VZOROVÉ STANOVY PRO A.S.
Tento dokument obsahuje vzor stanov určený pro akciové společnosti, které se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK).
Tento vzor se vztahuje pouze na akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřní struktury, které
jsou již založené, a to za účelem podnikání. Dokument není určen k použití při založení společnosti,
ani ve vztahu ke společnostem založeným za jiným než účelem než podnikáním.
Tento vzorový dokument obsahuje zejména povinné náležitosti stanov tak, jak jsou předepsány v NOZ
a ZOK, a dále jiné náležitosti, které je ve stanovách vhodné upravovat. Vzhledem k tomu, že jde o
společnosti již založené, jsou z textu stanov vypuštěna ustanovení, která se týkají úpisu akcií
zakladatelů, údaje o prvních členech orgánů společnosti či určení správce vkladů.
Na rozdíl od předchozí právní úpravy NOZ a ZOK umožňují odchylky od základních pravidel
v desítkách dalších případů. Tím se korporacím umožňuje značná individualizace jejich
zakladatelských dokumentů a pravidel pro jejich správu.
Vždy pečlivě zvažte, která ustanovení jsou pro Vaše stanovy použitelná. Doporučuje se, aby byl tento
dokument použit pouze jako jeden z několika zdrojů právního know-how při sepisování konečné verze
konkrétního dokumentu a aby uživatel vyhledal odbornou právní radu za účelem přizpůsobení tohoto
dokumentu jeho specifické situaci. Autoři tohoto dokumentu nemají v úmyslu jeho zpřístupněním na
internetových stránkách www.obczan.cz poskytovat právní rady ve smyslu českých právních předpisů.
Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument lze – na rozdíl od zbytku obsahu publikovaného na www.obczan.cz - volně užívat a
šířit bez jakéhokoliv omezení, avšak s výhradou, že: a) nesmí být zcela ani zčásti užit nebo šířen v
žádné placené publikaci, a b) pokud bude užit a/nebo šířen v jakékoliv publikaci, která je zdarma,
může být šířen pod podmínkou uvedení zdroje a autorů. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
použití tohoto dokumentu či jeho části v konkrétních stanovách není “publikací“, ledaže jsou takové
stanovy dále veřejně šířeny jako vzorové.
Tento dokument byl zpracován ke dni 15. května 2014 a má pouze informativní charakter.
Upozorňujeme, že znění tohoto dokumentu musí být před jeho užitím aktualizováno podle platných a
účinných právních předpisů a v souladu s rozhodovací praxí soudů. Autoři a Obczan.cz se vynasnaží,
aby byl tento dokument průběžně aktualizován. Na jeho aktualizaci však nebudete upozorněni jinak,
než zveřejněním novější verze na tomto portálu. Vaše podněty a připomínky posílejte na adresu
redakce@obczan.cz.

ÚVODNÍ POZNÁMKY
Při koncipování stanov a použití níže uvedeného vzoru vezměte prosím rovněž v úvahu dále uvedené
poznámky:
1.

Opt-in. Bude-li valná hromada rozhodovat o uvedení stanov v souladu s NOZ a ZOK a zároveň o
tom, že se společnost podřizuje režimu ZOK jako celku (opt-in), je vhodné, aby v takovém
rozhodnutí bylo rovněž obsaženo nové znění stanov s tím, že tato změna stanov nabývá účinnosti
až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku. Poznámku o
podřízení se ZOK jako celku je možné uvést do závěrečných ustanovení při vyhotovení úplného
znění stanov.

2.

Rezervní fond již není povinný. Z textu stanov je možné vypustit ustanovení o rezervním fondu.
Tím však pouze zanikne povinnost přispívat na vytvoření rezervního fondu; dosud vytvořený
fond však nezaniká. K distribuci prostředků kumulovaných v rezervním fondu je nezbytné
rozhodnutí valné hromady.

3.

Různé druhy akcí. ZOK umožňuje vydávat akcie různého druhu 1 a o různých jmenovitých
hodnotách2. V případě, že mají být vydány akcie různých druhů, musí stanovy rovněž obsahovat
jejich název a popis práv s nimi spojených. Dále umožňuje vydávat kusové akcie 3 a stanovit, že
zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie za zvýhodněných podmínek; oboje vyžaduje
úpravu ve stanovách. 4

4.

Vydání zatímního listu. ZOK připouští, aby práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcí byla
spojena se zatímním listem. Tuto možnost musí připouštět stanovy. 5

5.

Vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Společnost může vydat vyměnitelné a prioritní
dluhopisy na základě rozhodnutí valné hromady, pouze určují-li tak stanovy.6

6.

