Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti
typ informace
základní údaje

akce - upřesnění
zápis

obchodní rejstřík včetně sbírky listin

povinné informace

termín zveřejnění

povinné informace

bezodkladně po
založení společnosti

formulář návrhu na zápis akciové společnosti

bezodkladně po zápisu

§ 7 odstavec 2) identifikační údaje - obchodní
název společnosti, sídlo, IČO, informace o
zápisu v OR
(ve sbírce listin jsou tyto informace součástí
formuláře návrhu na zápis/změnu akciové
společnosti)

doklad o vzniku živnostenského oprávnění (výpis z živ. rejstříku)
nebo jiného oprávnění k činnosti
právní důvod užívání prostor sídla, jde-li o výpis z KN, tak nesmí být starší
3 měsíců
zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina

změna

bezodkladně
po konání VH

zápis ustavující VH - byla-li společnost založena na základě veřejné
nabídky akcií
rozhodnutí ustavující VH o schválení stanov - byla-li společnost založena
na základě veřejné nabídky akcií
rozhodnutí správního úřadu vydaného podle jiného zákona s
vyznačenou doložkou právní moci - pokud je takové rozhodnutí třeba k
doložení zápisu
formulář návrhu na zápis/změnu akciové společnosti
bezodkladně po zápisu
změny
rozhodnutí VH o změně stanov - pokud taková změna nastala

zápis údajů

§ 7 odstavec 2): identifikační údaje - obchodní
název společnosti, sídlo, IČO, informace o
zápisu v OR

rozhodnutí správního úřadu vydaného podle jiného zákona s
vyznačenou doložkou právní moci - pokud je takové rozhodnutí třeba k
doložení změny
formulář návrhu na výmaz údajů akciové společnosti

výmaz

statutární orgán
představenstvo

FiremniDeska.CZ

termín podání

bezodkladně
po konání VH

rozhodnutí správního úřadu vydaného podle jiného zákona s
vyznačenou doložkou právní moci - pokud je takové rozhodnutí třeba k
doložení výmazu
zápis o usnesení VH/dozorčí rady o zvolení člena představenstva
zápis o usnesení představenstva o zvolení člena představenstva do
funkce v představenstvu
zápis z jednání představenstva o kooptaci člena představenstva
výpis z evidence trestů při zápisu osoby, která není občanem ČR
pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že osoba navrhovaná na zápis
do OR vykonávala funkci s péčí řádného hospodáře - je-li u ní shledána
překážka výkonu funkce
6) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu nebo o
zamítnutí insolvenčního návrhu u zapisované osoby do OR - je-li u ní
shledána překážka výkonu funkce
pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné správy o souhlasu s výkonem
funkce zapisované osoby - je-li vyžadován
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čestné prohlášení člena představenstva - k provozování živnosti, ke
způsobilosti k právním úkonům
listina osvědčující změnu zapisovaného údaje

změna údajů
výmaz údajů

likvidátor

zápis

zápis o usnesení VH/dozorčí rady o odvolání člena představenstva
zápis o usnesení představenstva o odvolání člena představenstva z
funkce v představenstvu

bezodkladně
po konání VH

doklad o odstoupení z funkce v představenstvu, doklad o jeho
doručení představenstvu, doklad o projednání odstoupení
představenstvem nebo čestné prohlášení, že odstoupení z funkce
projednáno nebylo
doklad o odstoupení člena představenstva, doklad o jeho doručení
příslušnému orgánu akciové společnosti, doklad o projednání
odstoupení příslušným orgánem nebo čestné prohlášení, že
odstoupení z funkce projednáno nebylo
pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že
člen představenstva přestal splňovat některém z podmínek
způsobilosti pro členství
doklad o jmenování/volbě likvidátora
čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky způsobilosti být
likvidátorem
zápis o rozhodnutí VH o zrušení akciové společnosti s likvidací
pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že osoba navrhovaná na zápis
do OR vykonávala funkci s péčí řádného hospodáře - je-li u ní shledána
překážka výkonu funkce
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu nebo o zamítnutí
insolvenčního návrhu u zapisované osoby do OR - je-li u ní shledána
překážka výkonu funkce
pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné správy o souhlasu s výkonem
funkce zapisované osoby - je-li vyžadován

změna
výmaz
prokura

zápis

listina osvědčující změnu zapisovaného údaje
doklad o zániku funkce likvidátora

bezodkladně

změna

dozorčí rada

výmaz
zápis

zápis o rozhodnutí VH o zrušení rozhodnutí o zrušení akciové
společnosti s likvidací
listina o udělení prokury a způsobu jednání prokuristy
listina o rozšíření nebo zúžení prokury a způsobu jednání prokuristy
listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje
listina o zániku prokury

