d) pro každý z nich a práva spojená s akciemi každého 
druhu; 
f) forma akcie, na jméno nebo na doručitele, pokud 
vnitrostátní právní předpisy upravují tyto dvě formy, a rovněž 
ustanovení o jejich přeměně, pokud ji právní předpisy 
upravují; 
g) výše upsaného základního kapitálu splaceného v 
okamžiku založení společnosti nebo v okamžiku získání 
povolení zahájit svou činnost; 
h) jmenovitá hodnota akcií nebo, není-li jmenovitá 
hodnota stanovena, počet akcií vydaných jako protiplnění na 
jiný než peněžitý každý vklad a rovněž předmět tohoto vkladu 
a jméno vkladatele; 
i) identifikace fyzických nebo právnických osob nebo 
společností, které podepsaly, nebo jejichž jménem byly 
podepsány stanovy nebo zakladatelské listiny, nebo, pokud 
založení společnosti nebylo okamžité, identifikace fyzických 
nebo právnických osob nebo společností, které podepsaly nebo 
jejichž jménem byly podepsány návrhy stanov nebo 
zakladatelské listiny; 
j) celková alespoň přibližná výše všech nákladů, které 
připadají společnosti nebo které jí byly připsány z důvodu 
jejího založení a popřípadě než získá povolení zahájit svou 
činnost; 

§ 250 odst. 3 (2) Stanovy obsahují také 32012L0030 Ve stanovách, zakladatelské listině nebo v odděleném 
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písm. b) b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku 
vzniku společnosti, 
 

Čl. 3 písm. g) dokumentu, který musí být zveřejněn způsobem stanoveným 
právní úpravou každého členského státu, musí být v souladu s 
článkem 3 směrnice 68/151/EHS obsaženy alespoň tyto údaje: 
g) výše upsaného základního kapitálu splaceného v 
okamžiku založení společnosti nebo v okamžiku získání 
povolení zahájit svou činnost; 

§ 250 odst. 3 
písm. f) (2) Stanovy obsahují také 

f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy volených orgánů 
společnosti 

32012L0030 
Článek 2 
písm. a) až d) 

Stanovy nebo zakladatelské listiny společnosti musí obsahovat 
alespoň tyto údaje: 
a) forma a název společnosti; 
b) předmět podnikání; 
c) – pokud společnost nemá povolený základní 
kapitál ve výši upsaného základního kapitálu, 
– pokud má společnost povolený základní kapitál v jeho 
výši a výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny povoleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 písm. e) 
směrnice 68/151/EHS; 
d) nevyplývají-li z právní úpravy, předpisy, které určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 
 

§ 251 odst. 1 Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku 
zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí 
však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce 
vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak 
představenstvo nebo správní rada. 

32012L0030 
Čl. 10 odst. 1-
3 

1. Jiné než peněžité vklady jsou uvedeny ve zprávě 
vypracované před založením společnosti nebo získáním 
povolení k zahájení činnosti jedním nebo několika nezávislými 
odborníky jmenovanými nebo schválenými správním nebo 
soudním orgánem. Těmito odborníky mohou být podle právní 
úpravy každého členského státu fyzické nebo právnické osoby 
nebo společnosti. 
2. Zpráva odborníků musí obsahovat alespoň popis 
každého z vkladů, postupy přijatého hodnocení a musí uvádět, 
zda hodnoty získané těmito postupy odpovídají alespoň počtu a 
jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu 
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zúčtovací paritě a popřípadě i emisnímu ážiu akcií vydaných 
jako protiplnění. 
3. Zpráva odborníků bude zveřejněna způsobem 
stanoveným právními předpisy každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 68/151/ EHS. 

§ 253 (1) Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel 
případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité 
hodnoty upsaných akcií ve lhůtě určené ve stanovách a na účet 
banky zřízený správcem vkladu, nejpozději však do okamžiku 
podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. 
(2) Není-li splněna povinnost podle odstavce 1 a  § 23 odst. 3, 
nelze společnost zapsat do obchodního rejstříku. 

32012L0030 
Čl. 9 

Akcie vydávané jako protiplnění za vklady musí být splaceny 
v okamžiku založení společnosti nebo získání povolení k 
zahájení činnosti ve výši alespoň 25 % jejich jmenovité 
hodnoty, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, jejich účetní 
hodnoty. 
 
Akcie vydávané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 
okamžiku založení společnosti nebo získání povolení k 
zahájení činnosti však musí být zcela splaceny ve lhůtě pěti let 
od okamžiku založení nebo získání povolení. 

§ 255 odst. 1 Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v 
průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu ve výši 
alespoň 10 % svého upsaného základního kapitálu, musí být 
a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu 
nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce; ustanovení 
§ 251 a § 468 až 473 se použijí obdobně, a 
b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou. 

32012L0030 
 
Čl. 13 

Nabytí jakýchkoli aktiv, která náleží osobě nebo společnosti 
uvedeným v čl. 3 písm. i), jako protihodnoty alespoň jedné 
desetiny upsaného základního kapitálu společností, musí být 
ověřeno a zveřejněno obdobně podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 a 
podléhá schválení valné hromady, pokud k tomuto nabytí 
došlo před uplynutím lhůty, která je stanovena vnitrostátními 
právními předpisy a činí nejméně dva roky od okamžiku 
založení společnosti nebo získání povolení k zahájení její 
činnosti. 

§ 256 odst. 1 Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je 
spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle 
tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku 
a nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 

32007L0036 
Čl. 2 písm. b) 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
b) „akcionářem“ fyzická anebo právnická osoba, která je 
považována 
za akcionáře podle rozhodného práva; 

§ 276 odst. 1 
a 6 (1) Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden 

druh.  

(6) S akciemi o stejné jmenovité hodnotě nebo s kusovými 
akciemi mohou být spojena různá práva nebo i různá váha 
hlasů.  

32012L0030 
čl. 46 

Při provádění této směrnice zajistí právní předpisy členských 
států rovné zacházení všem akcionářům ve stejném postavení. 
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§ 284 odst. 1 (1) V případech stanovených tímto zákonem nebo v případech 
určených stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může 
samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem 
nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s 
ním spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je 
toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému 
tímto zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady 
(dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že po rozhodném 
dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně 
převoditelného práva. 

32007L0036 
Čl. 7 odst. 2 
pododst. 1 

Členské státy stanoví, že právo akcionáře účastnit se valné 
hromady a hlasovat ohledně svých akcií se určuje na základě 
akcií, které tento akcionář vlastní k určitému dnu před valnou 
hromadou ("rozhodný den"). 

§ 284 odst. 1 (1) V případech stanovených tímto zákonem nebo v případech 
určených stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může 
samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem 
nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s 
ním spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je 
toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému 
tímto zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady 
(dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že po rozhodném 
dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně 
převoditelného práva. 

32007L0036 
čl. 7 odst. 4 

Na prokazování postavení akcionáře lze klást pouze ty 
požadavky, které jsou nezbytné k zajištění ověření totožnosti 
akcionáře, a pouze v rozsahu, v němž jsou pro dosažení tohoto 
cíle přiměřené. 

§ 289 V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní 
dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné 
nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle 
evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo 
k rozhodnému dni.  

32012L0030 
čl. 33 odst. 6 

6. Odstavce 1 až 5 se vztahují na vydání všech cenných 
papírů, které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je 
spojeno právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu 
těchto cenných papírů, ani na výkon práva na úpis. 

§ 299 odst. 1 Vlastníky akcií upsaných v rozporu s § 298 odst. 1 se stávají 
zakladatelé, nebo v případě zvýšení základního kapitálu 
členové představenstva nebo správní rady; takový vlastník 
splatí jejich emisní kurs. 

32012L0030 
Čl. 20 odst.  

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. 
2. Pokud byly upsány akcie společnosti osobou jednající 
vlastním jménem, avšak na účet této společnosti, musí se na 
upisovatele pohlížet, jako by je upsal na svůj účet. 
3. Osoby nebo společnosti uvedené v čl. 3 písm. i), nebo v 
případě zvýšení upsaného základního kapitálu, členové 
správního nebo řídícího orgánu jsou povinni splatit akcie 
upsané v rozporu s tímto článkem. 
  
Právní předpisy členského státu však mohou stanovit, že každá 
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taková osoba se může této povinnosti zprostit, pokud prokáže, 
že není osobně odpovědná. 

§ 303 Za splnění povinností podle § 301 a 302 odpovídá 
představenstvo nebo správní rada. 
 

32012L0030 
Čl. 21 odst. 1 
písm. a) 

1. Aniž je dotčena zásada rovného zacházení pro všechny 
akcionáře, kteří se nacházejí ve stejném postavení, a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, mohou členské 
státy dovolit, aby společnost nabývala vlastní akcie přímo nebo 
prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na 
účet této společnosti. Pokud je toto nabývání dovoleno, stanoví 
pro ně členské státy, aby podléhalo těmto podmínkám: 
a) nabytí podléhá schválení valnou hromadou, která stanoví 
podrobnosti tohoto nabytí, a zejména nejvyšší počet akcií, 
které může společnost nabýt, dobu, na kterou může společnost 
akcie nabýt, jejíž maximální délku určí vnitrostátní právní 
předpisy a která nesmí být delší než pět let, a při nabytí akcií 
za úplatu rovněž nejvyšší a nejnižší protiplnění. Členové 
správních nebo řídících orgánů se ujistí, že jsou v okamžiku 
schváleného nabytí splněny podmínky uvedené v písmenech b) 
a c); 

§ 304 odst. 2 Postupuje-li společnost podle odstavce 1, informuje 
představenstvo nebo správní rada následující valnou hromadu 
o důvodech a cílech provedeného nabytí, o počtu a jmenovité 
hodnotě nabytých akcií, o podílu na upsaném základním 
kapitálu, který tyto akcie představují, a o protihodnotě 
poskytnuté za tyto akcie. 

32012L0030 
čl. 21 odst. 2 

2. Právní předpisy členského státu se mohou odchýlit od odst. 
1 písm. a) první věty, pokud je nabytí vlastních akcií nezbytné, 
aby se společnost vyhnula vážné a bezprostředně hrozící újmě. 
V takovém případě musí správní nebo řídící orgán společnosti 
informovat následující valnou hromadu o důvodech a cílech 
provedeného nabytí, o počtu a jmenovité hodnotě, nebo 
nemají-li jmenovitou hodnotu, o účetní hodnotě nabytých 
akcií, o podílu na upsaném základním kapitálu, který tyto akcie 
představují, a o protihodnotě za tyto akcie. 

§ 306 odst. 2 Společnost může nabýt akcie podle odstavce 1, s výjimkou 
jejich nabytí podle odstavce 1 písm. a), jejichž jmenovitá 
hodnota dosahuje 10 % základního kapitálu. Nabyde-li 
společnost akcie podle odstavce 1 s výjimkou jejich nabytí 
podle odstavce 1 písm. a) nad výši uvedenou ve větě první, 
zcizí do 3 let ode dne jejich nabytí jejich část převyšující 10 % 
základního kapitálu, nebo o jejich jmenovitou hodnotu 
převyšující 10 % základního kapitálu sníží základní kapitál a 

32012L0030 
čl. 21 

1. Aniž je dotčena zásada rovného zacházení pro všechny 
akcionáře, kteří se nacházejí ve stejném postavení, a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, mohou členské 
státy dovolit, aby společnost nabývala vlastní akcie přímo nebo 
prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na 
účet této společnosti. Pokud je toto nabývání dovoleno, stanoví 
pro ně členské státy, aby podléhalo těmto podmínkám: 
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akcie zruší. a) nabytí podléhá schválení valnou hromadou, která stanoví 
podrobnosti tohoto nabytí, a zejména nejvyšší počet akcií, 
které může společnost nabýt, dobu, na kterou může společnost 
akcie nabýt, jejíž maximální délku určí vnitrostátní právní 
předpisy a která nesmí být delší než pět let, a při nabytí akcií 
za úplatu rovněž nejvyšší a nejnižší protiplnění. Členové 
správních nebo řídících orgánů se ujistí, že jsou v okamžiku 
schváleného nabytí splněny podmínky uvedené v písmenech b) 
a c); 
 
b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a 
které stále drží, a akcií nabytých osobou jednající vlastním 
jménem, avšak na účet společnosti, nesmí mít za následek 
snížení čistého obchodního jmění pod částku vymezenou v čl. 
17 odst. 1 a 2 a 
 
c) transakce se může týkat pouze zcela splacených akcií. 
 
Členské státy mohou navíc podmínit nabývání ve smyslu 
prvního pododstavce splněním kterékoli z těchto podmínek: 
 
a) jmenovitá hodnota nabytých akcií, včetně akcií, které 
společnost nabyla již dříve a které stále drží, a akcií nabytých 
osobou jednající vlastním jménem, avšak na účet společnosti, 
nebo nemají-li uvedené akcie jmenovitou hodnotu, jejich 
účetní hodnota nesmí překročit hranici, kterou stanoví členský 
stát; tato hranice nesmí být nižší než 10 % upsaného 
základního kapitálu; 
b) způsobilost společnosti nabýt vlastní akcie ve smyslu 
prvního pododstavce, nejvyšší počet akcií, které může 
společnost nabýt, doba, na kterou může společnost akcie nabýt, 
a nejvyšší či nejnižší protiplnění jsou upraveny ve stanovách 
nebo v aktu, kterým se společnost zakládá; 
 
c) společnost dodržuje odpovídající požadavky na podávání 
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zpráv a oznámení; 
 
d) od určitých společností, určených členskými státy, lze 
požadovat, aby zrušily nabytí akcií, za předpokladu, že částka 
rovná jmenovité hodnotě zrušených akcií musí být zahrnuta do 
rezerv, jež nemohou být rozděleny akcionářům, s výjimkou 
případu snížení upsaného základního kapitálu; tyto rezervy lze 
použít pouze za účelem zvýšení upsaného základního kapitálu 
kapitalizací rezerv, a 
e) nabytí se nedotkne uspokojování nároků věřitelů. 

§ 306 odst. 2 Společnost může nabýt akcie podle odstavce 1, s výjimkou 
jejich nabytí podle odstavce 1 písm. a), jejichž jmenovitá 
hodnota dosahuje 10 % základního kapitálu. Nabyde-li 
společnost akcie podle odstavce 1 s výjimkou jejich nabytí 
podle odstavce 1 písm. a) nad výši uvedenou ve větě první, 
zcizí do 3 let ode dne jejich nabytí jejich část převyšující 10 % 
základního kapitálu, nebo o jejich jmenovitou hodnotu 
převyšující 10 % základního kapitálu sníží základní kapitál a 
akcie zruší. 

32012L0030 
čl. 22  

1. Členské státy se mohou rozhodnout, že nebudou 
uplatňovat článek 21 na: 
a) akcie nabyté k provedení rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu nebo v případě uvedeném v článku 
43; 
b) akcie nabyté v důsledku univerzálního převodu 
majetku; 
c) akcie zcela splacené, nabyté bezplatně nebo bankami a 
jinými finančními institucemi jako kupní provize; 
d) akcie nabyté na základě právní povinnosti nebo v 
důsledku soudního rozhodnutí k ochraně menšinových 
akcionářů například v případě sloučení, změny předmětu 
nebo právní formy společnosti, přenesení sídla 
společnosti do zahraničí nebo zavedení omezení pro 
převod akcií; 
e) akcie nabyté od akcionáře v případě jejich nesplacení; 
f) akcie nabyté pro odškodnění menšinových akcionářů 
spojených společností; 
g) akcie zcela splacené, nabyté během soudní dražby 
provedené s cílem splacení pohledávky společnosti u 
majitele těchto akcií, a 
h) akcie zcela splacené, vydané investiční společností s 
fixním kapitálem podle čl. 17 odst. 7 druhého 
pododstavce a nabyté na žádost investorů touto 
společností nebo společností s ní spojenou. Použije se čl. 
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17 odst. 7 třetí pododstavec písm. a). Tato nabytí nesmějí 
způsobit snížení čistého obchodního jmění pod částku 
upsaného základního kapitálu zvýšenou o rezervy, které 
nemohou být podle právních předpisů rozděleny. 

2. Akcie nabyté v případech podle odst. 1 písm. b) až g) však 
musí být převedeny nejpozději ve lhůtě tří let ode dne jejich 
nabytí, ledaže jmenovitá hodnota, nebo nemají-li jmenovitou 
hodnotu, účetní hodnota nabytých akcií, včetně akcií, které 
společnost nabyla prostřednictvím osoby jednající vlastním 
jménem, avšak na účet společnosti, nepřesahuje 10% upsaného 
základního kapitálu. 
3. Nedojde-li k převedení akcií ve lhůtě podle odstavce 2, musí 
být akcie zrušeny. Právní předpisy členského státu mohou pro 
toto zrušení vyžadovat snížení upsaného základního kapitálu o 
odpovídající částku. Toto snížení musí být uloženo, pokud 
nabytí akcií, které mají být zrušeny, má za následek snížení 
čistého obchodního jmění pod částku uvedenou v čl. 17 odst. 1 
a 2. 

§ 307 (1) V případě nabytí vlastních akcií obsahuje výroční zpráva 
podle jiného právního předpisu také tyto údaje 
a) důvody nabytí akcií, k němuž došlo v průběhu účetního 
období, 
b) počet a jmenovitou hodnotu akcií nabytých a zcizených v 
průběhu účetního období a jejich podíl na upsaném základním 
kapitálu, který tyto akcie představují, 
c) počet a jmenovitou hodnotu akcií ve vlastnictví společnosti 
a jejich podíl na upsaném základním kapitálu, a to na počátku 
a na konci účetního období, 
d) v případě nabytí nebo převodu za úplatu, protihodnotu 
poskytnutou za tyto akcie a 
e) uvedení osoby, od které společnost akcie nabyla, ledaže je 
nabyla na evropském regulovaném trhu. 
(2) Nemá-li společnost povinnost vyhotovit výroční zprávu, 
uvede údaje podle odstavce 1 ve zprávě o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.  

