
Dr. STANISLAV JANĎOUREK, 
odborový r3Jda ministenstva hospodářství a práce: 

Konečné povolení akciové společnosti. 
Při konečném povolení akciové společnosti může 

jíti o tři různé případy. . 
Jde o porvolení akciové společnosti s a:kciorvým ka-

pitálem splaceným 
1. plně a hotově, 
2. plně .přínosem ) 
'3. čfustečně přínosem a čáJstečně hotově. 
V případech uvedených siUJb 2 a 3 jde velmi čas

to o přeměnu jinéhO' právního útvaru (společnosti 
s T. o., veřejné obchodní společnosti a p.) na společ
nost akciovou. 

K žádosti opatřené kolkem za 5 K dlužno připojiti 
v případě sub 1. návrh stanov ve třech exemplářích, 
upisovaci prohlášení, seznarn upisovatelů akcií a 
místopřísežné prohlášení o -arijs1kém původu zakla
datelů a upisovatelů akcií. 

Podotýká se, že zakladateli akciové společnosti 
mohou býti o.soby fysické i právnické aneb 'obQjí 
současně. 

V případě uvedeném sub 2 se připojuje k žádosti 
z·a konečné povolení akciové společnosti vedle stanov 
v trojím vyhotovení také t. zv. zakladatelská zprávR. 
V této zprávě jest označiti předmět přínosu nebo 
převzetí, osobu, od níž společnost má tohO'to . pi"ed
tnětu nabýti, počet akciI, které se za přínos mají pO'.' 
skytnouti, nebo nejvyšší obnos náhrady, která se má 
dáti za přejímaný předm,ět s uvedením veškerých bře
men, která společnost m.á snad převzíti a jiných mo
dalit a podmínek, g nimiž příno$ nebo převzetí se má 
státi. Má-li společnost převzíti věci movité, jejich2 
množství v čase podání žádostí o koncesi nelze ještě 
určiti} buďtež uvedeny v dotčené zprávě alespoň vy
měřovací zá ~dady pro určení přejímací ceny těchto věcí. 

Žadatelé o koncesi mají rnimo to ve své zprávě vy
ložiti podstatné OIkolnosti, pro které přejímací cena 
vkládaných nebo přeji.maných předmětů jeví se bý-ti 
přiměřenou. 

Zprávu musí podepsati všichni žadatelé o koncesi 
u 'Osoby, ktecré dávají příslušný vklad na 3Jkciový 
l"apitál nebo chtějí převésti majetkové kusy na 'zři
zov·anou společnost. 

Hodnotní poměry přínosú nebo převzatých závodů 
a údajů o tom učiněné ve zprávě zakladatelské buď
tež objasněny dostatečným způsobem pozůstalostní
lni inventáři, smlouvami o dřhněj'ších nabytích, ber
níí,mi daty a !pod.; 'žadatelé o !konc:esi 'dají zakla
datelskou zprávu přeZlkoumati rt:.a~é dvěma :zvlálš,t
ními revisory 'zapsanými u obchodní a živnostenské 
komory. Dobrozdání revisorů má se vztahovati ze
jména k tomu, zda údaje ve zluíněné zprávě žadatelů 
'0 koncesi obsažené jsou správné a úplné a zda jest 
přiměřenou nruhrada pOlskytovaná za předměty, kte
ré budou vlož.eny nebo převzaty. O výsledku .zkou
mání revisory se podává písen1ná zpr áva. 

Jsou-li přejímány nen10vitosti, dlužno jich existen
ci prokáza ti výpisy z pozemkových knih; existence 
vodních a hornkh práv se prokazuje výpisy z vod
ních a horních 'knih. 

Jde-li o přeměnu společnosti s r. o. na ' společnost 
akciovou, připojuje se ještě notářs:ké osvědčení 
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o valné hromadě spoleČlúků, jež se usnesla podle 
§ 96 zá1kona č. 58/1906 ř. z. na zrušení společnosti 
přeměnou ve společnost akciovou bez likvidace . 

