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Povinnost zřídit internetové stránky pro 
akciové společnosti 

Akciovým společnostem ukládá zákon 
povinnost zřídit vlastní internetové stránky. 
Zákon tak implementuje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady č. 2007/36/ES, o výkonu 
některých práv akcionářů ve společnostech 
s kótovanými akciemi. Ačkoliv se směrnice 
soustředí pouze na akciové společnosti, 
jejichž cenné papíry byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, česká 
legislativa je přísnější a vztahuje povinnost 
zřízení internetových stránek na všechny 
akciové společnosti. 
 

Povinnost zřízení internetových stránek  
a zveřejňování pro obchodní korporace, 
které nejsou akciovými společnostmi 

Obchodní korporace, které jsou součástí 
koncernu 

Z § 79 odst. 3 ZOK vyplývá povinnost všem 
členům koncernu informovat na svých 
internetových stránkách o existenci takového 
koncernu. ZOK tak implicitně stanoví 
povinnost zřídit internetové stránky i pro jiné 
typy obchodních korporací než jsou akciové 
společnosti, např. také pro společnosti  
s ručením omezeným. Pokud se tak nestane  
a společnosti koncern veřejně nepřiznají, 
nemohou pak postupovat podle § 72 ZOK  

a vyloučí tím možnost zproštění se povinnosti 
hradit újmu způsobenou svým rozhodujícím 
vlivem.  

Ostatní korporace, které nejsou akciovými 
společnostmi a nejsou součástí koncernu 

Mimo výše uvedeného ZOK předpokládá, že 
pokud společnost s ručením omezeným, závod 
kapitálové společnosti nebo zahraniční 
družstvo nebo jeho pobočka zřídí internetové 
stránky, vztahují se na ně ustanovení  
o uveřejňování informací na internetu 
obdobně jako na akciové společnosti. Jelikož 
však slovo „obdobně“ může činit výkladové 
problémy, dovozuje se, že tato povinnost 
vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu  
a Rady č. 2009/101/ES, která stanoví 
povinnost zveřejnit na internetových 
stránkách společnosti pouze ty informace, 
které se uveřejňují na obchodních listinách, 
nikoli však informace jako jsou účetní závěrka 
či pozvánka na valnou hromadu. 

Tyto informace musí zveřejňovat také podle  
§ 435 občanského zákoníku každý podnikatel. 
Povinnost uveřejňovat informace na svých 
internetových stránkách tak mohou mít i 
komanditní společnosti či veřejné obchodní 
společnosti, pokud internetové stránky zřídily. 
Odborníci nevylučují, že se okruh informací, 
které společnosti budou muset zveřejnit, 
časem rozroste. To bude záviset zejména na 

 

S účinností nového zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK, zákon) mají všechny 
akciové společnosti, společnosti bez rozdílu právní formy, které jsou součástí koncernu, a 
ostatní společnosti, které si zřídily internetové stránky, povinnost zveřejňovat na nich 
všechny informace a dokumenty stanovené zákonem. 
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judikatuře soudů a odborné interpretaci 
dotčených ustanovení. 

 

 

 

 

 

 údaje, které jsou povinny uvádět na 
obchodních listinách, tzn. jméno, sídlo, 
údaje o zápisu do veřejného 
(obchodního) rejstříku včetně oddílu  
a vložky a identifikační číslo 

 prohlášení o příslušnosti ke koncernu 

 znalecký posudek dle § 91 ZOK 

 informace a dokumenty při přeměnách 
korporací, nezveřejní-li tyto informace 
jinak (dle zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev). 
 

Akciové společnosti navíc povinně zveřejní 

 účetní závěrku, alespoň 30 dnů před 
konáním valné hromady s uvedením doby  
a místa, kde je účetní závěrka  
k nahlédnutí  

 pozvánku na valnou hromadu společnosti, 
alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání.  
Toto ustanovení je kogentní a nelze jej 
vyloučit ve stanovách společnosti či určit 
jiný náhradní způsob svolávání valné 
hromady. ZOK již nevyžaduje publikaci 
v Obchodním věstníku a v celostátním 
deníku, namísto toho se zde opět odráží 
implementace směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2007/36/ES 

 výroční zprávu 

 zprávu o finanční asistenci dle § 312 ZOK 

 vysvětlení pro akcionáře dle § 358 ZOK 

 znění akcionářova protinávrhu dle § 362 
ZOK 

 výzvu k předložení akcií a oznámení  
o následcích spojených s prodlením dle 
zákona o některých opatřeních ke zvýšení 

transparentnosti akciových společností 
(nejpozději 3 měsíce před 30. 6. 2014). 

 

Podoba a zřízení internetových stránek  

Pokud obchodní korporace nedodrží povinnost 
zřídit internetové stránky a uveřejňovat na 
nich informace a dokumenty stanovené 
zákonem, může jí hrozit pokuta až do výše 
100.000 Kč. Tuto sankci stanovuje zákon o 
veřejných rejstřících fyzických a právnických 
osob. Obecně platí, že internetové stránky by 
měly být nezaměnitelné, snadno k dispozici  
a bezplatně přístupné. Dokumenty by měly 
být k dispozici v běžném formátu (např. pdf.) 
a umožňovat stažení dokumentu a jeho tisk.  

Zákon neupravuje způsob informování 
akcionářů, společníků či věřitelů, na které 
internetové stránce povinně uveřejňované 
údaje najdou. V zahraničí je typické,  
že obchodní rejstříky uvádějí i internetové 
stránky společností, avšak náš zákon  
o veřejných rejstřících fyzických  
a právnických osob s takovou možností 
nepočítá. Korporace však mají možnost 
požádat obchodní rejstřík o zápis internetové 
stránky jako o zápis skutečnosti, na které má 
obchodní korporace právní zájem (§ 25  
zákona o veřejných rejstřících fyzických  
a právnických osob), anebo uvést informaci  
o internetových stránkách ve svých stanovách, 
které povinně ukládají do Sbírky listin, a jsou 
tak veřejně přístupné. 

 

 

 

 

Všechny obchodní korporace bez rozdílu 
právní formy, které mají internetové 
stránky, na nich zveřejňují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonním 

čísle: 603 442 554  

e-mail: pechmannova@bdofinkonsult.cz 
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