32012L0030 
Čl. 22 odst. 1 

1. Členské státy se mohou rozhodnout, že nebudou uplatňovat 
článek 21 na: 
a) akcie nabyté k provedení rozhodnutí o snížení základního 
kapitálu nebo v případě uvedeném v článku 43; 
  
b) akcie nabyté v důsledku univerzálního převodu majetku; 
  
c) akcie zcela splacené, nabyté bezplatně nebo bankami a 
jinými finančními institucemi jako kupní provize; 
  
d) akcie nabyté na základě právní povinnosti nebo v důsledku 
soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů 
například v případě sloučení, změny předmětu nebo právní 
formy společnosti, přenesení sídla společnosti do zahraničí 
nebo zavedení omezení pro převod akcií; 
  
e) akcie nabyté od akcionáře v případě jejich nesplacení; 
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f) akcie nabyté pro odškodnění menšinových akcionářů 
spojených společností; 
  
g) akcie zcela splacené, nabyté během soudní dražby 
provedené s cílem splacení pohledávky společnosti u majitele 
těchto akcií, a 
  
h) akcie zcela splacené, vydané investiční společností s fixním 
kapitálem podle čl. 17 odst. 7 druhého pododstavce a nabyté na 
žádost investorů touto společností nebo společností s ní 
spojenou. Použije se čl. 17 odst. 7 třetí pododstavec písm. a). 
Tato nabytí nesmějí způsobit snížení čistého obchodního jmění 
pod částku upsaného základního kapitálu zvýšenou o rezervy, 
které nemohou být podle právních předpisů rozděleny. 

§ 307 (1) V případě nabytí vlastních akcií obsahuje výroční zpráva 
podle jiného právního předpisu také tyto údaje 
a) důvody nabytí akcií, k němuž došlo v průběhu účetního 
období, 
b) počet a jmenovitou hodnotu akcií nabytých a zcizených v 
průběhu účetního období a jejich podíl na upsaném základním 
kapitálu, který tyto akcie představují, 
c) počet a jmenovitou hodnotu akcií ve vlastnictví společnosti 
a jejich podíl na upsaném základním kapitálu, a to na počátku 
a na konci účetního období, 
d) v případě nabytí nebo převodu za úplatu, protihodnotu 
poskytnutou za tyto akcie a 
e) uvedení osoby, od které společnost akcie nabyla, ledaže je 
nabyla na evropském regulovaném trhu. 

(2) Nemá-li společnost povinnost vyhotovit výroční zprávu, 
uvede údaje podle odstavce 1 ve zprávě o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 

32012L0030 1. Dovolují-li právní předpisy členských států, aby 
společnost samostatně nebo prostřednictvím osob 
jednajících vlastním jménem, avšak na účet této společnosti 
nabývala vlastní akcie, stanoví, aby držení těchto akcií 
podléhalo alespoň těmto podmínkám: 
a) z práv, která jsou spojena s akciemi, je v každém případě 
pozastaveno hlasovací právo spojené s vlastními akciemi; 
b) pokud jsou tyto akcie zúčtovány v aktivech rozvahy, je v 
pasivech uvedena nerozdělitelná rezerva ve stejné výši. 
2. Dovolují-li právní předpisy členských států, aby 
společnost samostatně nebo prostřednictvím osob 
jednajících vlastním jménem, avšak na její účet, nabývala 
vlastní akcie, musí požadovat, aby výroční zpráva 
obsahovala alespoň: 
a) důvody nabytí, ke kterým došlo během účetního období; 
b) počet a jmenovitou hodnotu, nebo nemají-li jmenovitou 
hodnotu, účetní hodnotu akcií nabytých a převedených 
během účetního období a podíl na upsaném základním 
kapitálu, který tyto akcie představují; 
c) v případech nabytí nebo převodu za úplatu protihodnotu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXQTQ)



 

za tyto akcie; 
d) počet a jmenovitou hodnotu, nebo nemají-li jmenovitou 
hodnotu, účetní hodnotu všech akcií nabytých a držených v 
portfoliu společnosti a rovněž podíl na upsaném základním 
kapitálu, který tyto akcie představují. 

§ 308 odst. 2 (2) Akcie nabyté v rozporu s tímto zákonem společnost zcizí 
do 1 roku ode dne jejich nabytí, jinak akcie zruší, a sníží o 
jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. 

32012L0030 
Čl. 23 

Nedojde-li k převedení akcií ve lhůtě podle odstavce 2, musí 
být akcie zrušeny. Právní předpisy členského státu mohou pro 
toto zrušení vyžadovat snížení upsaného základního kapitálu o 
odpovídající částku. Toto snížení musí být uloženo, pokud 
nabytí akcií, které mají být zrušeny, má za následek snížení 
čistého obchodního jmění pod částku uvedenou v čl. 17 odst. 1 
a 2. 

§ 311 písm. 
b) až d) b) představenstvo nebo správní rada řádně prošetří finanční 

způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována, 

c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná 
hromada, a to na základě zprávy představenstva nebo správní 
rady podle písmene d); k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas 
alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, 
d) představenstvo nebo správní rada vypracuje písemnou 
zprávu, ve které 
1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně 
uvedení výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích, 

2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence 
poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem 
finanční asistence získány, 

3. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle 
písmene b), 

4. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu 
společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány 
akcie od společnosti finanční asistenci poskytující, musí být 
cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená, 

32012L0030 
Čl. 25 odst. 1 
a 2 

1. Pokud členské státy dovolují, aby společnost přímo nebo 
nepřímo poskytovala zálohy, půjčky nebo úvěry nebo 
zajišťovala závazky s cílem umožnit nabytí vlastních akcií třetí 
osobě, podmíní provedení těchto transakcí splněním podmínek 
stanovených v odstavcích 2 až 5. 
  
 2. Transakce musí být prováděna na odpovědnost 
správního nebo řídícího orgánu za spravedlivých tržních 
podmínek, zejména pokud jde o úrok, který společnost obdrží, 
a pokud jde o zajištění poskytnutá společnosti za půjčky a 
zálohy uvedené v odstavci 1. 
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§ 313  Má-li být finanční asistence poskytnuta členu představenstva 
nebo správní rady, osobě společnost ovládající, členu jejího 
statutárního orgánu nebo osobě, která jedná se společností 
nebo s kteroukoli z výše uvedených osob ve shodě, nebo 
osobě, která jedná vlastním jménem, ale na účet výše 
uvedených osob, přezkoumá zprávu podle § 311 písm. d) na 
společnosti a těchto osobách obecně uznávaný nezávislý 
odborník určený dozorčí radou nebo správní radou. Ve své 
písemné zprávě zhodnotí správnost písemné zprávy 
představenstva nebo správní rady a výslovně se vyjádří k 
tomu, zda poskytnutí finanční asistence není v rozporu se 
zájmy společnosti; ustanovení § 312 se použije obdobně. 

32012L0030 
Čl. 25 odst. 5 

V případech, kdy třetí osoba prostřednictvím finanční pomoci 
od společnosti nabývá akcie této společnosti ve smyslu čl. 21 
odst. 1 nebo upisuje její akcie vydané v průběhu zvyšování 
upsaného základního kapitálu, musí být toto nabytí nebo 
upsání uskutečněno za spravedlivou cenu. 

§ 313  Má-li být finanční asistence poskytnuta členu představenstva 
nebo správní rady, osobě společnost ovládající, členu jejího 
statutárního orgánu nebo osobě, která jedná se společností 
nebo s kteroukoli z výše uvedených osob ve shodě, nebo 
osobě, která jedná vlastním jménem, ale na účet výše 
uvedených osob, přezkoumá zprávu podle § 311 písm. d) na 
společnosti a těchto osobách obecně uznávaný nezávislý 
odborník určený dozorčí radou nebo správní radou. Ve své 
písemné zprávě zhodnotí správnost písemné zprávy 
představenstva nebo správní rady a výslovně se vyjádří k 
tomu, zda poskytnutí finanční asistence není v rozporu se 
zájmy společnosti; ustanovení § 312 se použije obdobně. 

32012L0030 
čl. 26 

Jsou-li smluvními stranami transakce uvedené v čl. 25 odst. 1 
jednotliví členové správního nebo řídícího orgánu společnosti, 
nebo členové správního či řídícího orgánu mateřského podniku 
ve smyslu článku 1 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 
13. června 1983, založené na čl. 50 odst. 2 písm. g) Smlouvy, o 
konsolidovaných účetních závěrkách [13], nebo samotný 
mateřský podnik, anebo fyzické osoby jednající vlastním 
jménem, ale na účet členů těchto orgánů nebo tohoto podniku, 
zajistí členské státy přiměřenými ochrannými opatřeními, aby 
se tyto transakce nedostávaly do střetu s nejlepšími zájmy 
společnosti. 

§ 315 Ustanovení § 311 písm. a) až c) a f), § 312, § 313 věty druhé 
za středníkem a § 314 se nepoužijí, poskytují-li finanční 
asistenci banky a finanční instituce, pokud je poskytována v 
obvyklých mezích jejich hlavní činnosti. 

32012L0030 
Čl. 25 odst. 6 

Odstavce 1 až 5 se nevztahují na transakce prováděné v rámci 
běžných obchodů bankami a jinými finančními institucemi, ani 
na transakce prováděné s cílem nabytí akcií zaměstnanci nebo 
pro zaměstnance dané společnosti nebo společností s ní 
spojených. 
  
Uvedené transakce však nesmí způsobit snížení čistého 
obchodního jmění společnosti pod částku stanovenou v čl. 17 
odst. 1 
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§ 315 Ustanovení § 311 písm. a) až c) a f), § 312, § 313 věty druhé 
za středníkem a § 314 se nepoužijí, poskytují-li finanční 
asistenci banky a finanční instituce, pokud je poskytována v 
obvyklých mezích jejich hlavní činnosti. 

32012L0030 
čl. 27 

1. Přijetí vlastních akcií samotnou společností nebo 
prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na 
účet této společnosti, jako záruky se považuje za nabytí 
uvedená v článku 21, čl. 22 odst. 1 a v článcích 24 a 25. 
2. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat 
odstavec 1 na transakce prováděné v rámci běžných 
obchodů bankami a jinými finančními institucemi. 
 

§ 321 odst. 2 Nesplacené vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy anebo jiné 
nesplacené účastnické cenné papíry může společnost nabýt 
pouze bezúplatně, ledaže postupuje podle § 306. 

 

32012L0030 
čl. 28 

1. Upisování, nabývání nebo držení akcií akciové 
společnosti jinou společností ve smyslu článku 1 směrnice 
2009/101/ES, ve které akciová společnost přímo či nepřímo 
drží většinu hlasovacích práv nebo ve které může přímo či 
nepřímo uplatňovat dominantní vliv, se považuje za jednání 
samotné akciové společnosti. 
První pododstavec se použije rovněž tehdy, pokud se jiná 
společnost řídí právem třetí země a má právní formu 
srovnatelnou s právní formou uvedenou v článku 1 směrnice 
2009/101/ES. 
Pokud však akciová společnost drží nepřímo většinu 
hlasovacích práv nebo může nepřímo uplatňovat dominantní 
vliv, nemusí členské státy uplatňovat první a druhý 
pododstavec, pokud stanoví pozastavení hlasovacích práv 
spojených s akciemi akciové společnosti, které drží jiná 
společnost. 
2. Nedojde-li ke koordinaci vnitrostátních předpisů v oblasti 
práva koncernů, mohou členské státy: 
a) vymezit případy, ve kterých se předpokládá, že akciová 
společnost je schopna uplatňovat dominantní vliv na jinou 
společnost; pokud členský stát využije této možnosti, musí 
jeho právní předpisy v každém případě stanovit, že možnost 
uplatňovat dominantní vliv existuje, pokud akciová 
společnost: 
- má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, 
řídícího nebo dozorčího orgánu a zároveň je akcionářem 
nebo společníkem jiné společnosti nebo 
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- je akcionářem nebo společníkem jiné společnosti a sama 
kontroluje většinu hlasovacích práv jejích akcionářů nebo 
společníků na základě dohody uzavřené s ostatními 
akcionáři nebo společníky této společnosti; 
členské státy nejsou povinny stanovit jiné případy, než které 
jsou uvedené v první a druhé odrážce; 
b) vymezit případy, kdy je akciová společnost považována 
za nepřímého držitele hlasovacích práv nebo za schopnou 
nepřímo uplatňovat dominantní vliv; 
c) upřesnit okolnosti, za kterých je akciová společnost 
považována za společnost držící hlasovací práva. 
3. Členské státy nemusí uplatňovat odst. 1 první a druhý 
pododstavec, pokud k upisování, nabývání nebo držení 
dochází na účet osoby jiné, než která upisuje, nabývá či drží 
akcie a která není ani akciovou společností podle odstavce 
1, ani jinou společností, ve které akciová společnost přímo 
či nepřímo drží většinu hlasovacích práv, nebo ve které 
může přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv. 
4. Členské státy nemusí uplatňovat odst. 1 první a druhý 
pododstavec, pokud upisování, nabývání nebo držení 
provádí jiná společnost jako obchodník s cennými papíry a v 
rámci svého předmětu podnikání, pokud je členem burzy 
cenných papírů se sídlem nebo působící v členském státě 
nebo jde o společnost schválenou orgánem nebo pod 
dohledem orgánu členského státu příslušného pro dohled 
nad obchodníky s cennými papíry, mezi které je možné ve 
smyslu této směrnice zahrnout i úvěrové instituce. 
5. Členské státy nemusí uplatňovat odst. 1 první a druhý 
pododstavec, pokud držení akcií akciové společnosti jinou 
společností vyplývá z nabytí, ke kterému došlo před tím, než 
vztah mezi těmito dvěma společnostmi splňoval kritéria 
stanovená v odstavci 1. 
Hlasovací práva spojená s těmito akciemi jsou však 
pozastavena a tyto akcie se vezmou v úvahu při stanovení, 
zda je splněna podmínka podle čl. 21 odst. 1 písm. b). 
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6. Členské státy nemusí uplatňovat čl. 22 odst. 2 nebo 3 ani 
článek 23 v případě nabytí akcií akciové společnosti jinou 
společností, pokud stanoví: 
a) pozastavení hlasovacích práv spojených s akciemi 
akciové společnosti, které drží jiná společnost, a 
b) že členové správního nebo řídícího orgánu akciové 
společnosti jsou povinni odkoupit od jiné společnosti akcie 
uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 a v článku 23 za cenu, za kterou je 
tato jiná společnost nabyla; tato sankce se neuplatní pouze v 
případě, že zmínění členové prokáží, že akciová společnost se 
na upisování ani nabývání zmíněných akcií nijak nepodílela. 

§ 348 odst. 1 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada 
schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve 
vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl 
poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k 
základnímu kapitálu. 

32012L0030 
čl. 17 odst. 1-
4 

1. S výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu 
nesmí dojít k rozdělení akcionářům, pokud se ke dni skončení 
posledního účetního období čisté obchodní jmění vyplývající z 
roční účetní závěrky společnosti nebo čisté obchodní jmění po 
tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu 
zvýšenou o rezervy, které nelze podle právních předpisů nebo 
stanov rozdělit. 
 
2. Výše upsaného základního kapitálu vymezená v odstavci 1 
se snižuje o výši upsaného dosud nesplaceného základního 
kapitálu, pokud tento nesplacený kapitál není dosud zúčtován v 
aktivech uvedených v rozvaze. 
  
3. Částka k rozdělení akcionářům nesmí překročit výši 
výsledků posledního skončeného účetního období zvýšenou o 
zisk z předchozích období a platby z rezerv určených k tomuto 
účelu a sníženou o ztráty z předchozích období a o částky 
vložené do rezerv v souladu s právními předpisy nebo 
stanovami. 
 
4. Výraz "rozdělení" použitý v odstavcích 1 a 3 zahrnuje 
zejména výplatu dividend a úroků spojených s akciemi. 
 

§ 348 odst. 4 Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na 32012L0030 Jakékoli rozdělení, které není v souladu s článkem 17, musí 
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zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly 
porušeny podmínky stanovené tímto zákonem; v 
pochybnostech se dobrá víra předpokládá. 
 

 
Čl. 18 

akcionáři, kteří jej obdrželi, vrátit, pokud společnost prokáže, 
že tito akcionáři o vadnosti rozdělení v jejich prospěch věděli 
anebo vzhledem k okolnostem měli vědět. 

§ 351 Neurčí-li stanovy jiný den, je rozhodným dnem pro uplatnění 
práva na podíl na zisku rozhodný den k účasti na valné 
hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. 

32007L0036 
čl. 7 odst. 2 

Členské státy stanoví, že právo akcionáře účastnit se valné 
hromady a hlasovat ohledně svých akcií se určuje na základě 
akcií, které tento akcionář vlastní k určitému dnu před valnou 
hromadou („rozhodný den“). 
 
Členský stát nemusí uplatňovat první pododstavec na 
společnosti, 
které jsou schopny zjistit jména a adresy svých akcionářů 
z aktuálního seznamu akcionářů v den konání valné hromady. 

§ 352 odst. 1 Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, 
kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. 

32012L0030 
čl. 17 odst. 1-
4 

1. S výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu 
nesmí dojít k rozdělení akcionářům, pokud se ke dni skončení 
posledního účetního období čisté obchodní jmění vyplývající z 
roční účetní závěrky společnosti nebo čisté obchodní jmění po 
tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu 
zvýšenou o rezervy, které nelze podle právních předpisů nebo 
stanov rozdělit. 
 
2. Výše upsaného základního kapitálu vymezená v odstavci 1 
se snižuje o výši upsaného dosud nesplaceného základního 
kapitálu, pokud tento nesplacený kapitál není dosud zúčtován v 
aktivech uvedených v rozvaze. 
  
3. Částka k rozdělení akcionářům nesmí překročit výši 
výsledků posledního skončeného účetního období zvýšenou o 
zisk z předchozích období a platby z rezerv určených k tomuto 
účelu a sníženou o ztráty z předchozích období a o částky 
vložené do rezerv v souladu s právními předpisy nebo 
stanovami. 
 
4. Výraz "rozdělení" použitý v odstavcích 1 a 3 zahrnuje 
zejména výplatu dividend a úroků spojených s akciemi. 
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§ 357 odst. 2 Akcionář může žádost podle odstavce 1 podat písemně. 

Stanovy mohou určit omezení rozsahu žádosti. 
32007L0036 
čl. 9 odst. 1 

Každý akcionář má právo klást otázky související s body 
pořadu jednání valné hromady. Společnost na otázky položené 
akcionářem odpoví. 

