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J ·UDi . STANISLAV JANĎOUREK, odborový rada ministerstva vnitra : 

Některé pokyny k řízení ve věcech akciových společností. 
(Pokračování.) 

FO'l'mální postup při fusi akciových společností. 

(Otištěno v Národní Politice.) 

Fuse znamená převod jmění a dluhů jedne akciové 
společnosti na akciovou společnost dr uhou za součas
ného poskytnutí akcií této společnosti akcionářům 
společnosti zanikající. 

F~sovati mohou toliko tuzemské akciové společno
sti. Učelem fuse jest ponejvíce snaha odstraniti zby
t ečnou konkurenci podniku silnějšího a slabšího a dá
le zmírniti jejím provedením režii podniků slučova
ných, pročež se provádí také z důvodů hospodář·ských. 

Fuse předpokládá zánik jedné společnosti, jež pře:.. 
vádí všechna aktiva a pasiva, jde o případ universál-· 
ní sukcese, na společnost druhou, u níž pak dochází 
y důsledku fuse ke zvýšení akciového kapitálu. 

Akcionářifusované (přejím.ané) společnosti obdrží 
za určitý počet akcií jistý počet akcií z emise při zvý
šení akciového kapitálu společnosti fusující (přejí-: 
mající). 

Ke zrušení akciové společnosti v důsledku fuse vy
žaduje se schválení ministerstva vnitra podle čl. 247) 
odst. 1 obch. zákona. K žádosti za toto schválení v níž 
dlužno podrobně uvésti důvody fuse a způsob 'jejího 
provedení, jest připojiti především doklad o právní 
existenci společnosti výpisem z obchodního rejstříku 
a dále listinné osvědčení o valné hrOlnadě akcionářů, 
jež se usnesla na zrušení společnosti bez likvidace 
fusí s jinou akciovou společností. 

Vedle toho podává ministerstvu vnitra žádost spo
lečnost fusující (přejímající) za povolení fuse, schvá
lení zvýšení akciového kapitálu a změny stanov s fusí 
souvisící. 

K této žádosti musí býti vedle dokladu o právní 
existenci společnosti podávané v:)rpisem z obchodního 
rejstříku připojena zpráva o fusi, v níž dlužno uvésti 
předmět přínosu, detailní cenu nemovitostí a movi
tostí, počet akcií, které se mají za přínos posky tnouti, 
veškerá břemena , která má společnost převzíti , jakož 
i veškeré modality a podmínky, za nichž má býti pří
n os převeden. Mají-li býti převzaty na př . vodní prá-
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va, patenty nebo ochranné známky, jest dlužno exi
stenci těchto lnajetkových h odnot náležitě prokázati. 
Tvoří-li přínos nemovitosti, jest je doložiti výpisy 
z pozemkových knih, jež tvoří součást zprávy o fusi . 
K této zprávě, jež musí býti řádně podepsána za obě 
společnosti a je-li zřízena dczorčí rada, také všemi 
členy dozorčí rady, dlužno připojiti zprávu revisorů, 
zapsaných v listině revisorů II obchodní a živnosten
ské komory, potvrzující její správnost a úplnost, -ja
kož i přiměřenost náhrady za předměty přejín1ané. 

Náhrada tato jest vyjádřena určitým počtem akcií 
fusující (př'ejírnající) společnosti. 

Dále jest k žádosti připojiti notářské osvědčení 
o valné hromadě akcionářů, jež se usnesla na fusi. Jde 
o usnesení shodné s . usnesením zanikající společnosti . 

Usnesení valných hromad obou společností předpo
kládá však předchozí dohodu představenstva (správ
ních rad) obou společností o podmínkách fuse. 

Zprávu o fusi jest dále doložiti bila.ncí fusované spo
l~čnosti za poslední dva obchodní roky, z niž jsou 
patrny výsledky obchodování. Opis nebo otisk zprávy 
nutno na požádání vydati každému akcionáři n eidéle 
tři dny přede dnem valné hromady, která Se má ~sné
sti o převzetí přínosu. 