bezodkladně
po konání VH

zápis o usnesení VH o zvolení člena dozorčí rady voleného VH
listina osvědčující volbu člena dozorčí rady voleného zaměstnanci,
popřípadě čestné prohlášení představenstva, že akciová společnost
neměla 50 zaměstnanců
zápis o usnesení dozorčí rady o zvolení člena dozorčí rady do funkce v
dozorčí radě
zápis o jednání dozorčí rady o kooptaci člena dozorčí rady
výpis z evidence trestů při zápisu osoby, která není občanem ČR
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pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že osoba navrhovaná na zápis
do OR vykonávala funkci s péčí řádného hospodáře - je-li u ní shledána
překážka výkonu funkce
pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu nebo o zamítnutí
insolvenčního návrhu u zapisované osoby do OR - je-li u ní shledána
překážka výkonu funkce
pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné správy o souhlasu s výkonem
funkce zapisované osoby - je-li vyžadován
čestné prohlášení člena dozorčí rady k provozování živnosti, ke
způsobilosti k právním úkonům
listina osvědčující změnu zapisovaného údaje

změna
výmaz

jediný akcionář

zápis

bezodkladně po
vzniku skutečnosti

zápis o usnesení VH o odvolání člena dozorčí rady voleného valnou
hromadou
listiny osvědčující odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci,
popřípadě čestné prohlášení představenstva, že akciová společnost
neměla 50 zaměstnanců
zápis o usnesení dozorčí rady o odvolání člena dozorčí rady z funkce v
dozorčí radě
doklad o odstoupení z funkce v dozorčí radě, doklad o jeho doručení
dozorčí radě, doklad o prejednání odstoupení dozorčí radou nebo
čestné prohlášení, že odstoupení projednáno nebylo
doklad o odstoupení člena dozorčí rady, doklad o jeho doručení
příslušnému orgánu akciové společnosti, doklad o projednání
odstoupení příslušným orgánem nebo čestné prohlášení, že
odstoupení projednáno nebylo
pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, že
člen dozorčí rady přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti
pro členství
listiny osvědčující nabytí postavení jediného akcionáře
doklad o existenci zahraniční právnické osoby - pokud je akcionářem

změna
akcie

základní kapitál

výmaz
zápis

zápis

listina osvědčující změnu zapisovaného údaje
listiny osvědčující pozbytí postavení jediného akcionáře
bezodkladně
po konání VH
bezodkladně
po konání VH

zápis o rozhodnutí VH o změně jmenovité hodnoty, druhu, formy,
podoby, spojení a štěpení akcií
doklady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, pokud je zápis
změny vyvolán zvýšením základního kapitálu
usnesení soudu o jmenování znalce pro ocenění nepeněžitých vkladů jsou-li takové
posudek/posudky znalce o ocenění nepeněžitých vkladů
rozhodnutí představenstva, že nepeněžitý vklad nebude oceňován
posudkem znalce, ale jiným postupem v souladu se zákonem
doklady o splacení vkladů
veřejná nabídka akcií, pokud byly akcie upsány na základě veřejné
nabídky a potvrzení představenstva, že došlo k účinnému upsání akcií
zápisem do listiny upisovatelů a splacením stanovené části emistního
kursu akcií
prospekt cenného papíru schválený ČNB
smlouvy o úpisu akcií
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změna

smlouva s obchodníkem s CP o obstarání vydání cenných papírů,
pokud všechny akcie upsal na základě této smlouvy obchodník s CP v
souladu se zákonem
usnesení soudu o jmenování znalce pro ocenění nepeněžitých vkladů jsou-li takové
posudek/posudky znalce o ocenění nepeněžitých vkladů
rozhodnutí představenstva, že nepeněžitý vklad nebude oceňován
posudkem znalce, ale jiným postupem v souladu se zákonem
doklady o doplacení základního kapitálu
zápis o přijetí rozhodnutí VH o zvýšení základního kapitálu
zápis o rozhodnutí VH o pověření představenstva rozhodnout o
zvýšení základního kapitálu
zápis o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu
pravomocné rozhodnutí orgánu státní moci, jímž se dává souhlas ke
zvýšení základního kapitálu, pokud je vyžadován
veřejná nabídka akcií, pokud byly akcie upsány na základě veřejné
nabídky a potvrzení představenstva, že došlo k účinnému upsání akcií
zápisem do listiny upisovatelů a splacením stanovené části emistního
kursu akcií
prospekt cenného papíru schválený ČNB
smlouvy o úpisu akcií
zápis obsahující dohodu akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení
základního kapitálu
doklad o splacení emisního kurzu při zvýšení základního kapitálu
peněžitými i nepeněžitými vklady
písemnosti prokazující, že se akcionáři vzdali práva na přednostní
logicky předem,
upisování akcií
ale neurčeno v jakém
časovém horizontu
doklady prokazující, v jakém rozsahu byla uplatněna na výměnu
dluhopisů z vyměnitelných dluhopisů za akcie společnosti nebo v
jakém rozsahu byla uplatněna přednostní práva na upsání akcií z
prioritních dluhopisů při podmíněném zvýšení základního kapitálu
potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní
kurz akcií, včetně dokladu prokazujícím právní důvod vzniku
pohledávky