§ 358 odst. 1 Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady 
poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-
li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je 
akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a 
to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné 
hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. 

32007L0036 
čl. 9 odst. 1 

Každý akcionář má právo klást otázky související s body 
pořadu jednání valné hromady. Společnost na otázky položené 
akcionářem odpoví. 

§ 359  Představenstvo nebo správní rada mohou poskytnutí 
vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud 

a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí 
ovládaným osobám újmu, 

b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle 
jiného právního předpisu, nebo 
c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. 

32007L0036 
čl.9 odst. 2 
první 
pododstavec 

Právo klást otázky a povinnost odpovídat na ně podléhá 
opatřením, která mohou členské státy přijmout nebo jejichž 
přijetí mohou společnostem umožnit s cílem zajistit ověření 
totožnosti akcionářů, řádný průběh valných hromad a jejich 
přípravy a ochranu důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
společností. Členské státy mohou umožnit společnostem, aby 
poskytly jednu souhrnnou odpověď na otázky stejného obsahu. 

§ 360 odst. 1 
a 3 až 5 (1) Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení 

posoudí představenstvo nebo správní rada a sdělí důvody 
akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je 
součástí zápisu z valné hromady. 
 (3) V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada 
nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří anebo v případě 
odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 
odst. 1, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci 
poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na 
zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne 
konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí 
vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí 
informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1, jinak toto právo 
zaniká. 

32007L0036 
čl. 9 odst. 2 
první 
pododstavec 

Právo klást otázky a povinnost odpovídat na ně podléhá 
opatřením, která mohou členské státy přijmout nebo jejichž 
přijetí mohou společnostem umožnit s cílem zajistit ověření 
totožnosti akcionářů, řádný průběh valných hromad a jejich 
přípravy a ochranu důvěrnosti informací a obchodních zájmů 
společností. Členské státy mohou umožnit společnostem, aby 
poskytly jednu souhrnnou odpověď na otázky stejného obsahu. 
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(4) V případě odmítnutí nebo neposkytnutí informace správní 
radou ve lhůtě podle § 358 odst. 1, rozhodne o tom, zda je 
společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh 
akcionáře. Toto právo lze u soudu uplatnit ve lhůtě podle 
odstavce 3 věty druhé.  
(5) Po dobu řízení podle odstavce 3 a 4 neběží promlčecí lhůta 
pro uplatnění práv, která jsou na požadovaných vysvětleních 
závislá. 

§ 361 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k 
záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 

32007L0036 
čl. 6 odst. 1 
písm. a) a b) 

1. Členské státy zajistí, aby akcionáři jednající samostatně 
nebo společně 
a) měli právo zařazovat body na pořad jednání valné hromady 
za předpokladu, že každý z těchto bodů je doplněn 
odůvodněním nebo návrhem usnesení, které by mělo být 
valnou hromadou přijato, a 
b) měli právo předkládat návrhy usnesení k bodům, které jsou 
nebo mají být zahrnuty na pořad jednání valné hromady. 

§ 363 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, 
které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před 
uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený 
společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na 
valnou hromadu uveřejní představenstvo nebo správní rada i 
se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu 
na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené 
po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti 
mohou lhůtu podle věty druhé zkrátit. 

32007L0036 
čl. 6 odst. 1 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby akcionáři jednající samostatně 
nebo společně 
 
b) měli právo předkládat návrhy usnesení k bodům, které jsou 
nebo mají být zahrnuty na pořad jednání valné hromady. 

§ 363 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, 
které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před 
uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený 
společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na 
valnou hromadu uveřejní představenstvo nebo správní rada i 
se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu 
na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené 
po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti 

32007L0036 
čl. 6 odst. 3 

Každý členský stát stanoví jednotnou lhůtu vymezenou 
stanoveným počtem dnů před svoláním nebo konáním valné 
hromady, ve které mohou akcionáři vykonat právo uvedené 
v odst. 1 písm. a). Může rovněž stanovit obdobně vymezenou 
lhůtu pro výkon práva uvedeného v odst. 1 písm. b). 
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mohou lhůtu podle věty druhé zkrátit. 
§ 365 odst. 1, 
2 a 4 (1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál 

je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, 
požívají zvláštních práv stanovených tímto zákonem (dále jen 
„kvalifikovaný akcionář“). 
(2) Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100 000 000 Kč 
nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten 
akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu. 
 (4) K ujednáním stanov zužujícím zákonnou úpravu práv 
kvalifikovaných akcionářů se nepřihlíží. 

32007L0036 
čl. 6 odst. 2 

Je-li některé z práv uvedených v odstavci 1 podmíněno 
tím, že daný akcionář nebo akcionáři vlastní minimální podíl 
akcií společnosti, nesmí tento minimální podíl přesáhnout 5 % 
základního kapitálu. 

§ 366 Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo nebo 
správní radu, aby svolaly k projednání jimi navržených 
záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení 
k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. 

32007L0036 
Čl. 6 odst. 1 
kromě písm. 
b) a odst. 2 

1. Členské státy zajistí, aby akcionáři jednající samostatně 
nebo společně 
 
a) měli právo zařazovat body na pořad jednání valné hromady 
za předpokladu, že každý z těchto bodů je doplněn 
odůvodněním 
nebo návrhem usnesení, které by mělo být valnou 
hromadou přijato, a 
Členské státy mohou stanovit, že právo uvedené v písmenu a) 
může být vykonáváno jen ve vztahu k řádné valné hromadě, 
mají-li akcionáři jednající samostatně nebo společně právo 
svolat mimořádnou valnou hromadu, jejíž pořad jednání 
obsahuje 
alespoň všechny body požadované těmito akcionáři, nebo 
požadovat od společnosti, aby takovou valnou hromadu 
svolala. 
Členské státy mohou požadovat, aby tato práva byla 
vykonávána 
písemně (zaslání poštovní službou nebo elektronickými 
prostředky). 
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2.Je-li některé z práv uvedených v odstavci 1 podmíněno tím, 
že daný akcionář nebo akcionáři vlastní minimální podíl akcií 
společnosti, nesmí tento minimální podíl přesáhnout 5 % 
základního kapitálu. 

367 odst. 1 Představenstvo nebo správní rada svolají na žádost 
kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 
366, valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a 
stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, 
kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a 
zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě 
zkracuje na 15 dnů. Jde-li o společnost, jejíž akcie byly přijaty 
k obchodování na evropském regulovaném trhu, činí lhůta 
podle věty první 50 dnů a lhůta podle věty druhé 21 dnů. 

32007L0036 
Čl. 6 odst. 1 
pododst. 2 a 3 

Členské státy mohou stanovit, že právo uvedené v písmenu a) 
může být vykonáváno jen ve vztahu k řádné valné hromadě, 
mají-li akcionáři jednající samostatně nebo společně právo 
svolat mimořádnou valnou hromadu, jejíž pořad jednání 
obsahuje alespoň všechny body požadované těmito akcionáři, 
nebo požadovat od společnosti, aby takovou valnou hromadu 
svolala. 
 
Členské státy mohou požadovat, aby tato práva byla 
vykonávána písemně (zaslání poštovní službou nebo 
elektronickými prostředky). 

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

32007L0036 
Čl. 6 odst. 1 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby akcionáři jednající samostatně nebo 
společně měli právo předkládat návrhy usnesení k bodům, 
které jsou nebo mají být zahrnuty na pořad jednání valné 
hromady. 

§ 369 odst. 1 Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí 
představenstvo nebo správní rada na pořad valné hromady jím 
určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí 
je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. 

32007L0036 
Čl. 6 odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby akcionáři jednající samostatně 
nebo společně 
a) měli právo zařazovat body na pořad jednání valné hromady 
za předpokladu, že každý z těchto bodů je doplněn 
odůvodněním nebo návrhem usnesení, které by mělo být 
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valnou hromadou přijato, a 
b) měli právo předkládat návrhy usnesení k bodům, které jsou 
nebo mají být zahrnuty na pořad jednání valné hromady.
  

§ 369 odst. 2 
a 3 

(2) Žádost podle odstavce 1 musí být doručena společnosti 
nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-
li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na 
valné hromadě. 
(3) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po 
uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní 
představenstvo nebo správní rada doplnění pořadu valné 
hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, 
případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na 
valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a 
stanovami pro svolání valné hromady. 

32007L0036 
 
Čl. 6 odst. 3 a 
4 

3. Každý členský stát stanoví jednotnou lhůtu vymezenou 
stanoveným počtem dnů před svoláním nebo konáním valné 
hromady, ve které mohou akcionáři vykonat právo uvedené v 
odst. 1 písm. a). Může rovněž stanovit obdobně vymezenou 
lhůtu pro výkon práva uvedeného v odst. 1 písm. b). 
4. Členské státy zajistí, že tam, kde výkon práva uvedeného 
v odst. 1 písm. a) způsobí změnu pořadu jednání valné 
hromady již oznámeného akcionářům, uveřejní společnost 
pozměněný pořad jednání stejným způsobem jako předchozí 
pořad jednání a v dostatečném předstihu před stanoveným 
rozhodným dnem, nebo není-li rozhodný den ve smyslu čl. 7 
odst. 2 stanoven, v dostatečném předstihu přede dnem konání 
valné hromady, tak aby měli ostatní akcionáři možnost udělit 
plnou moc třetí osobě nebo případně hlasovat korespondenčně. 

§ 375  Akcionář je oprávněn požadovat, aby představenstvo nebo 
správní rada svolaly valnou hromadu a předložily jí k 
rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických 
cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve 
společnosti akcie, 

a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % 
základního kapitálu společnosti, a 
b) s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech 
ve společnosti (dále jen „hlavní akcionář“). 

32004L0025 
Čl. 15 odst. 2 

Členské státy zajistí, aby předkladatel nabídky mohl 
požadovat, aby mu všichni držitelé zbývajících cenných papírů 
tyto cenné papíry prodali za spravedlivou cenu. Členské státy 
toto právo stanoví pro některou ze těchto situací: 
  
 a) pokud předkladatel nabídky drží cenné papíry 
představující nejméně 90 % základního kapitálu spojeného s 
hlasovacími právy a 90 % hlasovacích práv cílové společnosti, 
  
 nebo  
  
 b) pokud po přijetí nabídky předkladatel nabídky 
získal nebo uzavřel pevnou smlouvu o nabytí cenných papírů 
představujících nejméně 90 % základního kapitálu spojeného s 
hlasovacími právy a 90 % hlasovacích práv obsažených v 
nabídce. 
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 V případě uvedeném v písmenu a) mohou členské státy 
stanovit vyšší prahovou hodnotu, která však nesmí být vyšší 
než 95 % základního kapitálu spojeného s hlasovacími právy a 
95 % hlasovacích práv. 

§ 393 odst. 3 Neuplatnil-li hlavní akcionář právo podle § 375 do 3 měsíců 
od konce doby závaznosti nabídky převzetí, odstavce 1 a 2 se 
nepoužijí. 

32004L0025 
čl. 15 odst. 4 

Pokud předkladatel nabídky hodlá uplatnit právo výkupu 
účastnických cenných papírů, učiní tak do tří měsíců od konce 
lhůty pro přijetí nabídky stanovené v článku 7. 

§ 398 odst. 3 Podmínky rozhodování nebo hlasování podle odstavce 2 určí 
stanovy a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu 
nebo v návrhu rozhodnutí podle § 418; neobsahují-li tyto 
podmínky stanovy, určí je představenstvo nebo správní rada. 

 

32007L0036 
čl. 5 odst. 3 

Oznámení o konání valné hromady uvedené v odstavci 1 
musí alespoň 
 
a) přesně uvádět, kdy a kde se valná hromada koná a jaký je 
navržený pořad jejího jednání; 
 
b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, které musí 
akcionáři 
dodržet, aby se mohli účastnit valné hromady a hlasovat 
na ní. To zahrnuje informace o 

 
i) právech akcionářů podle článku 6, jestliže mohou být 
tato práva vykonávána po uveřejnění oznámení, 
a podle článku 9, a o lhůtách, ve kterých mohou být 
tato práva vykonána; oznámení se může omezit pouze 
na stanovení lhůt, ve kterých mohou být tato práva 
vykonána, pokud obsahuje odkaz na podrobnější 

informace 
o těchto právech zpřístupněné na internetových 
stránkách společnosti, 
 
ii) průběhu hlasování na základě plné moci, zejména 
o formách hlasování na základě plné moci 
a prostředcích, jimiž je společnost připravena přijímat 
elektronická oznámení o udělení plné moci, a 
 
iii) případně průběhu korespondenčního hlasování nebo 
hlasování elektronickými prostředky; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXQTQ)



 

 
c) uvádět rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2, pokud je určen, 
a vysvětlit, že právo účasti a hlasování na valné hromadě 
mají výhradně osoby, které jsou akcionáři k rozhodnému 
dnu; 
 
d) uvádět, kde a jak je možno získat úplné nezkrácené znění 
dokumentů a návrhů usnesení uvedených v odst. 4 písm. c) 
a d); 
 
e) uvádět adresu internetových stránek, kde budou 
zpřístupněny 
informace uvedené v odstavci 4. 

§ 398 odst. 3 Podmínky rozhodování nebo hlasování podle odstavce 2 určí 
stanovy a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu 
nebo v návrhu rozhodnutí podle § 418; neobsahují-li tyto 
podmínky stanovy, určí je představenstvo nebo správní rada. 

32007L0036 
čl. 12 

Členské státy umožní společnostem, aby nabídly svým 
akcionářům 
možnost korespondenčního hlasování ještě před 
konáním valné hromady. Korespondenční hlasování může 
podléhat jen takovým požadavkům a omezením, které jsou 
nezbytné k zajištění ověření totožnosti akcionářů, a pouze 
v rozsahu, který je pro dosažení tohoto cíle přiměřený. 

§ 402 odst. 1 
a 2 (1) Valnou hromadu svolává představenstvo nebo správní rada 

alespoň jednou za účetní období, ledaže stanovy určí, že valná 
hromada má být svolána častěji. 
(2) Valnou hromadu svolává představenstvo nebo správní 
rada, popřípadě člen tohoto orgánu, pokud ji příslušný orgán 
bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné 
hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný 
se dlouhodobě usnášet, ledaže tento zákon stanoví jinak. 

 

32007L0036 
čl. 5 odst. 3 

Oznámení o konání valné hromady uvedené v odstavci 1 
musí alespoň 
 
a) přesně uvádět, kdy a kde se valná hromada koná a jaký je 
navržený pořad jejího jednání; 
 
b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, které musí 
akcionáři 
dodržet, aby se mohli účastnit valné hromady a hlasovat 
na ní. To zahrnuje informace o 

 
i) právech akcionářů podle článku 6, jestliže mohou být 
tato práva vykonávána po uveřejnění oznámení, 
a podle článku 9, a o lhůtách, ve kterých mohou být 
tato práva vykonána; oznámení se může omezit pouze 
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na stanovení lhůt, ve kterých mohou být tato práva 
vykonána, pokud obsahuje odkaz na podrobnější 

informace 
o těchto právech zpřístupněné na internetových 
stránkách společnosti, 
 
ii) průběhu hlasování na základě plné moci, zejména 
o formách hlasování na základě plné moci 
a prostředcích, jimiž je společnost připravena přijímat 
elektronická oznámení o udělení plné moci, a 
 
iii) případně průběhu korespondenčního hlasování nebo 
hlasování elektronickými prostředky; 

 
c) uvádět rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2, pokud je určen, 
a vysvětlit, že právo účasti a hlasování na valné hromadě 
mají výhradně osoby, které jsou akcionáři k rozhodnému 
dnu; 
 
d) uvádět, kde a jak je možno získat úplné nezkrácené znění 
dokumentů a návrhů usnesení uvedených v odst. 4 písm. c) 
a d); 
 
e) uvádět adresu internetových stránek, kde budou 
zpřístupněny 
informace uvedené v odstavci 4. 

§ 403 odst. 2 Představenstvo nebo správní rada svolají valnou hromadu bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta 
společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že 
při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by 
neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo 
to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného 
vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti 
nebo přijetí jiného vhodného opatření. 

32012L0030 
Čl. 19 

1. V případě vážné ztráty upsaného základního kapitálu musí 
být svolána valná hromada ve lhůtě stanovené právními 
předpisy členských států, aby posoudila, zda je třeba 
společnost zrušit nebo přijmout jiná opatření. 
  
 2. Právní předpisy členského státu nemohou stanovit 
výši ztráty považované za vážnou ve smyslu odstavce 1 na více 
než polovinu upsaného základního kapitálu. 
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§ 406 (1) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné 
hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na 
internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 
akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v 
seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované 
akcie na majitele na adresu uvedenou v  evidenci 
zaknihovaných cenných papírů. Stanovy mohou určit i další 
požadavky na svolání valné hromady. Stanovy mohou také 
určit, jakým způsobem bude nahrazeno zasílání pozvánky na 
adresu akcionáře podle věty první; tento způsob nesmí 
akcionáře nedůvodně omezovat v možnostech účastnit se 
valné hromady. 
(2) Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti 
uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. 

