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OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI KAPITÁLOVÉ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

Společnost jejíž základní kapitál je 
rozvržen na určitý počet akcií 

Firma musí obsahovat označení formy a.s. 

Výše základního kapitálu je alespoň 2 mil. 
Kč nebo 80 tis. EUR 

Povinně musí mít internetovou stránku, 
kde musí uvádět informační minimum 
stanovené pro obchodní listiny, stránka 
musí být dostupná bezplatně a 
„jednoduchým způsobem“ 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

ZALOŽENÍ A VZNIK 

Založení 

Společnost může být založena jedním 

zakladatelem 

K založení společnosti se vyžaduje 

přijetí stanov 

Stanovy nahrazují veřejné listiny – 

zakladatelskou smlouvu (více zakladatelů) 

a zakladatelskou listinu (jeden zakladatel) 



 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

OBSAH STANOV PŘI ZALOŽENÍ 

 

 

Firma, sídlo 

Předmět podnikání nebo činnost 

Výše základního kapitálu 

Počet akcií, jmenovitá hodnota, podoba, ve 
které jsou vydány a forma (na majitele, na 
jméno), omezení převoditelnosti 

Počet hlasů spojených s jednou akcií a 
způsob hlasování na valné hromadě 

 



 AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

OBSAH STANOV PŘI ZALOŽENÍ 

 

 

Který ze systémů vnitřní struktury byl 
zvolen 

Členové orgánů 

Kolik akcií který zakladatel upisuje 

V jaké výši musí být splacen základní 
kapitál v okamžiku vzniku společnosti 

Přibližná výše nákladů, vzniklých při 
založení 

Určení ceny nepeněžitých vkladů 

Určení správce vkladů 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

ZALOŽENÍ A VZNIK 

Vznik 

Zápisem do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis podává představenstvo, 

podepisují všichni jeho členové 

V okamžiku návrhu na zápis musí každý 

zakladatel splatit případné emisní ážio a 

v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo 

účetní hodnoty upsaných akcií (na účet 

banky určený ve stanovách) 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

AKCIE  

 

Cenný papír, se kterým jsou spojena 
práva akcionáře – podílet se na řízení, na 
zisku a na likvidačním zůstatku při 
zániku společnosti 

Druhy akcií – kmenové, prioritní, kusové 

Formy akcií – na jméno (převoditelná 
rubopisem a předáním, musí být veden 
seznam akcionářů) 

   a na majitele – neomezeně převoditelná 

Podoba akcie – listinné, zaknihované 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

OBSAH AKCIE 

Akcie musí obsahovat: 

Firmu a sídlo 

Jmenovitou hodnotu 

Označení formy (na jméno – firmu, název 
nebo jméno akcionáře) 

Výši ZK a počet akcií k datu emise 

Datum emise 

   Je-li vydáno více druhů, musí akcie 
obsahovat označení druhu. 

   S akciemi téhož druhu musí být spojena 
stejná práva. 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST  

ZATÍMNÍ LIST 

 

Vydává ho společnost, pokud upisovatel 
nesplatil celý emisní kurz upsané akcie 
před zápisem společnosti do OR 

Obsahuje: označení „zatímní list“, 
   firmu, sídlo, výši ZK, jmenovitou hodnotu 

(součet jmenovitých hodnot upsaných 
nesplacených akcií), počet, podobu a 
formu akcií, které ZL nahrazuje, 
splacenou a nesplacenou část emisního 
kurzu, datum emise ZL a podpisy členů 
představenstva 

Jsou s ním spojena práva vyplývající z 
akcií, které nahrazuje. 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST  

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 

 Je možné je rozdělit na práva: 

1. MAJETKOVÁ 

2. SPOLEČENSTEVNÍ 

3. ZVLÁŠTNÍ 

 K základním povinnostem akcionáře 
patří povinnost splatit emisní kurz akcií 
= částka, za kterou společnost vydává 
akcie. Nesmí být nižší než je jmenovitá 
hodnota akcie. Pokud je kurz vyšší než 
jmenovitá hodnota, rozdíl mezi nimi 
tvoří emisní ážio. 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST  

MAJETKOVÁ PRÁVA AKCIONÁŘŮ 

 

 

 Mezi majetková práva akcionářů patří: 

 

1. Právo na podíl na zisku (vyplacení 

dividendy) 

2. Přednostní právo na upisování akcií 

3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku 

 

    Tato práva jsou samostatně převoditelná. 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST  

SPOLEČENSTEVNÍ PRÁVA 

 Mezi společenstevní práva akcionářů 

patří: 

 

1. Právo účasti na valné hromadě 

2. Právo hlasovat na valné hromadě 

3. Právo být volen do orgánů společnosti 

4. Přednostní právo k upisování akcií při 

zvyšování ZK 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST  

ZVLÁŠTNÍ PRÁVA AKCIONÁŘŮ 

 

o Mezi zvláštní práva akcionářů patří: 

1. Právo požádat představenstvo o svolání 
mimořádné VH 

2. Právo požádat představenstvo, aby 
zařadilo jimi určenou záležitost na 
pořad jednání VH 

3. Právo požádat dozorčí radu o 
přezkoumání výkonu působnosti 
představenstva. 

 Jsou vyhrazena jen některým 
akcionářům – kvalifikovaným 
akcionářům. 



SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI 

 

Systém dualistický – zřizuje se 

představenstvo               a 

dozorčí rada 

Systém monistický – zřizuje se správní 

rada a                    statutární 

ředitel     

Zvolený systém lze změnit změnou stanov 



ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  

VALNÁ HROMADA 

 

Nejvyšší orgán společnosti 

Každý akcionář má právo se jí účastnit 
osobně nebo v zastoupení, může také 
hlasovat nebo rozhodovat mimo VH s 
využitím technických prostředků 

Pozvánka na internetových stránkách 
nebo zaslána na adresu uvedenou v 
seznamu (akcie na jméno) nejméně 30 dnů 
přede dnem konání VH 



ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  

VALNÁ HROMADA 

 

Je usnášeníschopná, pokud přítomní 
akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá 
hodnota přesahuje 30 % ZK 

Rozhoduje většinou hlasů přítomných 
akcionářů, počet hlasů určen stanovami 

Svolává ji představenstvo alespoň1x za 
účetní období, zápis + listina přítomných 

Lze rozhodovat také „per rollam“ 

(upraveno stanovami) 

Valná hromada rozhoduje usnesením 

 



 Působnost VH: 

 Rozhodování o změně stanov 

 Rozhodování o změně výše ZK 

 O vydání vyměnitelných nebo prioritních 
dluhopisů 

 Volba a odvolání členů představenstva, 
statutárního ředitele, členů dozorčí rady nebo 
správní rady 

 Schválení řádné, mimořádné účetní závěrky 

 Rozhodování o rozdělení zisku 

 Jmenování a odvolání likvidátora, rozdělení 
likvidačního zůstatku 

 Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací 



ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  

(DUALISTICKÝ SYSTÉM)  

PŘEDSTAVENSTVO  

Statutární orgán společnosti 
Musí mít minimálně 3 členy, zapsáni v 

OR 
Voleni a odvoláváni VH (na 1 rok) 
Řídí činnost společnosti, jedná jejím 

jménem, zabezpečuje obchodní vedení a 
vedení řádného účetnictví 

Rozhoduje většinou hlasů 
Za představenstvo jedná navenek každý 

jeho člen 
Na členy platí zákaz konkurence 
 z jednání představenstva se pořizují 

zápisy (podepisuje předseda a zapisovatel) 
 
 



ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  

DOZORČÍ RADA 

 Dohlíží na výkon působnosti představenstva 
a na činnost společnosti 

 Musí mít nejméně 3 členy (FO), jsou voleni a 
odvoláváni VH, oprávněni nahlížet do všech 
dokladů a zápisů o činnosti společnosti 

 Volí a odvolává svého předsedu 
 Funkční období 3 roky 
 Na svých jednáních rozhodují většinou hlasů, 

z každého jednání zápis 
 Členové DR se zúčastňují VH, předkládají 

zprávy z kontrol 
 Člen DR nesmí být zároveň členem 

představenstva nebo prokuristou 
 Na členy DR se vztahuje zákaz konkurence 

 



ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

MONISTICKÝ SYSTÉM 

SPRÁVNÍ RADA 

 Má 3 členy 

 Jednání správní rady svolává její předseda 

 K účasti na jednání SR se vždy přizve statutární 

ředitel 

 SR volí a odvolává svého předsedu (jen FO) 

 Předseda SR zastupuje společnost v řízení před 

soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli 

 Organizuje a řídí činnost SR a dohlíží na řádný 

výkon funkce radě podřízených orgánů 

společnosti 



ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

MONISTICKÝ SYSTÉM 

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL 

 Statutární orgán společnosti 

 Je jmenován správní radou, jen FO 

 Smlouvu o výkonu funkce SŘ schvaluje správní 

rada 

 Přísluší mu obchodní vedení společnosti 

 Statutárním ředitelem může být i předseda 

správní rady 



AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK 

Zrušení 

 O zrušení rozhoduje valná hromada 

 Zrušení bez likvidace a s likvidací 

 Při zrušení s likvidací – právo akcionáře na podíl na 
likvidačním zůstatku, VH je jmenován likvidátor 

 Likvidační zůstatek se rozděluje v poměru odpovídajícím 
jmenovité hodnotě akcií  

 Pokud nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se na 
část připadající majitelům prioritních akcií a ostatních 
akcií v rozsahu určeném stanovami 

 

Zánik  

 Výmazem z OR, návrh na výmaz podává představenstvo 
(správní rada) 

 Všechny akcie musí být zničeny 



 

Základní charakteristika akciové společnosti (a.s.) 

nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společníků neomezeno 

minimální výše 

základního kapitálu 2 000 000,- Kč nebo 80 000 Eur 

nejnižší možný vklad  

nejvyšší možný vklad neomezen 

rozsah splacení vkladu při 

vzniku 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio 

doba splacení vkladu nejvýše do 1 roku od vzniku 

počet hlasů ke vkladu 

hlas spojen s akcií (na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou stejný 

počet hlasů) 

ručení akcionáře za 

závazky spol. neručí 

předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem 

orgány společnosti 

valná hromada,  statutární orgán – představenstvo, správní rada, 

dozorčí rada, statutární ředitel (dle stanov) 

zakladatelský dokument stanovy 

povinnost a výše rezerv  
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