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 Vážení akcionáři, členové 
 představenstev 
 a dozorčích rad, milí čtenáři, 

samotná definice internetu je velmi jednoduchá 
- internet je médium, tedy zprostředkovatel či 
přenašeč. Je to zkrátka OBSAH - vše, co nabízí, je 
k dispozici okamžitě po připojení počítače k síti, 
a to jakýmkoli způsobem. Tato prezentace a šíření 
informací a sdělení probíhá snadnou formou 
- pouhým kliknutím. Klik je vůbec nejsnazší úkon, 
jímž uživatel vyjadřuje kladnou reakci na dané 
sdělení. Tato jednoduchost se zasloužila o raketově 
rychlé rozšíření fenoménu internetu. Zbývá už jen 
domyslet všechny způsoby jeho využití.
 Co tedy lze od našeho internetového deníku 
očekávat? Jsme elektronickým deníkem, informačním 
portálem a poskytovatelem on-line služeb z oblasti 
správy a vedení akciových společností. Hlavním 
cílem naší činnosti je usnadnění komunikace 
mezi vedením akciových společností a akcionáři. 
Nová technologie nám umožňuje zprostředkovat 
akciovým společnostem vedení vysoce efektivní 
akcionářské agendy. Doufám, že tomu dostatečně 
pomáháme i rozšířením sekce Advokáti, Novinky 
a Profily našich zákazníků.
	 Správnost naší původní myšlenky (realizované 
od roku 2001) a její reálný podklad v Obchodním 
zákoníku potvrdil i judikát Vrchního soudu v Praze, 
který byl takovou naší letošní malou satisfakcí, 
vítězstvím a radostí.
	 Je začátek července a pro akciové společnosti 
čas na bilancování – nastává doba horečné 
podnikatelské činnosti do další valné hromady. Přeji 
Vám tedy hodně nápadů, kreativity, hojné zisky 
a radost z práce. A samozřejmě už se těším na naši 
další spolupráci.

Jaroslava Lutovská
šéfredaktorka

 Judikát vrchního soudu v Praze 

 Vrchní soud v Praze: Uveřejnění 
 oznámení o svolání valné hromady 
 akciové společnosti s akciemi na 
 majitele a jeho přípustná elektronická 
 forma 

 § 184 odst. 4 ObchZ 

 Deník ve smyslu § 184 odst. 4 ObchZ nemusí být 
nutně deníkem tištěným jen na papíře, ale rovněž 
i deníkem majícím jen elektronickou podobu, 
zejména podobu webových stránek v síti internet.
 Deník mající toliko elektronickou podobu 
webových stránek na síti internet lze považovat za 
celostátně distribuovaný deník.
 Oznámení o konání valné hromady akciové 
společnosti s akciemi na majitele publikované 
na stránkách elektronického deníku www.
valnehromady.cz představuje uveřejnění oznámení 
v celostátně distribuovaném deníku, a tudíž vhodný 
způsob uveřejnění ve smyslu § 184 odst. 4 ObchZ.

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.2.2008, 
sp. Zn. 7 Cmo 503/2007

 Z odůvodnění: 

