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ÚVOD 
Smluvní autonomii při konstrukci druhů akcií a její limity jsem si zvolila jako téma 

diplomové práce proto, že se jedná o problematiku velmi aktuální, pestrou a s velkým 

prostorem pro diskuzi a různé právní názory, a to zvláště po rekodifikaci soukromého 

práva, která se v mnohém dotkla cenných papírů včetně akcií. Přestože je rekodifikace 

soukromého práva účinná již od roku 2014, tedy více než 4 roky, dovolím si ji v této práci 

stále označovat za novou, neboť se s ní právní praxe stále ještě sžívá a výkladem a 

prostřednictvím soudní judikatury hledá odpovědi na nejasnosti aktuální právní úpravy. 

Akcie představuje komplikovaný institut obchodního práva, který není právními 

normami upraven do všech detailů. Zákonodárce relativně stručnou úpravou akcií a jejich 

druhů dává možnost různého výkladu právních norem a toho, jaké druhy akcií lze 

konstruovat. Velká volnost ponechaná v této oblasti na rozhodnutí osob soukromého práva 

a jejich vůli upravit si vlastní právní poměry ctí základní zásadu prostupující celou sféru 

soukromého práva, a to autonomii vůle a s ní spojenou smluvní autonomii. Ta však není 

neomezená a je spekulativní, kde jsou její hranice. O tom ostatně vypovídá rozdílnost 

v názorech odborníků na akciové právo. 

Vzhledem k nejasnostem, které právní úprava účinná od roku 2014 přinesla, je nutné 

pátrat v judikatuře, která bude tuto oblast významně dotvářet. Nepochybně je zde také 

prostor pro novelizaci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a obchodních družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o obchodních korporacích), aby došlo k jednoznačnému určení mezí 

smluvní autonomie a odstranil se tak tento nedostatek v právní jistotě subjektů obchodního 

práva. Tuto potřebu novelizace dokládá také vládní návrh zákona, kterým by měl být 

pozměněn zákon o obchodních korporacích. Zatím v mnoha případech musí subjekty 

vsázet na přiklonění se k jedné či druhé skupině odlišných názorů, aniž by měly jistotu, že 

v případě vzniku soudního sporu bude soud na problematiku nahlížet totožně.  

Tato diplomová práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. 

V první kapitole bude představena akcie jako cenný papír, práva, která jsou s ní 

spojena, a základní druhy akcií. 

V druhé kapitole se budu zabývat již samotnou konstrukcí druhů akcií a jejími 

omezeními. Nejprve bude vysvětlen pojem smluvní autonomie, poté budou rozebrány 

jednotlivé limity včetně toho, jaká zvláštní práva lze s akciemi spojit nebo zda lze 
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koncipovat zvláštní druh akcií na úbytku práv či připojování zvláštních povinností. Na 

konci kapitoly budou probrány jednotlivé druhy akcií se zvláštními právy a jejich 

přípustnost či nepřípustnost v českém právním řádu. 

Ve třetí kapitole bude provedeno porovnání se zahraniční právní úpravou akcií a 

smluvní autonomií v této oblasti, a to s právem Velké Británie a právem španělským. Tyto 

dva právní řády jsem zvolila, protože považuji za vhodné komparovat české právo 

s právním řádem téže právní kultury, tj. kontinentální, kam spadá španělský právní řád, a 

odlišného typu právní kultury, angloamerické, kam se řadí britské právo. 

Ve čtvrté kapitole provedu hodnocení nejnovějšího návrhu zákona, kterým by měla být 

novelizována mimo jiné právě úprava akcií a jejich druhů, a provedu porovnání, do jaké 

míry se novelizace shoduje s mými závěry z této práce. 

Z metod jsem ke zpracování této diplomové práce zvolila rešerši literatury a dalších 

zdrojů, analýzu právních předpisů, judikatury a návrhu novelizujícího zákona. Dále budu 

využívat metodu deskriptivní a metodu komparativní. Bude provedena právní komparace 

vybrané problematiky s dřívější českou právní úpravou a s úpravou právních řádů Velké 

Británie a Španělska. Na závěr provedu syntézu zjištěných poznatků. 

Hlavním cílem této práce je objasnit, kam až sahá svoboda subjektů v podobě smluvní 

autonomie při formulaci vlastních druhů akcií a jak je tento princip limitován ustanoveními 

právních norem a jinými omezeními, a dále určit, které z typizovaných (ač českým 

zákonem nepojmenovaných) druhů akcií český právní řád připouští a které nikoli. K 

mým cílům patří také návrh možných vhodných úprav zákona o obchodních korporacích a 

ohodnocení změn navrhovaných Vládou České republiky v jejím návrhu zákona 

novelizujícím právní úpravu akcií. 

Hypotézou, ze které při vytváření této práce budu vycházet, je, že přestože byla 

smluvní autonomie po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 značně rozšířena, 

zdaleka není v oblasti akciového práva neomezená. Předpokládám, že akcie nemohou být 

ochuzeny o některá práva pro ně zcela typická, jako je právo na podíl na zisku, právo na 

podíl na likvidačním zůstatku, právo hlasovat na valné hromadě, právo účastnit se valné 

hromady nebo právo akcionáře na informace. Ačkoli mohou být v některých případech 

oddělena, musí toto oddělení vycházet ze zákona, jinak by takové cenné papíry ztratily 

vlastnosti typické pro povahu akcie. 

Dalším předpokladem této diplomové práce je, že s akciemi nelze spojit neomezený 

okruh práv. Domnívám se, že s akciemi je možné spojit pouze určitá práva, jejichž povaha 
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to dovoluje. Zároveň v tomto ohledu předpokládám také limitaci zejména korektivem 

dobrých mravů. Při srovnání se španělským a britským akciovým právem pak 

předpokládám více shodných prvků českého právního řádu se španělským, neboť se jedná 

o právní řády téhož typu právní kultury. 
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1 AKCIE 

1.1 Cenné papíry a jejich právní úprava 
Rekodifikace soukromého práva účinná od roku 2014 se v mnohém dotkla také 

cenných papírů, a to včetně akcií. Došlo k inkorporaci obecné úpravy cenných papírů do 

občanského zákoníku a úpravy akcií do zákona o obchodních korporacích. Zrušena byla 

dřívější úprava cenných papírů – zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 

Cenné papíry jsou nově v občanském zákoníku definovány jako „listina, se kterou je 

právo spojeno takový způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny 

uplatnit ani převést.“ 1  Dřívější úprava neobsahovala definici cenných papírů, ta byla 

pouze doktrinální. Z ustanovení § 489 občanského zákoníku i systematiky zařazení úpravy 

cenných papírů v občanském zákoníku vyplývá, že cenný papír je zvláštní druh věci.2 

Rekodifikací se také upustilo od rozlišování podoby cenného papíru. Cenným papírem 

je dle současné úpravy pouze v § 514 občanského zákoníku definovaná listina. 

Zaknihovaný cenný papír již nespadá do kategorie cenných papírů, nýbrž se jedná o 

kategorii samostatnou. Jde o zápis v příslušné evidenci nahrazující cenný papír, pokud ten 

nelze převést jinak než změnou zápisu v takové evidenci.3 Nicméně i na tento zápis se 

použijí přiměřeně ustanovení o cenných papírech.4 Nutno podotknout, že zákonodárce ne 

vždy důsledně rozlišuje tyto dva pojmy.5 

1.2 Pojem akcie 
Zákonodárce vymezil akcii v § 256 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jako 

„cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako 

společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na 

jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.“ 

1 Ustanovení § 514 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále citováno jen jako občanský zákoník). 
2 Že se jedná o věc v právním smyslu, říká také důvodová zpráva k občanskému zákoníku 
v komentáři k § 516 občanského zákoníku. 
3 Ustanovení § 525 odst. 1 občanského zákoníku. 
4 Ustanovení § 525 odst. 2 občanského zákoníku. 
5 I proto novela zákona o obchodních korporací navrhovaná Vládou České republiky doplňuje 
pojem zaknihované akcie a zaknihované cenné papíry do různých ustanovení zákona o 
obchodních korporacích, aby odstranila nejasnosti. 
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Nejen z této definice, ale i z § 245 zákona o obchodních korporacích plyne, že je akcie 

účastnickým neboli korporačním cenným papírem. Jako taková může být vydána výhradně 

akciovou společností a představuje podíl na společnosti, jejím řízení, zisku a likvidačním 

zůstatku. 

Dále lze akcii označit za cenný papír deklaratorní či nedokonalý, neboť práva 

akcionáře vznikají již před vydáním akcie. Akcii je možné vydat až po úplném splacení 

emisního kurzu.6 Již před jejím vydáním však vznikají akcionáři práva a povinnosti. Ta 

nahrazují nesplacenou akcii7 (dosud neexistující, tzv. neztělesněnou8) a jsou převoditelná 

cessí.9 Společnost má také možnost, určí-li tak ve stanovách, vtělit tato práva a povinnosti 

z dosud nesplaceného vkladu v akciové společnosti do jiného druhu cenného papíru – 

zatímního listu. 

Akcie může být vydána jako cenný papír i jako zaknihovaný cenný papír. 

Specifické je označení formy akcie, které se odchyluje od běžného pojmenování forem 

cenných papírů. Rozlišujeme dvě formy akcií: 

a) akcie na majitele (které jsou cenným papírem na doručitele) a 

b) akcie na jméno (které jsou cenným papírem na řad). 

Toto označení formy bylo zachováno v zájmu kontinuity terminologie akciového 

práva s předchozí právní úpravou.10 

Další odlišností od obecné úpravy formy je, že ačkoli se forma u zaknihovaných 

cenných papírů nerozlišuje,11 zákon o obchodních korporacích v § 263 odst. 1 stanoví pro 

akcie opak a ukládá dělení také zaknihovaných akcií dle formy na majitele a na jméno. To 

i přesto, že není možné, aby u zaknihované akcie nebyl v příslušné evidenci údaj o jejím 

6 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 181. 
7 Jak uvádí důvodová zpráva k občanskému zákoníku v komentáři k § 264 až § 293, zákon 
užívá legislativní pojem „nesplacená akcie“, nejedná se však o cenný papír, nýbrž označení 
obligace, „která akcionáři vznikla tím, že ve společnosti převzal členství (případně zvýšil 
dosavadní).“ 
8 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 183. 
9 Ustanovení § 256 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
10 Viz § 156 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen obchodní zákoník). 
11 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – 
podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 
2016. 735 stran, str. 336. 
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vlastníku, forma akcie se u zaknihovaných akcií nemusí v evidenci uvádět 12  a zákon 

stanoví specifický způsob jejich převodu. Základní znaky dle kterých se rozlišují formy 

cenného papírů, tedy způsob převodu a uvedení jména oprávněné osoby na cenném papíru 

jsou tak zde i přes dělení dle formy potlačeny speciální úpravou. Je diskutabilní, jaký 

smysl rozlišování formy u zaknihovaných akcií má. 

1.3 Práva a povinnosti spojené s akcií 
Akcie jakožto účastnický cenný papír představuje podíl akcionáře v akciové 

společnosti a práva jemu plynoucí z účasti na ní. Jde zejména o právo podílet se na řízení 

společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku. Ta zahrnují další, dílčí práva akcionáře.  

Je jím zejména hlasovací právo, resp. právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 

Toto právo mohou stanovy omezit maximálním počtem hlasů kumulovaných v rukou 

jednoho akcionáře, případně i jím ovládaných osob.13 

Akcionáři mají také právo na vysvětlení. Mohou požadovat a jsou oprávněni obdržet 

na valné hromadě informace týkající se společnosti a jí ovládaných osob. Dále se právo 

podílet se na řízení společnosti projevuje v právu uplatňovat návrhy a protinávrhy na valné 

hromadě, v právech kvalifikovaných akcionářů domáhat se svolání valné hromady a 

projednání jimi navržených záležitostí nebo možnosti podání akcionářské žaloby. 

Kromě toho jsou s akcií spojena i další práva, např. ta, která umožňují akcionáři 

zachovat si své postavení ve společnosti při zvyšování základního kapitálu, zejména 

přednostní právo na upsání nových akcií, přednostní právo na získání vyměnitelných nebo 

prioritních dluhopisů a právo podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 

společnosti.14 Mezi další práva patří také právo majoritního akcionáře ve smyslu § 375 

zákona o obchodních korporacích požadovat svolání valné hromady za účelem rozhodnutí 

o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto majoritního akcionáře 

(tzv. squeeze-out) nebo naopak právo odkupu účastnických cenných papírů minoritních 

akcionářů majoritním akcionářem (tzv. sell-out) a jiná akcionářská práva. 

Právní nauka se rozchází v názoru, jaká další zvláštní práva mohou být s akciemi 

spojena. Část odborníků se přiklání k tomu, že v duchu smluvní autonomie mohou být 

12 ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 521. 
13 Ustanovení § 353 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
14 PAULY, J. Několik poznámek k pojmu akcie. In Právo, obchod, ekonomika. V. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, str. 337. 
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s akciemi spojena práva široké škály včetně například práva na užívání parkovacích míst 

ve vlastnictví společnosti, práva na slevu na výrobky společnosti apod. Druhá skupina se 

pak domnívá, že okruh práv, která lze spojit s akcií, je značně omezenější, a to na práva 

úzce související s účastí akcionáře ve společnosti. Důvody pro i proti těmto skupinám 

názorů budou rozebrány dále v této práci. 

1.4 Druhy akcií 
Pro analýzu druhů akcií je klíčovým krokem nejprve definovat pojem druh akcie. 

Zatímco stará právní úprava druh akcie nedefinovala a přenechala tuto úlohu jurisprudenci, 

zákon o obchodních korporacích definuje druh akcie jako množinu akcií se zvláštními 

právy, s nimiž jsou spojena stejná práva.15 

Z této definice však při užití jazykového výkladu a logického argumentu a contrario 

vyplývá, že kmenové akcie, jakožto akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, 

nejsou druhem akcií.16 Dle obecně panujícího názoru je však nutné chápat i kmenové akcie 

jako skupinu akcií, s nimiž jsou spojena stejná práva, a tudíž vytváří druh akcií, navíc druh 

základní. 17  Ztotožňuji se s názorem R. Kříže, že vhodným řešením této legislativní 

nepřesnosti by bylo vypuštění fráze „se zvláštními právy“, čímž by definice druhů akcií 

zněla: „Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.“18 Dle mého by 

takové znění bylo naprosto korektní a vyhovující. 

Akcie bychom obecně mohli podle kritéria, zda se s nimi pojí zvláštní práva či nikoli, 

rozdělit na akcie kmenové a zvláštní druhy akcií. 

Při rekodifikaci soukromého práva byl v rámci rozšíření smluvní autonomie zrušen 

numerus clausus druhů akcií. Zatímco § 155 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), výslovně zakazoval 

vydávat jiné druhy akcií, než které zákon jmenovitě upravoval, zákon o obchodních 

korporacích v § 276 pouze demonstrativně uvádí příklady některých možných druhů akcií. 

15 Ustanovení § 276 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
16 Shodně se vyjadřuje také KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní 
úpravy obsažené v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 
2013, č. 4. 
17  Viz ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 535, také KŘÍŽ, 
R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně o 
obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
18 To by odpovídalo např. španělské zákonné definici, která v překladu zní: „Akcie, s nimiž je 
spojen tentýž soubor práv, tvoří jeden druh.“  
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Pojmenovány jsou zákonem o obchodních korporacích pouze dva druhy akcií,19 a to akcie 

kmenové a prioritní. Ostatní, které uvádí příkladem, jsou akcie se zvláštními právy, s nimiž 

může být „spojen zejména rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku nebo na 

likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů.“20 

Akcie tak nově můžeme dělit na zákonem pojmenované a nepojmenované. S dalšími 

pojmenovanými druhy akcií se setkáme v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech (dále jen zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech), který upravuje akcie zakladatelské a akcie investiční, jež jsou 

emitovány zvláštním případem akciové společnosti. Ostatní druhy akcií jsou 

nepojmenované a závisí na vůli zakladatelů společnosti a akcionářů, jaká zvláštní práva 

s nimi spojí. 

V současnosti účinná právní úprava tak značně rozšířila okruh druhů vydávaných 

akcií. Do rekodifikace soukromého práva byl vývoj naopak spíše restriktivní a postupnými 

úpravami docházelo k zužování druhů akcií, až bylo možné vydávat pouze akcie kmenové 

a prioritní.21 Tento trend byl nastolen zákonodárcem v duchu ochrany akcionářů a třetích 

osob, kteří měli relativně vysokou míru právní jistoty, neboť díky striktní úpravě druhů 

akcií mohli jak akcionáři, tak třetí osoby, např. kupující akcie, jednoduše předvídat, jaká 

práva jsou s akcií spojena. 

