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 Vážený čtenáři tištěného dvojčísla  

 VALNEHROMADY.CZ, 

s  napětím  jsme  očekávali,  jak  se  projeví  konec 
anonymních akcií v zájmu o naší službu. Netroufali 
jsme  si  také  odhadovat  vliv  nového  zákona 
o  obchodních  korporacích.  Jak  shrnout  první  čtyři/
pět měsíců provozu v nových podmínkách?

Průměrny počet objednávek v uzavřených měsících 
roku  2014  vzrostl  meziročně  o  150%.  Zatímco 
v  minulých  letech  dominovaly  zcela  pozvánky 
na  valnou  hromadu,  od  počátku  letošního  roku 
zaznamenáváme  silný  nárůst  ostatních  oznámení. 
Nabídli  jsme  Vám  novou  verzi  webu,  která  klade 
důraz  na  jednoduchost,  přehlednost  a  pohodlné 
ovládání. 

Máme radost z Vašich objednávek. Vážíme si Vaší 
důvěry. Děkujeme za Vaše pozitivní reakce a za náměty 
pro nové funkce. Naše letošní grafické upoutávky, které 
ilustrují  i  toto  tištěné  vydání,  si  hrají  s  kontrastem 
staré/nové,  zdůrazňují  lidský  prvek  našich  služeb 
a  připravenost  reagovat  na  jakýkoliv  Váš  požadavek 
i na poslední chvíli před Vaší firemní událostí.

Jsme  zde  pro  Vás  i  nyní  v  období  vrcholících 
příprav na výroční valné hromady. Pro firmy, které 
chtějí  splnit informační povinnost v souladu se 
zákonem po 1.1.2014.  Pro  akcionáře,  kteří  při 
efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos 
moderních technologií.

Potřebujete  oznámení  zveřejnit  co  nejdříve? 
Nemáte čas vyplňovat formulář?

Potřebujete  upravit  údaje  v  textu  před  jeho 
zveřejněním?  Od  roku  2001  poskytujeme 
spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé 
a jednoduché splnění informační povinnosti firem. 

Zveřejnit  pozvánku  na  valnou  hromadu  stojí 
5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních 
oznámení  stojí  1000,-  Kč  bez  DPH.  Autorizace 
zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V  případě  dalších  dotazů  jsme  Vám  plně 
k dispozici na kontaktech uvedených v tiráži a na 
www.valnehromady.cz

Úspěšný rok Vám přeje 
PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka



 ZÁKON 

Naprosto nic nebrání obchodním společnostem 
při  svolávání  VH  využívat  služeb  internetového 
deníku  VALNEHROMADY.CZ.  Nový  zákon 
o  obchodních  korporacích  platný  od  1.1.2014 
příklon  k  elektronizaci  spíše  předpokládá 
a umožňuje.

 zákon č. 420/2009 Sb  § 184 

  (1)  Valná  hromada  je  nejvyšším  orgánem 
společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady 
osobně  nebo  v  zastoupení  (dále  jen  „přítomný 
akcionář“).

  (2)  Stanovy mohou upravit,  za  jakých 
podmínek  se  akcionáři  mohou  zúčastnit  valné 
hromady  s  využitím  elektronických  prostředků, 
umožňujících  například  přímý  dálkový  přenos 
valné  hromady  obrazem  a  zvukem  nebo  přímou 
dvousměrnou komunikaci mezi  valnou hromadou 
a  akcionářem.  Stanovy  dále  mohou  upravit 
hlasování  prostřednictvím  odevzdání  hlasů  před 
konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez 
toho, aby akcionář nebo jeho zástupce museli být 
osobně  přítomni  v  místě  konání  valné  hromady, 
anebo  tak,  že  odevzdají  své  hlasy  písemně 
před  konáním  valné  hromady  (korespondenční 
hlasování).  Podmínky  musí  být  stanoveny  tak, 
aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby 
oprávněné vykonat hlasovací právo a určit  akcie, 
s  nimiž  je  spojeno  vykonávané  hlasovací  právo, 
jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem 
ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. 
Akcionáři, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, 
se považují za přítomné na valné hromadě.