Návrhem soudu došlým dne 28.11.2007 se 
navrhovatel Z. J. coby jediný člen představenstva 
akciové společnosti založené jediným akcionářem 
domáhal zápisu této společnosti do obchodního 
rejstříku. Kromě jiného navrhovatel soudu doložil 
notářský zápis ze dne 15. 11. 2007 o založení akciové 
společnosti R., a.s., jenž byl změněn notářským 
zápisem ze dne 26.11.2007.
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 Městský soud v Praze usnesením ze dne 4.12.2007 
návrh na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku zamítl. Zamítnutí návrhu odůvodnil tím, 
že podle čl. 33 stanov založené společnosti je 
způsobem oznámení o konání valné hromady 
uveřejnění oznámení v Obchodním věstníku, 
v internetovém celostátně distribuovaném deníku 
www.valnehromady.cz, dle registrace MK ČR 
E 11035, a v sídle společnosti na úřední desce. 
Podle soudu prvního stupně stanovy společnosti 
„nesplňují způsob svolávání valné hromady dle § 
184 odst. 4 ObchZ“, když deníkem je třeba rozumět 
periodickou publikaci, jež vychází alespoň každý 
pracovní den a je určena k šíření po celém území 
České republiky. Za celostátně distribuovaný deník 
však nelze považovat tzv. internetové noviny, tedy 
deník šířený pouze po internetu. Ne každý akcionář 
má totiž v současné době přístup k internetu. Nelze 
však vyloučit použití internetu jako dalšího (třetího) 
způsobu svolání valné hromady.
 Proti usnesení soudu prvního stupně podal 
navrhovatel v zákonné lhůtě odvolání s tím, že došlo 
k chybnému právnímu i věcnému posouzení věci. 
Odvolatel poukázal na znění čl. 33 odst. 1 stanov 
společnosti, jakož i na § 184 odst. 4 ObchZ. Zákon 
neříká, že se musí nutně jednat o tištěný deník. 
Pokud je splněna podmínka celostátní distribuce 
deníku, pak se jedná o vhodný způsob ve smyslu § 
184 odst 4 ObchZ. Podmínky celostátní distribuce 
periodický tisk s názvem VALNÉ HROMADY 
(VALNEHROMADY.CZ, www.valnehromady.cz) splňuje, 
jak vyplývá z potvrzení o evidenci periodického tisku 
vydaného Ministerstvem kultury společnosti LAAR, 
a.s., se sídlem Tábor, Vančurova 2904, dne 4.1. 2001, 
č. MK ČR E 11035, které v příloze k odvolání odvolatel 
doložil. Pokud některý z akcionářů nemá přístup 
k síti internet, pak dalšími zdroji informací o valné 
hromadě jsou Obchodní věstník a úřední deska 
v sídle společnosti. Odvolatel poukázal také na to, že 
v době vzniku má mít společnost jediného akcionáře 
a pro případ zvýšení počtu akcionářů může dojít ke 
změně stanov společnosti. Odvolatel navrhl zrušit 
usnesení soudu prvního stupně a věc mu vrátit 
k dalšímu řízení.
 Vrchní soud v Praze jako soud odvolací dospěl 
k závěru, že odvolání je důvodné.
 Podle čl. 33 odst. 1 stanov společnosti navržené 
k zápisu do obchodního rejstříku, doložených soudu 
navrhovatelem, „skutečnosti stanovené právními 
předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné 

