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Vážení  ředitelé společností a členové správních rad,

společnost LAAR, a.s., vydavatel deníku VALNEHROMA-
DY.CZ, přichází opět pro rok 2003 s velmi výhodnou nabíd-
kou, která, pevně doufám, osloví i Vaši společnost.

Nabízíme Vám nejjednodušší cestu, jak zveřejnit nejen 
oznámení o konání valné hromady v celostátním deníku 
podle §184 zákona č.513/1991 (Obchodní zákoník), ale 
i dále uvedené typy firemních oznámení.

I pro letošní rok přicházíme pro tato oznámení s nabídkou pevných paušálních 
cen, které představují výraznou slevu oproti pevným cenám v jiných denících. 
Pevná cena není navíc závislá na rozsahu oznámení. Bezkonkurenční je i doba 
zveřejnění a nabídka rozesílání avíz registrovaným uživatelům. Navíc celý in-
zerát podle Vašeho textu vyrobíme zdarma a uveřejníme za níže uvedené velmi 
příznivé ceny. V případě nutnosti oznámení zveřejníme v den dodání podkladů.

Objednávky (na zadní straně letáku) můžete zasílat poštou a faxem. Oznámení 
můžete také zaslat e-mailem na adresu oznameni@valnehromady.cz nebo ho 
vložit na www.valnehromady.cz do připravených formulářů (levý sloupec, sekce 
Oznámení, odkaz Zveřejnit oznámení). S konkrétními dotazy se na nás neváhej-
te obrátit, využijte k tomu prosím kontaktů uvedených v tomto letáku nebo na 
stránkách deníku www.valnehromady.cz.

Na další spolupráci se těší
Tomáš Kršík

oznameni@valnehromady.cz, 
VALNEHROMADY.CZ

Ceny inzerce pro firemní oznámení v deníku VALNEHROMADY.CZ

Typ oznámení Rozsah Doba zveřejnění Pevná cena

Oznámení o konání 
valné hromady

bez omezení 30 dní 5000,- Kč

Ostatní typy firem-
ních oznámení

bez omezení 30 dní 1000,- Kč

Ministerstvo informatiky ČR dokončilo tzv. 
Bílou knihu o elektronickém obchodu, která 
identifikuje zbývající legislativní bariéry 
rozvoje elektronického obchodu a přichází 
s konkrétními návrhy na jejich odstranění. 

Deník www.valnehromady.cz zveřejnil 
Bílou knihu spolu se zásadním vyjádřením 
ministra informatiky k plnění informační po-
vinnosti akciových společností v celostátně 
distribuovaném deníku na internetu. Více 
uvnitř listu.

VALNEHROMADY.CZ - první internetový de-
ník s certifikáty ISO 9001 a ISO 14001
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BÍLÁ KNIHA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Ze základních principů elektro-
nického obchodu:
-  Rozvoj elektronického obchodu by měl 

být stimulován především potřebami 
soukromého sektoru a na základě po-
žadavků a situace trhu.

-  Účast na elektronickém obchodu musí 
být umožněna všem díky existenci vol-
ného a otevřeného trhu.

-  Stát musí zajistit stabilní právní pro-
středí a rovné podmínky pro všechny 
subjekty a chránit veřejný zájem.

- Stát by měl podporovat i aktivity 
vedené soukromým sektorem a vzdě-
lávacími institucemi v oblasti ochrany 
spotřebitele, bezpečnosti informačních 
systémů a výměn informací mezi sub-
jekty na trhu. (Bílá kniha, strana 1)

Ze základních podmínek pro fun-
gování elektronického obchodu:
- přiznání potřebné validity a legality 

právním úkonům učiněným v elektro-
nické formě, zejména pak smluvním 
aktům;

- zakotvení možnosti právně relevantní 
elektronické komunikace (pomocí 
prostředků umožňujících dálkový 
přístup) a nakládání s elektronickými 
dokumenty (posílání, doručování, 
archivace);

- stanovení minimálních záruk nakládání 
s elektronickými dokumenty pro zajiš-
tění jejich bezpečnosti a bezpečnosti 
jejich přenosu;

- funkční právní rámec, který komplex-
ně upravuje prostředí elektronického 
obchodu, zrovnoprávňuje obchod 
elektronický s obchodem „tradičním“ 
a umožňuje jejich vzájemnou interope-
rabilitu. (Bílá kniha, strana 8-9)

Ministerstvo informatiky ČR dokončilo a k veřejné diskusi předložilo tzv. Bílou knihu 
o elektronickém obchodu. Diskuse byla ukončena 15.04. Deník www.valnehromady.cz 
zveřejnil Bílou knihu o elektronickém obchodu během měsíce května v rámci pravidelného 
seriálu. Zeptali jsme se ministra informatiky ČR Vladimíra Mlynáře: S jakým ohlasem se 
setkala diskuse? Jaká byla nejkritičtější poznámka? 
Připomínky, které jsme k Bílé knize obdrželi, jsou různého charakteru od paušálního za-
mítnutí Bílé knihy jako celku k návrhům drobných úprav textu. Obecně lze říci, že reakce 
podnikatelského sektoru byly spíše kladné v tom smyslu, že Bílá kniha je věcným ma-
teriálem, který identifikuje zbývající legislativní bariéry rozvoje elektronického obchodu 
a přichází s konkrétními návrhy na jejich odstranění.