. Dále se připojují výpis z obchodního rejstříku, 
proka;zující právní existenci přejímané společnosti 
a bilance za poslední dva obchodní roky, prokazující 
bližší finanční' a hospodářský stav přejímaného . 
podniku. 
Konečně se přikládají místopřísežná prohlášení 

o arijském pll'vodu zakladatelů společnosti. 
Pokud se paJk týče případu uvedeného shora sub 

3, přikládají se k žádostí doklady zmíněné v přípa
dech 1 a 2. 
Všeobecně jest poznamenati toto: 
Znění firmy musÍ býti vzato z předmětu podni

kání, jak předpisuje čl. 18 ohch. 'zák. Praxe připouští 
v'ša'k také firmu osobní, jde-li o firmu staTOU. Za
mýšlí-li akciová společnost používati cizojazyčných 
znění firmy, jest třeba předložiti přislušná potvrzení 
soudní.ch tlumočníků o správnosti těchto znění. 

Jsou-li k podpiisování firmy oprávněni také dva 
prokuristé, jest připojiti dodatek, že mohou tak či
niti toliko v rámci platných ,předpisů (čl. 41 a násl. 
obch. ·zák.). 

Kompetenci správní rady jest doplniti ustanoiVe
ním, že jí přísluší také právo udělovati a odvoláJvHti 
prokuru, pokud není toto oprávnění vyhra;zeno valné 
hramaděaJkcionářů. 

Má-li společnost míst.o revisorů účtů dozorčí radu, 
jest třeba provésti příslušnou úpravu ve stanovách 
v části jednající o vyhláškách společnosti, o kOlupe
tenci valné hromady, o jejím svolávání a o zrušení 
společnosti. . 

Dozorčí rada musí míti především kompetenci vy
mezenou v čl. 225 obch. zák. (zkoumání' účtů, bilan-
0C, prohlÍžení knih aj.), vedle toho můž.e však. býti 
ve stanovách určeno, že jest třeba jejího svolení též 
k jednotlivým jednáním, jež však dlužno ve stana", 
vách přesně vyznačiti (na př. dává souhlas k zápůjč
kám, k prodeji nemovitosti atd.) a kone·čně lnů,že 
býti dozorčí rada pověřena tím, aby z,řizovala. před
stavenstvo . 

.A:kciová společnost, přejímající společnost s r. n. 
nebo veřejnou obchodní společnost, může převzíti 
také znění staré firmy. V takových případech jest 
však třeba podle čl. 22 obch. z.á;k. výslovného sou·;· 
hlasu dosavadního majitele firmy k používání znění 
staré firmy; děje se tak ve formě pisemného pro-
hlášení. . 

Sluší podotknouti, že při zřízení společnosti musí 
býti utvořen podle ~ 4 vl. nař. ze dne 27. července 
1920, č. 4·65 Sb. t. z,v. vázaný reservní fond ve výši 
10 / 0 splaceného akciového kapitálu., 

Povinnost zHditi tento fond odpadá u společností, 
jichž akciový kapitál jest splacen přínosem. 

Je-li část akciového kapitálu splacena přínosem a 
část hotově, vyměřuje se výše vázaného reservniho 
fonau ve výši 1070 akciového kapitálu splaceného 
hotově. . 

Zřízení vázaného reservního fondu může býti pro
minuto ministerstvem hospodářství a práce v dohodě 
s ministerstvelll financí jen ze zcela zvláštní·ch důvo
dů. Jinak jest zřízení tohoto fondu obligatorni. Soud 
nesmí zapsati do obchodního rejstříku společnost, 
pokud neprokáže zřízení tohoto fondu. 



Doporučuje se 00 vázaném reservním fondu po
jmouti do stanov tato ustanovení: 