Současná úprava vychází vstříc vůli zakladatelů, respektive akcionářů akciové 

společnosti vytvářet vlastní druhy akcií a spojovat s nimi i zvláštní práva. Je to však krok 

na úkor právní jistoty subjektů. 

Je nutné poznamenat, že rozhodování o druhu akcií není jevem nastupujícím pouze při 

zakládání společnosti. Nový druh akcií může být vytvořen také za trvání akciové 

společnosti, a to buď vydáním nových akcií nebo změnou druhu stávajících akcií.22 

I přeměna druhu stávajících akcií je totiž možná, pokud jsou splněny zákonné 

požadavky. Základní podmínkou je, že dojde ke změně stanov společnosti, neboť druhy 

akcií a práva s nimi spojená je nutno definovat ve stanovách společnosti. 

19  Respektive tři druhy akcií. V podstatě i úrokové akcie můžeme označit za zákonem 
pojmenované, byť je zákon jmenuje jen v kontextu jejich zákazu. 
20 Ustanovení § 276 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 
21 DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P.; KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-587-2, str. 118. 
22  KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
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Jeden druh akcií zákon o obchodních korporacích explicitně zakazuje. Vydávány 

nesmí být akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok bez ohledu na výsledek 

hospodářské činnosti společnosti, tzv. úrokové akcie. K nim blíže v následujících 

kapitolách. 

1.4.1 Kmenové akcie 

Kmenové akcie jsou, jak již bylo výše řečeno, pojmenovanými akciemi. Jedná se o 

akcie s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, tzn. jde o jakýsi základní druh akcií, 

pokud jej takto vymezíme oproti jiným druhům, s nimiž se váží zvláštní práva. To však 

neznamená, že každá akciová společnost musí nutně kmenové akcie emitovat. 

Kmenové akcie připadají v úvahu ve třech případech řešení druhů emitovaných akcií. 

O kmenové akcie se jedná v případě, že společnost nevyužije možnost vytvořit žádný 

zvláštní druh akcií a uplatní se tak dispozitivní úprava § 276 odst. 2 věta druhá zákona o 

obchodních korporacích. Dále kmenové akcie připadají v úvahu, pokud společnost bude 

emitovat akcie alespoň dvou druhů, přičemž jeden z nich bude základní, tedy akcie 

kmenové, a druhý a případně další druh akcií bude spojen pouze s takovými zvláštními 

právy, které nebudou znamenat odpovídající úbytek práv jiných akcionářů. Konečně třetí 

případ, kdy mohou kmenové akcie ve společnosti existovat vedle zvláštních druhů, je, 

když vedle kmenových akcií budou vydány alespoň dva zvláštní druhy akcií, které budou 

vzájemně kompenzovat přírůstek a úbytek práv, která by s nimi byla spojena, kdyby se 

jednalo o kmenové. Jen tak mohou zůstat zbylé akcie nedotčeny na právech s nimi 

spojenými (i jejich kvantitě) a jedině tak mohou zbylé akcie zůstat kmenovými. 

Práva spojená s akcií jsou totiž definována nejen z hlediska kvalitativní stránky 

(tzn. druhu práv s nimi spojenými), ale také stránkou kvantitativní, tj. rozsahem těchto práv 

určeným počtem či procenty, zlomky nebo násobky.23 Jako zvláštní právo je tak nutné 

vykládat i právo běžně spojené s akcií, které má ale větší rozsah, než by mělo, pokud by se 

jednalo o kmenovou akcii s rozsahem práv stanoveným dle dispozitivní úpravy zákona. 

Tento rozsah se vždy zjišťuje poměřením s rozsahem, které by právo mělo, pokud by ve 

společnosti byla uplatněna dispozitivní úprava zákona o obchodních korporacích. 

Přestože jsou kmenové akcie označovány za základní druh akcií, neznamená to, že 

každá akciová společnosti musí kmenové akcie vydat. Postačí totiž, aby se všemi akciemi, 

23 ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, str. 84. 
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které společnost vydala, bylo spojeno zvláštní právo na určitý druh informací, a už se bude 

jednat o zvláštní druh akcií. Nic takovéto eliminaci kmenových druhů akcií nebrání. 

Pokud se tedy společnost rozhodne spojit všechny své akcie s některými zvláštními 

právy, nebude mít žádné akcie kmenové. Při koncepci takové skladby akcií je však vždy 

třeba mít na paměti ostatní omezující pravidla, zejména že „akcie, s nimiž není spojeno 

hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn jejich jmenovitých hodnot 

nepřesáhne 90 % základního kapitálu.“24 

Vzhledem k možnosti uplatnit vůli akcionářů a spojit s akciemi nejrůznější práva, 

může dojít k tomu, že tato vůle bude z právního hlediska vadně projevena ve stanovách 

společnosti, kde musí být druhy akcií specifikovány. Proto existuje korekční mechanismus, 

a to možnost obrátit se na soud, aby určil, jaká práva jsou s akcií spojena. Existují-li 

pochybnosti o tom, jaká zvláštní práva jsou do akcie vtělena, a nelze-li je jednoznačně 

určit, soud bude judikovat, že taková akcie je kmenová. Soud rozhoduje na návrh akciové 

společnosti nebo některého z jejích akcionářů.25 

1.4.2 Prioritní akcie 

Prioritní akcie je dalším pojmenovaným druhem akcií výslovně upraveným v § 278 a 

násl. zákona o obchodních korporacích. S tímto druhem akcií se pojí zvláštní přednostní 

právo, a to „přednostní právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na 

likvidačním zůstatku společnosti.“26 

Prioritní právo na podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku může být definováno 

různým způsobem. Například tak, že akcionáři vlastnící prioritní akcie budou mít právo na 

dividendu, i když se jiným akcionářům dividenda vyplácet nebude, nebo že se nad rámec 

standartní dividendy bude vyplácet ještě tzv. superdividenda 27  či že budou mít právo na 

přednostní výplatu podílu na zisku, apod. Prioritní akcie lze stavět i na kombinaci 

uvedených příkladů práv, např. spojením přednostní výplaty a superdividendy.28 Musí však 

24 Ustanovení § 279 zákona o obchodních korporacích. 
25 Ustanovení § 277 odst. 1 písm. a) a b) zákona o obchodních korporacích. 
26 Ustanovení § 278 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
27 DVOŘÁK, T. Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva – základní otázky jejich 
klasifikace. In Právo, obchod, ekonomika. V. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 
2015, s. 135. 
28 ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 539. 
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být zároveň dodrženy zákonné podmínky rozdělení zisku v ustanovení § 350 zákona o 

obchodních korporacích. 

V prioritních akciích není vtěleno hlasovací právo, pokud stanovy neurčí jinak. Mlčí-li 

tedy stanovy o hlasovacím právu spojeném s prioritními akciemi, jde o akcie bez 

hlasovacího práva. Tento přístup zákonodárce je opačný oproti předchozí právní úpravě, 

která v obchodním zákoníku stanovila, že s prioritními akciemi naopak je hlasovací právo 

spojeno, nevyloučili-li to stanovy.29 

Vydání prioritních akcií je však limitováno, aby nedošlo k absurdnímu případu, kdy by 

ve společnosti existovaly pouze akcie bez hlasovacích práv nebo pouze nepřípustně malý 

počet akcií s hlasovacími právy. Souhrn jmenovitých hodnot akcií, s nimiž není spojeno 

hlasovací právo, proto smí činit maximálně 90 % základního kapitálu. To je opět výrazný 

posun vzhledem k úpravě starší, která umožňovala existenci prioritních akcií bez 

hlasovacího práva maximálně ve výši 50 % základního kapitálu.30 

Ovšem i v případě, že s akcií není spojeno hlasovací právo, neplatí toto pravidlo 

bezezbytku. I vlastníci prioritních akcií bez hlasovacího práva mají za naplnění podmínek 

stanovených zákonem právo hlasovat na valné hromadě. Jedná se o případ, kdy zákon o 

obchodních korporacích vyžaduje hlasování podle druhů akcií.31 Dále vlastník prioritní 

akcie bez hlasovacího práva nabývá dočasně právo hlasovat na valné hromadě, pokud je 

valnou hromadou rozhodnuto o tom, že nebude vyplacen přednostní podíl na zisku, nebo 

pokud dojde k prodlení s výplatou podílu na zisku, do doby, kdy valná hromada rozhodne 

o vyplacení přednostního podílu na zisku anebo kdy dojde k jeho vyplacení.32 

1.4.3 Další akcie se zvláštními právy 

Další možné druhy akcií již závisí na volbě jednotlivých akciových společností, 

respektive jejich akcionářů. Zákon o obchodních korporacích demonstrativním výčtem 

navrhuje další varianty akcií, aniž by je již konkrétně pojmenovával. Za zvláštní práva 

uvádí právo na „rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku nebo na likvidačním 

zůstatku, anebo rozdílnou váhu hlasů.“33 Tím je zde opět zdůrazněno, že za zvláštní právo 

29 Ustanovení § 159 odst. 3 obchodního zákoníku. 
30 Ustanovení § 159 odst. 3 obchodního zákoníku. 
31 Ustanovení § 278 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
32 Ustanovení § 280 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
33 Ustanovení § 276 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 
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se nepovažuje pouze právo nikoli běžného charakteru, ale také právo v jiném než 

standartním rozsahu. 

Zákon o obchodních korporacích navíc explicitně vyzdvihuje možnost svázat akcie o 

téže jmenovité hodnotě s různými zvláštními právy. 

Akciové společnosti však nejsou zcela neomezeny při konstrukci vlastních druhů akcií, 

naopak jsou v mnoha ohledech limitovány. Právě střet obecně formulovaného principu 

smluvní autonomie a limitů daných jinými právními principy a konkrétními ustanoveními 

právních norem budou předmětem zkoumání v následujících kapitolách této práce. 

2 TVORBA DRUHŮ AKCIÍ A JEJÍ LIMITY 

2.1 Smluvní autonomie 
Smluvní autonomie je jednou z nejvýznamnějších zásad a v soukromém právu je 

projevem ústavní zásady legální licence, tj. že každému je dovoleno vše, co není zákonem 

zakázáno. 34  Úzce souvisí s pojmem autonomie vůle, která je základní zásadou, z níž 

vychází úprava nejen občanského práva, ale celého práva soukromého, a která byla 

hlavním východiskem při tvorbě občanského zákoníku z roku 2012. Autonomie vůle je 

širší pojem než smluvní autonomie, nese v sobě kromě smluvní autonomie také autonomii 

vůle v oblasti vlastnického práva a práva dědického. 

Autonomie vůle umožňuje osobám brát se o své vlastní štěstí tím, že budou samy 

rozhodovat o svých záležitostech. Z toho plyne také potřeba co nejmenší míry regulace 

v soukromém právu a dispozitivnosti převážné části norem soukromého práva. 

Dispozitivní normy stanoví pravidla chování pouze pro případ, že si subjekty neupraví 

poměry po svém na základě shodné vůle jednajících stran. 

Soukromoprávní úprava sestává převážně z dispozitivních ustanovení. Občanský 

zákoník zásadu dispozitivnosti v § 1 odst. 2 definuje tak, že „nezakazuje-li to zákon 

výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou 

ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, 

včetně práva na ochranu osobnosti.“ 

Ačkoliv se takto formulované vymezení dispozitivní úpravy jeví jako velmi jasné a 

výstižné, problematické je v některých případech určení, zda jde o kogentní či dispozitivní 

34 Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
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ustanovení občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích. Tam, kde zákon 

výslovně stanoví pro určité ustanovení či jejich soubor, že se od úpravy odchýlit nelze, je 

kogentnost jasná. Méně zřejmé je pak toto rozlišení zejména tam, kde je nutné posoudit, 

zda je samotné (jakékoliv) odchýlení se od zákona v rozporu s dobrými mravy či veřejným 

pořádkem a předmětné ustanovení má tedy kogentní povahu. Někdy se na tom neshodne 

ani odborná veřejnost. 

2.2 Limity tvorby vlastních druhů akcií 
Při rekodifikaci soukromého práva jsme zaznamenali velký posun ve prospěch 

smluvní autonomie. V oblasti cenných papírů obzvlášť, neboť byl zrušen jak numerus 

clausus druhů cenných papírů, tak také numerus clausus druhů akcií. Tato svoboda daná 

do rukou subjektů práva však nemůže být zcela neomezená, neboť by to bylo proti právní 

jistotě ostatních subjektů a mohlo by dojít ke střetu s dobrými mravy a veřejným 

pořádkem. 

Přihlédneme-li k tomu, že akciové společnosti jsou koncipovány jako velké 

společnosti, často s velkým počtem akcionářů a množstvím akcií, které jsou obchodovány, 

je nutné tuto smluvní autonomii limitovat, aby byly zároveň chráněny zájmy nikoliv 

malého počtu jiných subjektů oproti zájmu společnosti a jejích akcionářů na vlastní úpravě 

svých poměrů. 

Limity omezující smluvní autonomii v oblasti konstrukce vlastních druhů akcií jsou: 

− některé právní zásady, 

− ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 

− ustanovení zvláštních právních předpisů a 

− související judikatura. 

Vymezení těchto limitů je v některých případech dáno explicitními zákazy (např. 

zákaz úrokových akcií), jindy je nutné použít právní argumentaci a výklad právních norem 

k tomu, abychom zjistili přesné meze smluvní autonomie v této oblasti. Konečné slovo pak 

budou mít soudy, které právo dotvoří judikaturou. 

2.2.1 Právní zásady 

Zásady, které se promítají do akciového práva a omezují smluvní autonomii při 

vytváření vlastních druhů akcií, nalezneme jak v obecném občanském právu, tak v právu 

obchodních korporací. 

 
 

15 



Proti zásadě smluvní autonomie stojí především hlavní občanskoprávní korektivy – 

korektiv dobrých mravů a veřejného pořádku. Zejména co se týká odklonu subjektů od 

dispozitivních ustanovení právních norem, nesmí tím být porušeny právě dobré mravy a 

veřejný pořádek. U těchto zásad nastává občas problém spočívající v neurčitosti těchto 

právních pojmů a jejich obtížné definovatelnosti. 

Další dle mého významnou občanskoprávní zásadou, která se promítá do akciového 

práva, je zásada ochrany slabší strany.35 Ta se jednak projevuje v některých konkrétních 

ustanoveních upravujících práva akcionářů (např. squeeze-out), jednak je třeba ji aplikovat 

a respektovat obecně při veškerém právním jednání týkajícím se akcií. 

Zásada rovného zacházení s akcionáři vyslovená v § 244 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích říká, že „společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně“. 

Zakázána je tedy diskriminace akcionářů. Důležité však je svázání této povinnosti rovného 

zacházení se stejnými podmínkami.36 Nelze tudíž vyžadovat, aby měli stejné podmínky 

akcionáři, kteří mají různě velké podíly v akciové společnosti či jinak vymezená práva 

spojená s akciemi, které vlastní. To by bylo zcela v rozporu se smluvní volností i 

konkrétními ustanoveními zákona upravujícími druhy akcií. 

Ustanovení § 244 odst. 2 zákona o obchodních korporacích dále stanoví nicotnost 

právních jednání, „jejichž účelem je nedůvodné znevýhodnění jakéhokoliv akcionáře na 

úkor společnosti nebo jiných akcionářů“, vyjma případu, kdy zákon o obchodních 

korporacích stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetí osobě, která na takové právní 

jednání v dobré víře spoléhala.  

2.2.2 Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích explicitně zakazuje pouze úrokové akcie v § 276 

odst. 2 a dále omezuje množství prioritních akcií bez hlasovacích práv na 90 % základního 

kapitálu. Více se k zákazům druhů akcií nevymezuje. Aby však mohly být vydány akcie 

různých druhů, je nezbytné je vymezit ve stanovách společnosti, a to názvem a právy 

s nimi spojenými.37  

35 Ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. 
36 ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 485. 
37 Ustanovení § 250 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích. 
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Nepřímo vyplývá omezení také z kogentních ustanovení, kterými jsou mimo jiné 

statusové otázky. V případě akciové společnosti jde o úpravu vnitřní organizace a 

působnosti orgánů společnosti. Dle mého tak z ustanovení zákona o obchodních 

korporacích o působnosti valné hromady 38 plyne, že záležitosti svěřené do působnosti 

valné hromady nemohou být omezeny tím, že by takové rozhodování bylo dáno na základě 

zvláštního práva přímo vlastníkům určitého druhu akcií. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

statusovou otázku a tedy kogentní úpravu, nelze nic z této působnosti valné hromadě 

odejmout a svěřit např. právo rozhodnout o obsazení orgánů volených ze zákona valnou 

hromadou nebo rozhodnout o schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku či zrušení 

společnosti s likvidací pouze určitému okruhu akcionářů na základě vlastnictví jednoho 

druhu akcií. 

