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AKCIOVÁ SPOLEČNOST
je jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších forem podnikání. Jejím základem jsou podíly ve formě ………………………,
které jsou prodávány zájemcům – budoucím podílníkům. Ti na základě vlastněných …………………………… budou mít
možnost společnost řídit a podílet se na rozhodování o budoucích krocích společnosti. Podíl na řízení společnosti je vyjádřen
ve formě vlastnictví hlasu na ………………………………………………………………….
Podílníci jsou omezeně zodpovědní za případné neúspěchy společnosti, ale pouze do výše svého…………………………….
Založení klasické ………………………………………………………… není úplně složitý proces, ale vyžaduje určité znalosti
a hlavně hodně času. Ten je potřeba pro čekání na dokončení jednotlivých právních kroků a základně také k vyřízení všech
potřebností na jednotlivých úřadech a institucích.
Založení akciové společnosti (a.s.) může být provedeno jak ………………………….., tak …………………………………...
Na počátku je potřeba složit ……………………………………. ve výši ……………………… korun českých (pokud se jedná
o společnost s veřejnou nabídkou akcií, je povinnost …………………………………………………………. navýšena na
………………………………………. korun českých).
Dále je nutné provést první zasedání ……………………………………., kde se sejdou akcionáři, a bude provedena volba
orgánů společnosti. Po vložení vkladů a splacení …………………………………………………… může rejstříkový soud
povolit zapsání společnosti. Tímto krokem dojde k oficiálnímu vzniku společnosti, která od této chvíle může normálně
fungovat. Výkonné orgány nesmí zapomenout nechat schválit stanovy firmy, ve kterých je specifikován obor činnosti a
základní kapitál společnosti.
Stejně jako u čehokoli jiného, tak i u obchodních společností můžeme najít výhody a nevýhody. Většina z nich vyplývá
z podstaty a typu dané společnosti a některé jsou jen logickým důsledkem samotného faktu, že se jedná o podnikání, které
samo o sobě přináší velké výhody, ale také možná rizika.
VÝHODY: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
NEVÝHODY: ..............................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Akciová společnost, respektive její podílníci ………………………………………. za neúspěchy a finanční propady
společnosti vlastním majetkem. Ručí pouze …………………………………., který na počátku nebo v pozdější době při koupi
akcií vložili. Jedná se tedy o minimální riziko, které je nutné podstoupit při nákupu akcií.
Pokud se obchodování daří a navyšuje se majetek a obecně hodnotu, stoupá tak i hodnota akcií a jednotlivý akcionáři mohou
dostat podíl ze zisku celé společnosti ve formě …………………………………………………………………….
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Pokud ale dojde ke špatným rozhodnutím a společnosti se přestane dařit, bude klesat i nominální cena akcií – což pocítí
jednotlivý akcionáři.

Dle

……………………………………………………………

je

akciová

společnost

nucena

založit

a

vést

takzvaný ………………………………………………………………... Jeho výši určuje jak obchodní zákoník, tak stanovy
vlastní společnosti. Ty jsou sjednány na prvním zasedání valné hromady a na dalších zasedáních je možné je měnit.
Rezervní fond je společnost povinna vytvořit z čistého ……………………………... Vytvoření fondu musí být
uskutečněno z čistého zisku získaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém byl čistý zisk poprvé vytvořen. Zákon
ustavuje velikost vytvořeného fondu jako nejméně dvacet procent ze zisku, avšak maximálně deset procent hodnoty
základního kapitálu obchodní společnosti.
Je

nutné

odlišovat

dva

základní pojmy – ………………………… společnosti

a zánik společnosti.

………………………………….. obchodní společnosti je myšlen její výmaz z obchodního rejstříku a to k určitému dni.
Ovšem takovému zániku musí nutně předcházet proces …………………………………………….., který lze dále dělit na
jednotlivé fáze a dva hlavní způsoby.
Ony dva hlavní způsoby jsou zrušení společnosti bez likvidace a s likvidací. Důvody mohou být dobrovolné nebo nucené.
Mezi důvody pro ……………………………………………… o zrušení patří uplynutí doby, pro kterou byla společnost
založena; bylo dosaženo účelu, který byl v době založení společnosti vytyčen nebo o zrušení rozhodl kompetentní orgán
společnosti.
Důvody pro nucené rozhodnutí o ukončení jsou například tyto:


……………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………
Důvody pro zrušení bez likvidace jsou tyto:



…………………………… – dojde ke sloučení několika společností.



……………………………………………………….. – pokud některý z akcionářů vlastní devadesát a více procent akcií, je
možné na něj převést veškeré jmění společnosti. Ten pak musí finančně vypořádat zbytek akcionářů. Rozdělení společnosti –
společnost se rozdělí na několik jiných společností (a.s. nebo s r.o.).

Zdroj: Ready made akciové společnosti. In: Akciové společnosti [online]. 2012 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:
http://www.akciovespolecnosti.com/akciova-spolecnost-a-s/ready-made-akciova-spolecnost-a-s
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