Právní stanovisko k terminologii řádné a mimořádné valné hromady
Mimořádná valná hromada – Loštice
Z důvodu, že společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., na valné hromadě, která se konala dne 23.6. 2014,
nepodřídila své stanovy zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se stále tato společnost řídí ustanoveními
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., rozeznával tři druhy valných hromad: řádnou, mimořádnou a náhradní.
Jednotlivé druhy se rozlišovaly podle druhu projednávaných věcí.
Řádná valná hromada se konala ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jedenkrát za rok a nejpozději do 6
měsíců od posledního dne účetního období. Vždy byla projednávána řádná účetní závěrka, dále se v tomto termínu
schvaloval návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, atd.
Jako mimořádná valná hromada byly označovány všechny valné hromady, které se svolávaly mimo termín konání
řádné valné hromady, a na kterých se neprojednávala řádná účetní závěrka, ale byly projednávány jiné záležitosti
spadající do působnosti valné hromady, které nesnesly odkladu.
Náhradní valná hromada se svolávala v případě, že řádná valná hromada nebyla schopna se usnášet. Ustanovení
§185/3 obchodního zákoníku ukládal tomu, kdo svolal valnou hromadu, která není schopná se usnášet, svolat
náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se svolávala novou pozvánkou nebo novým oznámením, přičemž
lhůta pro uveřejnění pozvánky byla zkrácena na 15 dní.
Jak je již výše uvedeno, společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se stále řídí režimem zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, proto i pozvánka na valnou hromadu, jež se bude konat dne 18.2. 2015 v Městském kulturním
středisku Loštice, Hradská 380, 789 83 Loštice nese označení „mimořádná“, jelikož se koná v souladu s výše uvedenou
definicí stále v intencích zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Řádná valná hromada – Rapotín
Jelikož vycházíme z předpokladu, že na mimořádné valné hromadě v Lošticích v Městském kulturním středisku, která
proběhne dne 18. 2. 2015, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. podřídí své stanovy zákonu č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, je druhá pozvánka na valnou hromadu již koncipována na základě terminologie upravené
v tomto zákoně.
Zákon o obchodních korporacích rozlišuje již pouze dva druhy valných hromad, a to řádnou a náhradní.
Mimořádná valná hromada byla jako pojem zrušena, jelikož často docházelo k mystifikaci ohledně důležitosti
projednávané věci. Název valné hromady naznačoval mimořádnou situaci ve společnosti, i když se například jednalo o
běžnou záležitost, jejíž projednání a schválení bylo svěřeno valné hromadě.
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Rozdíl mezi řádnou a náhradní valnou hromadou je dán přímo zákonem. Náhradní valná hromada se svolává vždy,
není-li řádná valná hromada schopna usnášení. Náhradní valná hromada v tomto případě nahrazuje řádnou valnou
hromadu. Charakteristické pro náhradní valnou hromadu je, že její pořad jednání musí být shodný s tím, který byl
předkládán k projednání na řádné valné hromadě. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet vždy, bez ohledu na
zákonem stanovená pravidla nebo stanovami předepsaná pravidla. Výjimkou je, že stanovy určují zvláštní pravidla
usnášení pro náhradní valnou hromadu. Všechna ostatní pravidla o řádné valné hromadě jsou platná i pro náhradní
valnou hromadu.
V rámci nové úpravy zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude každá valná hromada řádná,
pod podmínkou, že bude schopná se usnášet.
Pozvánka na valnou hromadu – druh valné hromady:
V textu pozvánky musí být vždy označení druhu valné hromady (rozlišení mezi řádnou a náhradní). Pozvánka nesplní
předepsané náležitosti, pokud bude chybět označení valné hromady, nebo pokud bude valná hromada označena
nesprávně, což může být důvodem pro dovolání se neplatnosti usnesení valné hromady. V původní úpravě se přitom
jednalo pouze o nepodstatné porušení práva, pro které soud nemohl prohlásit usnesení valné hromady za neplatné.

V Olomouci dne 5.2. 2015
Mgr. Darina Šedivá Kunzfeldová
advokátka
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