Dle mého názoru nemožnost odnětí části působnosti valné hromady plyne i 

z korekčního mechanismu, podle kterého se akcionáři mohou bránit proti rozhodnutí valné 

hromady podáním protestu na valné hromadě a dovoláním se neplatnosti usnesení valné 

hromady. 39  Tuto ochranu by akcionáři pozbývali v případě, že by o zmíněných 

záležitostech nebylo rozhodováno na valné hromadě, nýbrž skupinou akcionářů vlastnících 

zvláštní druh akcie. 

Obdobně je to se zásahem do obchodního vedení, které v dualistickém systému vnitřní 

struktury společnosti náleží představenstvu, v monistickém statutárnímu řediteli. Opět jde 

o statusovou otázku a svěření byť jen části obchodního vedení někomu jinému by 

znamenalo porušení kogentní normy. 

2.2.3 Zvláštní právní předpisy 

Zvláštní právní předpisy upravují jednotlivé druhy akciových společností jako institucí 

podléhajících zvýšené regulaci a vyžadujících zvláštní právní úpravu akcií. 

Tu nalezneme v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech). Tento zákon upravuje zakladatelské akcie a investiční akcie jako 

dva druhy akcií vydávané akciovou společností s proměnným základním kapitálem a 

práva, která lze s akciemi spojit.40 

38 Viz § 421 zákona o obchodních korporacích. 
39 Viz § 424 a § 428 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
40 Viz další kapitoly. 
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Dalším takovým předpisem je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů. Ten umožňuje vydávat dva druhy akcií, a to akcie s hlasovacími právy, které 

však mohou být vydávány pouze jako zaknihované. Dále mohou tyto akciové společnosti 

vydávat také prioritní akcie, ty ale nesmí být spojeny s hlasovacím právem.41 

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o pojišťovnictví) neomezuje smluvní autonomii příliš. Požaduje pouze, aby akcie 

emitované pojišťovnou či zajišťovnou, s nimiž je spojeno hlasovací právo (zejména tedy 

kmenové, ale i jakékoliv jiné, s nimiž se toto právo pojí), byly vydávány výhradně jako 

zaknihované akcie.42 Zákon o pojišťovnictví tak neomezuje škálu vydávaných druhů akcií. 

Pokud ale chtějí zakladatelé a akcionáři společnosti emitovat jakýkoliv druh akcií 

s hlasovacím právem, musí být tyto emitovány výhradně jako zaknihované cenné papíry. 

2.2.4 Povaha zvláštních práv, která mohou být s akcií spojena 

Ohledně otázky, jaká zvláštní práva lze s akcií spojit, panují v odborné sféře, stejně 

jako v otázce možnosti koncepce druhů akcií na základě úbytku práv, značné rozpory. 

Přikláním se k názoru S. Černé. a P. Čecha, že autonomie vůle není neomezená a že 

s akciemi nelze spojit jakékoli právo. 

Dle mého názoru je možné s akciemi spojovat pouze ta práva, která souvisí s účastí 

akcionáře na akciové společnosti. Plyne to z dikce zákona o obchodních korporacích v 

§ 245, v souladu s nímž je s účastnickým cenným papírem „spojen podíl na základním 

kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti“ nebo „právo takové cenné papíry 

získat.“  Dle § 256 téhož zákona pak z definice akcie plyne, že jsou s ní „spojena práva 

akcionáře jako společníka podílet se...na jejím (pozn. společnosti) řízení, jejím zisku a na 

likvidačním zůstatku...“. Z toho vyplývá, že se s akcií pojí pouze určitý druh práv. 

Zároveň se také domnívám, že jakýmsi ukazatelem výkladu43 toho, jakého charakteru 

mohou být další zvláštní práva spojená s akcií, je demonstrativní výčet v § 276 odst. 3 

zákona o obchodních korporacích. Jedná se o příkladný výčet, který může sloužit také jako 

41 Ustanovení § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
42  Ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto ustanovení se setkáváme s nikoliv ojedinělým jevem, a to že v některých 
zákonech stále nebyla novelizována terminologie rekodifikovaného soukromého práva. I 
v tomto ustanovení přetrvává stará terminologie – zákon zde hovoří o tzv. „podobě“ cenného 
papíru, ačkoliv se rozlišení podoby v současnosti již nepoužívá, a to přesto, že byl zákon o 
pojišťovnictví po rekodifikaci soukromého práva novelizován. 
43 Zejména prostřednictvím logického argumentu a simili. 
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vodítko při hledání limitů smluvní autonomie při inkorporování zvláštních práv do 

vlastních druhů akcií, neboť tento výčet zahrnuje pouze modifikaci práva na podíl na zisku 

nebo likvidačním zůstatku a hlasovacího práva. Pokud by bylo možné s akciemi spojit 

jakákoli práva, lze očekávat, že by zákonodárce neměl potřebu zdůrazňovat tyto vybrané 

možnosti. Naopak jsem přesvědčena, že tento příklad má naznačit, jaké typy práv lze do 

akcií vtělit. 

Omezení vyplývá také z toho, jaká práva lze dle právní nauky spojit obecně s cennými 

papíry. Zatímco vtělovat práva relativní je obecně možné, nevyplývá-li ze zákona opak, u 

věcných práv se dovozuje, že je lze do cenného papíru inkorporovat jen tehdy, umožňuje-li 

to zákon výslovně. S cennými papíry tak lze dle současného práva spojit pouze právo 

vlastnické a právo zástavní, a to jedině se zemědělským skladním listem.44 Práva spojená 

s akcií tudíž mohou být výhradně relativní povahy. 

Z hlediska konkrétní povahy vtěleného závazkového práva panují mezi odborníky 

značné rozpory. Někteří tvrdí, že s akcií lze spojit např. právo na slevu na výrobky či 

služby dané společnosti, na parkování v prostorách společnosti, určitá plnění ve zboží, atd., 

a že smluvní svoboda umožňuje stanovám takováto práva do akcií vtělit.45 Přikláním se 

k názoru S. Černé, že takové tvrzení je nesprávné. Zákon umožňuje poskytování dividendy 

nejen v peněžité, ale také naturální podobě. Plnění poskytované akcionáři např. v podobě 

výrobku by mělo jako plnění akcionářského, typicky majetkového práva charakter 

dividendy v naturálním plnění. A pokud by ta byla poskytována bez ohledu na 

hospodářský výsledek společnosti, bude se ve skutečnosti jednat o úrokovou akcii, která je 

zákonem explicitně zakázaná. 

Dalším argumentem proti inkorporaci výše uvedených práv je, že by vtělení takových 

práv mohlo významně zasahovat do obchodního vedení společnosti, což je, jak bylo 

uvedeno výše, nepřípustné. Obchodní vedení spočívá v organizování a řízení podnikatelské 

činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech, rozhodování o záležitostech 

obchodního závodu, otázkách personálních, účetních, dále o zásobování, odbytu, atd.46 a 

44  Dle § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a 
zemědělských veřejných skladech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
45 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 
922 stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 187. 
46 ROZEHNAL, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, ISBN 978-80-7380-524-
1, str. 256. 
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jako takové v akciové společnosti náleží výhradně statutárnímu orgánu, tedy 

představenstvu či statutárnímu řediteli.47 Jedná se o statusovou úpravu, která je dle § 1 

odst. 2  občanského zákoníku kogentní a nelze se od ní odchýlit ujednáním stran, tedy ani 

ve stanovách. Ze stejného důvodu – že jde o úpravu statusu – nelze s akcií spojit ani právo 

na povolání a odvolání členů orgánu akciové společnosti,48 neboť to spadá dle § 421 odst. 

2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. 

Právo spojené s akcií existuje po dobu trvání společnosti, respektive příslušné akcie. 

Pokud by akcionářské majetkové právo nepeněžité povahy trvalo – předpokládejme – po 

celou dobu existence společnosti, velmi by to omezilo statutární orgán v obchodním 

vedení, zejména při nevhodné formulaci úpravy ve stanovách. Pokud by se s akcií pojilo 

právo parkovat v určité budově patřící společnosti, znemožnilo by to dispozici společnosti 

s touto budovou, protože při jejím pronájmu či prodeji by společnost nebyla schopna dostát 

svým povinnostem vůči vlastním akcionářům. Stejně tak pokud by šlo o právo na 

poskytování určitých výrobků, může to společnost uvést do problémů zejména v počátcích 

produkce či v krizi, kdy by spíše potřebovala vyrobené zboží prodat a generovat z něj zisk. 

Znemožnilo by to také upuštění od výroby určitého zboží a např. změnu činnosti 

společnosti. Takováto omezení v rozhodování orgánů společnosti jsou dle mého názoru 

nepřípustná a znamenala by buď přímé porušení zákona nebo jeho obcházení, z čehož 

plyne jejich zákaz. 

Část odborníků se však kloní k názoru, že ve výběru práv, která budou spojena 

s akciemi, nejsou zakladatelé či akcionáři limitováni, neboť převládá smluvní autonomie 

nad potřebou regulace a ochrany akcionářů či třetích osob. T. Dvořák na podporu tohoto 

tvrzení uvádí, že zákonem není dán žádný konkrétní, taxativní výčet práv, která s akcií 

mohou být spojena, tudíž neexistuje žádná zákonná restrikce v této oblasti.49 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že s akciemi lze spojit pouze práva, která 

přímo souvisí s účastí ve společnosti, zejména tedy různé modifikace podílu na zisku, 

hlasovacího práva a práva na informace. Pokud by měla společnost akcionářům garantovat 

i jiná práva, lze toho docílit jinou cestou, např. vydáním jiných (případně i 

47 Ustanovení § 435 odst. 2 a § 463 odst. 4 zákona o obchodních korporacích. 
48 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 188. 
49 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 187. 
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nepojmenovaných) cenných papírů, jejichž povaze bude takové právo odpovídat. Další 

možností je smlouva s akcionáři o poskytnutí určitého plnění bezúplatně nebo pokud jde 

např. o parkování na pozemku společnosti, možná je úprava vnitřními předpisy 

společnosti. Takové řešení je z hlediska obchodního vedení značně flexibilnější a zůstává 

v kompetenci příslušného orgánu dle kogentních norem zákona o obchodních korporacích. 

Z toho důvodu bych jednoznačně doporučila každému, kdo bude koncipovat vlastní 

druhy akcií a zvažovat inkorporaci práv obdobných, jako jsou výše uvedená, aby je 

poskytnul akcionářům jiným zákonným způsobem, nikoliv vtělením do akcie. Subjekt se 

tak vyhne právní nejistotě, neboť zatím není jasné, k jakému názoru na inkorporaci práv 

různé povahy do akcií se přikloní soudy. Zároveň tím eliminuje riziko přílišného zásahu do 

obchodního vedení akciové společnosti a excesivního omezení orgánů společnosti  v 

rozhodování o jejích záležitostech. 

2.2.5 Zvláštní druh akcií koncipovaný na základě úbytku práv 

Zatím byly zvláštní druhy akcií uvažovány jako akcie obohacené o určitá zvláštní 

práva. Dosud nejasnou otázkou je, zda lze zvláštní druh akcií koncipovat také na úbytku a 

omezení práv. Nejen, že ji zatím nevyjasnila judikatura, ale navíc zde panují rozpory 

v názorech odborníků. Zatímco část se přiklání k názoru, že konstruovat zvláštní druh akcií 

na úbytku práv nelze, 50  druhá část argumentuje opačně s odvoláním na smluvní 

autonomii.51 

Pokud uvažujeme jako zvláštní právo navýšení rozsahu běžného práva spojeného 

s akcií, např. větší počet hlasů, než by odpovídal poměru jmenovité či účetní hodnoty akcie 

na základním kapitálu u kmenové akcie, musí to bezpodmínečně znamenat odpovídající 

zmenšení těchto práv jiného akcionáře, resp. práv spojených s jinou akcií. Bez této 

možnosti relativního úbytku práv by byla připuštěna existence pouze kmenových akcií a 

velmi omezeného okruhu dalších druhů akcií obohacených pouze o taková zvláštní práva, 

která nijak nezmenšují práva vlastníků ostatních druhů akcií, jako je třeba zvláštní 

informační povinnost orgánů společnosti vůči akcionářům se zvláštními druhy akcií. 

50 Viz ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 
51  Druhý názor zastává např. P. Šuk nebo B. Havel, viz ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; 
CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2017, str. 535. 
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Z dikce zákona plyne, že jeden druh akcií tvoří akcie se zvláštními právy, se kterými 

jsou spojena stejná práva. Z jazykového a logického výkladu tak lze dovodit, že jde pouze 

o připojování zvláštních, dodatečných práv, nikoli o odebírání stávajících práv, která 

s akcií spojuje zákon. Pokud zákon vymezuje zvláštní druh akcií na základě připojování 

zvláštních práv, argumentem a contrario dojdeme k závěru, že uvedl-li zákonodárce pouze 

přibývání práv a nejmenoval úbytek, nelze úbytkem nový druh akcií vytvářet. 

Dle mého názoru to vyplývá i z dikce ustanovení § 278 odst. 2 a § 279 zákona o 

obchodních korporacích, které upravují prioritní akcie jako akcie bez hlasovacích práv. Na 

základě zařazení § 279 zákona o obchodních korporacích pod nadpis „Prioritní akcie“ ze 

systematického výkladu vyplývá, že úbytek hlasovacího práva je předpokládán jen u 

prioritních akcií.52 Jinak by dle mého zákonodárce omezení vydávání akcií bez hlasovacích 

práv pod tento nadpis nezařazoval. Zároveň by také výslovně nepřipouštěl odnětí 

hlasovacího práva jen u akcií prioritních a investičních, pokud by obecně bylo povoleno i u 

jiných druhů akcií. 

Vyjdeme-li navíc z jazykového, konkrétně gramatického výkladu ustanovení § 256 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích, které definuje akcii a práva do ní vtělená 

propojuje spojkou „a“, vyplyne nám, že tato práva musí být s akcií spojena kumulativně, 

nikoliv alternativně.53 

Domnívám se také, že přímým úbytkem práv by došlo k porušení samotné povahy 

akcie jakožto zvláštního druhu účastnického cenného papíru, který představuje podíl 

akcionáře v akciové společnosti a jako takový mu umožňuje podílet se na řízení této 

společnosti a jejích zdrojích. Pokud by akcionáři byla tato práva odebrána, byl by tím 

narušen základní princip účasti společníka ve společnosti a zákonná úprava akcie by 

pozbývala smyslu, neboť by se možností svévolně odnímat práva s akcií běžně spojená 

definice akcie stala bezpředmětnou a obsoletní. 

52 S akciemi bez hlasovacích práv se setkáváme ještě u akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, proto se 
ustanovení § 279 zákona o obchodních korporacích bude vztahovat i na tyto akcie bez 
hlasovacího práva. 
53 Pokud by zákonodárce počítal s možností odebírat práva spojená s akcií, musel by použít 
spojku „nebo“. 
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Zároveň by takovým přístupem mohlo dojít k jednání v rozporu s § 244 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích,54 neboť úbytek práv jen některých akcionářů by mohl znamenat 

jejich nedůvodné znevýhodnění oproti ostatním akcionářům. Zatímco u prioritních akcií je 

odnětí hlasovacího práva kompenzováno posílením jiných práv, a proto zákon tento případ 

výslovně připouští, v jiných situacích by to bylo zřejmě již obtížněji odůvodnitelné. Tím 

by mohl vzniknout rozpor se zásadou rovného zacházení s akcionáři. 

Pokud se podíváme na speciální případ, kdy zákon připouští odnětí hlasovacího práva, 

tj. investiční akcie v akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která je 

investičním fondem dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jedná 

se opět o legitimní omezení akcionářských práv. Zde se totiž předpokládá, že primární 

zájem akcionářů vlastnících investiční akcie nespočívá v podílení se na řízení společnosti a 

dlouhodobé účasti na ní. Absence hlasovacího práva těchto akcionářů je pak dostatečně 

kompenzována právem na odkup takové akcie, které mají akcionáři vůči společnosti, čímž 

mohou tito akcionáři ze společnosti volně vystupovat.55 

Přímý úbytek práv je tudíž dle mého názoru možný jedině v případě, že tak výslovně 

dovoluje zákon. Naopak relativní úbytek práv je nezbytným důsledkem posílení určitých 

práv u vybrané skupiny akcií. 

