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§ 243–255 Díl 1 – Obecná ustanovení / Díl 2 – Založení společnosti

HLAVA V
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Díl 1
Obecná ustanovení

§ 243
(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní 

kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.
(2) Firma obsahuje označení „akciová společnost“, 

které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo 
„a.s.“.

§ 244
(1) Společnost zachází za stejných podmínek se vše-

mi akcionáři stejně.
(2) K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvod-

né zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti 
nebo jiných akcionářů, se nepřihlíží, ledaže tento zákon 
stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetím osobám, kte-
ré na takováto právní jednání v dobré víře spoléhaly.

§ 245
Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vy-

dané společností, se kterými je spojen podíl na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, 
a dále cenné papíry vydané společností, se kterými je spo-
jeno právo takové cenné papíry získat.

§ 246
(1) Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. 

V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního 
zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapi-
tál v eurech.

(2) Výše základního kapitálu akciové společnosti je 
alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR.

§ 247
Emisní kurs akcie

(1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovi-
tá hodnota akcie.

(2) Emisní kurs kusové akcie nesmí být nižší, než je 
její účetní hodnota. Účetní hodnota kusové akcie se určí 
tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem vyda-
ných kusových akcií.

Emisní ážio

§ 248
(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá 

nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li 
částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vne-
seného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo val-
nou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se pl-
nění nejprve na emisní ážio.

(2) Pokud částka placená na splácení emisního kursu 
nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stano-
vami nebo valnou hromadou podle tohoto zákona nepo-

stačuje na splacení splatné části jmenovité nebo účetní 
hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně 
na splacení splatné části jmenovitých nebo účetních hod-
not jednotlivých akcií, ledaže stanovy určí jinak nebo je 
v souladu s nimi dohodnuto jinak.

§ 249
Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou 

nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcio-
náři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže 
stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento 
rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že 
se použije na tvorbu rezervního fondu.

Díl 2
Založení společnosti

§ 250
(1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. 

Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakla-
datel.

(2) Stanovy obsahují také 
a) fi rmu a předmět podnikání nebo činnosti,
b) výši základního kapitálu,
c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda 

a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, ane-
bo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, 
popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popří-
padě údaj, zda jsou akcie imobilizovány,

d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název 
a popis práv s nimi spojených,

e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasová-
ní na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé 
jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů 
vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií 
a celkový počet hlasů ve společnosti,

f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společ-
nosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů předsta-
venstva nebo dozorčí rady,

g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.
(3) Stanovy při založení společnosti obsahují také 

a) údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, 
za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emis-
ního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,

b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamži-
ku vzniku společnosti,

c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými 
vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, 
jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se 
za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo 
údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, 
a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého 
vkladu,

d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společ-
nosti,

e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se 
založením společnosti vzniknou,

f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů spo-
lečnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hro-
madou,

g) určení správce vkladů a