hromady, zveřejňuje společnost v Obchodním 
věstníku, v internetovém celostátně distribuovaném 
deníku www.valnehromady.cz, dle registrace MK ČR 
E 11035, a v sídle společnosti na úřední desce“. Podle 
čl. 5 odst. 2 stanov společnosti jsou veškeré akcie 
společnosti v listinné podobě a znějí na majitele. 
Podle § 184 odst. 4 ObchZ u společnosti s akciemi 
na majitele uveřejňuje představenstvo oznámení 
o konání valné hromady v Obchodním věstníku 
a jiným vhodným způsobem určeným stanovami, 
nejméně však v jednom celostátně distribuovaném 
deníku určeném ve stanovách. Ze zákona tedy 
plyne, že vždy musí být oznámení o konání valné 
hromady uveřejněno v Obchodním věstníku, s čímž 
jsou stanovy předmětné společnosti v souladu. 
Uveřejnění v Obchodním věstníku coby obligatorní 
způsob oznámení znamená, že oznámení o konání 
valné hromady je každému akcionáři přístupné 
v tištěné podobě (vedle toho rovněž v podobě 
elektronické, neboť Obchodní věstník lze prohlížet 
také prostřednictvím sítě internet). První ze zákonem 
stanovených způsobů uveřejnění oznámení o konání 
valné hromady je tak v daném případě naplněn. 
 Dále zákon jako vhodný způsob uveřejnění 
oznámení určuje publikaci oznámení v celostátně 
distribuovaném deníku určeném ve stanovách. 
Vhodný způsob uveřejnění oznámení je tedy 
především dalším způsobem prezentace oznámení, 
jsoucím do určité míry v dispozici akcionáře, resp. 
rozhodnutí akcionáře či valné hromady o přijetí, 
resp. změně stanov. Tuto míru dispozice zákon 
omezuje povinností použít k publikaci celostátně 
distribuovaný deník. Otázkou je tedy výklad pojmu 
„celostátně distribuovaný deník“, v daném případě, 
zda lze internetové stránky www.valnehromady.cz 
považovat za takový deník.
 Nejprve je nutné zodpovědět otázku, zda musí 
být celostátně distribuovaný deník nutně médiem 
tištěným na papíře. Podle odvolacího soudu ze 
zákona nic takového nevyplývá. Je pravdou, že 
v rámci určité konzervativní představy si lze deník 
představit jako tiskovinu nazývanou „novinami“, 
tedy fyzicky, na papíře vytištěné periodikum 
(povětšinou vydávané v novém vydání každý 
všední den). Vzhledem k rozvoji informačních 
technologií se ovšem jen s takovým pojetím deníku 
nelze v současnosti spokojit, protože nepostihuje 
fakticitu současného světa, resp. současnou 
podobu periodik v ČR. To je ostatně zřejmé 
už i jen ze skutečnosti, že Ministerstvo kultury 
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udělilo registraci výše uvedenému deníku, jenž je 
deníkem vydávaným v elektronické podobě. Jeho 
podoba je dána právě tzv. webovými stránkami, 
tedy elektronickým informačním médiem, které 
je dostupné na síti internet. Toto médium je dnes 
naprosto rovnocenným s médii tištěnými. Z hlediska 
rychlosti zadávání i získávání informací  a jejich 
aktuálnosti, jakož i jeho dostupnosti, tištěná média 
předčí (např. za den 27.2.2008 bylo registrováno 
v ČR 6 milionů připojení na internet). O uvedeném 
ostatně svědčí i to, že státní správa, jakož i justice 
toto médium běžně používají pro plnění svých 
zákonných funkcí (viz obchodní rejstřík přístupný 
v síti internet na webových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti v elektronické podobě). Insolvenční 
rejstřík je veden prakticky jen v elektronické podobě, 
když je představován „informačním systémem 
veřejné správy“ (§ 419 odst. 1 InsZ). Některé úkony 
insolvenčního soudu jsou tak v současnosti činěny 
v elektronické podobě, např. vyhlášku o oznámení 
zahájení insolvenčního řízení vydává insolvenční 
soud v elektronické formě (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 
311/2007 Sb.), vedle toho pak již jen vyvěšovány na 
úřední desce soudu (§ 424 odst. 1 InsZ). Podle § 
13a odst. 1 ObchZ ve znění od 1.3.2008 je nutné, 
aby každý podnikatel na všech objednávkách, 
obchodních dopisech, fakturách, smlouvách 
a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti 
prostřednictvím dálkového přístupu (internetové 
stránky) uváděl údaj o své firmě, jménu nebo názvu, 

sídle nebo místu podnikání atd. Z uvedeného 
je zřejmé, že pro vztahy podnikatelů ke třetím 
osobám klade sám zákon na roveň informace 
obsažené na papíře coby jejich nosiči s informacemi 
umístěnými na internetových stránkách, tedy v rámci 
elektronického média. Není důvodu, proč stejný 
přístup neumožnit ve vztahu společnosti a jejích 
akcionářů. Elektronické médium je z hlediska 
použitého nosiče informací (média) způsobilé plně 
reprezentovat obsah pojmu celostátně distribuovaný 
deník. Celostátně distribuovaný deník ve smyslu § 
184 odst. 4 ObchZ tedy nemusí být z hlediska média 
přenášejícího informace nutně deníkem tištěným 
jen na papíře, ale rovněž i jen deníkem majícím 
elektronickou podobu, zejména podobu webových 
stránek v síti internet.
 Jak plyne z výše citovaného potvrzení Ministerstva 
kultury, jsou „VALNÉ HROMADY (VALNEHROMADY.
CZ, www.valnehromady.cz)“ periodickým tiskem, 
který je zapsán do evidence periodického tisku. 
Pokud jde o jeho periodicitu, i jen tím, že je 
přístupný 24 hodin denně v síti internet, jde o deník 
ve smyslu § 184 odst 4 ObchZ, tedy o tisk, jehož 
obsah je měněn a jenž je každý den dostupný 
třetím osobám. Z hlediska § 184 odst. 4 ObchZ je 
frekvence změn textu řečeného periodika podstatná 
toliko z hlediska dodržení třicetidenní lhůty ve 
smyslu § 184 odst. 4 ObchZ, tedy aby bylo oznámení 
o konání valné hromady publikováno nejméně 
30 dní před konáním valné hromady. Zásadní je 