"Z přeplatku, jehož se dosáhlo při zřízení společ
nosti vydáním prvních hOotově splacených akcií nad 
hodnotu Jmenovitou, bylo použito částky f\. 
ke zřízem vázaného reservního fondu podle § 4 vlád
ního nařízení ze dne 27. července 1920, č. 465 Sb. , 
který musí býti v bilanci společnosti jako takový 
samostatně vykazován. Tohoto fondu smí býti po
užito toliko k úhradě obchodních ztrát, a to jen tehdy 
a potud, jestliže a pokud všechny ostatní reservnÍ 
fondy a reservy společnosti jsou vyčeI1lány. 'rento 
fond musí býti uložen v dluhopisech PrOotektorátu 
Čechy a Morav.a, včetně dluhopisů bý;valé Českoslo
venské republiky Protektorátem přeVzatých a ode
vzdaných v úschovu Zemské bance pro čechy v Pra
ze, a to tak, aby se kursovní hodnota těchto dluho
pisů v den před tím, než se složí do úschovy, rovnala 
povinné výši fondu. TÍlnto kursem buďte takto 
uSlchované dluhqpi:sy i na;dále bilancovány a lPo,zd,ější 
změna v jich hodnotě nezavazuje společnost k ďo
plnění úschovy, ani ji neopravňuje k použití přebytku 
v podnicích společnOosti. Jestliže některé z těchto 
dluhopisů, pokud jsou slosovatelné, byly slosovány, 
musí býti neprodleně nahrazeny jinými dluhopisy 
Protektorátu čechy a Morava, včetně dluhopisů bý
valé Československé republiky Protektorátem pře
vzatých v kursovní hodnotě, rovnající se v den sloso
vání hodnotě peněžní částky slOosováním nabyté. 
Z této úschovy smějí býti uvedené dluhopisy zčásti 
nebo 'zcela propuštěny jen se svolením ministerstva 
financí na žádost 'Představenstva (správní rady) neb 
jím k tomu zmocněného jiného orgánu společnosti. 
K propuštění dojde, prokáže-li se, že jsou splněny
napred uvedené podmínky pro použiti tOhOCO ronClU, 
jinak takové svolení dáno býti může jen z důvodů 
zvláštního zřetele hodných, zejména, osvědčí-li se 
zájem společnosti, aby takto uschované dluhopisy 
byly vymf2Thěny za jiné dluhopisy Brotektor'áJtu Če
chy a Morava, včetně dluhopisů býv. Česlkoslovenské 
republiky Protektorátem převzatých, nebo že spo
lečnost vyplácela v každém z posledních 3 let divi
dendu 'ze zisku; svolení potřebJ: není k vybrání splat
ných úroků z uschovaných dlužních úpisů, ani k vý
m,ěně slosovaných za jiné dluhopisy Protektorátu 

_ Čechy a MO'rava, včetně dluhopisů bývalé Českoslo
\T~n,sk~ , ,republiky Protektorátem převzatých. Dluho
pisů ,z' -ús,chovy 1>ropu.štěných smí býti použito v pod

.~~ niCÍch společno~ti, nicméně však fond musí býti i na," 
-. dále v bilanci jako ' takový samostatně vyka.zován, 
.. dOlkuď ho nebude podle předešlých ustanovení použito 
··k únr,a-díě obchod!ních ztráJt." 

O žádosti za konečné povolení akciové společností 
zavEde ministerstvo hospodářství a práce příslušné 
Š'etřehí; po jehož skončení vyroe;umí zakladatele spo
lečnosti, že jest ochotno uděliti konečné povolení, bu
dou-li splněny určité podmínky ve výměru uvedené. 

Jest třeba upozorniti. že koncese udělená ke zří
zení akciové společnosti jest odlišná od koncese po
dle živnostenského řádu, jíž jest třeba :k provozování 
živností, které jsou předmětem společenského pDd
nikání. 

SpO'lečnost totiž podléhá při provozování obchodů 
všeobecným předpisům platným pro tyto O'bchody. 

Chce-li tudíž provozovati obchody, k nimž jest třeba 
zvláštníhO' oprávnění nebo úředního pO'volení, musí 
si je vymoci podle příslušných norem~ 

Po udělení konečného povolení svolá zmocněnec 
zakladatelů ustavující valnou hromadu, načež násle· 
duje zápis společnosti do obchodního rejstříku. . 