Odpůrci tohoto názoru uvádí, že i úbytek práv akcionáře je možný na základě široce 

pojaté zásady autonomie vůle a principu „co není zakázáno, je dovoleno“, které by neměly 

být v této oblasti omezovány. 

Jako protikladný přesvědčivý argument ke svému názoru, že by zvláštní druhy akcií 

neměly být koncipovány na základě úbytku práv akcionáře, shledávám potřebu 

flexibilnější úpravy ve prospěch subjektů obchodního práva, které mohou mít různé 

oprávněné potřeby týkající se struktury druhů akcií ve společnosti a které mohou být 

v daných situacích výhodné pro všechny zúčastněné strany. Jak uvádí J. Dědič,56 v praxi 

mohou vznikat legitimní požadavky na emisi různých druhů akcií např. bez hlasovacího 

práva. Může to být situace, kdy investor má vložit kapitál do společnosti a získat akcie, 

54 „K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění jakéhokoli akcionáře na 
úkor společnosti nebo jiných akcionářů, se nepřihlíží, ledaže tento zákon stanoví jinak...“ 
55  Ustanovení § 162 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů. 
56 TREUTLEROVÁ, Hana. Rozhovor: prof. JUDr. Jan Dědič – Výkladové problémy zákona o 
obchodních korporacích. Právní prostor. 2016. [online] Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/rozhovor-prof-jan-dedic [cit. 1. 5. 2018]. 
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avšak nemá zájem na řízení společnosti a plánuje svůj podíl později prodat. Naopak druhá 

strana, tedy ten, kdo má určitý podnikatelský záměr, shání kapitál pro jeho realizaci a 

zároveň si chce podíl na společnosti a jejím řízení ponechat v dlouhodobém časovém 

horizontu, by měl mít akcie s hlasovacími právy. 

Obdobně argumentuje také J. Lasák, který je jednoznačným zastáncem názoru, že je 

možné konstruovat i jiné než prioritní akcie bez hlasovacího práva, že lze konstruovat 

zvláštní druhy akcií úbytkem i jiných práv a že je takový přístup legitimní z důvodu potřeb 

subjektů, kterým má úprava sloužit. Může jít o případy, kdy osobě jde z nejrůznějších 

důvodů skutečně jen o podílení se na řízení společnosti nebo kdy například obchodní 

transakce přesahuje hranice pouhého nabytí akcie a úbytek hlasovacího práva u dané akcie 

je kompenzován v jiné rovině.57 

2.2.6 Zvláštní druh koncipovaný na základě spojování zvláštních povinností s 

akciemi 

Jednou z dalších otázek, které se v rámci konstrukce vlastních akcií nabízí, je, zda lze 

vytvářet zvláštní druhy akcií také na základě přidávání protipólu práv – právních 

povinností akcionářů. Odpověď na tuto otázku je stejně jako u výše rozebírané 

problematiky nejistá. Opět zde totiž soupeří smluvní autonomie s tím, co napovídá dikce 

zákona. 

Ačkoli by smluvní autonomie mohla takovou konstrukci připustit, spíše se lze 

domnívat, že taková konstrukce druhů akcií možná není. Zde totiž z jazykového výkladu 

ustanovení § 256 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že „Akcie je cenný papír nebo 

zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka...“, zřejmě 

plyne, že se jedná výlučně o práva, nikoli povinnosti. 

Nemožnost spojovat s akcií jiné povinnosti akcionáře, než které stanoví zákon, může 

také vyplývat z povahy akciové společnosti a postavení jejích akcionářů. Domnívám se, že 

dovolení spojování zvláštních povinností se zvláštním druhem akcií, by bylo nevhodné 

z hlediska povahy akciové společnosti jakožto druhu kapitálové společnosti. Postavení 

akcionářů zákon formuluje jako více oddělené od samotné společnosti, akcionáři nejsou 

tak úzce svázaní se společností a její činností, jako je tomu u osobních společností. 

Zatímco v osobní společnosti jsou společníci úzce spojení s řízením společnosti – jsou 

57 LASÁK, J. O limitech lidské představivosti: glosa k akciím bez hlasovacího práva (jiným 
než prioritním). Právní rozhledy. 2017, č. 2, str. 58. 
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statutárním orgánem a vykonávají pro společnost různé činnosti,58 postavení akcionářů 

zákon formuluje spíše jako postavení investorů, kteří vkládají kapitál prostřednictvím 

svých vkladů, avšak nemusí mít přehled o činnosti a fungování společnosti a nijak se 

účastnit jejího obchodního vedení, neboť to je přenecháno zpravidla profesionálním 

manažerům. Nezáleží tedy na osobních kvalitách a osobní účasti (ve smyslu aktivitního 

jednání vůči společnosti a v její prospěch a plnění povinností vůči ní) akcionáře jakožto 

společníka. 

2.2.7 Soudy a judikatura 

Rozšíření smluvní autonomie bez stanovení zřejmých limitů její aplikace bude 

znamenat větší zátěž pro soudy, neboť ty budou konečnou instancí, která bude zatím velmi 

nejasné meze muset definovat. 

Mimo jiné bude judikatura muset také vymezit, kam až sahají možnosti výslovně 

dovoleného jednání. Tím je třeba emise akcií s násobky hlasů, které nejsou nijak co do 

podílu na základním kapitálu ani na hlasovacích právech omezeny, přestože by se to jevilo 

jako vhodné i s přihlédnutím na praxi zavedenou v jiných státech, např. Francii, kde je 

váha hlasů omezena na dvojnásobek.59 Takové dovolené jednání by při excesivním využití 

mohlo být v kontrastu se zásadou dobrých mravů nezákonné. U nás násobení hlasů akcií 

není žádným limitem regulováno, proto je teoreticky možné za současného stavu 

legislativy spojit s akcií i tisícinásobky či ještě větší násobky hlasů. 

Kromě rozhodování o zákonnosti druhů akcií a jejich souladu s právním řádem budou 

také soudy muset posuzovat správnost definice zvláštních druhů akcií ve stanovách 

společnosti v případě, že vzniknou nejasnosti ohledně zvláštních práv, která s nimi mají 

být spojena. Soudy budou dle § 277 zákona o obchodních korporacích rozhodovat o tom, 

jaká zvláštní práva jsou s akcií spojena, bude-li to možné. Nebude-li to možné, stanoví, že 

jde o akcii kmenovou. Tím lze očekávat nárůst žalob týkajících se zvláštních práv 

vtělených do akcie.60 

58 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, str. 95. 
59 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. Co přinese zákon o obchodních korporacích 
kapitálovým společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi. 
2012, č. 4, str. 332. 
60 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. Co přinese zákon o obchodních korporacích 
kapitálovým společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi. 
2012, č. 4, str. 332. 
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2.3 Vybrané druhy akcií se zvláštními právy 
V následujících kapitolách budou probrány vybrané druhy akcií, jejich charakteristické 

rysy a především jejich přípustnost či nepřípustnost v současném platném českém právu. 

2.3.1 Akcie s rozdílným podílem na zisku nebo na likvidačním zůstatku 

Tento druh akcií přímo navrhuje zákon o obchodních korporacích jako jednu 

z možných variací zvláštních druhů akcií. 

Obdobně jako S. Černá61 označuje pojmenování „akcie s rozdílnou vahou hlasů“ za 

nepřesné z důvodu, že pokud mají akcie různou jmenovitou hodnotu, bude s nimi spojeno 

hlasovací právo v různém rozsahu, můžeme označit za nepřesné i pojmenování „akcie 

s rozdílným podílem na zisku“. Vlastníci akcií budou mít v případě rozdílné jmenovité 

hodnoty akcie rozdílné právo na podíl na zisku či likvidačním zůstatku, aniž by se jednalo 

o zvýhodnění a zakládalo se tím zvláštní právo. 

Zvláštní právo, tedy zvláštní rozsah základního práva, kterým je podíl na zisku či 

likvidačním zůstatku, tak vzniká až v okamžiku, kdy je k akcii připojeno toto právo ve 

větší míře, než by odpovídalo proporcionálně podílu akcie na základním kapitálu 

společnosti. 

Jednou z nabízejících se otázek je, zda navýšené právo na podíl na zisku v případě 

absence úpravy podílu na likvidačním zůstatku automaticky znamená také stejně vysoký 

podíl na likvidačním zůstatku a obráceně. Z jazykového výkladu zákona62 plyne, že může 

být inkorporováno i pouze jedno z těchto práv, tedy jen zvláštní podíl na zisku nebo jen 

zvláštní podíl na likvidačním zůstatku. Dle mého názoru navýšení jednoho z těchto práv 

stanovami neznamená automatické navýšení druhého, pokud o něm stanovy mlčí. 63 

Vzhledem k tomu, že lze upravit tato práva rozdílně a tedy odděleně, pokud se o některém 

stanovy společnosti nevyjadřují, uplatní se subsidiárně zákonná dispozitivní úprava a 

rozsah práva bude odpovídat podílu jmenovité hodnoty akcie na základním kapitálu. 

61 ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 
62 Konkrétně ze spojky „nebo“ v ustanovení § 276 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, 
který říká, že: „S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný nebo 
podřízený podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů.“ 
63 Shodně KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
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2.3.2 Akcie s pevným podílem na zisku nebo na likvidačním zůstatku 

Akcie s pevným podílem na zisku zaručuje akcionáři výplatu dividendy v určité výši. 

Ta může být definována buď procenty ze zisku nebo i konkrétní částkou v jednotkách 

korun.64 Musí však být splněna podmínka, že společnost generovala zisk v nezbytné výši a 

další zákonné podmínky pro rozdělení zisku. 

Nevyžaduje se však rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku dle § 348 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích,65 což znamená, že vlastníci těchto akcií obdrží podíl na 

zisku i v případě, že valná hromada rozhodne, že zisk nebude vyplacen akcionářům. Pevný 

podíl na zisku tudíž nespočívá v tom, že by byl stanoven fixní částkou, nýbrž v tom, že 

bude vždy tento podíl na zisku vyplacen, a to i když bude se ziskem dle rozhodnutí valné 

hromady naloženo jinak než výplatou akcionářům. 

Přestože tento druh nápadně připomíná zakázané úrokové akcie, podstatně se od nich 

liší tím, že u akcií s pevným podílem na zisku je podíl vyplacen jen v případě, že 

společnost zisk vytvořila. U akcií úrokových by se tak dělo nezávisle na hospodářském 

výsledku. 

2.3.3 Akcie s podřízeným podílem na zisku nebo na likvidačním zůstatku 

Akcie s podřízeným podílem na zisku či jiných zdrojích lze chápat dvojím způsobem. 

Buď je můžeme pojímat jako akcie, u nichž je právo na podíl na zisku či jiných 

zdrojích vázáno na určitou část akciové společnosti, tedy určitou organizační složku jejího 

obchodního závodu, respektive její výsledek či výkon. Podíl na zisku plynoucí akcionáři 

z této akcie tedy není závislý na hospodářském výsledku celého subjektu, nýbrž pouze 

určité jeho organizační složky nebo předmětu podnikání, 66  což se zjišťuje z účetních 

výkazů. V angličtině jsou označovány jako tracking shares. 

I u těchto akcií platí, že podíly na zisku z těchto akcií mohou být vyplaceny jen 

v případě, že společnost jako celek (nikoliv jen příslušná organizační složka) dosáhla 

zisku, aby nedošlo k porušení pravidel o rozdělování zisku mezi akcionáře. Do určité míry 

tedy podíl na zisku závisí i na hospodářském výsledku celé společnosti. 

64  KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
65 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, str. 389. 
66 ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 
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Druhé možné pojetí akcií s podřízeným podílem na zisku nebo likvidačním zůstatku je 

pojetí, jež uvádí R. Kříž, který odvozuje pojem od úpravy podřízeného dluhopisu v zákoně 

č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

dluhopisech). Podřízenost dluhopisu spočívá v tom, že pokud vstoupí dlužnický subjekt do 

likvidace nebo je prohlášen jeho úpadek, uspokojí se pohledávka z podřízeného dluhopisu 

až po uspokojení všech ostatních pohledávek.67 Obdobně tak akcie s podřízeným podílem 

na zisku nebo likvidačním zůstatku bude způsobovat, že pohledávka akcionáře v podobě 

výplaty podílu na zisku v případě úpadku společnosti nebo podílu na likvidačním zůstatku 

v případě zrušení společnosti s likvidací bude uspokojena až po uspokojení všech ostatních 

pohledávek.68  

Dle ustanovení § 172 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uspokojují pohledávky 

společníků plynoucí z účasti ve společnosti (společně s podřízenými pohledávkami) jako 

poslední, a to poměrně. Z toho dle mého plyne, že by nejprve došlo k uspokojení 

pohledávek ostatních akcionářů a až poté by se přistoupilo k uspokojení pohledávek 

vlastníků akcií s podřízeným podílem na zisku. Podřízenost tudíž spočívá v uspokojení 

pohledávek v poslední skupině a přináší prvek nejistoty, že k uspokojení pohledávky 

zbydou prostředky. 

V rámci práva na podřízený podíl na zisku, myslím, přichází v úvahu také následující 

model. Podřízeným podíl na zisku by mohl znamenat, že podíl na zisku bude vlastníku 

takové akcie vyplacen až v případě, že zbyde zisk po rozdělení stanovené sumy ze zisku 

společnosti ostatním akcionářům. Nejprve by se tedy podíl na zisku vyplácel ostatním 

akcionářům. Až poté, pokud ještě zbyde další zisk k rozdělení, by byl vyplacen i 

vlastníkům akcií s podřízeným podílem na zisku. Vlastníci takových akcií by tudíž nesli 

riziko, že nebude-li společnost generovat zisk v dostatečné výši, nevznikne jim nárok na 

dividendu. Stanovy by musely určit, jak velký objem zisku by se nejprve rozděloval mezi 

ostatní akcionáře (určitou sumu jako celek či sumy připadající na jednotlivé ostatní akcie), 

aby bylo zřejmé, od jaké sumy lze zbytek rozdělit vlastníkům akcií s podřízeným podílem 

na zisku. Myslím, že toto schéma by dokonce mohlo být vhodné pro motivaci manažerů 

67  Ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
68  KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
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akciové společnosti, kteří by, vlastnili-li by takovéto akcie s podřízeným podílem na zisku, 

měli značnou motivaci k tomu, aby usilovali o prosperitu společnosti. 

V případě prvního pojetí tohoto druh akcie může vázanost dividendy na výsledek 

určité organizační složky znamenat pro akcionáře výhodu, avšak nemusí tomu tak být. 

Proto nemůžeme tuto koncepci akcie generalizovat jako zvýhodnění akcionáře. V druhém 

případě pojetí akcie s podřízeným podílem na zisku či jiných zdrojích jde o znevýhodnění 

akcionáře, neboť jeho pohledávka plynoucí z akcie získává horší postavení vůči 

pohledávkám jiných věřitelů. To však může být kompenzováno vyšším podřízeným 

podílem na zisku či jiným způsobem, aby měly subjekty o takové akcie zájem. 

Vzhledem k tomu, že zákonodárce blíže tento druh nespecifikuje, a to ani v důvodové 

zprávě k zákonu o obchodních korporacích, připadají v úvahu různá pojetí. 

2.3.4 Akcie s rozdílnou vahou hlasů 

Jak uvádí S. Černá,69 vhodnější označení by bylo označení „akcie s násobky hlasů“, 

protože bez zvláštní úpravy stanovami bude s akciemi o rozdílných jmenovitých hodnotách 

spojeno právo na podíl na zisku či likvidačním zůstatku v rozdílné výši, aniž by určitým 

akcionářům vznikala zvýhodňující zvláštní práva. Násobením hlasů spojených s akciemi 

dochází k prolomení základního vztahu mezi jmenovitou či účetní hodnotou akcie a výší 

základního kapitálu a rozsahem práv a povinností akcionáře, tedy k porušení 

proporcionality mezi podílem jmenovité hodnoty akcie na základním kapitálu a rozsahem 

hlasovacího práva. 

S. Černá podotýká,70 že ustanovení § 276 odst. 3 zákona o obchodních korporacích 

hovoří o rozdílné váze hlasů, nikoli o násobcích, z čehož by bylo možné usuzovat, že lze 

připustit nejen navýšení hlasovací síly akcie, ale také její snížení. Lze si ovšem představit i 

násobení čísly menšími než jedna, což by taktéž vedlo ke snížení velikosti hlasovacího 

práva.71 Ztotožňuji se však s názorem, že to zřejmě nebylo cílem zákonodárce. 

Zákon o obchodních korporacích nijak výslovně vydávání akcií s různou vahou hlasů 

nelimituje co do výše násobku hlasů. Jistá omezení však existují.  