Samostatně převoditelná práva. Stanovy mohou určit, která další majetková práva, kromě práv
uvedených v ZOK, jsou samostatně převoditelná.7

7.

Zvýšení a snížení základního kapitálu. ZOK nevyžaduje uvedení způsobu zvýšení a snížení
základního kapitálu ve stanovách. Pro snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na
základě losování však musí stanovy tento postup umožňovat již v době úpisu těchto akcií.8

8.

Systém vnitřní struktury. Společnost může nově volit mezi monistickým a dualistickým
systémem vnitřní struktury. Uvedení této volby je podstatnou náležitostí stanov. 9

9.

Působnost valné hromady. Valná hromada akciové společnosti si - na rozdíl od valné hromady
společnosti s ručením omezeným - nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti
nesvěřuje zákon nebo stanovy. 10 Ve stanovách je proto vhodné zvážit úpravu působnosti valné

1

§ 250 odst. 2 písm. d) ZOK.
§ 250 odst. 2 písm. e) ZOK.
3
§ 257 ZOK.
4
§ 258 ZOK.
5
§ 285 ZOK.
6
§ 286 a násl. ZOK.
7
§ 281 odst. 2 ZOK.
8
§ 523 odst. 2 ZOK.
9
§ 250 odst. 2 písm. f) ZOK.
10
§ 421 odst. 3 ZOK.
2

hromady akciové společnosti v některých případech, kde ZOK takové rozhodování valné
hromadě nově automaticky nesvěřuje (např. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v
důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo
na základě jiných právních skutečností, jmenování a odvolání likvidátora či stanovování zásad a
udělování pokynů mimo obchodní vedení představenstvu).
10. Účast zaměstnanců v dozorčí radě.11 ZOK nově účast zaměstnanců v dozorčí radě neupravuje,
z čehož někteří teoretici dovozují, že účast zaměstnanců v dozorčí radě již není přístupná.
11. Zákaz konkurence členů představenstva a dozorčí rady. Stanovy mohou stanovit omezení nad
rámec ZOK.12
12. Právní nástupce právnické osoby, která je členem orgánu. Ze zákona platí, že v případě
zániku právnické osoby, která je členem představenstva či dozorčí rady, se členem tohoto orgánu
stane její právní nástupce. Stanovy mohou tuto možnost vyloučit.13
13. Doručování pozvánky na valnou hromadu. Stanovy mohou určit, jak bude nahrazeno zasílání
pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných
cenných papírů.14 Taková úprava je vhodná zejména u zaknihovaných akcií, kdy se usnadní
zjišťování adres akcionářů.
14. Plná moc k zastupování na valné hromadě. S ohledem na § 441 odst. 2 NOZ je otázkou, zda
musí mít i plná moc formu notářského zápisu, je-li v této formě vyžadováno dané právní
jednání.15
15. Určení rozhodného dne pro účast na valné hromadě. Stanovy mohou určit rozhodný den pro
účast na valné hromadě. Není-li určen a neupravuje-li to v daném případě zákon, pak se jedná o
den konání valné hromady. 16
16. Správce podílů v případě spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Je-li podíl ve
společnosti ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl
spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci. 17 V případě konání valné hromady
je tady nutné zkoumat, zda se jí účastní oprávněné osoby a kolik mají hlasovacích práv. Je
otázkou, zda tento režim platí i v situaci, kdy je podíl součástí společného jmění manželů.18
17. Rozdělování zisku. Stanovy mohou upravit různá omezení ve vztahu k rozdělování zisku (např.
toto právo se může vázat jen na akcie určitého druhu). ZOK navíc nově upravuje možnost výplaty
záloh na podíl na zisku, a to včetně nerozděleného zisku z předchozích období. Omezení pak
upravuje § 40 ZOK.
11

Více
informací
naleznete
v diskuzním
fóru
na
obczan.cz,
které
je
dostupné
https://www.obczan.cz/clanky/kodeterminace-mohou-byt-zamestnanci-po-rekodifikaci-stale-zastoupeni-vdozorcich-radach.
12
§ 442 odst. 3 a § 452 odst. 3 ZOK.
13
§ 445 a 455 ZOK.
14
§ 406 odst. 1 ZOK.
15
Více
informací
naleznete
v diskuzním
fóru
na
obczan.cz,
které
je
dostupné
https://www.obczan.cz/zakon/noz/cast-prvni/hlava-iii/dil-2/oddil-1?detail-item-1283-comments-item-1570expanded=1.
16
§ 405 ZOK.
17
§ 32 odst. 4 ZOK.
18
Např. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s 70-73.

18. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. Nově mohou stanovy přímo
obsahovat takové pověření, není pak již třeba, aby o něm rozhodovala valná hromada.19
19. Zveřejňování účetní závěrky. Stanovy mohou určit, jaké údaje se zveřejní namísto celé účetní
závěrky.20
20. Internetové stránky. ZOK ukládá společnosti zřídit internetové stránky. 21 Autoři tohoto vzoru
nedoporučují uvádět ve stanovách konkrétní adresu stránek; při jejich změně by pak byla
vyžadována změna stanov. Pro případ, že by společnost měla více internetových stránek, může
představenstvo svým rozhodnutím, které bude založeno ve sbírce listin obchodního rejstříku,
stanovit, která z nich bude hlavní stránkou pro zveřejňování údajů vyžadovaných zákonem.
21. Seznam akcionářů. Stanovy mohou nad rámec zákonných požadavků22 stanovit, že do seznamu
akcionářů se zapisuje např. emailová adresa, ID datové schránky, apod. Tato úprava bude vhodná
zejména ve vztahu k hlasování per rollam či při využití technických prostředků při hlasování.

19

§ 514 ZOK.
§ 436 ZOK.
21
§ 7 odst. 2 ZOK.
22
§ 264 ZOK.
20

VZOR STANOV
1.

OBCHODNÍ FIRMA
Firma společnosti zní: [●] (Společnost).

2.

SÍDLO
Sídlem Společnosti je: [postačí název obce]23.

3.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Předmětem podnikání Společnosti je:
(a)

[●]; a

(b)

[●].

4.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

4.1

Základní kapitál Společnosti činí [2 000 000 Kč].

4.2

Základní kapitál je rozdělen na [●] kusů [listinných]24 akcií [na jméno] o jmenovité hodnotě
jedné akcie [●] Kč.

4.3

S každou akcií o jmenovité hodnotě [●] Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový
počet hlasů ve Společnosti je [●].25

4.4

[Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.] [Převoditelnost akcií je omezena souhlasem
[valné hromady]26].

5.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

5.1

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány Společnosti jsou:

23

(a)

valná hromada;

(b)

dozorčí rada; a

(c)

představenstvo.

Lze uvést konkrétní adresu nebo jen město. Výhodou vymezení sídla pouhým městem je možnost společnosti
měnit sídlo společnosti v rámci města bez nutnosti změny stanov.
24
Variantou jsou akcie ve formě zaknihovaných cenných papírů. Akcie mohou rovněž být uloženy v hromadné
úschově.
25
Mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, musí stanovy rovněž obsahovat také počet hlasů
vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií (§ 250 odst. 2 písm. e) ZOK).
26
Převoditelnost akcí na jméno je možné omezit např. souhlasem valné hromady či představenstva. V takovém
případě je rovněž vhodné upravit další skutečnosti, např. do kdy je valná hromada povinna rozhodnout, kdy je
povinna odmítnout, otázku naložení s akciemi, u kterých souhlas nebyl udělen, apod. V případě, že orgán neudělí
s převodem souhlas, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, společnost má pak povinnost
odkoupit od akcionáře tyto akcie za přiměřenou cenu (§ 272 ZOK).

6.

6.1

6.2
27

VALNÁ HROMADA27
(a)

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

(b)

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 měsíců od
posledního dne předcházejícího účetního období.

(c)

[Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné
hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v
písemné formě [s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým
podpisem]28.]

Usnášení valné hromady a hlasování na valné hromadě
(a)

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje [●]% základního kapitálu.29

(b)

Na valné hromadě se hlasuje [pomocí hlasovacích lístků]. 30

(c)

[Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků.] /
[Hlasování společníků na valné hromadě s využitím technických prostředků není
povoleno.]31

(d)

[Připouští se rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 až 420 zákona o
obchodních korporacích. Tento způsob rozhodování je třeba dále popsat.]32

(e)

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo
stanovy nevyžadují většinu jinou.

(f)

Valná hromada rozhoduje alespoň [dvěma třetinami hlasů] přítomných akcionářů o těchto
záležitostech:
(i)

[●]; a

(ii)

[●].

Působnost valné hromady

Má-li Společnost jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady, doporučujeme doplnit
ustanovení, že v takovém případě se valná hromada nekoná. Autoři zároveň upozorňují na § 13 ZOK, podle
kterého smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto
společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v
rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.
28
Požadavky na formu podpisu lze upravit odchylně.
29
Stanovy mohou stanovit libovolné procento pro kvorum usnášeníschopnosti nebo jej zcela vyloučit; v případě,
že stanovy toto procento neupraví, platí, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu (§412 odst. 1 ZOK).
Stanovy mohou rovněž omezit výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře
(§ 353 odst. 2 ZOK) a mohou určit, že členové orgánů se volí kumulativním hlasováním (§ 354 ZOK).
30
Stanovy mohou určit i jiný způsob hlasování, např. zvednutím ruky.
31
Budou-li stanovy umožňovat hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, je nutné, aby
upravily podmínky tohoto hlasování tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné
vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.
32
§ 418 – 420 ZOK.