Lepšímu řešení neodoláte,
když nastal jeho ča s

*více na www.valnehromady.cz a www.judikat.cz
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možnost třetích osob, v daném případě akcionářů, 
se s denní periodicitou seznamovat s obsahem 
periodika, kterážto možnost je dána právě tím, že 
stránky jsou na síti internet k dispozici nepřetržitě, 
tedy 24 hodin denně, k nahlížení. Vedle uvedeného 
je ovšem předmětný deník skutečně vydáván, tedy 
aktualizován co do informací v něm obsažených, 
každý den. Dané periodikum lze tedy považovat za 
deník ve smyslu § 184 odst. 4 ObchZ.
 Dalším podstatným bodem je celostátní 
distribuce deníku. Jak je obecně známo, síť internet 
je dostupná na celém území ČR, a to v závislosti 
na způsobu připojení se k této síti. Pevným 
připojením v závislosti na telefonních linkách či 
dalších kabelových rozvodech, ale i nikoli pevným 
připojením např. přes mobilní telefony či jiným 
bezdrátovým, tzv. Wi Fi připojením. Fakticky jsou 
tedy údaje na webových stránkách dostupných 
na síti internet distribuovány na celém území ČR 
prakticky nepřetržitě tak, že jsou přístupné na všech 
místech, na nichž je možné připojení k síti internet 
(kabelové či bezdrátové). To tedy představuje 
statisíce telefonních přípojek, přípojek jiných 
kabelových sítí a prakticky 95% území ČR pokrytého 
signálem mobilních operátorů, jakož i tisíce míst 
pokrytých jiným bezdrátovým připojením. Je tak 
zjevné, že dostupnost představující faktické vyjádření 
distribuce elektronického periodika  
www.valnehromady.cz vysoce překračuje 
dostupnost jakéhokoli tištěného periodika – deníku, 
tedy deníku, jenž by vedle tištěné podoby neměl 
i podobu elektronickou. Deník mající toliko 
elektronickou podobu webových stránek na síti 
internet lze považovat za celostátně distribuovaný 
deník, a to právě  vzhledem k možnosti prakticky 
na celém území ČR do tohoto deníku na příslušné 
síti nahlížet. Pro dokreslení lze uvést, že tzv. penetrace 
obyvatel ČR internetem, tedy míra dostupnosti 
internetu, překročila v roce 2007 50%, což znamená, že 
více než polovina obyvatel má trvalý přístup k internetu.
 Z výše uvedeného tedy plyne, že oznámení 
o konání valné hromady akciové společnosti 
s akciemi na majitele publikované na stránkách 
elektronického deníku www.valnehromady.cz 
představuje uveřejnění oznámení v celostátně 
distribuovaném deníku, a tudíž vhodný způsob 
uveřejnění ve smyslu § 184 odst. 4 ObchZ. Stanovy 
výše uvedené akciové společnosti jsou proto 
v souladu se zákonem. Účelem zákona je, aby se 
akcionáři o konání valné hromady mohli dozvědět 