69 ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 
70  ČERNÁ, S. O akciích s rozdílnou váhou hlasů v budoucím českém akciovém právu. 
Obchodněprávní revue, 2012, č. 7-8. 
71 Zcela však nepřichází v úvahu představa násobení zápornými čísly, neboť nemůže existovat 
záporné hlasovací právo. 
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Jedním limitem jsou ustanovení § 244 odst. 1 a 2, která přikazují rovné zacházení 

s akcionáři a stanoví neplatnost právních jednání, která nedůvodně zvýhodňují jakéhokoli 

akcionáře na úkor společnosti nebo jiných akcionářů, což by spojení příliš velkého 

násobku hlasů s akcií bez dalšího zajisté bylo. Limitem, avšak s nejasnými hranicemi, 

závisejícímu na okolnostech konkrétního případu, tedy bude princip rovného zacházení 

s akcionáři. 

I bez tohoto ustanovení je zároveň druhým mantinelem, na který bude násobení hlasů 

narážet, zásada dobrých mravů. Aktuální znění zákona teoreticky umožňuje hlasovací 

právo násobit tisíci i miliony. Zjevné je, že i při velkém množství akcionářů ve společnosti 

by dával tisícinásobek a větší multiplikátory do ruky jednoho akcionáře až příliš velkou 

hlasovací sílu, která je již neopodstatněná a diskriminační vůči všem ostatním akcionářům. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je správnost umožnění tohoto druhu akcií 

bez limitace násobků velmi diskutabilní. Na judikatuře tímto bude ležet velké břemeno. 

Bude muset v jednotlivých případech rozhodovat, zda je ještě násobek v souladu s dobrými 

mravy, či zda již tuto hranici překročil. Přičemž hranici bude nutné stanovit individuálně 

dle okolností případu. Tomu lze předejít zákonnou úpravou maximální výše násobku.  

V jiných státech byly tyto akcie poté, co začaly být zneužívány k nedůvodnému 

zvýhodnění některých akcionářů, kteří měli akcie i se stonásobky hlasů, buď přímo 

zakázány nebo bylo přijato omezení výše násobku hlasů, které jsou s akcií spojeny.72 

Vydání akcií s násobky hlasů může být využito tam, kde si určitá skupina akcionářů 

(zejména zakladatelů společnosti) chce ponechat rozhodující vliv ve společnosti.73 

2.3.5 Úrokové akcie 

Úrokové akcie jsou akcie, „s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na 

hospodářských výsledcích společnosti.“74 Právo na dividendu je s nimi spojeno bez ohledu 

na to, jaký je hospodářský výsledek společnosti. Úrokové akcie jsou explicitně zakázány, 

neboť jejich existence zasahuje do práv náležejících valné hromadě, a to práva rozhodovat 

o naložení s výsledkem hospodaření. Jejich existence by mohla znamenat obcházení 

72 ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 
73 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, str. 388. 
74 Ustanovení § 276 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
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zákonného omezení výplaty podílů na zisku75 a vznik vysoké ztráty, neboť by se vyplácely 

dividendy akcionářům nezávisle na výsledku hospodaření společnosti, to znamená i 

v době, kdy společnost vykazuje záporný zisk, neboli ztrátu, čímž by si mohla přivodit 

úpadek. 

Takový postup by byl zjevně proti dobrým mravům, ale také přímo v rozporu 

s ustanovením § 350 zákona o obchodních korporacích, a proto je správně zákonodárcem 

ex lege vyloučen. 

Úrokové akcie nebyly vždy v českém právním řádu zakázány. Jejich emisi dříve 

dovoloval zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. Opravňovaly akcionáře 

k určitému úroku z jmenovité hodnoty akcií, jehož sazba byla uvedena na akcii. Toto právo 

měli akcionáři i v období, kdy společnost nevytvořila zisk či dokonce byla ve ztrátě. Spolu 

s tím měli vlastníci úrokových akcií právo také na běžnou dividendu převyšující úroky 

z akcie. Účinností obchodního zákoníku přestalo být s těmito akciemi spojeno právo na 

úrok z jmenovité hodnoty akcií.76 Z tohoto historického vývoje zřejmě přetrvává název 

úroková akcie, přestože zakázány jsou jakákoliv práva na podíl na zisku spojující s akcií 

dividendu, která je nezávislá na hospodářském výsledku. Může se tedy jednat nejen o 

procentuálně stanovenou částku z určitého základu, ale i o jednotkově, např. pevnou 

částkou stanovenou dividendu. 

T. Dvořák z obecných ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právního jednání 

dovozuje, že pokud by stanovy nyní upravovaly emisi úrokových akcií, byla by taková část 

stanov absolutně neplatná pro hrubý rozpor se zákonem, díky čemuž by takové akcie 

nebyly považovány za akcie úrokové, nýbrž by byly platně vydanými kmenovými 

akciemi.77 

2.3.6 Zakladatelské a investiční akcie 

Tyto akcie jsou upraveny zákonem o investičních společnostech a investičních 

fondech. Jde o speciální, pojmenované druhy akcií, které přichází v úvahu pouze u akciové 

75 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 187. Rozhodování o zisku náleží 
výlučně do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních 
korporacích. 
76 DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P.; KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-587-2, str. 117. 
77 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 187. 
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společnosti s proměnným základním kapitálem (označována také jako SICAV 78 ). 

V českém právu jde o ojedinělý případ, kdy má akciová společnost proměnlivý základní 

kapitál a za tím účelem také specifickou úpravu akcií. Touto akciovou společností může 

být pouze investiční fond. 

Tato akciová společnost emituje dva druhy akcií, a to zakladatelské a investiční. 

Zakladatelské akcie mohou být vydány pouze jako kusové akcie, tedy nemají 

vyznačenu jmenovitou hodnotu, a nesmí s nimi být spojeno právo na odkup této akcie 

společností ani žádné jiné zvláštní právo. 

Do investičních akcií je, kromě jiných práv, vtěleno především právo akcionáře na 

odkoupení těchto akcií společností. Pokud k odkoupení na žádost vlastníka takových akcií 

dojde, akcie tím zaniknou.79 

Za zakladatelské akcie mohou stanovy označit druh akcií také v běžné akciové 

společnosti. Tuto možnost sice neupravuje výslovně zákon a zákon o obchodních 

korporacích takový pojem vůbec nezná, je to však dovolené pojmenování na základě 

zásady smluvní autonomie. Pod nimi si lze představit akcie s větším rozsahem hlasovacího 

práva či větším podílem na zisku, aby bylo zaručeno těm akcionářům, kteří založili 

společnost, výjimečné postavení a často udržení si rozhodujícího vlivu při hlasování o 

záležitostech společnosti na valné hromadě. 

2.3.7 Zaměstnanecké akcie a zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci 

Zaměstnanecké akcie, 80  respektive zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci je 

výslovně umožněno v § 258 zákona o obchodních korporacích. Při použití pojmu 

„zaměstnanecká akcie“ je však nutno mít na paměti, že se nejedná o zvláštní druh akcií, 

protože s nimi nejsou spojena žádná zvláštní práva. 81  Jedná se pouze o zvýhodnění 

zaměstnanců co do nabývání akcií společnosti, v níž byli či jsou zaměstnáni. 82 To lze 

dovodit nejen výkladem logickým či jazykovým, ale také výkladem systematickým, neboť 

78 Zkratka pochází z francouzského société d'investissement à capital variable. 
79  Ustanovení § 162 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů. 
80  Toto označení zákon neužívá a není přesné. Užíváno je však v praxi jako zřejmě 
nejvhodnější označení, aby nebylo nutné opisovat frázi „akcie nabývané za zvýhodněných 
podmínek zaměstnanci“ či „zvýhodněné akcie pro zaměstnance“. 
81 Lépe řečeno s nimi nemusí být spojena zvláštní práva. Stejně tak jako u dalších druhů akcií 
však na základě smluvní volnosti lze i do tzv. zaměstnaneckých akcií vtělit zvláštní práva. 
82 ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, str. 88. 
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zákonodárce neřadí úpravu tohoto zvýhodněného způsobu nabývání akcií za nadpis 

„Druhy akcií“, nýbrž jej upravuje v obecných ustanoveních o akcii, mimo druhy akcií. 

Cílem této úpravy je motivace zaměstnanců k lepším výsledkům, neboť jsou takto 

zainteresováni na prospěchu společnosti, nebo odměna bývalých zaměstnanců, kteří odešli 

do důchodu, za jejich přispění společnosti.83 

Zvýhodnění může mít různé podoby. Může jít o emisi nových akcií, u nichž 

zaměstnanci nesplácí celý emisní kurz, nebo o jiné zvýhodněné nabytí, např. akcií již 

emitovaných, které společnost nabyla a zaměstnancům je prodá za nižší než tržní hodnotu. 

Vždy je podmínkou, že takovéto „zvýhodnění“, tj. rozdíl mezi zaměstnancem zaplacenou 

cenou a emisním kurzem či pořizovací cenou, musí být hrazen z vlastních zdrojů 

společnosti.84 

Zvýhodněné nabytí akcií zaměstnanci může vyplývat buď z ustanovení stanov 

společnosti nebo z rozhodnutí valné hromady spojené s rozhodnutím o zvýšení základního 

kapitálu. 

Za druh akcií by zaměstnanecké akcie mohly být považovány bez pochyby tehdy, 

pokud by je tak stanovy výslovně označily a spojily s nimi zvláštní práva. Došlo by tak 

k naplnění definice druhu akcií dle § 276 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pokud 

by u nich nebyla upravena zvláštní práva, bude se jednat dle téhož ustanovení o akcie 

kmenové, které byly pouze zvýhodněným způsobem nabyty. 

I. Štenglová85 také uvádí, že akcie zaměstnanecké lze považovat za samostatný druh 

v případě, že stanovy umožní nabytí takových akcií výhradně zaměstnancům, případně 

bývalým zaměstnancům.86 Pokud ale daný druh akcií mohou nabývat i jiné osoby, jak 

tomu zpravidla bývá, nejedná se o zaměstnanecké akcie ve smyslu zvláštního druhu akcií. 

Při definici zaměstnaneckých akcií, u nichž stanovy omezují vlastnictví pouze na 

83 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 202. 
84 Ustanovení § 258 odst. 2 zákon o obchodních korporacích. 
85 ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 516. 
86  Takto byly chápány zaměstnanecké akcie upravené českým právem před novelizací 
zákonem č. 370/2000 Sb., která je zrušila a místo nich upravila možnost zvýhodněného 
nabývání akcií zaměstnanci. Do této novely mohli zaměstnanecké akcie vlastnit pouze 
zaměstnanci či bývalí zaměstnanci společnosti a jejich dispozice s nimi byla velmi omezená: 
mohli je převést pouze jiným zaměstnancům či společnosti, což činilo zaměstnanecké akcie 
spíše nevýhodnými. Viz DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P.; KŘÍŽ, R. Akciové 
společnosti. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-587-2, str. 119. 
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zaměstnance, případně bývalé zaměstnance, by tento druh akcií nebyl definován z hlediska 

zvýhodněného způsobu nabytí, ale z hlediska omezení akcionářského práva – dispozice 

s akcií. 87 Dle mého je ovšem možné, připustíme-li koncepci zvláštních druhů akcií na 

základě redukce práv, koncipovat akcie s omezením vlastnického práva výhradně na 

zaměstnance a bývalé zaměstnance i bez toho, aby byly nabývány za zvýhodněných 

podmínek. 

Proto by konstrukce zaměstnaneckých akcií jakožto samostatného druhu akcií byla 

založena výhradně na omezení jejich převoditelnosti, a to zcela nezávisle na tom, zda byly 

nabyty za zvýhodněných podmínek. 

Mohli bychom tak při důsledném dodržování terminologie rozlišovat dva pojmy: 

a) akcie nabyté za zvýhodněných podmínek zaměstnanci (které per se nejsou 

druhem akcií) a 

b) zaměstnanecké akcie (jako zákonem nepojmenovaný druh akcií, u nichž je 

omezen okruh jejich vlastníků na zaměstnance akciové společnosti, případně i 

bývalé zaměstnance či jejich rodinné příslušníky). 

2.3.8 Zlaté akcie 

Za zlatou akcii je označována akcie státu, s níž stanovy spojují takové právo, které buď 

dává státu možnost neomezené kontroly nad společností nebo právo veta umožňující mu 

zakázat přijetí všech, respektive vybraných usnesení valné hromady.88 

Tyto akcie v českém právním řádu existovaly dle zákona č. 210/1993 Sb., kterým se 

mění zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou bylo, že akciová 

společnost byla založena Fondem národního majetku ČR nebo Pozemkovým fondem ČR a 

vlastníkem této zlaté akcie byl právě Fond národního majetku ČR nebo Pozemkový fond 

ČR.89 Do těchto akcií byla vtělena zvláštní hlasovací práva, např. právo veta. Možnost 

jejich emise byla zrušena zákonem k 1. 1. 2006.90 

87  Při omezení převodu a jiné dispozice se zaměstnaneckou akcií je nutno pamatovat na 
zákonná pravidla pro omezování převoditelnosti akcií na jméno, akcií na majitele a 
zaknihovaných akcií (§ 270 a násl. zákona o obchodních korporacích). 
88 DVOŘÁK, T. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 922 
stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8, str. 188. 
89  KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
90 DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P.; KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-587-2, str. 117. 
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V právu Evropské unie byly zlaté akcie označeny za omezení volného pohybu kapitálu 

zakotveném v čl. 56 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, konkrétně rozsudkem 

Soudního dvora Evropské unie sp. zn. C-543/08 ze dne 11. 11. 2010 ve sporu Komise proti 

Portugalsku. Portugalsko mělo ve společnosti Energias de Portugal zlatou akcii, která byla 

ve stanovách vázána na vlastnictví státu a přiznávala mu významná práva k ovládání 

společnosti, např. právo veta při změně stanov společnosti. Soudní dvůr judikoval, že 

držení takovéto akcie výhradně státem může demotivovat investory z jiných členských 

států, aby kupovali akcie této společnosti a tudíž představuje překážku volného pohybu 

kapitálu, čímž dochází k porušení Smlouvy o založení Evropského společenství (dnes 

čl. 63 Smlouvy o fungování Evropské unie). 

Akcie s níž jsou spojena práva výsostná natolik, že umožňují akcionáři ovládat 

společnost nebo vetovat rozhodnutí valné hromady však dle mého názoru zcela vyloučeny 

nejsou. 

Situace, kdy jeden akcionář bude i na základě jedné či několika málo akcií moci 

ovládat společnost, je za určitých podmínek přípustná. Problém u zlaté akcie tak, jak bývá 

obecně pojímána, je vázání jejího vlastnictví na subjekt státu. Tím jsou vyloučeny veškeré 

ostatní subjekty ze získání této akcie a vlastnictví ostatních akcií v dané společnosti může 

být ne zcela výhodné, a jak bylo v judikátu Soudního dvora Evropské unie řečeno, 

odrazující od toho, aby další investoři investovali do ostatních akcií v takové společnosti. 

Zlatá akcie totiž poskytuje státu neúměrnou pozitivní diskriminaci vůči ostatním 

akcionářům, což je v přímém rozporu s § 244 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

Pokud by ale existovala akcie, s níž by bylo spojeno právo veta či jiné právo 

umožňující rozhodující vliv na společnost, které by mohl nabýt kdokoli, a současně by to 

nebylo proti dobrým mravům či diskriminační, byla by tato akcie zřejmě přípustná. Dle 

mého je při zkoumání přípustnosti třeba hledět také na podíl jmenovité hodnoty takové 

akcie na základním kapitálu. Pokud by akcie představovala např. polovinu (či jinou 

významnou část neklesající výrazně pod polovinu) základního kapitálu, bude akcie 

s těmito zvláštními právy dle mého zcela přípustná. Pokud by však právo veta či právo 

přehlasovat veškeré ostatní akcie bylo spojeno s akcií, s níž se pojí např. 1% podíl na 

základním kapitálu, umožnění takovému vlastníku ovládat společnost výhradně na základě 

této akcie by bylo v rozporu s dobrými mravy a tudíž nepřípustné. Na druhou stranu je 

nutné uvážit situaci, kdy zakladatel společnosti potřebuje kapitál pro podnikání a shání 

investory, přesto si chce ponechat rozhodující vliv ve společnosti, neboť nápad na 
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podnikání pochází od něj. Ostatní investoři považují daný podnikatelský záměr za vhodnou 

investici a jde jim pouze o výnos z jejich investice, nikoli o řízení společnosti a aktivní 

účast na něm. Na tomto modelu očividně nelze shledávat nic proti dobrým mravům, 

panuje-li shoda mezi iniciátorem podnikatelského záměru a investory. 