(a)

Kromě působnosti valné hromady vymezené zákonem, náleží do působnosti valné
hromady také:
(iii)

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřeným představenstvem33 nebo o změnu, ke které došlo na základě
jiných právních skutečností; 34

(iv)

[rozhodnutí o stanovení tantiém];35

(v)

[schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, jejíž pacht by znamenal
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti společnosti];36

(vi)

[jmenování a odvolání likvidátora];37

(vii) [udílení a odvolávání prokury]; 38
(viii) [●].
7.

PŘEDSTAVENSTVO

7.1

Představenstvo má [●] členů. 39

7.2

Členové představenstva jsou voleni [valnou hromadou].40

7.3

Funkční období člena představenstva je [●] let. 41

7.4

Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným
představenstvu. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno
na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z
přítomných členů představenstva.

7.5

[Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
představenstva do příštího zasedání valné hromady.] 42 [[Valná hromada] může zvolit náhradní
členy, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva v pořadí, které [valná hromada]
stanoví].43

33

Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu (§ 512 ZOK).
Není-li rozhodování o změně stanov stanovami výslovně přiznáno valné hromadě, rozhoduje se o takové
změně dohodou všech akcionářů (§ 421 odst. 2 písm. a) ZOK).
35
Tantiémy je možné vyplácet, jen umožňují-li to výslovně stanovy (§ 34 odst. 1 ZOK).
36
ZOK vyžaduje pouze schválení převodu nebo zastavení závodu, nikoli pachtu (§ 421 odst. 2 písm. m) ZOK).
37
Nebude-li ve stanovách uvedeno, jmenuje a odvolává likvidátora představenstvo (§ 421 odst. 2 písm. k) ZOK).
38
ZOK rozhodování o udílení a odvolávání prokury neupravuje mezi působností valné hromady (§ 421 odst. 2
ZOK a toto rozhodnutí náleží do působnosti představenstva.
39
ZOK nově umožňuje stanovit jen způsob určení počtu členů představenstva, namísto uvedení přesného počtu
(§ 250 odst. 2 písm. f) ZOK).
40
Stanovy mohou také určit, že členy představenstva volí dozorčí rada (§ 438 odst. 1 ZOK).
41
Zákon nestanoví maximální dobu trvání funkčního období člena představenstva; nebude-li ve stanovách doba
uvedena, činí 1 rok (§ 439 odst. 3 ZOK).
42
§ 444 odst. 1 ZOK.
43
§ 444 odst. 2 ZOK.
34

7.6

Členové představenstva zastupují Společnost [ve všech věcech samostatně] / [Za Společnost
jednají a podepisují vždy [dva] členové představenstva společně]. / [Za Společnost jedná a
podepisuje vždy předseda představenstva společně s jiným členem představenstva.]

7.7

Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede
místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena
nejméně [pět dnů] před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho
zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou.

7.8

Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna [nadpoloviční většina
jeho členů].44

7.9

Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje [většinou hlasů
přítomných členů]. 45

7.10

[Předseda představenstva nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas.]46

7.11

[Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků,47 souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.]48

7.12

Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý
případ jiného člena představenstva k tomu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 49

7.13

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že do působnosti [členova představenstva / statutárního
ředitel] [může/mohou] náleží i udělování plných mocí za Společnost třetím osobám. To jej však
nezbavuje odpovědnosti za řádný výběr takové osoby. 50

8.

DOZORČÍ RADA

8.1

Dozorčí rada má [●] členů.51

8.2

Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.