z informačního zdroje obecně dostupného pro 
každého akcionáře, přičemž jde o informační 
zdroj dostupný bez vynaložení nepřiměřené 
námahy. Tomuto účelu je učiněno zadost, pakliže 
je oznámení o konání valné hromady uveřejněno 
v Obchodním věstníku a dále v elektronickém 
deníku (elektronickým způsobem v periodiku 
odpovídajícímu požadavkům na deník). Argument 
soudu prvního stupně o tom, že nikoli každý 
akcionář má přístup k internetu, je lichý, neboť 
jednak je oznámení publikováno v Obchodním 
věstníku, a tudíž v konkrétně určeném periodiku 
tištěném rovněž i na papíře, a akcionáři tedy postačí 
sledovat jednotlivá vydání Obchodního věstníku, 
jednak dostupnost internetu je, jak výše rozvedeno, 
v současnosti vyšší než tištěných periodik. Ostatně 
tištěný deník je nutné si koupit, tedy učinit placený 
úkon toliko na konkrétním místě, elektronický 
deník si lze přečíst v určitých případech zdarma, 
v určitých za úhradu, k čemuž je nutné rovněž učinit 
určitý úkon (připojení k síti internet či vyhledání 
místa připojeného k této síti). Podmínky získávání 
informací akcionáři jsou u tištěného periodika 
(deníku) i periodika (deníku) elektronického 
rovnocenné.
 V dané věci navíc i výše uvedený internetový 
deník (www.valnehromady.cz) vychází, ve smyslu 
registrace MK ČR, ještě i dvakrát za rok v tištěné 
podobě. Z hlediska jeho dostupnosti je kromě 
běžného nahlížení na internetových stránkách 
dána možnost bezplatného zařazení zájemců (tedy 
i akcionářů) do příjemců avíz, což znamená, že 
jim jsou bezplatně zasílána avíza o oznámeních 
na příslušných stránkách uveřejněných. Možné 
je i použití tzv. RSS výstupu, tedy že zasílané 
informace mohou být zasílány i tímto způsobem. 
To vše znamená velmi komfortní informování 
akcionářů či dalších zájemců o všech skutečnostech 
a údajích oznamovaných formou uveřejnění, 
a potažmo tak naplnění účelu zákona ohledně 
uveřejňování informací v celostátně distribuovaném, 
elektronickém deníku.
 Ze všech výše uvedených důvodů, když soud 
prvního stupně se ve svém odůvodnění nezabýval 
ostatními doloženými listinami, pročež je jeho 
rozhodnutí v části nepřezkoumatelné, odvolací soud 
podle § 219a odst. 1 písm. B) OSŘ zrušil usnesení 
soudu prvního stupně a podle § 221 odst. 1 písm. a) 
OSŘ mu věc vrátil k dalšímu řízení.
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 TYPY OZNÁMENÍ A CENY 

   Oznámení o konání valné hromady: 

- řádné
- mimořádné
- náhradní 

  cena 5 000,- Kč /bez DPH 

- paušální poplatek nezávislý na rozsahu textu
- možnost editace do data zveřejnění
- možnost zveřejnění v den dodání podkladů
- doba zveřejnění 30 dní.

 Ostatní typy oznámení: 

- odvolání valné hromady
- změna / doplnění programu valné hromady
- zápis o konání valné hromady
- rozhodnutí valné hromady
- odkup akcií
- výplata dividend a úrokových výnosů
- konkurs
- likvidace
- výzva
- výběrové řízení
- výroční zpráva

  cena 1 000,- Kč /bez DPH 

- paušální poplatek nezávislý na rozsahu textu
- možnost editace do data zveřejnění
- možnost zveřejnění v den dodání podkladů
- doba zveřejnění 30 dní.

 

 CENÍK REKLAMY NA VALNEHROMADY.CZ 

 VIP BANNER 558x300px 
 čas čas flash       
formát rozměr klik týden měsíc 3 měsíce klik flash týden měsíc 3 měsíce

VIP banner 558x300 1,4 Kč 1400 Kč 4200 Kč 11200 Kč 1,9 Kč 1800 Kč 5400 Kč 14400 Kč

Text link - 100 znaků na řádek 1 Kč
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 ADVOKÁTI 
 Subjekty a advokáti, kteří požádali 
 o zveřejnění na VALNEHROMADY.CZ 
 Pomáhají firmám zapsat internetový 
 deník do stanov a svolávat jejich valné 
 hromady.