Jak uvádí R. Kříž,91 možná je i varianta, že v akciové společnosti budou všechny akcie 

spojeny s právem veta, které umožní každému z akcionářů zablokovat přijetí rozhodnutí 

valné hromady bez zřetele na to, jakou jmenovitou či účetní hodnotu má jejich akcie. Je to 

zřejmě krajní případ, který rozhodně nebude uveden v praxi společností s větším počtem 

akcií. U společností, které mají kapitál rozvržen pouze na malý počet akcií, si to však 

představit lze. 

3 SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVOU 

3.1 Britské akciové právo 
Úpravu akcií v právu Velké Británie nalezneme v zákoně Companies Act 2006 (v 

překladu zákon o obchodních společnostech). Tento zákon upravuje obchodní společnosti 

ve Velké Británii, akcie a jejich druhy ovšem reguluje jen velmi stručně. Chybí i zákonná 

definice akcie.92 Ty jsou definovány např. v rozsudku Borlands v. Steel (1901). 

Definování druhu akcií se však Companies Act 2006 zhostil. Dle ustanovení čl. 629 

odst. 1 Companies Act 2006 akcie představují jeden druh, pokud jsou s nimi spojena stejná 

práva. Změnu druhu akcií připouští jen, pokud tak výslovně umožňují stanovy nebo pokud 

se změnou souhlasí alespoň tříčtvrtinová většina akcionářů (počítáno dle jmenovité 

hodnoty akcií), kterých se změna týká.93 

Úpravu jednotlivých druhů akcií už pak Companies Act 2006 neobsahuje, vyjma 

jednoho druhu – tzv. vykupitelných akcií (redeemable shares).94 Ostatní druhy akcií a 

práva, která s nimi budou spojena, jsou ponechány na vůli zakladatelů společnosti a jejích 

akcionářů. 

91  KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
92 SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7, str. 288. 
93 Čl. 630 Companies Act 2006. 
94 Česká právní úprava předvídá určitou obdobu vykupitelných akcií jen u investičních akcií 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. U jiných společností tuto možnost 
explicitně nepřipouští. 
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3.1.1 Kmenové akcie 

Základním druhem jsou běžné neboli kmenové akcie (ordinary shares). Ty jsou 

emitovány, pokud společnost neupraví své akcie jako zvláštní druh. Ve většině společností 

tak jsou vydány pouze kmenové akcie. S těmi se pojí rovné hlasovací právo, obvykle 

jedna libra představuje jeden hlas95 nebo připadá jeden hlas na jednu akcii,96 což si ale 

společnosti mohou upravit i odlišně. 

3.1.2 Prioritní akcie 

Dalším typickým druhem jsou akcie prioritní (preference shares). Ty mohou být 

koncipovány jako kumulativní (cumulative) či nekumulativní (non-cumulative). U 

kumulativních dochází v případě, že v určitém období nebyl dosažen požadovaný zisk, ke 

kumulaci tohoto práva v dalších obdobích a právo na výplatu dividendy se navyšuje 

v následujících letech o nevyplacenou dividendu za předchozí období. U nekumulativních 

naopak právo na prioritní dividendu, není-li v daném roce vyplacena, zaniká. Pokud 

stanovy nebo emisní podmínky neurčí opak, jsou prioritní akcie kumulativní.97 

Obvykle jsou prioritní akcie spojeny s fixní dividendou (definovanou např. jako určité 

procento ze splacené nominální hodnoty akcie98 nebo jako nominální hodnota akcie99), 

která však může být vyplacena jen za podmínky, že společnost vytvořila zisk a rozhodla o 

jeho rozdělení akcionářům.100 Jak uvádí N. Bourne, přestože společnost v daném období 

zisk vytvoří, není její povinností vyplatit prioritní dividendy, pokud o rozdělení zisku 

akcionářům nebude rozhodnuto představenstvem.101 Priorita těchto akcií spočívá v tom, že 

jsou po rozhodnutí o rozdělení zisku primárně vyplaceny podíly na zisku vlastníkům 

prioritních akcií, u nichž se nehledí na to, zda zbyde zisk k rozdělení mezi vlastníky 

kmenových akcií. 

95 SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7, str. 215. 
96 HUDSON, Alastair. Understanding Company Law.  London: Taylor and Francis, 2011. 
313 s. ISBN 978-02-0314-830-3, str. 91. 
97 BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013, str. 52. 
98 HUDSON, Alastair. Understanding Company Law.  London: Taylor and Francis, 2011. 313 
s. ISBN 978-02-0314-830-3, str. 81. 
99  ANDENAS, Mads, WOOLDRIDGE, Frank. European Comparative Company Law. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-05-2184-219-8, str. 170. 
100 SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7, str. 215. 
101 BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013, str. 52. 
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Poté, co je plně uhrazena fixní dividenda spojená s prioritní akcií, už akcionář nemá 

právo na další podíl na zisku. Stanovy ale mohou mít odlišnou úpravu a mohou akcie 

upravovat jako tzv. podílející se prioritní akcie (participating preference share). S těmi se 

kromě přednostní dividendy pojí také právo na běžnou dividendu jako u kmenové akcie.102  

Existuje mnoho dalších modifikací prioritních akcií. Většinou s prioritními akciemi 

není spojeno hlasovací právo, to však závisí čistě na určení stanov společnosti. Přednostní 

právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací nebo snížení 

základního kapitálu společnosti s nimi není spojeno automaticky. Stanovy či podmínky 

emise ale opět mohou určit opak. Dalším přednostním právem spojeným s prioritními 

akciemi může být také přednostní hlasovací právo.103 

3.1.3 Vykupitelné akcie 

Vykupitelné akcie (redeemable shares) 104  jsou akcie, u nichž je stanoveno, že je 

společnost může od akcionářů odkoupit nebo je za stanovenou dobu odkoupí.105 I akcionář 

může požadovat odkoupení těchto akcií společností. Často jsou takto formulovány akcie 

zaměstnanecké nebo akcie investorské či prioritní (redeemable preference shares). 

Stanovy společnosti mohou vydání těchto akcií vyloučit. Vykupitelné akcie nesmějí být 

vydány, pokud by nebyly emitovány jiné akcie dané společnosti, které nejsou 

vykupitelné,106 jinými slovy nesmí vznikat stav, kdy by ve společnosti existovaly pouze 

vykupitelné akcie. 

3.1.4 Další druhy akcií 

Variabilita druhů akcií v anglickém právu je velká, neboť stejně jako v současném 

českém právu závisí na vůli akcionářů a úpravě stanov, jaké druhy akcií budou společností 

emitovány. Companies Act 2006 druhy akcií nelimituje. 

Ochrana akcionářů a vlastníků zvláštních druhů akcií je dána jednak principem 

publicity, jednak soudní ochranou při změně práv spojených se zvláštním druhem akcií. 

Podle ustanovení čl. 630 odst. 2 Companies Act 2006 mohou být práva spojená se 

102 BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013, str. 52. 
103 BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013, str. 52. 
104  Takto je označuje také M. Boháček v BOHÁČEK, Martin. Základy anglo-amerického 
obchodního práva: srovnávací obchodní právo II. Praha: Oeconomica, 2003. 167 s. ISBN 80-
245-0649-1, str. 104. 
105 Ustanovení čl. 684 odst. 1 Companies Act 2006. 
106 Ustanovení čl. 684 odst. 4 Companies Act 2006. 
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zvláštním druhem akcií změněna jen v souladu s ustanoveními stanov, upravují-li změnu 

druhu akcií. Pokud takovou úpravu neobsahují, je možné změnit druh akcií hlasováním 

vlastníků těchto akcií per rollam. V takovém případě musí vyslovit souhlas vlastníci 

příslušných akcií tvořící alespoň 3/4 většinu dle nominální hodnoty daného druhu akcií. 

Druhý možný způsob změny je hlasování na jakési dílčí valné hromadě, na níž jsou svoláni 

pouze akcionáři vlastnící dotčený druh akcií. Na této valné hromadě pak akcionáři musí 

odhlasovat speciální rozhodnutí o změně druhu akcií.107 Tato pravidla se aplikují nejen na 

změnu práv vtělených do určitého druhu akcií, ale také zrušení takových práv. 

Vydávány jsou dále např. zakladatelské (founders’ shares) nebo podřízené akcie 

(deferred shares). Do těchto akciích je vtěleno podřízené právo na výplatu dividendy či 

likvidačního zůstatku, což znamená, že ty budou vyplaceny až poté, co budou uspokojeni 

akcionáři vlastnící kmenové a jiné akcie. Obvykle se ale s těmito akciemi jako 

kompenzace pojí hlasovací právo ve větším rozsahu.108 Často je proto vlastní zakladatelé 

společnosti, kteří si chtějí ponechat rozhodující vliv při hlasování na valné hromadě. Dnes 

už jsou vydávány spíše výjimečně.109 

Dalším typickým druhem jsou manažerské akcie (management shares). S těmi se pojí 

hlasovací právo v takovém rozsahu, že akcionáři vlastnící tyto akcie jsou schopni 

přehlasovat všechny kmenové akcie. Co se týče ostatních vtělených práv, ty mívají 

obvykle rozsah stejný, jako je u kmenových akcií.110 

Manažerské akcie bychom mohli porovnat se zlatými akciemi českého práva, neboť 

jejich princip je až na vazbu vlastnictví na stát podobný. Při zkoumání, zda jsou v českém 

právu možné akcie s právem veta nebo právem přehlasovat všechny ostatní akcie, by tak 

anglická úprava inspirovala k závěru, že tento typ akcií by v českém právu měl být 

umožněn. Anglické právo v tomto institutu neshledává nic škodlivého, co by bylo 

v rozporu s dobrými mravy. V českém právu však tento institut bude narážet na princip 

zákazu diskriminace akcionářů, neboť zlaté akcie mohou být vlastněny pouze státem. Zlaté 

akcie, tedy ty, které mohou být vlastněny výhradně státem, budou prozatím do doby, 

107 Ustanovení čl. 630 odst. 4 písm. a) a b) Companies Act 2006. 
108 BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013, str. 52. 
109 SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7, str. 216. 
110 BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013, str. 52. 
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dokud se na Velkou Británii bude vztahovat právo Evropské unie, zakázány na základě 

evropského judikátu uvedeného výše v této diplomové práci. 

Akcie bez hlasovacího práva (non-voting shares) jsou obecně povoleny, aniž by se 

muselo jednat o prioritní akcie. Nejedná-li se o prioritní akcie, jsou v nich obvykle vtělena 

stejná práva jako v kmenových akciích vyjma práva hlasovacího. 111  Často jsou proto 

vydávány zaměstnancům, aby jim byl poskytnut výhodněji daněný příjem a zároveň byli 

zainteresováni na prosperování společnosti. I zde shledáváme větší míru svobody vůle 

převažující nad právní regulací a právní jistotou akcionářů. Zatímco v českém právu je 

zatím diskutabilní, zda mohou existovat jiné než prioritní akcie bez hlasovacího práva a 

česká jurisprudence se v tomto názoru velmi rozchází, anglické právo je připouští a 

dokonce je to jeden z relativně ustálených zvláštních druhů akcií. 

Bonusové akcie, jak je nazývá anglické právo (bonus shares), jsou jistou obdobou 

akcií nabytých zaměstnanci za zvýhodněných podmínek. Stejně jako v českém právu nejde 

o zvláštní práva, která by s nimi byla spojena a odlišovala je tak od kmenových akcií, 

nýbrž jde o zvláštní způsob jejich nabytí za zvýhodněných podmínek. Ačkoliv tak stejně 

jako v českém právu není nikde expressis verbis určeno, zjevně se nebude jednat ze 

stejných důvodů jako v české úpravě o druh akcií. Tyto akcie jsou nabývány akcionáři s 

tím, že jejich emisní kurz je splacen z vlastních zdrojů akciové společnosti, konkrétně 

z jejího zisku. 112  I zde je zřejmě možné, aby kromě zvýhodněných podmínek jejich 

nabývání s nimi byla spojena zvláštní práva. 

3.2 Španělské akciové právo 

3.2.1 Druhy akcií 

Zdrojem právní úpravy akcií a práv s nimi spojených je španělský zákon Ley de 

Sociedades de Capital (v překladu zákon o kapitálových společnostech, dále jen Ley de 

Sociedades).113 V porovnání s českou úpravou důsledněji stanoví práva, která lze s akciemi 

spojit, a zakázané druhy akcií. 

111 SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7, str. 216. 
112 SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7, str. 216. 
113 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital (dale citováno jen jako Ley de Sociedades). 
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Ley de Sociedades připouští, aby s akciemi byla spojena různá práva. Druh akcií (clase 

de acciones) koncipuje podobně jako české právo: „Akcie, s nimiž je spojen stejný soubor 

práv, tvoři jeden druh.“ 114  Poněkud v rozporu s jazykovým výkladem postačuje 

k vytvoření nového druhu akcí ve společnosti i jedna taková akcie se zvláštními právy.115 

Navíc upravuje také vytváření sérií či tříd akcií (serie de acciones) v rámci jednoho 

druhu akcií. Akcie z jedné série musí nést tutéž jmenovitou hodnotu.116 

3.2.2 Práva spojená s akciemi 

S akciemi se dle čl. 93 Ley de Sociedades pojí vždy, vyjma případů předvídaných 

zákonem, následující čtyři skupiny akcionářských práv: 

1) právo podílet se na zisku a likvidačním zůstatku, 

2) právo na přednost při upisování nově emitovaných akcií nebo jiných cenných 

papírů, které lze přeměnit na akcie, 

3) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a napadat platnost jejích usnesení, 

4) právo na informace. 

Při spojování akcií s dalšími právy, která znamenají určité zvýhodnění některých 

akcionářů oproti vlastníkům akcií kmenových, musí být dodrženy zákonem předepsané 

požadavky na úpravu stanov společnosti. Zákon připouští i připojení jiných práv, než která 

vyjmenovává v čl. 93 Ley de Sociedades. Výše uvedený zákonný výčet je jakýmsi 

minimem práv, která jsou s akcií spojena (nestanoví-li zákon jinak).117 

114 Ustanovení čl. 94 odst. 1 Ley de Sociedades. Toto znění je stejně jako britská definice 
vhodnější, neboť neobsahuje určení, že se jedná o stejná „zvláštní práva“, která jsou s akcií 
spojena. I zde by tedy česká novelizace zákona o obchodních korporacích mohla hledat 
inspiraci. 
115  BELÉN CAMPUZANO, Anna. La tutela de las clases de acciones in ARROYO 
VENDRELL, Tatiana, FELIU REY, Jorge, LASTIRI SANTIAGO, Mónica, RODRÍGUEZ 
DELGADO, Juan Pablo. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al 
profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, 2131 s. ISBN: 
978-84-89315-79-2, str. 600. Ve srovnání s českou úpravou hodnotím tento přístup kladně, 
neboť by podle mého i v českém právu měla z logiky věci tvořit samostatný druh akcií i pouhá 
jedna akcie se zvláštními právy. V české literatuře jsem se s touto problematikou setkala pouze 
jednou, a to v článku R. Kříže, který však uvádí, že k vytvoření druhu akcií by dle jazykového 
výkladu měly být vydány alespoň dvě akcie s týmiž zvláštními právy. Viz KŘÍŽ, R. Úvaha na 
téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních 
společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 
116 Ustanovení čl. 94 odst. 1 Ley de Sociedades. 
117  BELÉN CAMPUZANO, Anna. La tutela de las clases de acciones in ARROYO 
VENDRELL, Tatiana, FELIU REY, Jorge, LASTIRI SANTIAGO, Mónica, RODRÍGUEZ 
DELGADO, Juan Pablo. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al 
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Obdobně jako v českém právu je jedním z limitů také právo na rovné zacházení, neboť 

zákon přikazuje společnosti zacházet za stejných podmínek stejně se všemi akcionáři.118 

Na rozdíl od českého práva však španělské nepojmenovává a nedefinuje přímo 

prioritní akcie. Naopak definuje některá prioritní práva, která s akcií mohou být spojena. 

Přestože zákon je tak výslovně neoznačuje a definuje je skrze práva, která lze s akcií spojit, 

španělská jurisprudence s těmito pojmy pracuje a používá označení prioritní akcie 

(acciones privilegiadas) nebo např. akcie s podřízeným právem na podíl na zisku či jiném 

zdroji (tzv. podřízené akcie – acciones postegradas).119 I španělská právní věda za zvláštní 

právo považuje nejen právo jiné povahy, než jsou práva pro akcii typická, ale také běžná 

práva v jiném rozsahu.120 

3.2.2.1 Přednostní právo na podíl na zisku 

Zatímco v českém právu může u prioritních akcií přednostní právo na podíl zisku 

spočívat v různých privilegií týkajících se zisku, španělské právo explicitně definuje, co 

znamená přednostní právo na podíl na zisku. Označuje jej za právo na přednostní 

dividendu. 