32007L0036 
čl. 5 odst. 1 a 
2 

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 
2004 o nabídkách převzetí (1), zajistí členské státy, aby 
společnost uveřejnila oznámení o konání valné hromady 
jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2 tohoto článku 
nejpozději dvacátý první den přede dnem konání valné 
hromady. 
Členské státy mohou stanovit, že v případech, kdy společnost 
umožňuje akcionářům hlasovat elektronickými prostředky 
dostupnými všem akcionářům, může valná hromada akcionářů 
rozhodnout o uveřejnění oznámení o konání jiné než řádné 
valné hromady jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2 
tohoto článku nejpozději čtrnáctý den přede dnem konání valné 
hromady. Toto rozhodnutí musí být přijato nejméně 
dvoutřetinovou většinou hlasů spojených se zastoupenými 
akciemi nebo se zastoupeným upsaným základním kapitálem a 
na dobu ne delší než do příští řádné valné hromady. 
Členské státy nemusí ukládat minimální lhůty uvedené 
v prvním a druhém pododstavci pro uveřejnění druhého či 
následného oznámení o konání valné hromady, která se koná 
v důsledku toho, že nebylo dosaženo schopnosti usnášení pro 
valnou hromadu svolanou prvním oznámením, pokud byl 
dodržen tento článek při uveřejnění prvního oznámení, pokud 
pořad jednání neobsahuje nové body a pokud mezi konečným  
oznámením a dnem konání valné hromady uplyne nejméně 
deset dnů. 
2. Aniž jsou dotčeny další požadavky na oznamování nebo 
uveřejňování stanovené příslušným členským státem ve smyslu 
čl. 1 odst. 2, uveřejňuje společnost oznámení o konání valné 
hromady podle odstavce 1 tohoto článku způsobem, který 
zajistí rychlý a nediskriminující přístup.  
Členský stát od společností vyžaduje, aby používala takové 
sdělovací prostředky, od nichž lze rozumně očekávat, že 
zprostředkují účinným způsobem informace veřejnosti v celém 
Společenství.  
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Členský stát nemusí uplatňovat první pododstavec na 
společnost, která je schopna zjistit jména a adresy svých 
akcionářů z aktuálního seznamu akcionářů, má-li tato 
společnost povinnost zaslat pozvánku každému ze svých 
akcionářů. 
 

§ 406 odst. 1 Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady 
uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových 
stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům 
vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu 
akcionářů nebo a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na 
majitele na adresu uvedenou v  evidenci zaknihovaných 
cenných papírů. Stanovy mohou určit i další požadavky na 
svolání valné hromady. Stanovy mohou také určit, jakým 
způsobem bude nahrazeno zasílání pozvánky na adresu 
akcionáře podle věty první; tento způsob nesmí akcionáře 
nedůvodně omezovat v možnostech účastnit se valné 
hromady. 

 

32007L0036 
čl. 5 odst. 3 

Oznámení o konání valné hromady uvedené v odstavci 1 
musí alespoň 
 
a) přesně uvádět, kdy a kde se valná hromada koná a jaký je 
navržený pořad jejího jednání; 
 
b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, které musí 
akcionáři 
dodržet, aby se mohli účastnit valné hromady a hlasovat 
na ní. To zahrnuje informace o 

 
i) právech akcionářů podle článku 6, jestliže mohou být 
tato práva vykonávána po uveřejnění oznámení, 
a podle článku 9, a o lhůtách, ve kterých mohou být 
tato práva vykonána; oznámení se může omezit pouze 
na stanovení lhůt, ve kterých mohou být tato práva 
vykonána, pokud obsahuje odkaz na podrobnější 

informace 
o těchto právech zpřístupněné na internetových 
stránkách společnosti, 
 
ii) průběhu hlasování na základě plné moci, zejména 
o formách hlasování na základě plné moci 
a prostředcích, jimiž je společnost připravena přijímat 
elektronická oznámení o udělení plné moci, a 
 
iii) případně průběhu korespondenčního hlasování nebo 
hlasování elektronickými prostředky; 
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c) uvádět rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2, pokud je určen, 
a vysvětlit, že právo účasti a hlasování na valné hromadě 
mají výhradně osoby, které jsou akcionáři k rozhodnému 
dnu; 
 
d) uvádět, kde a jak je možno získat úplné nezkrácené znění 
dokumentů a návrhů usnesení uvedených v odst. 4 písm. c) 
a d); 
 
e) uvádět adresu internetových stránek, kde budou 
zpřístupněny 
informace uvedené v odstavci 4. 

§ 407 (1) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň 
a) firmu a sídlo společnosti, 

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná 
hromada, 

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li 
navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, 
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a 
vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, 
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, 
g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné 
hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která 
nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je 
rozhodné doručení návrhu pozvánky akcionáři, neurčí-li 
stanovy jinak. 
(2) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. 
f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření 
představenstva nebo správní rady společnosti ke každé 

32007L0036 
čl. 5 odst. 3 

Oznámení o konání valné hromady uvedené v odstavci 1 
musí alespoň 
 
a) přesně uvádět, kdy a kde se valná hromada koná a jaký je 
navržený pořad jejího jednání; 
 
b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, které musí 
akcionáři 
dodržet, aby se mohli účastnit valné hromady a hlasovat 
na ní. To zahrnuje informace o 

 
i) právech akcionářů podle článku 6, jestliže mohou být 
tato práva vykonávána po uveřejnění oznámení, 
a podle článku 9, a o lhůtách, ve kterých mohou být 
tato práva vykonána; oznámení se může omezit pouze 
na stanovení lhůt, ve kterých mohou být tato práva 
vykonána, pokud obsahuje odkaz na podrobnější 

informace 
o těchto právech zpřístupněné na internetových 
stránkách společnosti, 
 
ii) průběhu hlasování na základě plné moci, zejména 
o formách hlasování na základě plné moci 
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navrhované záležitosti; současně společnost na svých 
internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich 
obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné 
hromady. 
(3) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí 
pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň 
charakteristiku a odůvodnění navrhovaných změn. Úplný 
návrh změny stanov představenstvo nebo správní rada uveřejní 
spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových 
stránkách společnosti a rovněž společnost umožní každému 
akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou 
hromadu nahlédnul v sídle společnosti zdarma do návrhu 
změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v 
pozvánce na valnou hromadu. 

a prostředcích, jimiž je společnost připravena přijímat 
elektronická oznámení o udělení plné moci, a 
 
iii) případně průběhu korespondenčního hlasování nebo 
hlasování elektronickými prostředky; 

 
c) uvádět rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2, pokud je určen, 
a vysvětlit, že právo účasti a hlasování na valné hromadě 
mají výhradně osoby, které jsou akcionáři k rozhodnému 
dnu; 
 
d) uvádět, kde a jak je možno získat úplné nezkrácené znění 
dokumentů a návrhů usnesení uvedených v odst. 4 písm. c) 
a d); 
 
e) uvádět adresu internetových stránek, kde budou 
zpřístupněny 
informace uvedené v odstavci 4. 

§ 411 odst. 2 Bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné 
hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s 
tím všichni akcionáři. 

32007L0036 
čl. 5 odst. 3 

Oznámení o konání valné hromady uvedené v odstavci 1 
musí alespoň 
 
a) přesně uvádět, kdy a kde se valná hromada koná a jaký je 
navržený pořad jejího jednání; 
 
b) obsahovat jasný a přesný popis postupů, které musí 
akcionáři 
dodržet, aby se mohli účastnit valné hromady a hlasovat 
na ní. To zahrnuje informace o 

 
i) právech akcionářů podle článku 6, jestliže mohou být 
tato práva vykonávána po uveřejnění oznámení, 
a podle článku 9, a o lhůtách, ve kterých mohou být 
tato práva vykonána; oznámení se může omezit pouze 
na stanovení lhůt, ve kterých mohou být tato práva 
vykonána, pokud obsahuje odkaz na podrobnější 
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informace 
o těchto právech zpřístupněné na internetových 
stránkách společnosti, 
 
ii) průběhu hlasování na základě plné moci, zejména 
o formách hlasování na základě plné moci 
a prostředcích, jimiž je společnost připravena přijímat 
elektronická oznámení o udělení plné moci, a 
 
iii) případně průběhu korespondenčního hlasování nebo 
hlasování elektronickými prostředky; 

 
c) uvádět rozhodný den ve smyslu čl. 7 odst. 2, pokud je určen, 
a vysvětlit, že právo účasti a hlasování na valné hromadě 
mají výhradně osoby, které jsou akcionáři k rozhodnému 
dnu; 
 
d) uvádět, kde a jak je možno získat úplné nezkrácené znění 
dokumentů a návrhů usnesení uvedených v odst. 4 písm. c) 
a d); 
 
e) uvádět adresu internetových stránek, kde budou 
zpřístupněny 
informace uvedené v odstavci 4. 

§ 413 odst. 1 
písm. d) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny 

přítomných 

d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které 
akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že 
akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. 

32007L0036 
čl. 7 odst. 4 

Na prokazování postavení akcionáře lze klást pouze ty 
požadavky, které jsou nezbytné k zajištění ověření totožnosti 
akcionáře, a pouze v rozsahu, v němž jsou pro dosažení tohoto 
cíle přiměřené. 

§ 414 odst. 1 (1) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá 
představenstvo nebo správní rada způsobem stanoveným tímto 
zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného 
odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; 

32007L0036 
čl. 5 odst. 1 

Aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 
2004 o nabídkách převzetí (1), zajistí členské státy, aby 
společnost uveřejnila oznámení o konání valné hromady 
jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2 tohoto článku 
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náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 
412 odst. 1, ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro rozesílání 
pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat 
zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření 
představenstva nebo správní rady společnosti ke každé 
navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle 
§ 407 odst. 1 písm. d). 

nejpozději dvacátý první den přede dnem konání valné 
hromady. 
Členské státy mohou stanovit, že v případech, kdy společnost 
umožňuje akcionářům hlasovat elektronickými prostředky 
dostupnými všem akcionářům, může valná hromada akcionářů 
rozhodnout o uveřejnění oznámení o konání jiné než řádné 
valné hromady jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2 
tohoto článku nejpozději čtrnáctý den přede dnem konání valné 
hromady. Toto rozhodnutí musí být přijato nejméně 
dvoutřetinovou většinou hlasů spojených se zastoupenými 
akciemi nebo se zastoupeným upsaným základním kapitálem a 
na dobu ne delší než do příští řádné valné hromady. 
Členské státy nemusí ukládat minimální lhůty uvedené v 
prvním a druhém pododstavci pro uveřejnění druhého či 
následného oznámení o konání valné hromady, která se koná v 
důsledku toho, že nebylo dosaženo schopnosti usnášení pro 
valnou hromadu svolanou prvním oznámením, pokud byl 
dodržen tento článek při uveřejnění prvního oznámení, pokud 
pořad jednání neobsahuje nové body a pokud mezi konečným 
oznámením a dnem konání valné hromady uplyne nejméně 
deset dnů. 

§ 416 odst. 1 K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, 
k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí 
o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní 
kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 
společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o 
vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení 
společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního 
zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny 
hlasů přítomných akcionářů. 

32012L0030 
čl. 44 odst. 1 

Právní předpisy členských států stanoví, že rozhodnutí podle 
čl. 33 odst. 4 a 5 a článků 34, 35, 39 a 42 vyžadují schválení 
alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů spojených se 
zastoupenými cennými papíry nebo zastoupeným upsaným 
základním kapitálem. 

§ 417 (1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) a o změně výše 
základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého 
druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 
(2) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně 

32012L0030 
čl. 35 

(1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně výše 
základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého 
druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 
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práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení 
převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických 
cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném 
trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny 
hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 
(3) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního 
práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o 
rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 
odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva 
akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových 
akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se 
vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů 
přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie 
různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas 
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů 
každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto 
druhů akcií nedotknou. 
(4) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na 
akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje 
také souhlas všech dotčených akcionářů. 

§ 417 odst. 1 (1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) a o změně výše 
základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého 
druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 

32012L0030 
čl. 42 

Existuje-li v případech uvedených v článku 39, čl. 40 odst. 1 
písm. b) a čl. 41 odst. 1 více druhů akcií, je rozhodnutí valné 
hromady o amortizaci upsaného základního kapitálu nebo o 
jeho snížení stažením akcií z oběhu podmíněno odděleným 
hlasováním alespoň pro každý druh akcionářů, jejichž práva 
jsou touto transakcí dotčena. 

§ 417 (1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) a o změně výše 
základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého 
druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 
(2) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně 
práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení 
převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických 
cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném 
trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny 

32012L0030 
čl. 44 

Právní předpisy členských států stanoví, že rozhodnutí podle 
čl. 33 odst. 4 a 5 a článků 34, 35, 39 a 42 vyžadují schválení 
alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů spojených se 
zastoupenými cennými papíry nebo zastoupeným upsaným 
základním kapitálem. 
  
 Právní předpisy členských států však mohou stanovit, 
že je-li zastoupena alespoň polovina upsaného základního 
kapitálu, stačí prostá většina hlasů uvedených v prvním 
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hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 
(3) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního 
práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o 
rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 
odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva 
akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových 
akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se 
vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů 
přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie 
různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas 
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů 
každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto 
druhů akcií nedotknou. 
(4) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na 
akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje 
také souhlas všech dotčených akcionářů.  

pododstavci. 

§ 419 odst. 2 Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo 
osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí 
mít formu veřejné listiny. Ve vyjádření akcionáře se uvede i 
obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření 
týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 

32009L0101 
 
Čl. 11 

Společnost nesmí za uveřejnění oznámení nebo zaslání 
pozvánky předepsaným způsobem účtovat žádné specifické 
náklady. 
 

§ 420 (1) Rozhodnutí přijaté postupem podle § 418 a 419, včetně 
dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná 
svolat valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem 
a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez 
zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 
(2) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno 
vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným 
uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení 
vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného 
k přijetí rozhodnutí. 

32007L0036 
čl. 8 

(1) Členské státy umožní společnostem, aby nabídly svým 
akcionářům jakoukoli formu výkonu hlasovacích práv na 
valné hromadě elektronickými prostředky, zejména některé 
nebo všechny z těchto forem účasti: 
 
a) přenos valné hromady v reálném čase; 
 
b) dvousměrnou komunikaci v reálném čase umožňující 
akcionářům 
oslovit valnou hromadu ze vzdáleného místa; 
 
c) mechanismus pro odevzdávání hlasů před konáním valné 
hromady nebo v jeho průběhu bez potřeby udělit plnou 
moc třetí osobě, která je na valné hromadě osobně 
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přítomna. 
 
(2) Použití elektronických prostředků s cílem umožnit 
akcionářům 
účast na valné hromadě může být předmětem jen těch 
požadavků a omezení, jež jsou nezbytné k zajištění ověřování 
totožnosti akcionářů a zabezpečení elektronické komunikace 
a přiměřené těmto cílům. 
 
Tím nejsou dotčeny jakékoli právní normy, které členské státy 
přijaly nebo přijmou, pokud jde o rozhodovací postup v rámci 
společnosti pro zavádění nebo provádění jakékoli formy účasti 
elektronickými prostředky. 

§ 421 odst. 2 
písm. b) (2) Do působnosti valné hromady náleží 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření 
představenstva nebo správní rady ke zvýšení základního 
kapitálu, 

32012L0030 
čl. 29 

1. O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout 
valná hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
 
2. Stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná 
hromada, jejíž rozhodnutí musí být zveřejněno v souladu s 
odstavcem 1, mohou povolit zvýšení upsaného základního 
kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s ohledem na 
maximální výši případně stanovenou právními předpisy. V 
mezích stanovené výše případně rozhodne o zvýšení upsaného 
základního kapitálu k tomu zmocněný orgán společnosti. Tato 
pravomoc orgánu má maximální dobu trvání pět let a může být 
jednou nebo vícekrát obnovena valnou hromadou pokaždé na 
období nepřesahující pět let. 
 
3. Existuje-li více druhů akcií, musí být rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nebo 
o povolení ke zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 
schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, jejichž práv 
se tato transakce týká. 
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4. Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, 
které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je spojeno 
právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu těchto 
cenných papírů, ani na výkon práva na úpis. 

§ 421 odst. 2 
písm. b) (2) Do působnosti valné hromady náleží 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření 
představenstva nebo správní rady ke zvýšení základního 
kapitálu, 

32012L0030 
čl. 41 odst. 1 

1. V případě snížení upsaného základního kapitálu stažením z 
oběhu akcií nabytých samostatně společností nebo 
prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na 
účet této společnosti, musí o tomto stažení z oběhu rozhodnout 
valná hromada. 

§ 431 odst. 1 V případě, že valná hromada rozhoduje o omezení 
převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna 
stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do 
obchodního rejstříku. 
 

32012L0030 
čl. 2 písm. a 
až d) 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  
a) právní formu a obchodní firmu společnosti;  
b) předmět podnikání;  
c) pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši 
upsaného základního kapitálu;  
d) pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a 
výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 písm. e) směrnice 
2009/101/ES;  
e) nevyplývají-li z právních předpisů, pravidla, která určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 

§ 432 odst. 2 Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se 
stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo nebo správní 
rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí 
představenstva nebo správní rady o změně obsahu stanov se 
osvědčuje veřejnou listinou; jsou-li představenstvo nebo 
správní rada jednočlenné, má rozhodnutí formu veřejné 
listiny. 

32012L0030 
čl. 2 písm. a) 
až d) 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  
a) právní formu a obchodní firmu společnosti;  
b) předmět podnikání;  
c) pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši 
upsaného základního kapitálu;  
d) pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a 
výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
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společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 písm. e) směrnice 
2009/101/ES;  
e) nevyplývají-li z právních předpisů, pravidla, která určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 

§ 433 V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví 
představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu 
poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění 
stanov. 

32012L0030 
čl. 2 písm. a) 
až d) 

Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  
a) právní formu a obchodní firmu společnosti;  
b) předmět podnikání;  
c) pokud společnost nemá schválený základní kapitál, výši 
upsaného základního kapitálu;  
d) pokud má společnost schválený základní kapitál, jeho výši a 
výši základního kapitálu upsaného v okamžiku založení 
společnosti nebo v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti a rovněž během jakékoli změny schváleného 
základního kapitálu, aniž je dotčen čl. 2 písm. e) směrnice 
2009/101/ES;  
e) nevyplývají-li z právních předpisů, pravidla, která určují 
počet a způsob jmenování členů orgánů pověřených 
zastupováním společnosti ve vztahu ke třetím osobám, 
správou, řízením, dozorem nebo kontrolou společnosti, a 
rozdělení pravomocí mezi tyto orgány; 

§ 436 (1) Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových 
stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem 
konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo 
neschválení účetní závěrky.  
(2) Společně s účetní závěrkou uveřejní výroční zprávu podle 
jiného právního předpisu. Nezpracovává-li se výroční zpráva, 
uveřejní společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 

32013L0034 
 
Čl. 19 odst. 3 

Členské státy mohou malé podniky osvobodit od povinnosti 
sestavovat zprávy vedení podniku, pokud od nich vyžadují, aby 
v příloze v účetní závěrce poskytly údaje požadované v čl. 24 
odst. 2 směrnice 2012/30/EU o nabytí vlastních akcií 
podnikem. 