Mgr. Ludvík Mühlberger, advokát
Dukelských hrdinů 19
170 00 Praha 7
+420 233 371 577
muhlberger@muhlberger.cz 

JUDr. Miluše Drápalová, advokátka
Bašty č.6
602 00 Brno
+420 777 812 366
m.drapalova@email.cz 

GAUDEA a.s., obchodník s cennými papíry
Křižíkova 1
186 00 Praha 8
+ 420 221 711 313
gaudea@gaudea.cz 

EFEKTA CONSULTING, a.s.
Erbenova 312/1 
602 00 Brno
+420 545 544 240
efekta@efekta.cz 

Advokátní kancelář Vavroch a partneři
Náměstí Přemysla Otakara II. 123/36
370 01 České Budějovice 1
+ 420 386 357 457
akvavroch@akvavroch.cz 

JUDr. Petr Neubauer
Hradební 217/35
370 01 České Budějovice
+420 387 435 511
petr@neubauer.cz 

AUTHENTIC HS, s.r.o.
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
+420 466 511 696
info@authentic-hs.cz 

M3V Praha, a.s.
Drahobejlova 2215/6
190 00 Praha 9
+ 420 266 316 070
cerny@m3v.cz 

JUDr. Jana Kuřátková, advokátní kancelář
Hilleho 6
602 00 Brno
+420 542 217 805
jana.kuratkova@atlas.cz 

JUDr. Martin Korta, advokát
Kongresové centrum Praha, 5. května 65
140 21 Praha 4
+420 774  234 789
advokat@korta.cz 

JUDr. Břetislav Koman, advokát
Bubenská 25
170 00 Praha 7
+420 266 712 466 
www.koman.cz
bkn@centrum.cz 

JUDr. Martin Doubrava Ph.D, ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁŘ
U První Baterie 1
162 00 Praha 6
+420 233 320 015 
www.martindoubrava.cz
Dr.Doubrava@email.cz 

Mgr. Iva Sládková, advokát společnosti Sládek 
& Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
Janáčkovo nábřeží 39/51
150 00 Praha 5
+ 420 257 310 665 
www.ak-sladek.cz
sekretariat@ak-sladek.cz 

Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. - JUDr. Jakub 
Vozáb - advokát
Na Pankráci 449/11
140 00 Praha 4
+420 261 090 688
vozab@niplpartners.cz 
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Advokátní kancelář KINDL & PARTNEŘI
Pobočka Praha - K Safině 669
149 00 Praha 4 
+420 244  912 463 
www.kindl-partneri.cz;
ak@kindl-partneri.cz 

Advokátní kancelář KINDL & PARTNEŘI
Pobočka Chomutov - Zborovská 1931 
430 01 Chomutov
+420 474  622 448

 REFERENČNÍ LISTINA ZÁKAZNÍKŮ 

A - AAC a.s. / ABD Group a.s. / Agrozet Olomouc, 
a.s. / Airtoy a.s. /
AIS holding, a.s. / ALEF NULA, a.s. / Ampra a.s. / 
ATECH Bohemia a.s. /
AXIA Finance, s.r.o. / 
B - BAEST, a.s. / BAK, a.s. / BENETT, a.s. / B.I.B.S., 
a.s. / BOND Kapitál a.s. /
Break Point Czech, a.s. / Bystřicko-Povrchové 
úpravy,a.s. /
C - CATTY, a.s. / CertiCon a.s. / CONSTRUCT A&D, 
a.s. / CONSTRUCT CZECH a.s. / CONSTRUCT 
HOLDING, a.s. / Conbrasca Trade, a.s. / CYPREXA, 
a.s. / CZECH-DUTCH INVEST a.s. /
Č - Česká energie, a.s. / Česká plynárenská, a.s. /
D - DAKO-CZ, a.s. / DOTEC ENERGO INT s.r.o. /
E - EBH Financial Services CZ, a.s. / EGÚ Brno, a.s. / 
ENVINET a.s. / 
Expert & Partner engineering CZ, a.s. / EZ SERVIS 
a.s. / EGEP, a.s. /
F - FINPEN a.s. / FISCHER & PARTNER a.s. / 
FORESTINVEST Stříbro, a.s. / FORMTRADE, a.s. / 
FRANZ EDER Tachov a.s. /
G - GAUDEA a.s. / GINESIO PLUS a.s. / GSCeP, a.s. 
H - HAMAGA, a.s. / HEI a.s. / HELIOR CZ, a.s. / 
Horten, a.s. / Hotel Bavor, a.s. /
Hotel Černigov, a.s. / Hotel FIT plus a.s. / HPM 
- KOVO, a.s. / HŠV v.o.s. /
CH - CHIPINVEST, a.s. / Chotěbořské strojírny 
služby, a.s. /
I - ICOM a.s. / Impress, a.s. / INFUSIA, a.s. / 
INOTEC a.s. / 
INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. / IVITERA, a.s. /
J - Jesenické mlékárny a.s. / Jitka, a.s. / J&T 
Investment Advisors, s.r.o. /