Přednost spočívá v tom, že dokud nejsou vyplaceny prioritní dividendy, nelze vyplatit 

podíl na zisku vlastníkům ostatních akcií, 121  přičemž společnost je povinna schválit 

rozdělení zisku, neurčí-li stanovy jinak. Navíc musí stanovy povinně upravit, zda se jedná 

o kumulativní právo či nikoliv, tzn. zda se dividenda nevyplacená v období, kdy společnost 

nevytvořila zisk, přičítá k dividendě v následujících obdobích, nebo jiné následky 

nesplacení celé přednostní dividendy či její části.122 

profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, 2131 s. ISBN: 
978-84-89315-79-2, str. 593. 
118 Ustanovení čl. 97 Ley de Sociedades. 
119  BELÉN CAMPUZANO, Anna. La tutela de las clases de acciones in ARROYO 
VENDRELL, Tatiana, FELIU REY, Jorge, LASTIRI SANTIAGO, Mónica, RODRÍGUEZ 
DELGADO, Juan Pablo. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al 
profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, 2131 s. ISBN: 
978-84-89315-79-2, str. 597. 
120  BELÉN CAMPUZANO, Anna. La tutela de las clases de acciones in ARROYO 
VENDRELL, Tatiana, FELIU REY, Jorge, LASTIRI SANTIAGO, Mónica, RODRÍGUEZ 
DELGADO, Juan Pablo. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al 
profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, 2131 s. ISBN: 
978-84-89315-79-2, str. 597. 
121 Ustanovení čl. 95 odst. 1 Ley de Sociedades. 
122 Ustanovení čl. 95 odst. 3 Ley de Sociedades. 
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3.2.2.2 Zvláštní práva zakladatelů společnosti 

Ley de Sociedades výslovně umožňuje, aby stanovy přiznávaly zakladatelům 

společnosti určitá zvláštní práva ekonomického charakteru, která lze vtělit do akcií. Časové 

omezení trvání těchto zvláštních zakladatelských práv je 10 let. Omezeny jsou také co do 

rozsahu celkově na maximálně 10 % čistého zisku společnosti. Převoditelnost těchto akcií 

lze omezit stanovami.123 

3.2.2.3 Zákaz některých konstrukcí akcií 

Zakázáno je vydávání úrokových akcií, ať jsou určeny jakkoliv. Vydávat nelze ani 

akcie, které lze označit za akcie s násobky hlasů, tedy akcie, u nichž je přímo či nepřímo 

narušena proporcionalita jmenovité hodnoty akcie vůči základnímu kapitálu a rozsahu 

hlasovacího práva nebo právo přednosti. 124  Tato úprava je o poznání striktnější než 

v České republice (kde není vydávání akcií s násobky hlasů omezeno nijak), ale i v jiných 

státech, kde je násobení hlasů dovoleno, avšak je stanoven limit násobení (např. ve Francii, 

kde je omezení na dvojnásobek hlasovacích práv).125  

3.2.2.4 Akcie bez hlasovacího práva 

Španělské právo výslovně připouští úbytek hlasovacího práva u akcií. To ale vyvažuje 

relativně obsáhle upravenou kompenzací významným rozšířením práv jiných. Na základě 

jejich obsahu bychom mohli španělské akcie bez hlasovacího práva přirovnat k českým 

prioritním akciím. 

Možnost emitovat akcie bez hlasovacího práva je výrazně striktněji omezena co do 

podílu na celkovém základním kapitálu. Akcie bez hlasovacího práva nesmí přesáhnout 

v součtu jmenovitých hodnot polovinu výše upsaného základního kapitálu.126 

S akciemi bez hlasovacího práva Ley de Sociedades spojuje tato zvláštní práva: 

1) právo na přednostní dividendu, 

2) přednost při snižování základního kapitálu v důsledku ztrát, 

3) přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku a  

123 Ustanovení čl. 27 odst. 1 a 2 Ley de Sociedades 
124 Ustanovení čl. 96 odst. 1 a 2 Ley de Sociedades. 
125 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. Co přinese zákon o obchodních korporacích 
kapitálovým společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi. 
2012, č. 4. 
126 Ustanovení čl. 98 Ley de Sociedades. 
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4) další práva, která jsou spojena s kmenovými akciemi. 

Právo na přednostní dividendu zaručuje akcionáři minimální výši roční dividendy, ať 

už stanovenou fixně či variabilně v závislosti na úpravě stanovami společnosti. S touto 

minimální dividendou obdrží její vlastníci také dividendu, která náleží i vlastníkům 

kmenových akcií. 127  Pokud společnost vytvořila zisk, musí se společnost usnést na 

rozdělení zisku alespoň k výplatě minimální dividendy. 

Tato přednostní dividenda je navíc zákonem stanovena jako kumulativní a to, čeho se 

nedostává na vyplacení minimální dividendy v období, kdy společnost nevytvořila zisk 

v dostatečné výši nebo vůbec, musí být akcionáři doplaceno nejpozději v následujících pěti 

účetních obdobích.128 Zároveň (obdobně jako v českém právu) do té doby, než bude tato 

minimální dividenda v plném rozsahu vyplacena, nabývá akcionář dočasně hlasovací 

právo. 

Právo přednosti při snižování základního kapitálu v důsledku ztrát společnosti zase 

přináší akcionářům záruku, že pokud bude nutno snížit kapitál, nebudou to jejich akcie, 

které budou zrušeny. Pokud snížením základního kapitálu nadále nebude splněno pravidlo, 

že tyto akcie bez hlasovacího práva mohou v součtu jmenovitých hodnot představovat 

nejvýše polovinu základního kapitálu, a ve dvou následujících letech nebude tato 

proporcionalita opět nastolena, dojde ke zrušení společnosti.129 

Přednostní právo při likvidaci spočívá v právu akcionáře na refundaci emisního kurzu 

akcie, a to přednostně před vyplacením jakýchkoli jiných částek a podílů na likvidačním 

zůstatku jiným akcionářům. 130 

Kromě výše uvedených práv náleží těmto akcionářům také další práva, která se pojí 

s kmenovými akciemi. 

K přímému i nepřímému omezení práv spojených s akciemi bez hlasovacího práva je 

nutný souhlas většiny akcionářů vlastnících akcie bez hlasovacího práva, na které má mít 

omezení dopad.131 Obdobně jako v českém právu tak získávají tito akcionáři hlasovací 

právo v případě, že se rozhoduje o jejich druhu akcií. 

127 Ustanovení čl. 99 odst. 1 Ley de Sociedades. 
128 Ustanovení čl. 99 odst. 3 Ley de Sociedades. 
129 Ustanovení čl. 100 odst. 1 Ley de Sociedades. 
130 Ustanovení čl. 101 Ley de Sociedades. 
131 Ustanovení čl. 103 Ley de Sociedades. 
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3.2.2.5 Vykupitelné akcie 

Vykupitelné akcie (acciones rescatables) jsou zákonem pojmenovaný druh akcií, který 

je výslovně upraven v čl. 500 a 501 Ley de Sociedades. Motivem k jejich vydávání jsou 

finanční důvody.132 

Stanovy mohou určit, že tyto akcie budou odkoupeny společností buď na žádost 

společnosti, nebo akcionáře anebo kteréhokoli z těchto dvou subjektů. Součet nominálních 

hodnot vykupitelných akcií nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu základního kapitálu. Stanovy 

společnosti musí zároveň upravit, za jakých podmínek bude odkoupení akcií realizováno. 

Vykupitelné akcie však mohou vydávat pouze akciové společnosti, jejichž akcie byly 

přijaty k obchodování na burze cenných papírů. 

4 Zhodnocení legislativního návrhu novelizace právní úpravy 

akcií 
Jak vyplynulo z předchozí části této diplomové práce, současná právní úprava volá po 

novelizaci, neboť se naskýtá až příliš mnoho otázek, nejasností a rozporů ohledně mezí 

daných zákonem a jinými limity smluvní autonomii při tvorbě druhů akcií. 

Aktuálně je projednáván vládní návrh 133 rozsáhlé novelizace zákona o obchodních 

korporacích, která se má výrazně dotknout také akcií a jejich druhů. V této kapitole budou 

zhodnoceny navrhované změny na základě poznatků z předchozích kapitol této diplomové 

práce. 

Vládní návrh zákona značně mění úpravu druhů akcií a práv s nimi spojených, ale také 

zpřesňuje některé pasáže z hlediska terminologického, reorganizuje některá ustanovení 

tím, že je v zákoně přesouvá, a má ambice též některá ustanovení zrušit. 

V § 245 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doplňuje, že účastnickými cennými 

papíry jsou také „zaknihované cenné papíry vydané společností, ...“ Ačkoli by se toto 

ustanovení dle obecného pravidla přiměřené aplikace ustanovení o cenných papírech 

vztahovalo i na zaknihované cenné papíry, návrh se snaží o větší transparentnost a 

132  VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Las acciones rescatables en el derecho 
español. [online] Dostupné z: 
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2011/Villacorta%20.pdf [cit. 25. 5. 2018]. 
133  Dostupný na webových stránkách Úřadu vlády České republiky. [online] Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM [cit. 29. 5. 2018]. Část tohoto 
návrhu týkající se akcií je připojena jako Příloha č. 1 k této diplomové práci. 
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zjevnější formulaci. Na druhou stranu, pokud se bude toto užití i na zaknihované cenné 

papíry výslovně uvádět v některých ustanoveních, bude o to více spekulativní, zda se na 

zaknihované cenné papíry budou vztahovat také jiná ustanovení, kde nejsou výslovně 

jmenovány. Ačkoliv tedy jejich jmenování v § 245 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích výklad tohoto ustanovení a jeho aplikaci zjednodušuje, může to způsobit 

zmatek v případě jiných ustanovení. 

Významná je navrhovaná změna § 256 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

Tento návrh by měl učinit konec sporům o to, zda lze od akcií odnímat základní práva do 

nich vtělená, a to právo podílet se na jejím řízení, právo na podíl na zisku a likvidačním 

zůstatku. Zaměňuje totiž formulaci věty a z výčtu těchto tří základních práv, který byl 

původně kumulativní, činí spojkou „nebo“ výčet jednoznačně alternativní. Návrh vychází 

vstříc výše zmíněným požadavkům subjektů práva obchodních korporací, které si chtějí 

svá práva upravit po svém na základě různých schémat podnikání a investování. Blíže tato 

možnost vyplývá ze změněného § 276 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 

Velmi vítám návrh na úpravu zákonné definice druhu akcií a shledávám jej zcela 

vhodným. Návrh vynechává slova „se zvláštními právy“, čímž by definice zněla takto: 

„Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.“ To odpovídá nejen mým 

závěrům, ke kterým jsem v této práci dospěla, ale především obecnému názoru právních 

odborníků. Shoduje se pak také s definicí britského i španělského práva. Odpadl by tím též 

problém s klasifikací kmenových akcií jakožto druhu, neboť při následování pouze 

jazykového výkladu současného práva by kmenové akcie nemohly vytvářet druh akcií, 

jelikož se s nimi nepojí žádná zvláštní práva. 

V následujícím odstavci téhož paragrafu by měla být zavedena razantní změna a 

vyjasnění pojetí odnímání práv pro akcii zcela typických. Zákon by takto výslovně 

stanovil, že s akcií nemusí být spojeno právo na podíl na zisku, právo na podíl na 

likvidačním zůstatku nebo hlasovací právo. Vždy ale do akcie musí být inkorporováno 

alespoň jedno z nich. 

V této úpravě oceňuji vyjasnění dosud velmi nezřetelného a sporného problému, a to 

zda lze odnímat tato práva. Současná dikce zákona jasnou odpověď neposkytuje a právní 

věda se až příliš rozchází na základě různých interpretací. Za nevhodné však shledávám to, 

že podle takové konstrukce s akcií může být spojeno pouze právo na likvidačním zůstatku. 

Požadavek na to, aby s akcií nebylo spojeno buď hlasovací právo nebo právo na podíl na 

zisku v důsledku rozdělení akcionářů na ty, kdo investují a jde jim především o výnos 
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z akcie, a ty, kdo společnost chtějí řídit, být dlouhodobě jejími akcionáři a třeba si udržet 

rozhodující vliv, shledávám oprávněným a důvodným. Eliminaci obou těchto práv zároveň 

a omezení akcie pouze na právo na podíl na likvidačním zůstatku už však shledávám těžko 

odůvodnitelným a obtížně hledám příklad, ve kterém by tento druh akcií mohl být vhodný. 

Domnívám se, že omezení práv vtělených do akcie pouze na právo na podíl na likvidačním 

zůstatku je již excesivní rozvolnění ve prospěch smluvní autonomie. Akcie tím již pozbývá 

svoji povahu cenného papíru účastnického, neboť se akcionář nijak nepodílí na zisku ani 

na řízení společnosti po celou dobu její existence. Nárok mu vznikne až v okamžiku, kdy 

společnost vstoupí do likvidace a z účastnického cenného papíru mu v podstatě vznikne 

jediná pohledávka. Pak už dle mého takový cenný papír nenaplňuje charakteristiku akcie, 

proto by akcií být neměl. Poskytnutí takového práva je možné zajistit např. jiným druhem 

obligačního cenného papíru, který by dával vzniknout pohledávce majitele tohoto cenného 

papíru v okamžiku vstupu společnosti do likvidace. Akcie se však dle mého názoru 

k takovému účelu nehodí a takovouto konstrukcí by pozbyla základní znaky akcie, neboť 

by vlastník akcie postrádal jakousi průběžnou účast po dobu existence akciové společnosti 

(ať už finanční účast či účast na řízení). 

 Za vhodnější bych z výše uvedených důvodu považovala možnost oddělit některé ze 

tří základních práv spojených akcií s podmínkou, že by vždy muselo být inkorporováno 

alespoň právo na podíl na zisku nebo hlasovací právo. 

Vzhledem k navrhované obecné možnosti odnímat hlasovací právo (které by dle mých 

závěrů v souladu se současnou legislativou mělo být možné pouze u akcií prioritních a 

investičních), návrh vhodně reorganizuje systematiku ustanovení a přesouvá původní § 278 

zákona o obchodních korporacích134 pod § 276 zákona o obchodních korporacích, tedy 

k úpravě druhů akcií. Zároveň sem správně zařazuje pravidlo, že hlasuje-li se dle zákona 

na valné hromadě podle druhů akcií, je oprávněn hlasovat i vlastník akcie, se kterou není 

spojeno hlasovací právo.135 Má-li tedy zákon připustit akcie bez hlasovacího práva i jiné, 

než jen prioritní a investiční, je zcela správné přesunout tato další ustanovení od úpravy 

prioritních akcií k úpravě druhů akcií obecně. 

Za téměř revoluční v pojmenování základních druhů akcií lze označit návrh na zrušení 

zákonné definice kmenových akcií. Argumentace důvodové zprávy k tomuto návrhu 

134 Které zní: „Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud 
souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu.“ 
135 Ustanovení § 278 odst. 2 věta druhá zákona o obchodních korporacích. 
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zákona je zcela na místě.136 Důvodová zpráva říká, že za aktuálně účinné zákonné úpravy 

mohou vznikat nejistoty ohledně toho, jaké akcie lze ve skutečnosti za kmenové 

považovat. Jako příklad uvádí stanovení delší lhůty splatnosti podílu na zisku a polemizuje 

s tím, zda je i již takováto drobná změna zvláštním právem bránícím označení těchto akcií 

za kmenové. 

Souhlasím s tím, že klasifikace kmenových akcií, ač jsou již v právní praxi vžité a 

představují zcela základní druh akcií, se po rekodifikaci soukromého práva zkomplikovala. 

Vzhledem k tomu, že dříve existoval numerus clausus druhů akcií, které byly zákonem 

specifikovány, nebylo sporu o tom, co vše může být kmenovou akcií. Při rozvolnění 

úpravy ve prospěch smluvní autonomie už je pojetí kmenové akcie složitější. Při 

důsledném jazykovém výkladu by tak skutečně kmenovou akcií neměly být žádné akcie, 

k nimž je připojeno jakékoliv zvláštní právo, byť např. jen zvláštní informační právo. 

Do jisté míry je zákonná definice kmenových akcií přebytečná. Jelikož zákon na 

kmenové akcie nikde významně nenavazuje,137 aby je potřeboval nejprve definovat, tato 

definice skutečně není nezbytná. Zákon, bude-li potřebovat, může napříště jednoduše 

popsat obsahem práv, o jakou akcii se jedná, aniž by ji přímo označoval za kmenovou. 