§ 447 odst. 3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, 32013L0034 1. Členské státy zajistí, aby členové správních, řídících a 
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konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a 
návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na 
úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. 

čl. 33 odst. 1 
písm. a) a b) 

dozorčích orgánů podniku jednající v mezích pravomocí, které 
jim svěřuje vnitrostátní právo, měli kolektivní povinnost 
zajistit, aby 
a) roční účetní závěrka, zpráva vedení podniku, a je-li 
předkládán samostatně, výkaz o správě a řízení podniku a 
b) konsolidovaná účetní závěrka, konsolidovaná zpráva vedení 
podniku, a je-li předkládán samostatně, konsolidovaný výkaz o 
správě a řízení podniku byly sestaveny a zveřejněny v souladu 
s požadavky této směrnice a tam, kde je to použitelné, s 
mezinárodními účetními standardy přijatými podle nařízení 
(ES) č. 1606/2002. 

§ 464 odst. 2 Zvyšuje-li základní kapitál upsáním nových akcií společnost, 
jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou 
pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky 
zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a vnesením všech 
nepeněžitých vkladů nebo splacením takové části jejich 
emisního kursu určené stanovami nebo rozhodnutím valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu, s jejímž splacením 
toto rozhodnutí spojuje účinky zvýšení základního kapitálu; 
je-li taková část emisního kursu určená stanovami, může 
rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit 
jiný okamžik nastoupení účinků zvýšení základního kapitálu. 
Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat 
dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše 
základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. 

32012L0030 
čl. 29 

1. O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout 
valná hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
 
2. Stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná 
hromada, jejíž rozhodnutí musí být zveřejněno v souladu s 
odstavcem 1, mohou povolit zvýšení upsaného základního 
kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s ohledem na 
maximální výši případně stanovenou právními předpisy. V 
mezích stanovené výše případně rozhodne o zvýšení upsaného 
základního kapitálu k tomu zmocněný orgán společnosti. Tato 
pravomoc orgánu má maximální dobu trvání pět let a může být 
jednou nebo vícekrát obnovena valnou hromadou pokaždé na 
období nepřesahující pět let. 
 
3. Existuje-li více druhů akcií, musí být rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nebo 
o povolení ke zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 
schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, jejichž práv 
se tato transakce týká. 
 
4. Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, 
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které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je spojeno 
právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu těchto 
cenných papírů, ani na výkon práva na úpis. 

§ 465 odst. 1 Je-li zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního 
rejstříku, upisovatel splní své povinnosti, i kdyby usnesení 
valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo upsání 
akcií bylo neplatné, neúčinné nebo zdánlivé. To neplatí, 
vysloví-li neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení 
základního kapitálu soud nebo určí-li, že je zdánlivé. 

32012L0030 
čl. 32 

Pokud zvýšení základního kapitálu není zcela upsáno, zvýší 
se základní kapitál o výši úpisů pouze tehdy, stanoví-li 
výslovně tuto možnost podmínky emise. 
 

§ 469 (1) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než 
majetek vymezený v § 468 a rozhodne-li tak představenstvo 
nebo správní rada této společnosti, použije se pro určení jeho 
ceny jeho reálná hodnota určená obecně uznávaným 
nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných 
standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před 
vnesením vkladu. 
(2) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než 
majetek vymezený v § 468 a rozhodne-li tak představenstvo 
nebo správní rada této společnosti, použije se, účtuje-li 
upisovatel podle jiného právního předpisu o takovém majetku 
v reálných hodnotách, pro určení jeho ceny tato reálná 
hodnota, je-li vykázaná v účetní závěrce za předchozí účetní 
období před valnou hromadou rozhodující o tomto vkladu, 
byla-li ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 

32012L0030 
čl. 11 odst. 2 
pododst. 1 až 
3 

2. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 odst. 
1, 2 a 3 v případech, kdy jsou na základě rozhodnutí správního 
nebo řídícího orgánu aktiva jiná než převoditelné cenné papíry 
a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
vložena jako nepeněžitý vklad a jejich reálná hodnota již byla 
stanovena uznávaným nezávislým znalcem a kdy jsou splněny 
tyto podmínky: 
a) reálná hodnota je stanovena ke dni, který nepředchází o více 
než šest měsíců dni tohoto vkladu aktiva, a 
  
b) ocenění bylo provedeno v souladu s obecně uznávanými 
standardy a zásadami pro oceňování v daném členském státě 
platnými pro druh aktiv, která mají být vložena. 
  
V případě nových okolností, které by významně změnily 
reálnou hodnotu aktiva ke dni jeho vkladu, musí být z podnětu 
a na odpovědnost správního nebo řídícího orgánu provedeno 
nové ocenění. 
  
Při tomto novém ocenění se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 3. 

§ 471 odst. 1 Není-li provedeno nové ocenění nepeněžitého vkladu podle § 
469 v případech, kdy takové ocenění mělo být v souladu s § 
470 odst. 2 provedeno, mohou o toto ocenění společnost 
požádat ode dne, kdy o tomto nepeněžitém vkladu 
rozhodovala valná hromada, až do dne jeho vnesení, akcionář 

32012L0030 
Čl. 11 odst. 1 
a 2 pododst. 4 
a 5 

(1) Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 
odst. 1, 2 a 3 této směrnice v případech, kdy jsou na základě 
rozhodnutí správního nebo řídícího orgánu převoditelné cenné 
papíry definované v čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
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nebo akcionáři, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií v 
době rozhodování valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu dosahovala alespoň 5 % upsaného základního 
kapitálu společnosti, a ke dni podání žádosti tyto akcie 
nejméně ve stejném rozsahu stále mají. 

finančních nástrojů(11) nebo nástroje peněžního trhu 
definované v čl. 4 odst. 1 bodu 19 uvedené směrnice vloženy 
jako nepeněžité vklady a tyto cenné papíry nebo nástroje 
peněžního trhu jsou ohodnoceny váženým průměrem ceny, za 
kterou byly obchodovány na jednom nebo více regulovaných 
trzích definovaných v čl. 4 odst. 1 bodě 14 uvedené směrnice 
po dostatečně dlouhou dobu stanovenou vnitrostátními 
právními předpisy přede dnem příslušného nepeněžitého 
vkladu. 
  
 Avšak v případech, kdy byla cena ovlivněna 
výjimečnými okolnostmi, které by významně změnily hodnotu 
těchto aktiv ke dni vkladu, včetně situací, kdy se trh těchto 
převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu 
stane nelikvidním, provede se nové ocenění z podnětu a na 
odpovědnost správního nebo řídícího orgánu. 
  
 Při tomto novém ocenění se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 
3. 
(2) Není-li provedeno nové ocenění, může jeden nebo více 
akcionářů, kteří vlastní celkový podíl alespoň 5% upsaného 
základního kapitálu společnosti v den, kdy je přijato rozhodnutí 
o zvýšení základního kapitálu, požadovat ocenění nezávislým 
znalcem, přičemž se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 3. 
  
 Tento akcionář nebo akcionáři mohou takovou žádost 
podat až do nabytí účinnosti vkladu aktiva, pokud ke dni jejího 
podání stále vlastní podíl alespoň 5% upsaného základního 
kapitálu společnosti, jako tomu bylo v den, kdy bylo přijato 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 

§ 471 odst. 2 Nepostupuje-li představenstvo nebo správní rada podle § 251 
do 14 dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 1, mohou 
znalce určit akcionáři sami. 

32012L0030 
čl. 12 odst. 3 

Každý členský stát dostatečně zajistí, aby byl postup stanovený 
v článku 11 a v tomto článku dodržen v případech, kdy dojde k 
nepeněžitému vkladu bez zprávy znalce, jak je uvedeno v čl. 
10 odst. 1, 2 a 3. 
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§ 472  Je-li zvyšován základní kapitál nepeněžitým vkladem a jeho 
cena byla určena podle § 468 a 469, zveřejní společnost před 
jeho vnesením také oznámení obsahující náležitosti podle § 
473 a datum, kdy bylo rozhodnutí o zvýšení základního 
kapitálu přijato. Je-li splněna tato povinnost, obsahuje 
prohlášení podle § 473 pouze sdělení, že od zveřejnění 
oznámení podle tohoto ustanovení nenastaly nové okolnosti. 

32012L0030 
čl. 11 odst. 1 

1. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 odst. 
1, 2 a 3 této směrnice v případech, kdy jsou na základě 
rozhodnutí správního nebo řídícího orgánu převoditelné cenné 
papíry definované v čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů [11] nebo nástroje peněžního trhu 
definované v čl. 4 odst. 1 bodu 19 uvedené směrnice vloženy 
jako nepeněžité vklady a tyto cenné papíry nebo nástroje 
peněžního trhu jsou ohodnoceny váženým průměrem ceny, za 
kterou byly obchodovány na jednom nebo více regulovaných 
trzích definovaných v čl. 4 odst. 1 bodě 14 uvedené směrnice 
po dostatečně dlouhou dobu stanovenou vnitrostátními 
právními předpisy přede dnem příslušného nepeněžitého 
vkladu. 
 
Avšak v případech, kdy byla cena ovlivněna výjimečnými 
okolnostmi, které by významně změnily hodnotu těchto aktiv 
ke dni vkladu, včetně situací, kdy se trh těchto převoditelných 
cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu stane 
nelikvidním, provede se nové ocenění z podnětu a na 
odpovědnost správního nebo řídícího orgánu. 
Při tomto novém ocenění se použije čl. 10 odst. 1, 2 a 3. 

§ 472 Je-li zvyšován základní kapitál nepeněžitým vkladem a jeho 
cena byla určena podle § 468 a 469, zveřejní společnost před 
jeho vnesením také oznámení obsahující náležitosti podle § 
473 a datum, kdy bylo rozhodnutí o zvýšení základního 
kapitálu přijato. Je-li splněna tato povinnost, obsahuje 
prohlášení podle § 473 pouze sdělení, že od zveřejnění 
oznámení podle tohoto ustanovení nenastaly nové okolnosti. 

32012L0030 
čl. 12 odst. 1 

Je-li nepeněžitý vklad podle článku 11 proveden bez zprávy 
znalce uvedené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3, zveřejní se kromě splnění 
požadavků stanovených v čl. 3 písm. h) do jednoho měsíce ode 
dne účinnosti vkladu aktiva prohlášení obsahující tyto 
informace: 
a) popis dotyčného nepeněžitého vkladu; 
  
b) jeho hodnota, zdroj jeho ocenění a případně metoda ocenění; 
  
c) vyjádření, zda získané hodnoty odpovídají alespoň počtu a 
jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní 
hodnotě a popřípadě i emisnímu ážiu akcií vydaných za dané 
protiplnění, a 
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d) sdělení, že nenastaly nové okolnosti, pokud jde o původní 
ocenění. 
  
 Zveřejnění se provádí způsobem stanoveným právními 
předpisy členského státu podle článku 3 směrnice 
2009/101/ES. 

§ 474 odst. 2 (2) Zákaz podle odstavce 1 neplatí, vnáší-li se při zvýšení 
základního kapitálu pouze nepeněžité vklady. Představenstvo 
nebo správní rada předloží valné hromadě písemnou zprávu, 
ve které uvede 

a) důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým 
vkladem, 
b) popis nepeněžitého vkladu, 

c) zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem 
nebo postupem podle § 469 anebo zda bude oceněn podle § 
468, 

d) výši emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého 
vkladu splacen, a 
e) částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn 
podle § 468. 
(3) Zprávu podle odstavce 2 představenstvo nebo správní rada 
současně uveřejní nejméně 7 dní přede dnem konání valné 
hromady na internetových stránkách společnosti. 

 

32012L0030 
čl. 31 

1. Akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 
souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu musí být 
zcela splaceny ve lhůtě pěti let od rozhodnutí zvýšit upsaný 
základní kapitál. 
2. Vklady uvedené v odstavci 1 musí být předmětem zprávy 
vypracované před provedením zvýšení upsaného základního 
kapitálu jedním nebo více znalci nezávislými na společnosti, 
jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo 
soudem. Znalci mohou být v souladu s právními předpisy 
každého členského státu fyzické nebo právnické osoby nebo 
společnosti. 
Použijí se čl. 10 odst. 2 a 3 a články 11 a 12. 
3. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde s cílem 
provést fúzi, rozdělení nebo veřejnou nabídku na nákup nebo 
výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti zaniklé 
při sloučení nebo rozdělení nebo akcionáře společnosti, která je 
předmětem veřejné nabídky na nákup nebo výměnu akcií. 
Avšak v případech fúze nebo rozdělení uplatňují členské státy 
první pododstavec pouze tehdy, je-li jedním nebo více 
nezávislými znalci vypracována zpráva o projektu fúze nebo 
rozdělení. 
Jestliže se členské státy rozhodnou uplatňovat odstavec 2 v 
případě fúze nebo rozdělení, mohou stanovit, že zpráva podle 
tohoto článku a zpráva jednoho či více nezávislých znalců o 
projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 
znalcem či znalci. 
4. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
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pokud jsou všechny akcie vydané v souvislosti se zvýšením 
upsaného základního kapitálu vydány jako protiplnění za 
nepeněžité vklady jedné či více společností, za podmínky, že se 
všichni akcionáři společnosti přijímající vklady dohodli, že 
zpráva znalce nemusí být vypracována, a za splnění podmínek 
podle čl. 10 odst. 4 písm. b) až f). 
 

§ 475písm. 
b), d), e), h), 
j) 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu 
upsáním nových akcií obsahuje 
b) počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich 
formu, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie, a název 
druhu upisovaných akcií, mají-li být vydány akcie různých 
druhů,  

d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím 
přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány 
dohodou akcionářů podle § 491, zda budou nabídnuty 
určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo 
způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty 
k upsání na základě veřejné nabídky, 

e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě 
veřejné nabídky, nebo zda budou upsány dohodou akcionářů 
podle § 491 anebo zda budou nabídnuty určenému zájemci 
nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo 
jejich výběru, 
h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva 
podle písmene d) nebo e) upisovací lhůtu a navrhovanou výši 
emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, 
odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho 
určením bude pověřeno představenstvo nebo správní rada, 
včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen, 

j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis, částku jeho 
ocenění určenou postupem podle tohoto zákona, emisní kurs a 

32012L0030 
Čl. 29 odst. 1 

O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná 
hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
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údaje o akciích uvedené v písmenu b), které se za tento 
nepeněžitý vklad vydají, 

§ 475písm. 
b), d), e), h), 
j) 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu 
upsáním nových akcií obsahuje 

b) počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich 
formu, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie, a název 
druhu upisovaných akcií, mají-li být vydány akcie různých 
druhů,  

d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím 
přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány 
dohodou akcionářů podle § 491, zda budou nabídnuty 
určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo 
způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty 
k upsání na základě veřejné nabídky, 
e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě 
veřejné nabídky, nebo zda budou upsány dohodou akcionářů 
podle § 491 anebo zda budou nabídnuty určenému zájemci 
nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo 
jejich výběru, 
h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva 
podle písmene d) nebo e) upisovací lhůtu a navrhovanou výši 
emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, 
odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho 
určením bude pověřeno představenstvo nebo správní rada, 
včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen, 

j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis, částku jeho 
ocenění určenou postupem podle tohoto zákona, emisní kurs a 
údaje o akciích uvedené v písmenu b), které se za tento 
nepeněžitý vklad vydají, 

32012L0030 
čl. 31 

1. Akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 
souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu musí být 
zcela splaceny ve lhůtě pěti let od rozhodnutí zvýšit upsaný 
základní kapitál. 
2. Vklady uvedené v odstavci 1 musí být předmětem zprávy 
vypracované před provedením zvýšení upsaného základního 
kapitálu jedním nebo více znalci nezávislými na společnosti, 
jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo 
soudem. Znalci mohou být v souladu s právními předpisy 
každého členského státu fyzické nebo právnické osoby nebo 
společnosti. 
Použijí se čl. 10 odst. 2 a 3 a články 11 a 12. 
3. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde s cílem 
provést fúzi, rozdělení nebo veřejnou nabídku na nákup nebo 
výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti zaniklé 
při sloučení nebo rozdělení nebo akcionáře společnosti, která je 
předmětem veřejné nabídky na nákup nebo výměnu akcií. 
Avšak v případech fúze nebo rozdělení uplatňují členské státy 
první pododstavec pouze tehdy, je-li jedním nebo více 
nezávislými znalci vypracována zpráva o projektu fúze nebo 
rozdělení. 
Jestliže se členské státy rozhodnou uplatňovat odstavec 2 v 
případě fúze nebo rozdělení, mohou stanovit, že zpráva podle 
tohoto článku a zpráva jednoho či více nezávislých znalců o 
projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 
znalcem či znalci. 
4. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
pokud jsou všechny akcie vydané v souvislosti se zvýšením 
upsaného základního kapitálu vydány jako protiplnění za 
nepeněžité vklady jedné či více společností, za podmínky, že se 
všichni akcionáři společnosti přijímající vklady dohodli, že 
zpráva znalce nemusí být vypracována, a za splnění podmínek 
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podle čl. 10 odst. 4 písm. b) až f). 
 

§ 477 odst. 1 Představenstvo nebo správní rada podají bez zbytečného 
odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do 
obchodního rejstříku. 

32012L0030 
čl. 29 odst. 1 

O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná 
hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 

§ 480 odst. 3 Každé zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, 
k němuž nedochází smlouvou podle § 479 nebo dohodou 
akcionářů podle § 491, se považuje za zvýšení základního 
kapitálu upsáním na základě veřejné nabídky. 

