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Zákon o obchodních korporacích s účinností od 1.1.2014 zakládá akciové společnosti 

povinnost uveřejnit bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně na svých 

internetových stránkách údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Obdobní 

povinnost platí i pro společnost s ručením omezeným, má-li internetové stránky.  

Dle nového občanského zákoníku jsou těmito údaji jméno a sídlo, dále údaj o zápisu v obchodním 

rejstříku včetně oddílu a vložky (oddíl a vložka jsou při nahlédnutí do elektronické podoby výpisu 

z obchodního rejstříku uvedeny pod spisovou značkou, při vyhotovení pdf. / písemné verze jsou 

uvedeny výslovně) a identifikující údaj, byl-li přidělen (zejména identifikační číslo anebo daňové 

identifikační číslo) Jména členů statutárních orgánu ani výše základního kapitálu nejsou povinným 

údajem. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku než obchodním uvede údaj o svém zápisu do 

tohoto rejstříku, přičemž podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné 

evidence.  

Kromě údajů uváděných na obchodních listinách uveřejní akciová společnost na své internetové 

stránce i další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, např. člen koncernu uvede bez 

zbytečného odkladu existenci koncernu, vlastníkům prioritního dluhopisu oznámí představenstvo vždy 

také přes web úpis nových akcií, svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady a.s. 

uveřejní pozvánku na valnou hromadu (od roku 2014 musí být součástí pozvánky i návrh usnesení 

valné hromady), atd. 

Připomínáme, že i emaily jsou považovány za obchodní listiny a měli by obsahovat výše uvedené 

informace. 

Za předpokladu zřízení internetových stránek platí výše uvedené obdobně pro společnost 

s ručením omezeným a tyto pravidla se uplatní rovněž ve vztahu k závodu zahraniční kapitálové 

společnosti.   

Sankce 

V případě nesplnění povinnosti průběžného uveřejňování povinných skutečností způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dle zákona o obchodních korporacích hrozí podle zákona č. 304/2013 

Sb. o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob soudem uložená pořádková pokuta až 

100.000 Kč. Nesplní-li korporace tuto povinnost opakovaně, nebo pokud může mít takové neplnění 

závažné důsledky pro třetí osoby, může rejstříkový soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit její 

likvidaci. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-12-zari-2013-o-verejnych-rejstricich-pravnickych-a-fyzickych-osob-19736.html
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Další sankce se týká nezveřejnění informace o existenci koncernu členem koncernu. Pokud totiž 

členové koncernu nezveřejní informaci o existenci koncernu na svých internetových stránkách, 

nebudou se moci řídící osoby zprostit povinnosti uhradit újmu, kterou svým vlivem ovlivněné osobě 

způsobí.  

Další dílčí sankce se týka a.s., pokud svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady 

neuveřejní na internetových stránkách pozvánku na tuto valnou hromadu. Za určitých okolností je 

možné si představit, že by rozhodnutí takto svolané valné hromady bylo prohlášeno za neplatné pro 

jeho rozpor se zákonem nebo stanovami a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Palác Myslbek  

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by 

si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby 

k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., 

její partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 

 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