8.3

Funkční období člena dozorčí rady je [●] let. 52

44

Ve stanovách je možné se odchýlit.
§ 440 odst. 1 ZOK.
46
ZOK stejně jako ObchZ stanovuje, že při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva; od tohoto
ustanovení je však na rozdíl od ObchZ možné se ve stanovách odchýlit (§ 44 odst. 3 ZOK).
47
Budou-li stanovy umožňovat hlasování s využitím technických prostředků, je vhodné upravit podmínky tohoto
hlasování.
48
§ 158 odst. 2 NOZ. V případě hlasování s využitím technických prostředků doporučujeme upravit podrobně
tento způsob.
49
§ 159 odst. 2 NOZ.
50
V právnické komunitě existuje názor, podle kterého by se § 438 NOZ (Substituce) měl vztahovat i na jednání,
kterým člen statutárního orgánu zmocňuje další osoby k jednání za společnost a taková zmocnění by měla být
považována za substituční plné moci. To znamená, že člen statutárního orgánu by byl oprávněn dát plnou moc za
společnost třetí osobě, jen pokud by mu takové oprávnění bylo přiznáno v zakladatelském dokumentu. S tímto
názorem se autoři neztotožňují, protože se domnívají, že člen statutárního orgánu může dle § 164 NOZ
zastupovat právnickou osobu ve všech věcech, tj. i udělovat za společnost plnou moc; nicméně pro vyloučení
pochybností je možné takové zmocnění do stanov uvést.
51
Nově se připouští i jednočlenná dozorčí rada a počet členů nemusí být dělitelný třemi (§ 448 odst. 1 ZOK).
ZOK nově umožňuje stanovit jen způsob určení počtu členů představenstva, namísto uvedení přesného počtu (§
250 odst. 2 písm. f) ZOK).
45

8.4

Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným dozorčí radě.
Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla
Společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů
dozorčí rady.

8.5

[Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do
příštího zasedání valné hromady.]53 [[Valná hromada] může zvolit náhradní členy, kteří
nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, které [valná hromada] stanoví.]54

8.6

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti [většiny svých členů].55

8.7

Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje [většinou přítomných členů]. 56

8.8

[Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků,57 souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.]58

9.

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A FINANČNÍ ASISTENCE

9.1

Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), 59 který valná hromada podle
hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité
hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

9.2

[Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i ve prospěch členů představenstva a
členů dozorčí rady.]60

9.3

Dividenda [a tantiéma] jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné
hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. 61

9.4

[Společnost může poskytovat finanční asistenci v souladu se zákonem o obchodních
korporacích.]62

10.

PŘEDNOSTNÍ PRÁVO AKCIONÁŘŮ NA UPSÁNÍ NOVÝCH AKCÍ
[Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný
akcionář.]63

52

Zákon nestanoví maximální dobu trvání funkčního období člena dozorčí rady; nebude-li ve stanovách doba
uvedena, činí 3 roky (§ 448 odst. 4 ZOK).
53
454 odst. 1 ZOK.
54
§ 454 odst. 2 ZOK.
55
§ 156 odst. 1 NOZ.
56
§ § 449 odst. 2 ZOK.
57
Budou-li stanovy umožňovat hlasování s využitím technických prostředků, je vhodné upravit podmínky tohoto
hlasování.
58
§ 158 odst. 2 NOZ. V případě hlasování s využitím technických prostředků doporučujeme upravit podrobně
tento způsob.
59
Nově je možné stanovit, že podíl na zisku se vyplácí i jinak než v penězích (§ 348 odst. 2 ZOK). Rovněž je
možné zakotvit pevný podíl na zisku (§ 348 odst. 4 ZOK).
60
Aby bylo možné rozdělit zisk i mezi jiné osoby, je třeba výslovně zakotvení této možnosti ve stanovách. Je
možné zde uvést i jiné osoby než členy představenstva nebo člen dozorčí rady (§ 34 odst. 1 ZOK).
61
V případě akcií na majitele je rovněž vhodné upravit způsob vyplácení podílu na zisku; v případě akcií na
jméno vyplácení podílu na zisku upravuje § 349 ZOK.
62
Poskytnutí finanční asistence akciovou společností není možné, nepřipouští-li to výslovně stanovy (§ 311
ZOK). Stanovy mohou rovněž stanovit přísnější podmínky pro její poskytnutí, než stanoví zákon.

11.

OPATROVNÍK
[Jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, stanoví se opatrovník Společnosti následujícím
způsobem: [●]. Opatrovník je povinen navázat na činnost statutárního orgánu a vždy jednat v
zájmu Společnosti.]64

12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích.]

63

Doporučujeme vyloučit přednostní právo akcionářů na upisování akcií, které v prvním kole neupsal jiný
akcionář a vyhnut se tak opakovanému nabízení akcií k úpisu (§ 484 odst. 2 ZOK).
64
Soud může jmenovat opatrovníka společnosti, která nemá dostatečný počet členů statutárního orgánu potřebný
k rozhodování, nebo jsou-li zájmy těchto členů v rozporu se zájmy společnosti a společnost nemá jiného
zástupce, aby mohly být její záležitosti spravovány. Pro takový případ může být žádoucí, aby stanovy určily
osobu (popř. okruh osob), kterou soud s jejím souhlasem jmenuje (§ 165 odst. 2 a § 488 NOZ).

