
Abstrakt 

Podíly se jmenovitou hodnotou a bez jmenovité hodnoty v kapitálových 

společnostech 

Rozdělování základního kapitálu do podílů o určité jmenovité hodnotě je tradičním 

přístupem uplatňovaným v právní úpravě kapitálových společností v angloamerickém a 

kontinentálním právním systému. Toto pravidlo lze považovat za součást pravidel tvorby a 

udržení základního kapitálu, který se postupně vyvíjel zejména v 19. století v souvislosti se 

snahou zajistit ochranu věřitelů a společníků obchodní společnosti. 

Jmenovitá hodnota původně sloužila jako ukazatel částky, kterou se společník obchodní 

společnosti zavázal vložit do obchodní společnosti jako protiplnění za nabytí jejího podílu. 

Jmenovitá hodnota zároveň sloužila k určení rozsahu odpovědnosti společníka. Na konci 19. 

století se ve Spojených státech amerických začala objevovat kritika vyznačování jmenovité 

hodnoty na podílech, která posléze vyústila v zavedení podílů bez jmenovité hodnoty. Opuštění 

tradičního přístupu a zakotvení koncepce podílů bez jmenovité hodnoty se stala posléze určitým 

trendem či fenoménem, který se v 20. století postupně rozšiřoval do dalších jurisdikcí, například 

Austrálie, Singapuru, Nového Zélandu, Hongkongu. 

Cílem této disertační práce je zhodnocení budoucnosti pravidla, podle kterého se 

základní kapitál rozděluje do podílů o pevně stanovené jmenovité hodnotě, resp. zhodnocení 

udržitelnosti koncepce podílů se jmenovitou hodnotou v novodobých společenských a 

ekonomických podmínkách.  

První kapitola se věnuje vývoji moderních společností a objevení se zvyku připisovat 

podílům jmenovitou hodnotu. Druhá kapitola je věnována počátkům kritiky koncepce podílů 

se jmenovitou hodnotou a nedostatkům, které jí byly přičítány. Třetí kapitola poukazuje na 

rozdílné pohledy na koncepci podílů se jmenovitou hodnotou a koncepci podílů bez jmenovité 

hodnoty na počátku 20. století ve Spojených státech amerických. Čtvrtá kapitola pak pojednává 

o vybraných jurisdikcích, které prošly rekodifikací práva obchodních společností s cílem jeho 

modernizace. Tato kapitola také reflektuje tam uváděné úvahy nad zavedením koncepce podílů 

bez jmenovité hodnoty do právní úpravy. Pátá kapitola je věnována evropské právní úpravě 

práva obchodních společností a jejímu pohledu na koncepci podílů bez jmenovité hodnoty. O 

současném pohledu na fungování koncepce podílů se jmenovitou hodnotou a koncepce podílů 

bez jmenovité hodnoty a jejich pozitivním vlastnostem, stejně tak o rozlišování mezi pravými 

a nepravými podíly bez jmenovité hodnoty a o udržitelnosti koncepce podílů se jmenovitou 

hodnotou v evropském měřítku je pojednáváno v šesté kapitole. Závěrečná kapitola tvoří 



shrnutí zajímavých postřehů ohledně aplikace těchto koncepcí a zodpovězení otázky ohledně 

dalšího přínosu koncepce podílů se jmenovitou hodnotou. 

V závěrečných pasážích práce autorka shrnuje některé své poznatky. Autorka se 

domnívá, že v soudobých podmínkách koncepce podílů se jmenovitou hodnotou nenaplňuje 

svůj původní účel. Pro stávající podnikatelské prostředí představuje ve spojitosti s dalšími 

pravidly tvorby a udržení základního kapitálu administrativní zátěž, resp. obchodním 

společnostem při výkonu jejich podnikatelské činnosti ubírá na flexibilitě. Podle názoru autorky 

tzv. nepravé podíly bez jmenovité hodnoty, které jsou zakotveny v evropské právní úpravě, 

nepřinášejí zásadní změnu ve srovnání s podíly se jmenovitou hodnotou. Pokrok v právu 

obchodních společností ve smyslu jeho modernizace a přizpůsobení se novodobým 

požadavkům přináší koncepce pravých podílů bez jmenovité hodnoty. Autorka se však 

nedomnívá, že v evropském měřítku koncepce pravých podílů bez jmenovité hodnoty má 

prostor pro širší uplatnění. 
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