K - KABLO ELEKTRO a.s. / KAREL HOLOUBEK 
– Trade Group a.s. / KARUSEL, a.s. / Konektor, 
a.s. / Kostečka Invest a.s. / KOVO TOPIČ a.s. / 
Kovohutě Povrly, a.s. / KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s. 
/ Kromexim a.s. Kroměříž / KVADROS, a.s. /
L - Léčebné centrum sv. Markéty a.s. / LEMAC CZ, 
a.s. / Lesní společnost Planá u Mar. Lázní, a.s. / 
Lesní společnost Plasy, a.s. / 
Lesní společnost Přeštice, a.s. / Lesní společnost 
Přimda, a.s. / Lesostavby Šumperk, a.s. / LEONE 
s.r.o. / LEXICO, a.s. / LICOLOR a.s. / 
LUMEN Energy a.s. /
M - MA Management, a.s. / MANAG a. s. / MBG 
Czech, a.s. / MEISTER Czech s.r.o. / MEISTER 
Moravia s.r.o. / mopas a.s. / MORAVSKÉ KOVÁRNY 
a.s., Jihlava / MULTYS, a.s. /
N - Národní broadbandová knihovna, a.s. / NEW WAVE 
CZ, a.s. / NEW WAVE 2002, a.s. / Newark Commercial 
Capital Corporation, a.s.  / NUBARRON, a.s. / National 
Brokers Group, a.s. / 
O - Obalex Znojmo, a.s. / Obchodní tiskárny, a. s. / 
OLZ, a.s. / Ostroj, a.s.
P - PAS Zábřeh na Moravě, a.s. / Poběžovická, a. s. 
/ POWER HOLOUBEK a.s. / PROAGRO Radešínská 
Svratka, a.s. / Pronext, a.s. / ProTyS, a.s. / PVT, a.s. /
Q - QUENTIS GROUP a.s. /
R - RAMES a.s. / RAPIDEA a.s. / Rašelina a.s. / 
Richmond a.s. / Rock Point a.s. / ROCHEBY Finance 
a.s. / RUVE, a.s. /
Ř - ŘEMPO HOLOUBEK a.s. /
S - Saggita Group a.s. / SIDIA, a.s. / SLOVFROL a.s. 
/ SONÁTA I., a.s. / Statky Potštát, a.s. / STAVCOM 
- HP a.s. / Strojírny a opravny Kaplice, a.s. / 
STROJTEX a.s. / Sylak a.s. / Svaz výrobců mléka a.s.  
Š - Šroubárna Žatec, a.s. /
T - Taforge a.s. / TATRA, a.s. / Techno Publishing 
a.s. / Teplárna České Budějovice, a.s. / Teplárna 
Strakonice, a.s. / T-STRING Pardubice a.s. / 
V - VA HOLDING, a.s. / Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s. / Vrčeňská zemědělská a.s. /
W - WADE a.s. / WANNER ADAPT a.s. / W.S.DRINKS, a.s. 
Z - Zábřežská lesní, a.s. / Závod lesní techniky 
Tachov, a.s. / Zemědělský podnik a.s. Město 
Albrechtice / ZETAS, a.s., MIMOŇ / Zemědělské 
zásobování a nákup Strakonice a.s. / Západočeské 
zemědělství, a.s. /