smlouvy o započtení pohledávek

zpráva auditora o ověření účetní závěrky, jež byla podkladem pro
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, není-li již uložena ve
sbírce listin
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§ 290 odstavec 2a): místo a lhůta (ne kratší
než 2 týdny) pro uplatnění přednostního
práva s uvedením, jak bude vlastníkům
prioritních dluhopisů oznámen počátek běhu
této lhůty
§ 290 odstavec 2b): druh, jmenovitá hodnota,
forma a počet akcií, které lze za jeden
dluhopis upsat, nebo údaj o tom, že budou
vydány jako zaknihované CP s tím, že lze
upisovat jen celé akcie
§ 290 odstavec 2c): emisní kurz akcií
upisovaných s využitím přednostního práva je-li stanoven
nebo
informace o tom, že představenstvo bylo
pověřeno stanovením jeho výše
§ 290 odstavec 2d): den dle § 289 pro
uplatnění přednostního práva na úpis akcií,
pokud byly prioritní dluhopisy vydány jako
zaknihované CP

Vaše osobní "úřední deska" zcela ZDARMA

prohlášení představenstva, že společnost z žádné mezitimní účetní
závěrky nezjistila snížení vlastních zdrojů oproti účetní závěrce ,
která je podkladem pro zvýšení základního kapitálu nebo že do dne
konání VH, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, společnosti
žádnou mezitimní účetní závěrku nesestavila
smlouva s obchodníkem s CP o obstarání vydání cenných papírů,
pokud všechny akcie upsal na základě této smlouvy obchodník s CP v
souladu se zákonem
zápis o rozhodnutí VH o snížení základního kapitálu
pravomocné rozhodnutí orgánu státní moci, jímž dává souhlas ke
snížení základního kapitálu, pokud je souhlas vyžadován
doklad o zveřejnění rozhodnutí VH o snížení základního kapitálu
učiněného v souladu se zákonem upravujícím právní poměry
obchodních společností
zápis osvědčující průběh a výsledky losování akcií
smlouva o prominutí dluhu splatit nesplacenou část emisního kurzu
akcií
doklad prokazující splnění povinnosti oznámit akcionářům výsledky
losování podle zákona upravujícího právní poměry obchodních
společností
doklad prokazující splnění povinnosti podat zprávu osobě pověřené
vedením evidence zaknihovaných cenných papírů o výsledcích
losování a podání příkazu k zrušení číslování nevylosovaných akcií
podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností
veřejný návrh smlouvy o vzetí akcií z oběhu
souhlas orgánu veřejné moci s veřejným návrhem smlouvy o vzetí
akcií z oběhu, je-li vyžadován

právo výkupu
účastnických
cenných papírů

zápis výkupu

bezodkladně po
konání VH
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prohlášení představenstva o tom, ohledně kolika akcií a o jaké
jmenovité hodnotě byla na základě veřejného návrhu uzavřena
smlouva
rozhodnutí VH o snížení základního kapitálu jiným způsobem, pokud
součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu při snižování
základního kapitálu nedosáhne pevně stanovené částky, o níž má být
základní kapitál snížen a VH nerozhodla o změně při snižování
základního kapitálu
listiny prokazující, že společnost splnila povinnost vyzvat akcionáře k
vrácení zatímního listu
doklad o splnění podmínek stanovených právním předpisem
upravujícím právní poměry obchodních společností, pokud nemá dojít
ke zveřejňování rozhodnutí VH o snížení základního kapitálu (§ 216a
obchodního zákoníku)
zápis o usnesení VH akciové společnosti o přechodu účastnických
před svoláním VH (bez
cenných papírů
určení časových
podmínek)

§ 375: žádost hlavního akcionáře na svolání
VH za účelem projednání návrhu na převod
všech účastnických akcií na tohoto
akcionáře. Hlavní akcionář musí vlastnit
akcie ve výši alespoň 90% základního
kapitálu a musí mít alespoň 90% podíl na
hlasovacích právech ve společnosti.
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doklad o tom, že hlavní akcionář předal bance, spořitelnímu nebo
úvěrnímu družstvu nebo obchodníkovi s cennými papíry peněžní
prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.