32012L0030 
čl. 31 

1. Akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 
souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu musí být 
zcela splaceny ve lhůtě pěti let od rozhodnutí zvýšit upsaný 
základní kapitál. 
2. Vklady uvedené v odstavci 1 musí být předmětem zprávy 
vypracované před provedením zvýšení upsaného základního 
kapitálu jedním nebo více znalci nezávislými na společnosti, 
jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo 
soudem. Znalci mohou být v souladu s právními předpisy 
každého členského státu fyzické nebo právnické osoby nebo 
společnosti. 
Použijí se čl. 10 odst. 2 a 3 a články 11 a 12. 
3. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde s cílem 
provést fúzi, rozdělení nebo veřejnou nabídku na nákup nebo 
výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti zaniklé 
při sloučení nebo rozdělení nebo akcionáře společnosti, která je 
předmětem veřejné nabídky na nákup nebo výměnu akcií. 
Avšak v případech fúze nebo rozdělení uplatňují členské státy 
první pododstavec pouze tehdy, je-li jedním nebo více 
nezávislými znalci vypracována zpráva o projektu fúze nebo 
rozdělení. 
Jestliže se členské státy rozhodnou uplatňovat odstavec 2 v 
případě fúze nebo rozdělení, mohou stanovit, že zpráva podle 
tohoto článku a zpráva jednoho či více nezávislých znalců o 
projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 
znalcem či znalci. 
4. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
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pokud jsou všechny akcie vydané v souvislosti se zvýšením 
upsaného základního kapitálu vydány jako protiplnění za 
nepeněžité vklady jedné či více společností, za podmínky, že se 
všichni akcionáři společnosti přijímající vklady dohodli, že 
zpráva znalce nemusí být vypracována, a za splnění podmínek 
podle čl. 10 odst. 4 písm. b) až f). 
 

§ 481 odst. 2 
a 3 (2) Zápis obsahuje údaje o upsaných akciích uvedené v § 475 

písm. b), emisní kurs a lhůtu pro jeho splacení, jméno a 
bydliště nebo sídlo upisovatele a podpis, jinak platí, že k 
zápisu nedošlo. Podpis akcionáře na listině upisovatelů 
nemusí být úředně ověřen. 
(3) Společnost vydá upisovateli po zápisu a splacení části 
emisního kursu podle § 476 písm. c) písemné potvrzení, ve 
kterém uvede údaje o upsaných akciích uvedené v § 475 písm. 
b), celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií a rozsah 
jeho splacení. 

 

32012L0030 
čl. 31 

1. Akcie vydané jako protiplnění za nepeněžité vklady v 
souvislosti se zvýšením upsaného základního kapitálu musí být 
zcela splaceny ve lhůtě pěti let od rozhodnutí zvýšit upsaný 
základní kapitál. 
2. Vklady uvedené v odstavci 1 musí být předmětem zprávy 
vypracované před provedením zvýšení upsaného základního 
kapitálu jedním nebo více znalci nezávislými na společnosti, 
jmenovanými nebo schválenými správním orgánem nebo 
soudem. Znalci mohou být v souladu s právními předpisy 
každého členského státu fyzické nebo právnické osoby nebo 
společnosti. 
Použijí se čl. 10 odst. 2 a 3 a články 11 a 12. 
3. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
pokud ke zvýšení upsaného základního kapitálu dojde s cílem 
provést fúzi, rozdělení nebo veřejnou nabídku na nákup nebo 
výměnu akcií a s cílem vyplatit akcionáře společnosti zaniklé 
při sloučení nebo rozdělení nebo akcionáře společnosti, která je 
předmětem veřejné nabídky na nákup nebo výměnu akcií. 
Avšak v případech fúze nebo rozdělení uplatňují členské státy 
první pododstavec pouze tehdy, je-li jedním nebo více 
nezávislými znalci vypracována zpráva o projektu fúze nebo 
rozdělení. 
Jestliže se členské státy rozhodnou uplatňovat odstavec 2 v 
případě fúze nebo rozdělení, mohou stanovit, že zpráva podle 
tohoto článku a zpráva jednoho či více nezávislých znalců o 
projektu fúze nebo rozdělení mohou být vypracovány stejným 
znalcem či znalci. 
4. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat odstavec 2, 
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pokud jsou všechny akcie vydané v souvislosti se zvýšením 
upsaného základního kapitálu vydány jako protiplnění za 
nepeněžité vklady jedné či více společností, za podmínky, že se 
všichni akcionáři společnosti přijímající vklady dohodli, že 
zpráva znalce nemusí být vypracována, a za splnění podmínek 
podle čl. 10 odst. 4 písm. b) až f). 
 

§ 484 odst. 1 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií 
společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v 
poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, 
má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.  

32012L0030 
čl. 33 odst. 1 

V průběhu každého zvyšování základního kapitálu upsaného 
peněžitými vklady musí být akcie přednostně nabídnuty 
akcionářům poměrně podle podílu na základním kapitálu, který 
představují jejich akcie. 
 

§ 484 odst. 2 Vydala-li akciová společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se 
základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto 
druhů, mohou stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o 
zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo podle 
odstavce 1 má nejprve akcionář vlastnící akcii tohoto druhu, a 
to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové 
části základního kapitálu, kterou představuje souhrn 
jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastnící 
jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným 
podle věty první v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k 
takové části základního kapitálu, která není představována 
akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení 
základního kapitálu. 

32012L0030 
 
Čl. 33 odst. 1 
a odst. 2 písm. 
b) 

Právní předpisy členských států mohou:  
… 
b) dovolit, je-li upsaný základní kapitál společnosti, který tvoří 
více druhů akcií s rozdílným hlasovacím právem nebo právem 
na účast na rozdělení podle článku 17 nebo právem na 
rozdělení majetku společnosti v případě likvidace zvyšován 
vydáním nových akcií pouze jednoho z těchto druhů, výkon 
předkupního práva akcionáři vlastníky ostatních druhů akcií až 
po uplatnění tohoto práva akcionáři vlastníky druhu akcií, které 
jsou vydávány. 

§ 484 odst. 2 Vydala-li akciová společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se 
základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto 
druhů, mohou stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o 
zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo podle 
odstavce 1 má nejprve akcionář vlastnící akcii tohoto druhu, a 
to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové 
části základního kapitálu, kterou představuje souhrn 
jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastnící 
jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným 
podle věty první v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k 

32012L0030 
 
Čl. 33 odst. 3 
a 4 
 
 
 
 
 

3. Nabídka na přednostní úpis akcií a lhůta, ve které má být 
toto právo uplatněno, musí být zveřejněny ve vnitrostátním 
věstníku určeném v souladu se směrnicí 2009/101/ES. Právní 
předpisy členského státu nicméně nemusí požadovat toto 
zveřejnění, pokud všechny akcie společnosti znějí na jméno. V 
tomto případě musí být všichni akcionáři informováni písemně. 
Předkupní právo musí být vykonáno ve lhůtě alespoň čtrnácti 
dnů ode dne zveřejnění nabídky nebo ode dne odeslání dopisů 
akcionářům. 
4.Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, nemohou 
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takové části základního kapitálu, která není představována 
akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení 
základního kapitálu. 

 
 
 
 
 

předkupní právo omezit ani zrušit. Toto rozhodnutí však může 
přijmout valná hromada. Správní nebo řídící orgán společnosti 
je povinen předložit této valné hromadě písemnou zprávu, ve 
které uvede důvody omezení nebo zrušení předkupního práva a 
stanovení navrhované ceny emise. Valná hromada přijme 
rozhodnutí podle pravidel o usnášeníschopnosti a o většinovém 
rozhodování uvedených v článku 44. Její rozhodnutí musí být 
zveřejněno způsobem stanoveným právními předpisy každého 
členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 

§ 485 (1) Představenstvo nebo správní rada oznámí akcionářům 
způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro 
svolání valné hromady a současně zveřejní informaci 
obsahující alespoň 
a) údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která 
nesmí být kratší než 2 týdny od okamžiku doručení, s 
uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této 
lhůty, není-li obsažen již v této informaci, 
b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii 
o určité jmenovité hodnotě nebo na jednu kusovou akcii nebo 
jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní 
akcii o určité jmenovité hodnotě nebo na jednu kusovou akcii 
s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, 
c) údaje o akciích upisovaných s využitím přednostního práva 
uvedené v § 475 písm. b) a jejich emisní kurs nebo způsob 
určení emisního kursu, anebo pověření představenstva nebo 
správní rady, aby ho určily, a 
d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže 
společnost vydala zaknihované akcie 
(2) Odstavec 1 se nepoužije, mají-li být všechny akcie upsány 
jediným akcionářem. 

32012L0030 
čl. 33 odst. 3 

Nabídka na přednostní úpis akcií a lhůta, ve které má být toto 
právo uplatněno, musí být zveřejněny ve vnitrostátním 
věstníku určeném v souladu se směrnicí 2009/101/ES. Právní 
předpisy členského státu nicméně nemusí požadovat toto 
zveřejnění, pokud všechny akcie společnosti znějí na jméno. V 
tomto případě musí být všichni akcionáři informováni písemně. 
Předkupní právo musí být vykonáno ve lhůtě alespoň čtrnácti 
dnů ode dne zveřejnění nabídky nebo ode dne odeslání dopisů 
akcionářům. 

§ 488 odst. 4 Valné hromadě, která má o omezení nebo vyloučení 
přednostního práva rozhodnout, předloží představenstvo nebo 
správní rada písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro 
omezení nebo vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo 

32012L0030 
čl. 33 odst. 2 
písm. a) a 
odst. 4 věta 
druhá až 

2. Právní předpisy členských států mohou: 
a) stanovit, že se odstavec 1 nepoužije na akcie, se kterými 
je spojeno omezené právo na účast na rozdělení podle 
článku 17 nebo na rozdělení majetku společnosti v případě 
její likvidace, nebo 
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způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva 
nebo správní rady k jeho určení. 

čtvrtá, odst. 5   
4. Toto rozhodnutí však může přijmout valná hromada. Správní 
nebo řídící orgán společnosti je povinen předložit této valné 
hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody omezení 
nebo zrušení předkupního práva a stanovení navrhované ceny 
emise. Valná hromada přijme rozhodnutí podle pravidel o 
usnášeníschopnosti a o většinovém rozhodování uvedených v 
článku 44. Její rozhodnutí musí být zveřejněno způsobem 
stanoveným právními předpisy každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
5. Právní předpisy členského státu mohou stanovit, že 
stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná 
hromada jednající podle pravidel o usnášeníschopnosti, o 
většinovém rozhodování a o zveřejňování uvedených v 
odstavci 4, mohou udělit pravomoc omezit nebo zrušit 
předkupní právo orgánu společnosti, který je oprávněn 
rozhodovat o zvýšení upsaného základního kapitálu v 
mezích schváleného základního kapitálu. Toto oprávnění 
nemůže být uděleno na dobu delší, než je doba stanovená v 
čl. 29 odst. 2. 

492 odst. 1 Představenstvo nebo správní rada podají návrh na zápis nové 
výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání 
akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 
% jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve 
větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o 
peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. 

32012L0030 
čl. 30 

Akcie vydané jako protiplnění za vklad v souvislosti se 
zvýšením upsaného základního kapitálu musí být splaceny 
alespoň do výše 25% své jmenovité hodnoty, nebo nemají-li 
jmenovitou hodnotu, své účetní hodnoty. Je-li stanoveno 
emisní ážio, musí být zcela splaceno. 

§ 492 odst. 1 Představenstvo nebo správní rada podají návrh na zápis nové 
výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání 
akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 
% jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve 
větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o 
peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. 

32012L0030 
čl. 32 

Pokud zvýšení základního kapitálu není zcela upsáno, zvýší 
se základní kapitál o výši úpisů pouze tehdy, stanoví-li 
výslovně tuto možnost podmínky emise. 
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§ 511 odst. 2 (2) Pověření podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu a určí 

a) maximální počet akcií a další údaje o akciích, které mají být 
na zvýšení základního kapitálu vydány, uvedené v § 475 písm. 
b), a 
b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého 
vkladu na základě posudku znalce, jestliže je jsou 
představenstvo nebo správní rada pověřeny zvýšit základní 
kapitál. 

32012L0030 
odst. 29 odst. 
2 

Stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná 
hromada, jejíž rozhodnutí musí být zveřejněno v souladu s 
odstavcem 1, mohou povolit zvýšení upsaného základního 
kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s ohledem na 
maximální výši případně stanovenou právními předpisy. V 
mezích stanovené výše případně rozhodne o zvýšení upsaného 
základního kapitálu k tomu zmocněný orgán společnosti. Tato 
pravomoc orgánu má maximální dobu trvání pět let a může být 
jednou nebo vícekrát obnovena valnou hromadou pokaždé na 
období nepřesahující pět let. 

§ 515 odst. 1 Rozhodnutí představenstva nebo správní rady o zvýšení 
základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto 
rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. 

32012L0030 
čl. 1 věta  
první 

O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná 
hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 

515 odst. 1 Rozhodnutí představenstva nebo správní rady o zvýšení 
základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto 
rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. 

32012L0030 
čl. 29 

1. O každém zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout 
valná hromada. Toto rozhodnutí i provedení zvýšení upsaného 
základního kapitálu musí být zveřejněna způsobem 
stanoveným v právních předpisech každého členského státu v 
souladu s článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
 
2. Stanovy, akt, kterým se společnost zakládá, nebo valná 
hromada, jejíž rozhodnutí musí být zveřejněno v souladu s 
odstavcem 1, mohou povolit zvýšení upsaného základního 
kapitálu až do maximální výše, kterou stanoví s ohledem na 
maximální výši případně stanovenou právními předpisy. V 
mezích stanovené výše případně rozhodne o zvýšení upsaného 
základního kapitálu k tomu zmocněný orgán společnosti. Tato 
pravomoc orgánu má maximální dobu trvání pět let a může být 
jednou nebo vícekrát obnovena valnou hromadou pokaždé na 
období nepřesahující pět let. 
 
3. Existuje-li více druhů akcií, musí být rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu podle odstavce 1 nebo 
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o povolení ke zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 
schvalováno odděleně pro každý druh akcionářů, jejichž práv 
se tato transakce týká. 
 
4. Tento článek se vztahuje na vydání všech cenných papírů, 
které jsou převoditelné na akcie nebo se kterými je spojeno 
právo upisovat akcie, ale nevztahuje se na přeměnu těchto 
cenných papírů, ani na výkon práva na úpis. 

§ 518 odst. 1 
a 2 (1) Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné 

hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám 
oznámí představenstvo nebo správní rada rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž 
pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem 
účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního 
kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili 
své pohledávky podle odstavce 3. 

(2) Představenstvo nebo správní rada nejméně dvakrát po sobě 
s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o 
snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního 
rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé 
přihlásili své pohledávky podle odstavce 3. 

32012L0030 
Článek 40 
odst. 1 
písm. d), odst. 
2 

d) článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené 
akcie, které jsou společnosti bezplatně poskytnuty nebo 
které jsou staženy s využitím prostředků určených k 
rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v uvedených 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná 
jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 
účetní hodnotě všech stažených akcií; tato rezerva nesmí 
být, s výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, 
rozdělena akcionářům; tuto rezervu lze použít pouze k 
vyrovnání vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného 
základního kapitálu zahrnutím těchto rezerv, pokud to 
právní předpisy členského státu umožňují; 

2. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se čl. 
34 odst. 1 a články 35, 37 a 44 nepoužijí. 

§ 518 (1) Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné 
hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám 
oznámí představenstvo nebo správní rada rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž 
pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem 
účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního 
kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili 
své pohledávky podle odstavce 3. 
(2) Představenstvo nebo správní rada nejméně dvakrát po sobě 
s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o 
snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního 
rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé 

32012L0030 
čl. 41 odst. 2 

2. Článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené 
akcie, které byly nabyty bezplatně nebo s využitím 
prostředků určených k rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 
až 4; v těchto případech musí být do rezerv zahrnuta 
částka rovná jmenovité hodnotě, nebo nemají-li 
jmenovitou hodnotu, účetní hodnotě všech akcií stažených 
z oběhu. Tato rezerva nesmí být, s výjimkou snížení 
upsaného základního kapitálu, rozdělena mezi akcionáře; 
tuto rezervu lze použít pouze k vyrovnání vzniklých ztrát 
nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu zahrnutím 
těchto rezerv, pokud to právní předpisy členských států 
umožňují. 
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přihlásili své pohledávky podle odstavce 3. 
§ 519 Představenstvo nebo správní rada podá bez zbytečného 

odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do 
obchodního rejstříku. 

 

32012L0030 
čl.40 
odst. 1 
písm. d) a e) 

d) článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené 
akcie, které jsou společnosti bezplatně poskytnuty nebo 
které jsou staženy s využitím prostředků určených k 
rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v uvedených 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná 
jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 
účetní hodnotě všech stažených akcií; tato rezerva nesmí 
být, s výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, 
rozdělena akcionářům; tuto rezervu lze použít pouze k 
vyrovnání vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného 
základního kapitálu zahrnutím těchto rezerv, pokud to 
právní předpisy členského státu umožňují; 
e) rozhodnutí o povinném stažení akcií musí být 
zveřejněno způsobem stanoveným právními předpisy 
každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 
2009/101/ES. 

§ 519 Představenstvo nebo správní rada podá bez zbytečného 
odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do 
obchodního rejstříku 

32012L0030 
čl. 41 odst. 2 

2. Článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené akcie, 
které byly nabyty bezplatně nebo s využitím prostředků 
určených k rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v těchto 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná jmenovité 
hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnotě 
všech akcií stažených z oběhu. Tato rezerva nesmí být, s 
výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, rozdělena 
mezi akcionáře; tuto rezervu lze použít pouze k vyrovnání 
vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu 
zahrnutím těchto rezerv, pokud to právní předpisy členských 
států umožňují. 

§ 520 odst. 2 Za újmu způsobenou porušením odstavce 1 odpovídají 
společnosti a věřitelům členové představenstva nebo správní 
rady; této odpovědnosti se nemohou zprostit. 

32012l0030 
Čl. 44  

Právní předpisy členských států stanoví, že rozhodnutí podle 
čl. 33 odst. 4 a 5 a článků 34, 35, 39 a 42 vyžadují schválení 
alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů spojených se 
zastoupenými cennými papíry nebo zastoupeným upsaným 
základním kapitálem. 
  
 Právní předpisy členských států však mohou stanovit, 
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že je-li zastoupena alespoň polovina upsaného základního 
kapitálu, stačí prostá většina hlasů uvedených v prvním 
pododstavci. 