ZE DNE 
K uctění památky zemřelého p. pres. Dr. J 'aroslava Čulíka 

věnoval p . notář Václav Macas v Praze XII. částku 1000 K 
pro sociální účely. 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 
Berní poplatky. - Sazebník poplatkových případů v řízení 

o veřejných dávkách. S estavil Dr. Fr. Ř í h a. - Knih. SbOT
níku "Kostka", sv. IlO, OTbis, Praha, listopad 1941, str 64, 
K 28,-. - Jde o prvý úplný sazebník, jehož převážná část 
byla dána k úřední potřebě finančním úřadům. Obsahuje 
kromě úvodních poznámek o hlavních zásadách poplatkového 
práva více než 400 položek, seřaz'ených podle systematiky 
pl'íslušných I1Jc'rem o veřejných dávkách. Příručka informuje 
spolehlivě a rychle, kdy a kterak kolkovati ve styku s finanč
ními úřady. 

W. For st e r: Účetnictví v mah»obchadě podle předpisů 
o minimální účetní povinnosti (III. vydání doplněné se zře
telem k vyhlášce o záznamní povinnosti k účelům daňovým). 

Dobrá knížka, uTčená všem maloobchodníkům, kteří nyní 
zavádějí své nové účetnictví plJdle vzoru HSM. Její autor, 
referent HSM, zde vykládá eficielní účetní systém způsobem 
jasným čl. každému 'snadno pochopitelným, maje vždy na zře
t,eli, že jeho čtenáři jsou osoby, které dosud žádného účet
nictví nevedli a kteří také nemají žádných theoretických 
vědomostí o účetnictví. 

Lze ji též doporučiti j,ako pomůcku pro kursy, právě hos
po.dářskou _ skupinou maloobchod pořádané. 

'CiK dostání u knihkupců nebo v nakladatelství A. Hy ne k, 
P r a haL, Celetna 11, lnere Ji ~ez ' zasilá postou za K 17.58 
včetně poštovného). 

"Nové zákony a nařízení Protektarátu Čechy a Morava"', roč. 
IV. čís. 10. Redakci vede Dr. J. Hoffmann, vrch. odb. 'rada 
min. vnitr,a s kruhem spolupracovníků. Vydává Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Beetho
venova 35. - Str. 140 velkého formátu a průběžný index 
k ,roč. IV Č. 1- 10. V subskripci K 17,50, mimo subskribci 
K 2:4,50. Právě vydané . Číslo IQ měsí'čně vydáv.ané sbírky při-
náší zejména tyto n ó v i n k y:" '. . 
Mimoř. lop.atřen~ V, oboru ' cív. řízení soudního a občan

ského . práva. - Soudní; notářské a jiné ověřováni. - Řízení 
pozůstalostní. - Kárná 'Opatření. - Trestání nebezpečných 
zločinců ze zvyku a proti mravnosti. - Trestní ochrana sbír
ky starého šatstva a tkanin. - Mezistátní právní pomoc 
v trest. věcech. - Trestní řízení správní proti něm. stát. pří
slušníkům. - P rávní pomoc v trestním řízení správním. -
Opatř'ení proti nepřát,elům Říše. - Požární ochrana. - Čest
ný žold ,a ' odměny držitelům vojenských vyznamenání. -
Propachtováni honitby. - Otevírací a zavírací hodina a úpra
va pr,acovní a prodejní doby. - Regulace ;pracovních pOm€TŮ 
a pracovní povinnost. - Vyrovnání s Ří.Ší a úprava vnitřního 
dluhu. - Pnotilet'ecká ochrana. - Hospodaření plynem a 
elektřinou. - Hospodaření uhlím a minerálními olejř. - Hos
podaření průmyslovými výrobky. - Hospodaření stavebními 
hmotami. - Hospodaření .potravinami, krmivy a průmysl. 
rostlinami. 
Př e hle d y .s b í r 'e k: Říšský zákoník (Reichsgesetz

blatt) díl I. ,a II., Věstník nařízení (Verordnungsblatt), Sbírka 
zákonů ,a nařízení, Úřední list Protektorátu Čechy a MIJrav.a, 
Zemský věstník ;pro Cechy, Zemský věstník pro Moravu, Věst
ník ministerstva spravedlnosti, Věstník ministerstva vnitra. 
Sbírka informuje systematicky o všech říšských a protekto
rátních předpisech právních nově pro území Protektorátu vy
daných a přináší texty předpisů (,české, po příp. i německé) 
a komentáře k nim, .po'kud zajímají ,advokáty, notáře, veřejné 
i 'soukromé úředníky, ob{;e, organisace ,a podni~{y. 
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