odštěpný závod
nebo jiná
organizační
jednotka

zápis údajů

bezodkladně
po rozhodnutí

rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky

oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud není tato skutečnost
veřejně zjistitelná
rozhodnutí o jmenování výkonu funkce vedoucího odštěpného závodu
nebo jiné organizační složky
listina osvědčující právní důvod užívání sídla odštěpného závodu nebo
jiné organizační složky (pokud se sídlo liší od sídla akciové
společnosti)

změna údajů

listina osvědčující změnu zapisovaného údaje

výmaz údajů

rozhodnutí o zrušení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky
rozhodnutí o odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce
vedoucího odštěpného závodu nebo jiné organizační složky

zástup
advokátem v
řízení o zápisu do
OR
zápis jiných
fyzických nebo
právnických osob
do OR
navrhovatelem
účetní závěrka
jako příloha k
přiznání daně z
příjmů - dle
§ 21a Zákona o
účetnictví

společně se
zapisovanými
dokumenty

plné moci s podpisy osob, které ji jménem akciové společnosti udělily

zápis

společně se
zapisovanými
dokumenty

písemná prohlášení se souhlasy a podpisy zapisovaných fyzických
nebo právnických osob se zápisem nebo změnou zápisu v OR nebo
veřejné listiny z nichž tento souhlas vyplývá

zápis

30 dní po schválení
závěrky a ověření
auditem (je-li
vyžadováno)

rozvaha ve zjednodušeném nebo plném tvaru, v závislosti na tom, zda
účetní jednotka podléhá či nepodléhá povinnému auditu

pouze alternativní
možnost zveřejnění.
Stanovy (§ 437) mohou
určit jiný způsob:

§ 436: účetní rozvaha

nejpozději 30 dnů po
schválení a 30 dnů před
konáním VH

do 3 měsíců od
skončení účetního
období
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výkaz zisku/ztráty v zjednodušeném nebo plném tvaru, v závislosti na
tom, zda účetní jednotka podléhá či nepodléhá povinnému auditu
výroční zpráva v případě povinného auditu

§ 436: výkaz zisku/ztráty

auditorská zpráva v případě povinného auditu

§ 436: auditorská zpráva

návrh rozdělení zisku/vypořádání ztráty

§ 436: návrh rozdělení zisku/vypořádání
ztráty

§ 436: výroční zpráva

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, je-li účetní jednotka
ovládanou osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu
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existence koncernu

poskytnutí
finanční
asistence
komunikace
s akcionáři právo akcionáře
na vysvětlení
záležitostí
týkající se VH
komunikace
s akcionáři právo akcionáře
uplatňovat
protinávrhy

bezodkladně po
§ 79 odstavec 3: informace o příslušnosti ke
vzniku/změně skutečnosti koncernu
§ 91: znalecký posudek, který je vypracován
v případě, že se zhorší postavení společníků
ovládané osoby v důsledku jednání ovládající
osoby – má tak oprávnění požadovat, aby od něj
ovládající osoba jeho podíl odkoupila za
přiměřenou cenu stanovenou znalcem
bez zbytečného
odkladu

komunikace
s akcionáři svolání VH

zpráva o poskytnutí finanční asistence

bez zbytečného
odkladu

§ 311 odstavec d): zpráva o poskytnutí
finanční asistence

pouze alternativní
možnost splnění
povinnosti vysvětlení

§ 358 odstavec 2): vysvětlení záležitostí,
obsahující pravdivý obraz o dotazované
skutečnosti.

nejpozději v den
předcházející dni konání
VH
bezprostředně po přijetí
protinávrhu

§ 362 odstavec 2): protinávrh akcionáře obsahuje-li více než 100 slov

minimálně 30 dnů před
konáním VH

bezprostředně po přijetí
návrhu
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§ 407: pozvánka na VH obsahující
- firmu a sídlo společnosti
- místo, datum a hodinu konání
- označení typu VH (řádná, náhradní,
mimořádná)
- pořad VH, uvedení osob navrhovaných do
členství v orgánech společnosti
- rozhodný den k účasti na VH, pokud byl
určen a vysvětlení jeho významu pro
hlasování
- návrh usnesení VH včetně zdůvodnění
nebo
vyjádření představenstva ke každé
navrhované záležitosti - není-li předkládán
návrh usnesení
- lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k
pořadu VH (ne kratší než 15 dnů), je-li
umožněno
korespondenční
hlasování
§ 407 odstavec
2: Návrh akcionáře
na usnesení
VH
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maximálně do 15 dnů od
konání VH

§ 423: Vyhotovení zápisu z jednání valné
hromady. Zápis obsahuje:
- firmu a sídlo společnosti,
- místo a dobu konání valné hromady,
- jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu a osoby nebo osob pověřených
sčítáním hlasů,
- popis projednání jednotlivých záležitostí
zařazených na pořad valné hromady,
- usnesení valné hromady s uvedením
výsledků hlasování a
- obsah protestu akcionáře, člena
představenstva nebo dozorčí rady týkajícího
se usnesení valné hromady, jestliže o to
protestující požádá.
- předložené návrhy, prohlášení a listinu
přítomných
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