 § 184a 

(1)  Valná  hromada  se  koná  nejméně  jednou  za 
rok  ve  lhůtě  určené  stanovami,  nejpozději  však  do 
6 měsíců  od  posledního  dne  účetního  období.  Svolá 
ji  představenstvo,  popřípadě  jeho  člen,  pokud  se 
představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu 
neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu 
svolat  anebo  pokud  představenstvo  není  dlouhodobě 
schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku 
na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání 
způsobem určeným zákonem a stanovami. 
U  společnosti  s  akciemi  na  jméno  uveřejňuje 
představenstvo  pozvánku  tak,  že  ji  odešle  všem 
akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou 
v  seznamu  akcionářů  nejméně  30  dní  před 
konáním valné hromady. U společnosti s akciemi 
na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě 
oznámení  o  konání  valné hromady  v Obchodním 
věstníku  a  jiným vhodným způsobem určeným 
stanovami. Jestliže vlastník akcií na majitele zřídí 
ve  prospěch  společnosti  zástavní  právo  alespoň 
k  jedné  akcii  společnosti  jako  jistotu  na  úhradu 
nákladů  za  zaslání  oznámení  o  konání  valné 
hromady a požádá o  zasílání  oznámení o konání 
valné hromady na adresu uvedenou v  žádosti,  je 
společnost  povinna  mu  na  uvedenou  adresu  na 
jeho náklad oznámení zasílat.

 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25.  

 ledna 2012 o obchodních společnos-  

 tech a družstvech (zákon 

 o obchodních korporacích) § 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  nebo  zaknihované  akcie  na  adresu 
uvedenou  v  seznamu  akcionářů  nebo  v  evidenci 
zaknihovaných  cenných  papírů  anebo  v  evidenci 
vedené  schovatelem  držícím  imobilizované  akcie 
v úschově. Stanovy mohou určit i další požadavky 
na  svolání  valné  hromady.  Stanovy mohou také 
určit, jakým způsobem bude nahrazeno zasílání 
pozvánky na adresu akcionáře podle věty první; 
tento způsob nesmí akcionáře nedůvodně omezovat 
v možnostech účastnit se valné hromady.

 (2) Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka 
za  doručenou  akcionářům  vlastnícím  akcie  na 
majitele.  Pozvánka  musí  být  na  internetových 
stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku 
konání valné hromady.
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 STANOVY 

Obchodní  společnosti  si  vždy  mohou  samy  ve 
svých  stanovách určit  způsob  svolávání  VH,  tedy 
i prostřednictvím služeb www.valnehromady.cz 

Následují  příklady  vzorového  znění,  které 
vyhovuje podmínkám nového zákona o obchodních 
korporacích.

 Příklad pro akciové společnosti  

 s menším počtem akcionářů: 

Valná  hromada  se  svolává  tak,  že  příslušný 
svolavatel  zajistí  uveřejnění  pozvánky  na  valnou 
hromadu  nebo  oznámení  o  jejím  konání  jejím 
odesláním všem akcionářům na adresu sídla nebo 
bydliště uvedenou  v  seznamu akcionářů nejméně 

30  (třicet)  dní  před  konáním  valné  hromady. 
Současně  příslušný  svolavatel    ve  stejné  lhůtě 
zveřejní konání valné hromady v internetové síti na 
adrese www. valnehromady.cz. 

 Příklad pro akciové společnosti  

 s větším počtem akcionářů: 
 
Svolavatel  nejméně 30  dnů  před  dnem konání 

valné  hromady  uveřejní  pozvánku  na  valnou 
hromadu  na  internetových  stránkách  společnosti 
a  v  sídle  společnosti.  Uveřejněním  pozvánky  se 
považuje  pozvánka  za  doručenou  akcionářům 
vlastnícím  akcie  na  majitele.  Pozvánka  bude 
zveřejnena na www.valnehromady.cz s  tim, že ve 
vztahu  k  akcionářům  vlastnícím  akcie  na  jméno, 
toto  zveřejnení  nahrazuje  zasílání  pozvánky  na 
adresu akcionáře podle paragrafu 406 ZOK.
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 PREMIUM 

Premium  nabídka  zvýhodněných  služeb  pro 
klienty,  kteří  zveřejní během  jednoho  roku více 
oznamení (firmy; advokátní kanceláře zastupující 
více firem, pořadatelé valných hromad).

Splňujete-li  podmínku  zveřejnění  více 
oznámení během roku, kontaktujte provozovatele  
www.valnehromady.cz,  aby  s  Vámi  projednal 
zřízení prémiového účtu.


