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Věříme ~ 

ve vítězství 

Vázaný reservnÍ fond akciových společností. ' . Říše! 

Privní základ tohoto fondu shledáváme v ustano
vení § 4 vl. nař. ze dne 27. července 1920, čís. 465 Sb., 
podle něhož může ministerstvo vnitra uděliti povolení 
ke zřízení akciové společnosti jen tehdy, prokáží-li 
zakladatelé, že se upisovatelé akcií zavázali platně 
upsané akcie převzíti v takové ceně, aby mohl býti 
zřízen ihned při ustavení se společnosti reservní fond 
ke krytí běžných ztrát ve výši 10' procent hotově 
splaceného akciového kapitálu. . 

Tento závazek přejímají upisovatelé akcií na sebe 
u pisovacím prohlášením. 

Vedle toho může ministerstvo vnitra uložiti povin
nost ke zřízení nebo doplnění vázaného reservního 
fondu při schválení usneseného zvýšení akciového ka-
pitálu. · ' . , . 
. Fond takto vzniklý musí býti v bilanci společnosti 
jako takový samostatně vykazován a smí ho být~ po
užito toliko k úhradě obchodních ztrát, a to jen tehdy 
a potud, jestliže a pokud všechny ostatní reservní 
fondy a reservy společnosti jsou vyčerpány. Musí Qý
ti uložen v dluhopisech Protektorátu Čechy a Mora-· 
va, včetně dluhopisů bývalé Československé republiky 
Protektorátem převzatých, odevzdaných ' v úschovu 
Zemské bance v Praze, a to tak, aby se kursovní hod
nota těchto dluhopisů v den předtím, než se složí do 
úschovy, rovnala povinné výši fondu. Tímto kursem 
mají býti takto uschované dluhopisy ' i nadále bilan
covány a pozdější změna v jich hodnotě nezavazuje 
~polečnost k doplnění úschovy ani ji neopravňuje 
k použití přebytku v podnicích společnosti. Byly-li 
některé z těchto dluhopisů pokud jsou slosovatelné, 
slosovány, musí býti neprodleně nahrazeny jinými 
dluhopisy s~ora uvedeného druhu v kursovní hodno
tě, rovnající se v den slosování hodnotě peněžní část
ky slosováním nabyté. Z této úschový smějí býti uve
dené dluhopisy zčásti nebo zcela propuštěny jen se 
svolením ministerstva financí na ' žádost představen
stva (správní rady) neb jím k tomu zmocněného ji
ného orgánu společnosti. K 'propuštění dojde, proká
že-li se, že jsou splněny napřed uvedené podmínky 
pro použití tohoto fondu, jinak takové svolení dáno 
býti může jen z důvodů zvláštního zřetele hodných" 
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zejména osvědčí-li se zájem společnosti, aby takto 
uschované dluhopisy byly vyměněny za jiné dluhopi~ 
sy Protektorátu Čechy a Morava, včetně dluhopisů 
bývalé Československé republiky Protekt~rátem , pře
vzatých, nebo, že společnost vyplácela v každém z po
sledních tří let dividendu ze zisku; svolení potřebí ne
ní k Vybrání splatných úroků z uschovaných dlužních 
úpisů ani k. výměně slosovaných za jiné dluhopisy 
uvedeného druhu. Dluhopisů z úschovy propuštěných 
smí býti použito v podnicích společnosti, nicméně 
však fond musí býti i nadále v bilanci jako takový 
samostatně vykazován, dokud hO' nebude podle pře
dešlých ustanovení použito k úhradě obchodních 
ztrát. . . 

Všechna tato ustanovení musí býti pojata do sta':: 
nov nově zřizované akciové společnosti. . 

Jak uvedeno, činí vázaný reservní fond 10%. akcio~ 
vého kapitálu hotově splaceného. . ' 

Vzniká-li tudíž akciová společnost jen přínosem, 
odpadá povinnost zříditi. zmíněný fond a je-li jen část 
akciového kapitálu splacena přínosem a část hotově, 
·činí vázaný reservní fond 10% z hotově splacené čá" 
sti akc~ového kapitálu. . 

Povinnost zříditi vázaný reservní fond může býti 
prominuta jen z důvodů zvláštního zřetele hodllých. 
Výjimky tyto povoluje mip.isterstvo vnitra v dohodě 
s ministerstvem financí. '. 

Podotýká se, ' že zápis akciové spóiečnosti nebo zvý
.šení akc. kapitálu 40 obchodního rejstříku jest' závis. 
lým na tom, že bylo plně vyhověno povinnosti zříditi 
nebo doplniti vázaný reservní fond. 
Uvomění fondu s povolením ministerstva fh1ancí, 

o němž se činí shora zmínka, dlužno vyznačiti ·ve sta": 
novách. Na změně · příslušného paragrafu (článku) 
stanov se musí usnésti valná hromada akcionářů;. 
jejíž usnesení pak podléhá . schválení ministerstva ' 
vnitra. ' . " 

Doporučuje se pak dO'tyčnou změnu ve trojím . vy
hotovení předložiti ' z důvodu styllstickych mfulstér~ 
stvu vnitra před valnou hromadou k přechozímu pře. 
zkoušenÍ. , . . . 




