
Resumé 
Tato diplomová práce se zaměřuje na stále relativně novou právní úpravu akcií a jejich 

druhů po rekodifikaci soukromého práva. Zkoumanou právní úpravou je především zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje základní úpravu akcií. 

Cílem této práce je zjistit, jaké existují při tvorbě druhů akcií limity smluvní 

autonomie, která byla rekodifikací značně rozšířena. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola představuje akcie jakožto 

cenný papír, respektive zaknihovaný cenný papír a základní charakteristiku akcií. Definuje 

také pojem stěžejní pro tuto diplomovou práci – druh akcií – a základní druhy akcií 

pojmenované zákonem o obchodních korporacích. 

Druhá kapitola se již zabývá samotným vytvářením druhů akcií a jeho limity. Popisuje 

smluvní autonomii – jednu ze základních zásad soukromého práva – a jednotlivé druhy 

omezení této svobody, kterými jsou jiné obecné zásady soukromého práva, zásady práva 

obchodního a akciového, ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích, zvláštní předpisy a judikatura soudů. Zabývá se tím, jaké druhy práv lze 

s akciemi spojit, zda lze koncipovat druhy akcií také na základě úbytku práva a zda lze 

vytvářet druhy akcií též spojováním akcií se zvláštními povinnostmi akcionářů. Dále 

rozebírá jednotlivé zvláštní druhy akcií a jejich přípustnost či nepřípustnost v současném 

českém právu. 

Třetí kapitola provádí komparaci českého práva s akciovým právem Velké Británie, 

jakožto právního řádu angloamerické právní kultury, a akciovým právem Španělska, jako 

zástupce kontinentálního právního řádu. Rozebírá hlavní prameny úpravy druhů akcií, 

kterými jsou Companies Act 2006 ve Velké Británii a Ley de Sociedades de Capital ve 

Španělsku. 

Čtvrtá kapitola hodnotí aktuální návrh Vlády České republiky na novelizaci zákona o 

obchodních korporacích, který by měl změnit i stěžejní ustanovení upravující druhy akcií, 

například navrhuje možnost odnětí jakéhokoli ze tří základních práv spojených s akcií a 

ruší úpravu kmenových akcií. 

Závěr shrnuje zjištěné poznatky, vyzdvihuje největší interpretační rozpory a nastiňuje 

některá možná řešení. Konstatuje také, v čem se shodují právní úpravy porovnávaných 

států, kterému z komparovaných právních řádů se spíše blíží česká úprava a v čem by se 

mohla inspirovat. 

 