K provedení fuse potřebuje fusující společnost 
určitého počtu akcií, který má býti odevzdán, jak již 
u vedeno za přínos výměnou za staré akcie akcionářům 
fusované (přejímané) společnosti v určitém poměru 
akcií daných za akcie nové. Proto se musí usnésti val
ná hromada fusující společnosti současně na zvýšení 
akciového kapitálu vydáním potřebného počt~ no
vých akcii. 

V souvislosti se zvýšením akciového kapitálu usná
ší se valná hromada této akciové společnosti . také na 
změně stanov, ježto změněná výše akciového kapitálu 
musí býti vyjádřena ve stanovách. 

Za tím účelem musí fusující společnost připojiti 
k žádosti také srovnávací plné znění starého a n ového 
textu paragrafu, jednajícího o akciovém kapitálu, při 
čemž u nového t extu- jest vynechati ty 'Odstavce, jež 
se nezměněně přejímají. 



Konečně má fusující společnost ve své žádosti po
dotknouti, že společnost fusovaná podává současně 
žádost o povolení jejího zrušení následkem fuse. 

Poznamenává se, že n1íst'O dvou oddělených žádostí 
jest možno podati jednotnou žádost řádně podepsanou 
oběma společnostmi, zahrnující v sobě žádost za po
volení zrušení akciové společnosti fusí s jin'Ou akcio
vou společností , za schválení zvýšení akciového kapi
tálu u společnosti fusující a za schválení změny stanov 
s tímto zvýšením souvisící. 

O žádostech obou společností zavede ministerstvo 
vnitra příslušné řízení , vyžádá si jmenovitě vyjádření 
zúčastněných ministerstev, načež vydá ve věci roz
hodnutí. 

Sluší dále uvésti, že jmění zanikající společnosti 
rná býti tak dlouho odděleně spravováno, až dojdou 
její věřitelé uspokojení nebo zajištění. Za provedení 
oddělené správy ručí představenstvo fusující společ
nosti. 

Pokud trvá oddělená správa jmění, zůstává v plat
nosti posavadní sudiště společnosti zanikající. 

Přejímající společnost přejímá však v důsledku 
universální sukcese ručení věřitelllm společnosti za
nikající. 

Zrušení společnosti musí pak býti přihlášeno před
stavenstvem k zápisu do obchodního rej střiku. 

O zrušení společnosti musí · býti pak dále vydána 
v Úředním listě Protektorátu · Čechy a Morava vy
hláška, kterou mají býti věřitelé vyzváni, aby ve třech 
měsících ode dne, kdy tat'O vyhláška byla po třetí v y
hlášena v Úředním listě , se přihlásili u společnosti. 
Tato vyhláška může však býti opominuta nebo odlo
žena na pozdější dobu. 

Současně mají pak b)-ti akcionáři touto vyhláškou 
vyrozuměni, že -búde podle E;mlouvy o 'fusi pro'váděna 
II pokladny společnosti nebo představenstvem stano
vených jiných míst, na př. u banky bezplatně výmě
na akcií fusované společnosti za akcie fusující spo
lečnosti v poměru určitého počtu akcií starých . za 
jistý počet akcií nových. 
- Konečně pak dochází k výlTIaZU společnosti z ob
chodního rejstříku následkem fuse, o nějž má společ
nost zažádati, bylo-li provedeno faktické sloučení 
jmění obou' společností. 

Stabilisační TeseTvní fond akciových společností 
a jeho přeměna v akciový kapitáL 

(Otištěno v N árodní Politice.) 

Vl. nar~ . č. 290/ 1940 Sb. bylo prodlouženo do 31. pro
since 1943 platnúst zákona 'O stabilisačních bilancích 
č. 78/ 27 .JSb., pokud jde o celkovou nebo částečnou pře
lněnou reservního f'Ondu stabilisačníh'O v akciový ka
pitál, s níž jsou spojeny různé daňové a poplatkovÉ: 
výhody, uvedené ve IV. oddílu zák. č. 78/ 27 Sb. 

Stabilisační reservní fond zřízený podle cit. zákona 
path do skupiny zvláštních reservních fondů odliš
ných od řádného reservního fondu , předepsaného 
v § 53 akc. regulativu, jehož účelem jest krýti ztrát 
společnosti. 