§ 523 (1) Společnost, která nemá ve svém majetku vlastní akcie, 
nebo jejich použití podle § 521 ke snížení základního kapitálu 
nepostačuje nebo by tento postup nesplnil účel snížení 
základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo 
vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených 
akcií. 

(2) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na 
základě smlouvy. Akcie lze vzít z oběhu na základě losování 
pouze tehdy, jestliže stanovy tento postup v době úpisu těchto 
akcií umožňovaly. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu 
určí stanovy a valná hromada při rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu. 

32012L0030 
čl. 34 

Každé snížení upsaného základního kapitálu s výjimkou 
snížení nařízeného soudním rozhodnutím musí podléhat 
alespoň rozhodnutí valné hromady přijatému podle pravidel 
o usnášeníschopnosti a o většinovém rozhodování 
uvedených v článku 44, aniž jsou dotčeny články 40 a 41. 
Toto rozhodnutí musí být zveřejněno způsobem stanoveným 
právními předpisy každého členského státu v souladu s 
článkem 3 směrnice 2009/101/ES. 
V oznámení o svolání valné hromady musí být uveden 
alespoň účel snížení základního kapitálu a způsob jeho 
provedení. 
 

§ 523  (1) Společnost, která nemá ve svém majetku vlastní akcie, 
nebo jejich použití podle § 521 ke snížení základního kapitálu 
nepostačuje nebo by tento postup nesplnil účel snížení 
základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo 
vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených 
akcií. 

(2) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na 
základě smlouvy. Akcie lze vzít z oběhu na základě losování 
pouze tehdy, jestliže stanovy tento postup v době úpisu těchto 
akcií umožňovaly. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu 
určí stanovy a valná hromada při rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu. 

32012L0030 
čl. 40 odst. 1 
písm. a), b), a 
c)  

Umožňují-li právní předpisy členského státu společnostem 
snížit jejich upsaný základní kapitál povinným stažením akcií z 
oběhu, musí vyžadovat splnění alespoň těchto podmínek: 
a) povinné stažení musí být stanoveno nebo dovoleno ve 
stanovách nebo v aktu, kterým se společnost zakládá, před 
úpisem akcií, které mají být staženy; 
  
b) je-li povinné stažení dovoleno pouze stanovami nebo aktem, 
kterým se společnost zakládá, rozhodne o něm valná hromada, 
pokud ho jednomyslně neschválí dotčení akcionáři; 
  
c) orgán společnosti, který rozhodne o povinném stažení, 
stanoví podmínky a podrobnosti provedení této operace, pokud 
nebyly určeny ve stanovách nebo aktu, kterým se společnost 
zakládá; 

§ 523  (1) Společnost, která nemá ve svém majetku vlastní akcie, 
nebo jejich použití podle § 521 ke snížení základního kapitálu 
nepostačuje nebo by tento postup nesplnil účel snížení 

32012L0030 
čl. 41 odst. 1 1. V případě snížení upsaného základního kapitálu stažením z 

oběhu akcií nabytých samostatně společností nebo 
prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJFHXQTQ)



 

základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo 
vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených 
akcií. 

(2) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na 
základě smlouvy. Akcie lze vzít z oběhu na základě losování 
pouze tehdy, jestliže stanovy tento postup v době úpisu těchto 
akcií umožňovaly. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu 
určí stanovy a valná hromada při rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu. 

účet této společnosti, musí o tomto stažení z oběhu rozhodnout 
valná hromada. 

§ 544 odst. 1  (1) Ustanovení tohoto dílu o ochraně věřitelů se nepoužijí, 
pokud společnost 
a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo 

b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního 
fondu na úhradu budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 
10 % sníženého základního kapitálu. 

 

32012L0030 
čl. 37 1. Členské státy nemusí uplatňovat článek 36 na snížení 

upsaného základního kapitálu, jehož cílem je vyrovnat 
způsobené ztráty nebo zahrnout finanční částky do rezerv, za 
podmínky, že výše těchto rezerv nepřesáhne 10% sníženého 
upsaného základního kapitálu. Tato rezerva nemůže být s 
výjimkou snížení upsaného základního kapitálu rozdělena 
akcionářům; může být použita pouze k vyrovnání vzniklé 
ztráty nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu zahrnutím 
rezervy, pokud členský stát tuto operaci umožňuje. 
2. V případech uvedených v odstavci 1 stanoví právní předpisy 
členského státu alespoň opatření nezbytná k tomu, aby částky 
plynoucí ze snížení upsaného základního kapitálu nemohly být 
použity k provedení plateb nebo k rozdělení akcionářům, ani 
ke zbavení akcionářů povinnosti poskytnout vklad. 

§ 544 odst. 1  Ustanovení tohoto dílu o ochraně věřitelů se nepoužijí, pokud 
společnost 
a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo 
b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního 
fondu na úhradu budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 
10 % sníženého základního kapitálu. 

32012L0030 
Článek 40 
odst. 1 
písm. d), odst. 
2 

d) článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené 
akcie, které jsou společnosti bezplatně poskytnuty nebo 
které jsou staženy s využitím prostředků určených k 
rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v uvedených 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná 
jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 
účetní hodnotě všech stažených akcií; tato rezerva nesmí 
být, s výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, 
rozdělena akcionářům; tuto rezervu lze použít pouze k 
vyrovnání vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného 
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základního kapitálu zahrnutím těchto rezerv, pokud to 
právní předpisy členského státu umožňují; 

2. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se čl. 
34 odst. 1 a články 35, 37 a 44 nepoužijí. 
 

§ 544 odst. 1 Ustanovení tohoto dílu o ochraně věřitelů se nepoužijí, pokud 
společnost 
a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo 
b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního 
fondu na úhradu budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 
10 % sníženého základního kapitálu. 

32012L0030 
čl. 41 odst. 2 

2. Článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené akcie, 
které byly nabyty bezplatně nebo s využitím prostředků 
určených k rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v těchto 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná jmenovité 
hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnotě 
všech akcií stažených z oběhu. Tato rezerva nesmí být, s 
výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, rozdělena 
mezi akcionáře; tuto rezervu lze použít pouze k vyrovnání 
vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu 
zahrnutím těchto rezerv, pokud to právní předpisy členských 
států umožňují. 

§ 544 odst. 1 Ustanovení tohoto dílu o ochraně věřitelů se nepoužijí, pokud 
společnost 

a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo 
b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního 
fondu na úhradu budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 
10 % sníženého základního kapitálu. 

32012L0030 
čl. 41 odst. 3 

3. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se články 
35, 37 a 44 nepoužijí. 

§ 545 odst. 2 Plnění poskytnuté v rozporu s odstavcem 1 vrátí akcionář 
společnosti. Za splnění této povinnosti ručí členové 
představenstva nebo správní rady společně a nerozdílně. 

32012L0030 
čl. 37 

1. Členské státy nemusí uplatňovat článek 36 na snížení 
upsaného základního kapitálu, jehož cílem je vyrovnat 
způsobené ztráty nebo zahrnout finanční částky do rezerv, za 
podmínky, že výše těchto rezerv nepřesáhne 10% sníženého 
upsaného základního kapitálu. Tato rezerva nemůže být s 
výjimkou snížení upsaného základního kapitálu rozdělena 
akcionářům; může být použita pouze k vyrovnání vzniklé 
ztráty nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu zahrnutím 
rezervy, pokud členský stát tuto operaci umožňuje. 
  
 2. V případech uvedených v odstavci 1 stanoví právní 
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předpisy členského státu alespoň opatření nezbytná k tomu, 
aby částky plynoucí ze snížení upsaného základního kapitálu 
nemohly být použity k provedení plateb nebo k rozdělení 
akcionářům, ani ke zbavení akcionářů povinnosti poskytnout 
vklad. 

§ 545 odst. 2 Plnění poskytnuté v rozporu s odstavcem 1 vrátí akcionář 
společnosti. Za splnění této povinnosti ručí členové 
představenstva nebo správní rady společně a nerozdílně. 

32012L0030 
Článek 40 
odst. 1 
písm. d), odst. 
2 

d) článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené 
akcie, které jsou společnosti bezplatně poskytnuty nebo 
které jsou staženy s využitím prostředků určených k 
rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v uvedených 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná 
jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 
účetní hodnotě všech stažených akcií; tato rezerva nesmí 
být, s výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, 
rozdělena akcionářům; tuto rezervu lze použít pouze k 
vyrovnání vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného 
základního kapitálu zahrnutím těchto rezerv, pokud to 
právní předpisy členského státu umožňují; 

2. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se čl. 
34 odst. 1 a články 35, 37 a 44 nepoužijí. 

§ 545 odst. 2 Plnění poskytnuté v rozporu s odstavcem 1 vrátí akcionář 
společnosti. Za splnění této povinnosti ručí členové 
představenstva nebo správní rady společně a nerozdílně. 

32012L0030 
čl. 41 odst. 2 

2. Článek 36 se použije, nejedná-li se o zcela splacené akcie, 
které byly nabyty bezplatně nebo s využitím prostředků 
určených k rozdělení v souladu s čl. 17 odst. 1 až 4; v těchto 
případech musí být do rezerv zahrnuta částka rovná jmenovité 
hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, účetní hodnotě 
všech akcií stažených z oběhu. Tato rezerva nesmí být, s 
výjimkou snížení upsaného základního kapitálu, rozdělena 
mezi akcionáře; tuto rezervu lze použít pouze k vyrovnání 
vzniklých ztrát nebo ke zvýšení upsaného základního kapitálu 
zahrnutím těchto rezerv, pokud to právní předpisy členských 
států umožňují. 

546 Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a 
zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, je-li základní kapitál 
snižován za předpokladů stanovených v § 536 nebo § 544 
odst. 1. 

32012l0030 
Čl. 38 

Upsaný základní kapitál nesmí být snížen na částku nižší, 
než je minimální základní kapitál stanovený v článku 6. 
Členské státy však mohou dovolit takové snížení, pokud 
zároveň stanoví, že rozhodnutí provést snížení nabude 
účinku až tehdy, dojde-li ke zvýšení upsaného základního 
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kapitálu na úroveň, která se rovná alespoň stanovenému 
minimu. 

 
 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

 
Navrhovaný právní předpis 

 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  
§ 3a Jde-li o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

nebo závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 
společností16 zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním 
rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud také 
prostřednictvím systému propojení rejstříků. 

32012L0017 
 
Čl. 1, bod 1) a 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změny směrnice 89/666/EHS 
Směrnice 89/666/EHS se mění takto: 
1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které znějí: 
"3. Listiny a údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou veřejně 
přístupné prostřednictvím systému propojení ústředních, 
obchodních a podnikových rejstříků zřízeného v souladu s čl. 
4a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných 
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob 
vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 
54 druhého pododstavce Smlouvy za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření (dále jen "systém propojení 
rejstříků"). Článek 3b a čl. 3c odst. 1 uvedené směrnice se 
použijí obdobně. 
 
4. Členské státy zajistí, aby byl pobočkám přidělen jedinečný 
identifikační kód umožňující jejich jednoznačnou identifikaci 
při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému 
propojení rejstříků. Tento jedinečný identifikační kód se skládá 
přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského 
státu rejstříku, národního rejstříku původu, čísla, pod nímž je 
pobočka zapsána v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z 
dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci. 
 
Vkládá se nový článek, který zní: 
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Čl. 2 bod 1) 

"Článek 5a 
1. Rejstřík společnosti prostřednictvím systému propojení 
rejstříků bezodkladně zpřístupní informace o zahájení a 
ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení vůči 
dané společnosti a o vymazání společnosti z rejstříku, pokud 
to má právní důsledky v členském státě, ve kterém je 
společnost zapsaná v rejstříku. 
2. Rejstřík pobočky prostřednictvím systému propojení 
rejstříků zajistí bezodkladné přijetí informací podle odstavce 
1. 
3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro 
rejstříky bezplatná. 
4. Členské státy stanoví postup při obdržení informací 
uvedených v odstavcích 1 a 2. Těmito postupy se zajistí, aby 
v případě společností, které byly zrušeny nebo z jiného 
důvodu vymazány z rejstříku, byly jejich pobočky bez 
zbytečného odkladu rovněž z rejstříku vymazány. 
5. Druhá věta odstavce 4 se nepoužije na pobočky obchodních 
společností, které byly z rejstříku vymazány v důsledku změny 
právní formy dotčené obchodní společnosti sloučením či 
rozdělením nebo přemístění jejího sídla do jiného státu. 
 
Změny směrnice 2005/56/ES 
Směrnice 2005/56/ES se mění takto: 
1) Článek 13 se nahrazuje tímto: 
"Článek 13 
Zápis do rejstříku 
Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující 
společnosti, určuje s ohledem na území daného státu, jakou 
formou se v souladu s článkem 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o 
koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu 
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce 
Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 
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Čl. 3 bod 3) 

zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném 
rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna 
uložit své listiny. 
Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 
přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 
propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, 
zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES, 
oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna 
uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. 
Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení 
tohoto oznámení, nikoliv však dříve. 
 
 
Vkládají se nové články, které znějí: 
"Článek 3a 
1. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici aktuální 
informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, 
podle nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 
a 7 dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 
2. 
2. Členské státy poskytují informace, které musí být 
zveřejněny na evropském portálu e-justice (dále jen 
"portál") v souladu s pravidly a technickými požadavky 
portálu. 
3. Komise zveřejňuje tyto informace na portálu ve všech 
úředních jazycích Unie. 
Článek 3b 
1. Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 2 
jsou rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému 
propojení rejstříků. 
2. Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 
2 byly prostřednictvím systému propojení ústředních, 
obchodních a podnikových rejstříků k dispozici ve 
standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné. 
Členské státy rovněž zajistí dodržování minimálních 
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standardů bezpečnosti přenosu údajů. 
3. Komise poskytne ve všech úředních jazycích Unie službu 
pro vyhledávání, pokud jde o společnosti zapsané v 
členských státech, s cílem zpřístupnit na portálu: 
a) listiny a údaje uvedené v článku 2; 
b) vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie 
uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin. 
Článek 3c 
1. Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 2 
prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být 
vyšší než administrativní náklady s tím spojené. 
2. Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně 
dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků: 
a) název a právní forma společnosti; 
b) sídlo společnosti a členský stát místa zápisu společnosti 
do rejstříku; 
c) registrační číslo společnosti. 
Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že 
budou bezplatně poskytovány i další listiny či údaje. 
Článek 3d 
1. Rejstřík společnosti bezodkladně zpřístupní 
prostřednictvím systému propojení rejstříků informace o 
zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového 
řízení vůči dané společnosti a o vymazání společnosti z 
rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě, ve 
kterém je společnost zapsaná v rejstříku. 
2. Rejstřík pobočky zajistí prostřednictvím systému 
propojení rejstříků bezodkladné přijetí informací uvedených 
v odstavci 1. 
3. Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro 
rejstříky bezplatná.". 

§ 46 odst. 3 Návrh na zápis založené akciové společnosti do obchodního 
rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo správní 
rady. 

31989L0666 
čl. 13 

Každý členský stát určí osoby, které jsou povinny splnit 
náležitosti zveřejňování stanovené touto směrnicí. 

§ 48 písm. a), (1) Do obchodního rejstříku se zapíše také 32009L0101 Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění povinného 
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b) j), k) a o) a) výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti a v případě akciové společnosti i 
rozsah jeho splacení, 
b) výše vkladu každého společníka, je-li podle jiného zákona 
předpokládán zápis těchto osob do obchodního rejstříku, a 
rozsah splnění vkladové povinnosti, 
k) u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo 
adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 
adresy místa pobytu, jejích společníků, výše podílu každého 
společníka, označení podílu, může-li společník vlastnit více 
podílů, název druhu podílu a popis práv a povinností s ním 
spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu 
uloženou ve sbírce listin, upravuje-li společenská smlouva 
více druhů podílů, a údaj o tom, že byl na podíl vydán 
kmenový list, 
k) l) u akciové společnosti počet, forma a jmenovitá hodnota 
akcií nebo údaj o tom, že společnost vydává akcie, které 
nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, 
údaj o tom, zda budou vydány akcie jako cenný papír nebo 
zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, název 
druhu druh akcií a popis práv a povinností s nimi spojených 
alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin, vydala-li 
společnost akcie různých druhů, a případné omezení 
převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného 
akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa 
pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa 
pobytu, tohoto akcionáře, 
o) údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace podle § 
105a. 

čl. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zveřejňování alespoň následujících listin a údajů týkajících se 
společností uvedených v článku 1: 
  
a) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, pokud jsou 
obsaženy v samostatném aktu; 
  
b) změny aktů uvedených v písmenu a), včetně prodloužení 
trvání společnosti; 
  
c) po každé změně aktu, kterým se společnost zakládá, nebo 
stanov, úplné znění změněného aktu v platném znění; 
  
d) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jako 
statutární orgán společnosti nebo členové takového orgánu 
i) jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a 
v soudních řízeních; při zveřejnění musí být uvedeno, zda 
osoby, které jsou oprávněny zastupovat společnost, tak mohou 
činit samostatně nebo společně, 
ii) účastní se správy, dozoru nebo kontroly společnosti; 
  
e) alespoň jednou ročně výši upsaného základního kapitálu, 
jestliže akt, kterým se společnost zakládá, nebo stanovy 
uvádějí schválený základní kapitál, pokud jakékoliv navýšení 
upsaného základního kapitálu nevyžaduje změnu stanov; 
  
f) účetní doklady za každé účetní období, které je třeba 
zveřejnit v souladu se směrnicemi Rady 78/660/EHS (1), 
83/349/EHS (2), 86/635/EHS (3) a 91/674/EHS (4); 
  
g) každé přemístění sídla společnosti; 
  
h) likvidaci společnosti; 
  
i) soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti; 
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j) jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů, pokud tyto 
pravomoci nevyplývají výslovně a výlučně z právního 
předpisu nebo stanov společnosti; 
  
k) ukončení likvidace a výmaz z obchodního rejstříku v 
členských státech, kde má tento výmaz právní účinky. 