tištěné vydání

1-2 /2008       8

 PROFILY FIREM 

Společnost ENVINET a.s. byla založena v roce 
1995. V roce 1997 proběhla její transformace na 
akciovou společnost se základním kapitálem 
10 milionů Kč (téměř  350 000 EUR). Akcionáři 
společnosti jsou pouze fyzické osoby. Obrat 
společnosti za rok 2006 překročil 230 milionů 
Kč (8 200 000 EUR). Firma má v roce 2007 133 
zaměstnanců. V roce 2006 společnost získala 
ocenění Firma roku 2006 Kraje Vysočina. Společnost 
ENVINET a.s. má zaveden a certifikován integrovaný 
systém řízení jakosti podle mezinárodního 
standardu ISO 9001:2000 a environmentálního 
managementu podle standardu ISO 14001:2004. 
Společnost má odloučená pracoviště v Jaderné 
elektrárně Dukovany, v Jaderné elektrárně Temelín 
a v Praze. Firma působí v České republice, ale 
realizuje také zahraniční dodávky v celé Evropě. 
Společnost obdržela povolení SÚJB k podnikání 
v oblasti související s využíváním ionizujícího 
záření nebo jaderné energie. Společnost je členem 
Hospodářské komory České republiky, Českého 
jaderného fóra a České nukleární společnosti.

Společnost GINESIO PLUS byla založena v roce 
2003. Do roku 2004 postupně rozšiřovala nabídku 
služeb podporujících zvyšování efektivity vlastních 
zdrojů farmaceutických společností a zároveň 
nabízela pronájem prodejních týmů. Od roku 2005 
se společnost specializuje na outsourcing a i nadále 
poskytuje služby výhradně farmaceutickým 
společnostem. GINESIO PLUS, a.s. je jediným 
specialistou na outsourcing na českém trhu 
a realizovala již 60 projektů pro 31 farmaceutických 
společností. Mezi její hlavní aktivity patří i nadále 
pronájem prodejních týmů, outsourcing externích 
reprezentantů, externí prodejní týmy, audit 
efektivity prodeje, školení a tréninky v prodejních, 
komunikačních a manažerských dovednostech, 

farmaceutický marketing, poradenství v marketingu 
a prodeji, koučink a rozvoj managementu 
a osobnostní rozvoj.

Impress, a.s. je společnost zabývající se výrobou 
jemných plechových obalů pro potravinářské 
a technické náplně. Vyrábí také drobné kovové 
nádoby, uzávěry, vršky nádob a poklice. Firma 
je nyní součástí Impress Group, jejíž historie se 
datuje již od roku 1877, kdy byla Alfredem Rangotem 
– aka Pechiney – založena první konzervárenská 
společnost. 
Další firmy této skupiny byly  založeny v Německu 
(1898), Nizozemí (1919), Francii (1931).
Roku 1949 byla v Německu patentována první 
aerosolová nádoba a v roce 1967 bylo prezentováno 
první „easy open“ víčko pro konzervu na potraviny. 
Následuje celá řada akvizicí – 1989 – American 
National Can, 1992 továrna v Maďarsku a Strojobal, 
a.s., hlavní producent konzerv v Čechách, v roce 
1993 koupen Obalex, a.s., také v Čechách a dále 
následují akvizice v Litvě (1994), Itálii(1995).
V roce 1997 představila Impress Group na trhu 
jednoduše otvíratelné zavírací víčko jaké známe 
například z paštik, sýrů, jogurtů a tvarohových 
výrobků. V roce 2000 získává Impress Group klíčové 
zakázky u firem Heinz a Nestlé. V roce 2005 se 
konečně dostává i na velmi tradiční trh ve Velké 
Británii. V roce 2006 expanduje firma do Ruska 
a staví novou továrnu v Casablance v Maroku. 
V roce 2007 získlává Impress Group konzervárnu 
Amcor v Austrálii a na Novém Zélandu. 
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