Jak bude zajišťována realizace cílů a úkolů uvedených v Bílé knize o elektronickém obcho-
du?

Formou vládního usnesení k Bílé knize o elektronickém obchodu, které ukládá příslušným 
orgánům provést konkrétní opatření například v zákoně o elektronickém podpisu či záko-
ně o platebním styku a transponovat právní úpravu elektronického obchodu Evropských 
společenství, a to do konce tohoto roku. 

K otázce plnění  informační povinnosti akciových společností, konkrétně svolávání valných 
hromad v celostátně distribuovaném deníku na internetu bych se vás chtěla zeptat, zda je 
třeba odstranit nějaké legislativní překážky (zvláštní ustanovení vztahující se ke smlouvám 
uzavřeným elektronicky), nebo je to pouze problém interpretace konkrétní právní normy 
a odstranění tradičního vnímání některých tradičních institutů, resp. jejich restriktivní 
výklad? 

Obchodní zákoník stanoví představenstvu povinnost uveřejnit oznámení o konání valné 
hromady „vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně  
distribuovaném deníku určeném ve stanovách.“ Nejvyšší soud rozhodl, že za vhodný 
způsob uveřejnění lze považovat jakýkoliv informační zdroj obecně dostupný pro kaž-
dého akcionáře bez vynaložení nepřiměřené námahy. Samozřejmě je věc diskuse, co je 
to přiměřená námaha. Teoreticky záleží na tom, jaký způsob uveřejňování je uveden ve 
stanovách konkrétní akciové společnosti, ale fakt je, že by si věc zasloužila v zákoně jasné 
zpřesnění a definování možnosti svolávání valných hromad prostřednictvím Internetu. Je 
to jedna z věcí, které máme v plánu.

Kdy, jak a u jaké normy očekáváte příslušnou úpravu, autoritativní zásah, nebo to bude 
jen záležitost osvěty? Kdo by byl nejvhodnější „povolanou“ osobou, která by měla veřejné 
mínění ovlivnit?

Osvěta je dlouhodobým úkolem státu a odborného tisku. Označit jednoho konkrétního 
člověka či instituci nelze. 

Děkuji za rozhovor, Eva Vozábalová
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SLEDUJTE AKTUÁLNÍ NABÍDKU INZERCE NA WWW.VALNEHROMADY.CZ

VALNEHROMADY.CZ jsou 
registrovanou ochrannou 
známkou. 
Kupujte značkové zboží!®

Proč VALNEHROMADY.CZ?
www.valnehromady.cz nabí-
zejí akciovým společnostem 
jednoduchý, rychlý, levný 
a moderní způsob, jak splnit 
informační povinnost.
JEDNODUCHÉ
Stačí vaše firemní oznámení 
zadat do formulářů připrave-
ných na www.valnehroma-
dy.cz nebo odeslat e-mailem 
na adresu oznameni@valne-
hromady.cz nebo poslat faxem 
na číslo 381 415 519.
RYCHLÉ
Oznámení vám v případě nut-
nosti zveřejníme ještě v den, 
kdy nám doručíte text firemní-
ho oznámení. Standardní doba 
zveřejnění je na 2-30 dní.
LEVNÉ
Cena za zveřejnění pozvánky 
na valnou hromadu je 5000,- 
Kč, cena za ostatní typy 
oznámení je 1000,- Kč. Po 
úhradě zálohové faktury nebo 
po provedení on-line platby 
je vystavena faktura - daňový 
doklad a potvrzení o zveřej-
nění oznámení na www.valne-
hromady.cz
MODERNÍ
Špičkový design, dokonalé vy-
užití nejnovějších technologií 
a nejdelší zkušenosti s posky-
továním podobné služby v ČR.

Internetové projekty a služby LAAR, a.s. mají 
jako první v České republice zavedené systémy 
jakosti a ochrany životního prostředí. Audit 
a certifikaci provedla v březnu 2003 švýcarská 
pobočka nadnárodní certifikační agentury SGS.

Třetí rok provozu
Deník  VALNEHROMADY.CZ 
nabízí akciovým společ-
nostem služby zveřejnění 
firemních oznámení již třetí 
rok. VALNEHROMADY.CZ 
jsou ochrannou známkou 
a kvalitu poskytovaných 
služeb a vztah k životní-
mu prostředí dokládají 
certifikáty ISO 9001 a ISO 
14001.

Internetový deník VALNEHROMADY.CZ                  
s certifikáty ISO 9001 a ISO 14001