§ 49 písm. a)  Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 
odštěpném závodu zapíše 
a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, a 
sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho 
identifikační číslo,  

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) a 
2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 49 písm. h) Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 
odštěpném závodu zapíše 
h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 
povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 
nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 
zahraniční osoby, a 

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) a 
2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 49 a, d) h) Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 
odštěpném závodu zapíše 
a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, 
sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho 
identifikační číslo,  
d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li 
toto právo zápis nebo je-li osoba do evidence zapsána, také 
evidence, do které je tato osoba zapsána, a číslo zápisu, 
h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 
povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 

31989L0666 
čl. 2 

1. Povinné zveřejňování stanovené v článku 1 se vztahuje 
pouze na tyto listiny a údaje: 
  
a) adresa pobočky; 
  
b) činnost pobočky; 
  
c) rejstřík, ve kterém je veden pro společnost spis uvedený v 
článku 3 směrnice Rady 68/151/EHS, a číslo zápisu této 
společnosti do tohoto rejstříku; 
  
d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se 
liší od názvu společnosti; 
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nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 
zahraniční osoby, a 

  
e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou 
oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v 
soudních řízeních 
 
— jako statutární orgán nebo členové takového orgánu v 
souladu se zveřejňováním společností podle čl. 2 odst. 1 písm. 
d) směrnice 68/151/EHS, 
  
— jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s 
uvedením rozsahu jejich pravomocí; 
  
f) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci 
likvidátorů a ukončení likvidace, v souladu se zveřejňováním 
provedeným u společnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. h), j) a k) 
směrnice 68/151/EHS, 
 
— úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem 
je společnost; 
  
g) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 3; 
  
h) zrušení pobočky. 
  
 2. Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, 
může stanovit zveřejňování tak, jak je uvedeno v článku 1, 
  
a) podpisu osob uvedených v odst. 1 písm. e) a f) tohoto 
článku; 
  
b) aktu, kterým se společnost zakládá, a stanov, pokud jsou 
obsaženy v samostatném aktu, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. 
a), b) a c) směrnice 68/151/EHS, a změn těchto aktů; 
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c) osvědčení z rejstříku uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto 
článku o existenci společnosti; 
  
d) údaje o zárukách zatěžujících majetek společnosti 
nacházející se v tomto členském státě, pokud se toto 
zveřejňování týká platnosti takových záruk. 

§ 49 písm. a), 
d) a h) Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o 

odštěpném závodu zapíše 

a) označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, a 
sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho 
identifikační číslo,  
d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li 
toto právo zápis nebo je-li osoba do evidence zapsána, také 
evidence, do které je tato osoba zapsána, a číslo zápisu, 

h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 
povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 
nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 
zahraniční osoby, a 

31989L0666 
čl. 7 

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v 
členském státu společnostmi, které se neřídí právem členského 
státu, ale které mají právní formu srovnatelnou s právními 
formami uvedenými ve směrnici 68/151/EHS, jsou 
zveřejňovány podle práva členského státu, ve kterém byly 
pobočka vytvořena, v souladu s článkem 3 uvedené směrnice.  
2. Použije se čl. 1 odst. 2. 

§ 50 Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 
odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v 
některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše 
a) označení, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo 
umístění závodu nebo odštěpného závodu a jeho identifikační 
číslo,  
b) předmět činnosti nebo podnikání závodu nebo odštěpného 
závodu,  

c) evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li 
zapsána, a číslo zápisu,  

31989L0666 
čl. 7 

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v 
členském státu společnostmi, které se neřídí právem členského 
státu, ale které mají právní formu srovnatelnou s právními 
formami uvedenými ve směrnici 68/151/EHS, jsou 
zveřejňovány podle práva členského státu, ve kterém byly 
pobočka vytvořena, v souladu s článkem 3 uvedené směrnice.  
2. Použije se čl. 1 odst. 2. 
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d) jméno zahraniční osoby a její právní forma,  

e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena 
statutárního orgánu nebo prokuristy,  
f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího 
odštěpného závodu a adresu místa jeho pobytu, popřípadě také 
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,  
g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a 
oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,  
h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 
povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 
nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 
zahraniční osoby, a 

§ 50 Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 
odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v 
některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše 
a) označení, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo 
umístění závodu nebo odštěpného závodu a jeho identifikační 
číslo,  
b) předmět činnosti nebo podnikání závodu nebo odštěpného 
závodu,  
c) evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li 
zapsána, a číslo zápisu,  

d) jméno zahraniční osoby a její právní forma,  

e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena 
statutárního orgánu nebo prokuristy,  

31989L0666 
čl. 8 kromě 
písm. j) 

Povinné zveřejňování stanovené v článku 7 se vztahuje 
minimálně na tyto listiny a údaje: 
a) adresa pobočky; 
b) činnost pobočky; 
c) právo státu, kterým se řídí daná společnost; 
d) pokud to právo stanoví, rejstřík, do kterého je 
společnost zapsána, a číslo zápisu této společnosti do tohoto 
rejstříku; 
e) společenské smlouvy a zakladatelské listiny a 
zakladatelské smlouvy, jestliže jsou v oddělené smlouvě, jakož 
i všechny změny těchto listin; 
f) právní forma, sídlo a předmět společnosti, jakož i 
alespoň výše upsaného kapitálu ročně, pokud tyto údaje nejsou 
obsaženy v listinách uvedených v písmenu e); 
g) název společnosti, jakož i název pobočky, pokud se liší 
od názvu společnosti; 
h) jmenování, ukončení funkcí a údaje o osobách, které 
jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v 
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f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího 
odštěpného závodu a adresu místa jeho pobytu, popřípadě také 
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,  
g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a 
oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,  
h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 
povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 
nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 
zahraniční osoby, a 

soudních řízeních: 
– jako statutární orgán nebo člen takového orgánu, 
– jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky. 
Musí být uveden rozsah pravomocí osob oprávněných 
zastupovat společnost, jakož i to, zda tak mohou činit 
jednotlivě, nebo zda musí jednat společně; 
i) – likvidace společnosti, jmenování a údaje o 
likvidátorech, jakož i o jejich pravomocích a o ukončení 
likvidace; 
– úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož 
předmětem je společnost; 
h) zrušení pobočky. 

§ 50 písm. a) Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a 
odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v 
některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše 

a) označení, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo 
umístění závodu nebo odštěpného závodu a jeho identifikační 
číslo,  

32012L0017 
Čl. 2 odst. 1 

Povinné zveřejňování stanovené v článku 1 se vztahuje pouze 
na tyto listiny a údaje: 
a) adresa pobočky; 
b) činnost pobočky; 
c) rejstřík, ve kterém je veden za společnost spis uvedený 
v článku 3 směrnice Rady 68/151/EHS, a číslo zápisu této 
společnosti do tohoto rejstříku; 
d) název a právní forma společnosti, jakož i název 
pobočky, pokud se liší od názvu společnosti; 
e) jmenování, ukončení funkcí a údaje o osobách, které 
jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v 
soudních řízeních: 
– jako statutární orgán nebo člen takového orgánu v 
souladu se zveřejňováním společností podle čl. 2 odst. 1 písm. 
d) směrnice 68/151/EHS, 
– jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s 
uvedením rozsahu jejich pravomocí; 
f) likvidace společnosti, jmenování a údaje o 
likvidátorech, jakož i o jejich pravomocích a o ukončení 
likvidace, v souladu se zveřejňováním provedeným u 
společnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. h), j) a k) směrnice 
68/151/EHS, 
– úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož 
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předmětem je společnost; 
 
h) zrušení pobočky. 

§ 50 písm. h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení 
týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, 
povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí 
nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícího se 
zahraniční osoby, a  

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) a 
2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 55 odst. 2 Při zápisu přeshraniční fúze se zapíše i údaj o zápisu 
zahraniční nástupnické právnické osoby do obchodního nebo 
jiného příslušného veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající 
evidence vedené podle práva jiného členského státu Evropské 
unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor 
(dále jen „zahraniční veřejný rejstřík“), včetně čísla tohoto 
zápisu. 

32012L0017 
čl. 2 odst. 1 

Změny směrnice 2005/56/ES 
Směrnice 2005/56/ES se mění takto: 
1) Článek 13 se nahrazuje tímto: 
"Článek 13 
Zápis do rejstříku 
Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující 
společnosti, určuje s ohledem na území daného státu, jakou 
formou se v souladu s článkem 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o 
koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od 
společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy, za 
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření zveřejňuje 
dokončení přeshraniční fúze ve veřejném rejstříku, u něhož je 
každá z těchto společností povinna uložit své listiny. 
Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 
přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 
propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, 
zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES, 
oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna 
uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. 
Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení 
tohoto oznámení, nikoliv však dříve. 

§ 65 písm. e) 
 
 

Do veřejného rejstříku se zapíše také 
e) prohlášení a zrušení konkursu, 
 

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) a 

Viz výše. 
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2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

§ 65 písm. g) 
 
 

Do veřejného rejstříku se zapíše také 
g) povolení reorganizace, a schválení reorganizačního plánu a 
splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, 
 

32012L0017 
 
Čl. 1 bod 1) a 
2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 83 Rejstříkový soud provede zápis přeshraniční fúze podle § 55 u 
zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové 
společnosti na základě zpřístupnění údajů v systému propojení 
rejstříků o zápisu příhraniční fúze u zahraniční nástupnické 
společnosti do zahraničního veřejného rejstříku. Ustanovení § 
78 až 81 a 84 se nepoužijí. 

32012L0017 
 
Čl. 2 bod 1) 
 

Změny směrnice 2005/56/ES 
Směrnice 2005/56/ES se mění takto: 
1) Článek 13 se nahrazuje tímto: 
"Článek 13 
Zápis do rejstříku 
Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující 
společnosti, určuje s ohledem na území daného státu, jakou 
formou se v souladu s článkem 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o 
koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu 
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce 
Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 
zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném 
rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna 
uložit své listiny. 
Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá 
přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému 
propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, 
zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES, 
oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna 
uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. 
Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení 
tohoto oznámení, nikoliv však dříve. 

§ 83a Rejstříkový soud vymaže z obchodního rejstříku závod a 
odštěpný závod zahraniční kapitálové společnosti zapsaný 

32012L0017 
Čl. 1 bod 1) a 

Viz výše. 
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podle § 50 na základě zpřístupnění údaje o zániku zahraniční 
kapitálové společnosti, nebyla-li zrušena při přeměně, v 
systému propojení rejstříků. Ustanovení § 78 až 81 a 84 se 
nepoužijí. 

2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

§ 95a Jde-li o závody a odštěpné závody zahraničních kapitálových 
společností zapsané podle § 50, zapíše se bez řízení do 
obchodního rejstříku změna vyvolaná zpřístupněním údajů v 
systému propojení rejstříků v rozsahu údaje o označení závodu 
a odštěpného závodu zahraniční kapitálové společnosti, liší-li 
se od firmy zahraniční kapitálové společnosti, a údajů podle § 
50 písm. c), d), e), g) a h). 

32012L0017 
Čl. 1 bod 1) a 
2) 
 
Čl. 3 bod 3) 

Viz výše. 

§ 100 Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení 
zápisu přeshraniční přeměny podle zákona upravujícího 
přeměny obchodních společností a družstev odešle oznámení o 
tomto zápisu a informaci o jeho obsahu tomu, kdo vede 
zahraniční veřejný rejstřík, v němž je zapsána zahraniční 
právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně, ledaže 
postupuje podle § 3a. 

32012L0017 
Čl. 2 bod 1) 

Viz výše. 

§ 105 Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně 
nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí 
osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez 
návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací, 
ledaže jsou splněny podmínky pro postup podle § 105a; 
rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a 
poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. 

31989L0666 
čl. 12 

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde 
ke zveřejnění stanovenému v článcích 1, 2, 3, 7, 8 a 9 nebo 
jestliže v obchodních dopisech a na objednávkových listech 
nejsou uvedeny povinné údaje stanovené v článcích 6 a 10. 

§ 105a (1) Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo 
mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí 
účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový 
soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy předložila 
všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin, 
jinak bude postupovat podle odstavců 3 až 5.  
(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje obchodní korporaci do 
vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno; předpisy 
platné pro doručování v občanském soudním řízení se použijí 
obdobně. 

31989L0666 
čl. 12 

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde 
ke zveřejnění stanovenému v článcích 1, 2, 3, 7, 8 a 9 nebo 
jestliže v obchodních dopisech a na objednávkových listech 
nejsou uvedeny povinné údaje stanovené v článcích 6 a 10. 
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(3) Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci 
doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím zrušení; údaj o 
zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše 
rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku.  
(4) Nevyjde-li v průběhu řízení o zrušení obchodní korporace 
najevo, že majetek obchodní korporace postačuje alespoň na 
úhradu nákladů likvidace, rozhodne rejstříkový soud, pokud 
by tím nebylo podstatně zasaženo do práv třetích osob, o 
zrušení obchodní korporace bez likvidace; jinak rozhodne o 
zrušení obchodní korporace s likvidací. 
(5) Rejstříkový soud může vydat rozhodnutí o zrušení 
obchodní korporace bez likvidace nejdříve po uplynutí 1 roku 
ode dne zápisu údaje o zahájení řízení o zrušení obchodní 
korporace podle odstavce 3 do veřejného rejstříku. 
(6) Rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace 
nerozhodne, jestliže v době jeho rozhodování probíhá 
insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
obchodní korporace. 
(7) Rozhodne-li rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace 
bez likvidace, provede na základě tohoto rozhodnutí zápis ve 
veřejném rejstříku. Ustanovení § 78 se nepoužije. 

Navrhovaný právní předpis 
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Obsah  

§ 8 odst. 2 
návětí 

Generální ředitel banky nesmí být současně předsedou její 
správní rady nebo členem její dozorčí rady. Česká národní 
banka může na základě odůvodněného návrhu banky povolit 
souběžný výkon funkce generálního ředitele banky a předsedy 
její správní rady, přičemž posoudí vliv souběhu funkcí na 
řádnost a obezřetnost výkonu činností banky vzhledem k 
jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím k 
individuálním okolnostem, zejména k 

32013L0036 
čl. 88 odst. 1 
písm. e) 

předseda vedoucího orgánu v rámci své kontrolní funkce nad 
institucí, nesmí současně vykonávat funkci výkonného ředitele 
v téže instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané institucí a 
povolení příslušných orgánů. 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
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Zákon č. zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 

§ 10 odst. 2 Členem představenstva nebo správní rady obchodníka s 
cennými papíry je vždy jeho generální ředitel. Generální 
ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně 
členem dozorčí rady nebo předsedou správní rady tohoto 
obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka může na 
základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry 
povolit souběžný výkon funkce generálního ředitele tohoto 
obchodníka s cennými papíry a předsedy jeho správní rady. O 
žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s 
přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost 
výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry 
vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 
k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato 
osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k 
možnému střetu zájmů. 

32013L0036  
čl. 88 odst. 1 

Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán stanovil zavedení 
systémů správy a řízení zajišťujících účinné a obezřetné řízení 
instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 
organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl 
za něj odpovědnost. 
Uvedené systémy jsou v souladu s těmito zásadami: 
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost, 
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti 
rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v 
této oblasti; 
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů účetnictví a 
finančního výkaznictví, včetně finanční a provozní kontroly a 
dodržování práva a příslušných norem; 
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy zveřejňování 
informací a komunikacemi; 
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za provádění 
účinného dohledu nad vrcholným vedením; 
e) předseda vedoucího orgánu v rámci své kontrolní funkce 
nad institucí, nesmí současně vykonávat funkci výkonného 
ředitele v téže instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 
institucí a povolení příslušných orgánů. 
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně 
hodnotil účinnost systému správy a řízení dané instituce a 
učinil příslušné kroky k řešení nedostatků. 

§ 10 odst. 2 Členem představenstva nebo správní rady obchodníka s 
cennými papíry je vždy jeho generální ředitel. Generální 
ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně 
členem dozorčí rady nebo předsedou správní rady tohoto 
obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka může na 
základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry 
povolit souběžný výkon funkce generálního ředitele tohoto 
obchodníka s cennými papíry a předsedy jeho správní rady. O 
žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s 

32013L0036 
čl. 91 odst. 2 a 
3 

2. Všichni členové vedoucího orgánu věnují dostatečný čas 
výkonu svých funkcí v instituci. 
3. Člen vedoucího orgánu může kombinovat více funkcí ve 
vedoucím orgánu současně, avšak s ohledem na konkrétní 
okolnosti a povahu, rozsah a složitost činností dané instituce. 
Pokud nezastupují členský stát, smějí členové vedoucího 
orgánu instituce, která je významná, pokud jde o její velikost, 
vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost jejích činností, 
od 1. července 2014 zastávat funkce pouze v jedné z níže 
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přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost 
výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry 
vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 
k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato 
osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k 
možnému střetu zájmů. 

uvedených kombinací funkcí člena ve vedoucím orgánu 
zároveň: 

§ 10 odst. 2 Členem představenstva nebo správní rady obchodníka s 
cennými papíry je vždy jeho generální ředitel. Generální 
ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně 
členem dozorčí rady nebo předsedou správní rady tohoto 
obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka může na 
základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry 
povolit souběžný výkon funkce generálního ředitele tohoto 
obchodníka s cennými papíry a předsedy jeho správní rady. O 
žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s 
přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost 
výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry 
vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 
k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato 
osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k 
možnému střetu zájmů. 

32014L0065 
čl. 9 odst. 1 
první 
pododstavec 

Příslušné orgány při udělování povolení v souladu s článkem 5 
zajistí, aby investiční podniky a jejich vedoucí orgány 
splňovaly články 88 a 91 směrnice 2013/36/EU. 
ESMA a EBA společně přijmou obecné pokyny týkající se 
věcí uvedených 

 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 
2007/36/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve 

společnostech s kótovanými akciemi 
2009/101/ES Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která 

jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého 
pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 

2012/17/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012//17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a 
podnikových rejstříků 

2012/30/EU Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na 
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ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého 
pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich 
základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření 

2013/34/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

2001/86/ES Směrnice Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců) 
2009/81/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební 

práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 
1989/666/EHS Směrnice Rady 1989/666/EHS o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností 

řídících se právem jiného členského státu 
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