Zřízení stabilisačního reservního fondu souvisí 
s t. zv. stabilisační bilancí. 

Podle zák. čís. 78/27 Sb. mohl totiž ten, kdo ved~ 
řádně obchodní knihy, počínajíc obchodním 'Obdobím 
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] 927 (1926/27) , nejdéle však počínajíc obchodním ob
dobím 1930 (1930/ 1931), nově 'Oceniti předměty Jrvale 
v podniku používané (pozemky, budovy, důlní pod
statu, stroj e , zařízení a pod.) a sestaviti podle :zásad 
v zákoně vytčených východiskovou bilanci jako pod
klad bilance stabilisační. 

Byla-·li pak hodnota nově oceněn~Tch předmětů vyš
ší, n ež byla vykázána v bilanci za 'Obchodní období, 
jež bezpečně předcházelo východiskovou bilanci, bylo 
lze takto povstalého přebytku upotřebiti buď k e zří
zení stabilisačního resel'vního fondu nebo ke zvýšení 
akci?~é~o kapitálu aneb za určitých podlnínek k obě
ma ncelum. 

Reservní fond takto povstalý se vykazuje v bilan
cích za jednotlivá obchodní období jako san10statná 
bilanční položka a lze ho použíti k přeměně v akciový 
kapitál. 

Tato přeměna se pak provádí v e formě zV.57šení 
akciového k apitálu, jež se děje buď nakolkováním 
starých akcií nebo v ydáním akcií zdarma posa vadním· 
akcionářům nebo podle volného uvážení společnosti 
oběma způsoby . 

Nakolkování akcií je pak dvojí , buď v y dání akcií 
o vyšší jmenovité hodnotě . nebo tím způsobem , že se , 
akcie opatří v horní polo.vině razítkem červené t r valé
barvy s textem: " Jmenovitá hodnota tét'O akcie byla 
zvýšena z . .. '. K na K .... ve smyslu zákona ze dne 
15. června 1927, čís. 78 Sb. a stabilisačních bilancí na 
podkladě usnesení valné hromady ze dne . . . . . ." . 

Podotýká se, že razítko dlužno opatHti faksimilem 
podpisu osob, které lTIohou podpisovati za společnost 
podle příslušného ustanovení stane)\'. 

Na zvýšení akciového kapitálu za použití stabili
sačního r eservního fondli přísluší" úsnésti 'se na valn é 
hromadě akcionářů, jejíž usnesení pak po'dléhá schvá
lení ministerstva vnitra. 

V souvislosti se zvýšením akc. kapitálu usnáší se 
valná hromada akcionářů na příslušné změně stanov, 
ktercu lze provésti současně se zvýšením akciového 
kapitálu a není tudíž třeba, jak je obvyklé při zvýšení 
akciového kapitálu, čekati předem na jeho provedení. 

Pokud se týče usnesení valné h r omady , dlužn? 
šetřiti přesně statutárních ustanovení o jejím ko
nání. Běží tu zejména o tom, aby byla zachována svo-:
lávací lhůta, jak ji předpisují · stanovy a dále, aby 
zvýšení akciovéh'O kapitálu bylo na pořadu jednáni 
valné hromady, neboť jinak by bylo usnesení n eplat
né a nemohlo by býti podkladen1 pro schvalovací akt 
ministerstva vnitra. 

Žádost podávanou min. vnitra jest pak doložiti sta- . 
bilisační bilanci společnosti, bilancí za poslední ob
chodní rok a notářským osvědčením o valné hromadě 
akcionářů, jež se usnesla na zvýšení akc. kapitálu, ja
kož J protokolem 'O valné hromadě, jež schválila sta
bilisační bilanci společnosti . 

V žádosti jest také uvésti výši stabilisačního ' pře
bytku, vyplývající ze srovnání s bilancí za poslední 
obchodní období. 
Současně jest žádati za schválení příslušné zlněny 

stanov související se zvýšením akciového kapitálu. 
Po schválení tohoto zvýšení podává společnost žá

dost rejstříkovému soudu o příslušný zápis do ob-
chodního rejstříku. (Příště dokončení. ) 