Stanovy společností by naopak mohly za kmenové akcie označit takové, které mají obsah 

odpovídající základnímu druhu akcií ve společnosti, tedy např. podíl na řízení společnosti, 

právo na podíl na zisku  a na likvidačním zůstatku ve výši, ve které odpovídá jejich 

jmenovitá hodnota základnímu kapitálu, a to i přesto, že k takovým právům budou 

přidružena některá méně významná zvláštní práva. Zároveň souhlasím s názorem 

vysloveným v důvodové zprávě k návrhu zákona, že rozlišovat akcie na kmenové (resp. 

jiné základní) má v akciové společnosti smysl pouze tehdy, existuje-li ve společnosti více 

druhů akcií. 

Návrh zákona tak mezi možností zcela vynechat definici kmenové akcie nebo ji 

zpřesnit vhodně zvolil první variantu, tedy jednodušší řešení. Zpřesnit definici by 

vzhledem ke škále práv, která je možno inkorporovat do akcií, bylo obtížné, a přesto by 

zřejmě nadále ponechávala prostor pro nejistotu subjektů práva. 

136 Důvodová zpráva k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 
Sb., a některé další zákony, vysvětlení k bodům 327 až 329 (§ 276), str. 185. [online] 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM [cit. 29. 5. 2018]. 
137 Vyjma ustanovení § 277 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích, kde však není 
problém formulovat znění jinak, viz znění § 277 dle navrhované novelizace. 
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Dalším ustanovením, které by mělo být dle návrhu vynecháno, je současný § 276 

odst. 3 věta první zákona o obchodních korporacích, který obsahuje demonstrativní výčet 

zvláštních práv, která mohou být do akcie vtělena, tedy „rozdílný, pevný nebo podřízený 

podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů.“ Důvodová zpráva 

tento krok vysvětluje tím, že má za cíl odstraněním tohoto ustanovení dosáhnout co 

největšího rozšíření autonomie vůle při tvorbě druhů akcií. 

Domnívám se, že tento postup není správný. Vzhledem k výše uvedeným závěrům, že 

s akciemi nelze spojit zcela neomezeně různé druhy práv, nýbrž pouze ta práva, která úzce 

souvisejí s účastí akcionáře v akciové společnosti, byl tento demonstrativní výčet práv, 

která mohou být s akciemi spojena, vhodným návodem, jakým směrem by se smluvní 

autonomie při inkorporaci dalších práv měla ubírat. Proto by měl být v zákoně ponechán. 

Celkově se navrhovaná novelizace snahou o rozšíření smluvní autonomie a redukcí 

zákonných limitů přibližuje ještě o něco více angloamerickému pojetí druhů akcií, které 

klade velký důraz na smluvní autonomii. 
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo najít limity omezující rekodifikací rozšířenou 

smluvní autonomii při konstrukci druhů akcií. Na základě poznaných skutečností a 

informací jsem shledala, že smluvní autonomie zdaleka není neomezená, naopak je 

v mnoha směrech limitována. 

Ve velké části problematiky druhů akcií se odborná veřejnost značně rozchází. Pokud 

jde o definici druhu akcií, zde panuje spíše výjimečná shoda ohledně toho, že by mělo dojít 

k úpravě zákona a definice by měla znít takto: „Akcie, se kterými jsou spojena stejná 

práva, tvoří jeden druh.“ Takové znění by bylo podobné britské i španělské formulaci. 

Má hypotéza, že smluvní autonomie je značně omezená, se potvrdila. V této práci jsem 

došla k závěru, že s akcií nelze spojovat jakákoliv práva, nýbrž pouze typy práv, která 

souvisejí s účastí akcionáře na společnosti. Mělo by se proto jednat o modifikace podílu na 

zisku, jiných vlastních zdrojích, likvidačním zůstatku a modifikace hlasovacího práva, 

práva na informace, apod. Hlavním argumentem podporujícím toto tvrzení je, že by jiná 

zvláštní práva porušovala statusová ustanovení zákona o obchodních korporacích, která 

jsou kogentní, a byla by nepřípustným zásahem do obchodního vedení společnosti, které 

náleží ze zákona statutárnímu orgánu. Právo na poskytování výrobků či služeb společnosti 

je přípustné jen tehdy, bude-li s ním z hlediska práva nakládáno jako s naturální 

dividendou, tzn. bude poskytováno na základě hospodářského výsledku. Poskytování 

těchto plnění nezávisle na hospodářském výsledku společnosti by bylo v rozporu 

s kogentním ustanovením o zákazu úrokových akcií, neboť by se jednalo o naturální 

úrokovou dividendu. Zcela vylučuji inkorporaci věcných práv, která je možné vtělit pouze 

na základě výslovného ustanovení zákona, což není případ úpravy akcií. Zde však existují 

velké názorové rozdíly a dosud nedošlo ke shodě odborníků. 

Ohledně úbytku práv se domnívám, že tuto otázku nelze vyřešit pouhým obecným 

konstatováním, že je či není možné. De lege lata dovozuji, že odebírat práva, která s akcií 

spojuje zákon, nelze. Mám za to, že by tím byla narušena povaha akcie jako účastnického 

cenného papíru, s nímž zákon spojuje práva typická pro účast společníka, zde akcionáře, v 

obchodní společnosti. Zároveň by opačné řešení bylo v rozporu s jazykovým výkladem, 

neboť současné znění zákona formuluje výčet práv spojených s akcií jako kumulativní. 

Vede k tomu také úprava prioritních akcií, kde je výslovně povoleno emitovat je bez 

hlasovacího práva a zároveň je u nich stanovena limitace co do podílu součtu jejich 

jmenovitých hodnot na základním kapitálu. 
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De lege ferenda vidím jako vhodné umožnit vydávání i jiných druhů akcií bez 

hlasovacího práva, neboť to může naplňovat oprávněné potřeby podnikatelů a investorů. 

Jako legitimní se jeví také vydávání akcií bez podílu na zisku. Nesouhlasím však s částí 

novely, která umožňuje odnímat jakékoli ze tří základních práv spojených s akcií, pokud 

zůstane vtěleno alespoň jedno z nich. Současným odnětím hlasovacího práva i práva na 

podíl na zisku by došlo k přílišnému zásahu do podstaty akcie. Proto by s ní mělo být vždy 

spojeno alespoň právo na podíl na zisku nebo právo hlasovací. Pak by takové odnímání 

práv bylo přípustné. Vzhledem k tomu, že zakladatelé na akcie bez hlasovacího práva či 

práva na podíl na zisku přistupují při založení společnosti a ti, kdo akcie nabývají 

druhotně, mají možnost zjistit práva spojená s akcií ze stanov společnosti, které jsou 

dostupné v obchodním rejstříku, je-li vůlí subjektů obchodního práva vytvářet druhy akcií 

bez některého z těchto práv i bez kompenzace úbytku jinými zvláštními právy, nevidím 

důvod, proč by jim v tom mělo být zákonem bráněno. Problematické je však současné 

znění zákona, které jiné než zákonem jmenované akcie bez hlasovacího práva nepřipouští. 

V tomto považuji za nezbytnou změnu zákona. 

U akcií s násobky hlasů by bylo vhodné omezit novelou zákona toto násobení, a to dle 

příkladu jiných evropských států, jako je Francie a Německo, kde v minulosti došlo ke 

zneužívání násobení hlasovacích práv a státy proto následně po této zkušenosti násobky 

omezily. I v českém prostředí lze dle mého očekávat podobný vývoj, proto je lepší řešit 

tento problém apriorně změnou zákona. 

Při porovnání s britským a španělským právem docházíme k závěru, že britská právní 

úprava je o něco volnější než česká, naopak španělská je restriktivnější a má přísnější 

podmínky pro emisi zvláštních druhů akcií. V obou těchto cizích právních řádech se 

setkáváme s – v českém právu nezavedenými – vykupitelnými akciemi. 

Na základě porovnání bych hodnotila českou právní úpravu druhů akcií jako spíše 

bližší britské, nežli španělské legislativě. V tomto ohledu se tedy ukázala má hypotéza, že 

české akciové právo bude mít blíže ke španělskému právu, jakožto právu kontinentální 

právní kultury, nesprávnou. České akciové právo se blíží angloamerickému modelu a ještě 

víc jej přibližuje navrhovaná novela zákona o obchodních korporacích, která posouvá 

úpravu ve větší prospěch smluvní autonomie. 

Z komparativního hlediska by pro české právo mohly být inspirující některé v Británii 

ustálené druhy akcií, jako např. právě vykupitelné akcie či kumulativní prioritní akcie. 

Inspirovat by se však měly především akciové společnosti, resp. jejich zakladatelé a 
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akcionáři, nikoli český zákonodárce. Ani anglické právo neupravuje až na výjimky zvláštní 

druhy akcií výslovně. Toto privilegium přenechává vůli právních subjektů, aby ji 

promítnuly ve stanovách společnosti. Stejně by tomu mělo být i v českém právu. 

Kumulativní prioritní akcie by mohly být korektnější náhradou za zakázané úrokové akcie. 

Akcionáři by tak nepřišli o dividendu za období, ve kterém společnost nevytvořila zisk 

(která by jim i přesto dle mechanismu úrokových akcií měla být vyplacena), ale byla by 

jim nahrazena v příštích obdobích, kdy by společnost zisk vygenerovala. 

Anglická varianta vykupitelných akcií by mohla představovat vhodné schéma pro 

některé start-upové společnosti, které mají sloužit k zahájení určitého podnikání a za tím 

účelem potřebují investory. Společnost by takto mohla získat potřebný počáteční kapitál 

pro nastartování svého podnikání a po dostatečném rozvinutí své podnikatelské činnosti by 

vykupitelné akcie od investorů odkoupila zpět, čímž by si iniciátoři nápadu na podnikání 

mohli zachovat významné postavení ve společnosti jako akcionářů s rozhodujícím vlivem. 

Ačkoliv byla smluvní autonomie zákonem o obchodních korporacích výrazně 

rozšířena, čímž se mělo vyjít vstříc vůli právních subjektů, aby si nastolily své poměry dle 

svých přání, nyní jim tato svoboda může v krajním případě i uškodit. Nejistota, která 

provází druhy práv, jež lze do akcií vtělit, nejistá možnost odnětí základních práv od akcie, 

možnost nevhodné formulace zvláštních druhů akcií ve stanovách, to vše může vést 

k tomu, že soud prohlásí, že se jedná o kmenové akcie, nikoliv o zvláštní druh akcií. 

Takový výsledek může mít zcela opačný efekt, než jaký si zakladatelé a akcionáři 

společnosti přáli, a může vést ke zcela jiné struktuře postavení akcionářů v akciové 

společnosti. Zároveň taková právní úprava značně zatěžuje soudy, které budou do řešení 

druhů akcií muset často vstupovat. 

Nejasnosti může definitivně vyřešit pouze judikatura či novelizace. Vhodnějším 

prostředkem by samozřejmě byla novelizace, neboť ta je obecně závazná a navíc 

v ideálním případě předchází vzniku problémů, na rozdíl od judikatury, která problém řeší 

až ex post. I proto je navrhována změna zákona o obchodních korporacích, v rámci níž by 

mělo být zasaženo do úpravy druhů akcií. Návrh novely shledávám převážně prospěšným, 

neboť postihuje největší problémy konstrukce druhů akcií. Poněkud zajímavé a zajisté 

praktické je např. navrhované zrušení označení kmenových akcií. Po dlouhé době by tak 

nebyly tyto akcie výslovně upraveny zákonem. 

 

 

 
 

52 



Použité prameny a literatura 
 
Literatura 
ANDENAS, Mads, WOOLDRIDGE, Frank. European Comparative Company Law. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-05-2184-219-8. 

ARROYO VENDRELL, Tatiana, FELIU REY, Jorge, LASTIRI SANTIAGO, Mónica, 
RODRÍGUEZ DELGADO, Juan Pablo. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro 
homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 
2015, 2131 s. ISBN: 978-84-89315-79-2. 

BOHÁČEK, Martin. Základy anglo-amerického obchodního práva: srovnávací obchodní 
právo II. Praha: Oeconomica, 2003. 167 s. ISBN 80-245-0649-1. 

BOURNE, Nicolas. Bourne on Company Law. Abingdon: Routledge. 2013. 

ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5. 

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo 
– podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Vydání první. Praha: Wolters 
Kluwer, 2016. 735 stran. ISBN 978-80-7552-333-4. 

DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P.; KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-587-2. 

DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. lxii, 
922 stran. Vědecká monografie. ISBN 978-80-7478-961-8. 

HUDSON, Alastair. Understanding Company Law.  London: Taylor and Francis, 2011. 
313 s. ISBN 978-02-0314-830-3. 

KOTÁSEK, Josef et al. Právo cenných papírů. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxi, 242 
s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-515-2. 

LASÁK, J.; POKORNÁ, J.; ČÁP, Z.; DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-537-5. 

PAULY, J. Teoretické a legislativní základy cenných papírů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2016. ISBN 978-80-7552-421-8. 

POKORNÁ, J.; HOLEJŠOVSKÝ, J.; LASÁK, J.; PEKÁREK, M. a kol. Obchodní 
společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-475-9. 

ROZEHNAL, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-
1. 

 
 

53 



SHEPHERD, Chris, RIDLEY, Ann. Company Law. London: Taylor and Francis; 2015. 
ISBN 978-13-1764-377-7.  

ŠTENGLOVÁ, I.; HAVEL, B.; CILEČEK, F.; KUHN, P.; ŠUK, P. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1128 s. ISBN 978-80-7400-
540-4 

ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7. 

 
Právní normy. 
Listina základních práva a svobod. 

Smlouva o fungování Evropské unie. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných 
skladech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Companies Act 2006. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents 
[cit. 26. 10. 2017]. 

 
 

54 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents


Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. Dostupné z: http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2010-10544 [cit. 31. 10. 2017]. 

 
Odborná periodika a sborníky 
ČECH, P. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce. 2012, č. 10. 

ČERNÁ, S. O akciích s rozdílnou váhou hlasů v budoucím českém akciovém právu. 
Obchodněprávní revue, 2012, č. 7-8. 

ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. In Právo, obchod, ekonomika. V. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 

ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. Co přinese zákon o obchodních korporacích 
kapitálovým společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2012, č. 4. 

DVOŘÁK, T. Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva – základní otázky jejich 
klasifikace. In Právo, obchod, ekonomika. V. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach, 2015. 

KŘÍŽ, R. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené 
v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Obchodněprávní revue. 2013, č. 4. 

LASÁK, J. O limitech lidské představivosti: glosa k akciím bez hlasovacího práva (jiným 
než prioritním). Právní rozhledy. 2017, č. 2. 

PAULY, J. Několik poznámek k pojmu akcie. In Právo, obchod, ekonomika. V. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. 

TREUTLEROVÁ, Hana. Rozhovor: prof. JUDr. Jan Dědič – Výkladové problémy zákona 
o obchodních korporacích. Právní prostor. 2016. [online] Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/rozhovor-prof-jan-dedic [cit. 
1. 5. 2018]. 

VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel. Las acciones rescatables en el derecho 
español. [online] Dostupné z: 
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2011/Villacorta%20.pdf [cit. 
25. 5. 2018]. 

 
Judikatura 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2004, sp. zn. 29 Odo 338/2004, 29 Odo 
491/2004. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. C-543/08. Evropská 
komise proti Portugalské republice. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1483740764549&uri=CELEX:62008CJ0543. 

 
 

55 

http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10544
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/rozhovor-prof-jan-dedic
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2011/Villacorta%20.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1483740764549&uri=CELEX:62008CJ0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1483740764549&uri=CELEX:62008CJ0543


Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. 6. 2002, sp. zn. C-503/99. Komise 
Evropských společenství proti Belgickému království. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1483955278349&uri=CELEX:61999CJ0503.  

 

Internetové zdroje 
EUR-Lex. Přístup k právu Evropské unie. [online] Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu 
[cit. 3. 1. 2017]. 

Boletín Oficial de Estado. [online] Dostupné z: http://boe.es [cit. 20. 10. 2017] 

Legislation.gov.uk. The National Archives. [online] Dostupné z: 
https://www.legislation.gov.uk [cit. 20. 10. 2017] 

STRNADOVÁ, Martina. Druhy akcií dle nové právní úpravy. epravo.cz [online]. 2014  
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-akcii-dle-nove-pravni- upravy-
94313.html [cit. 28. 12. 2016]. 

Úřad vlády České republiky. VeKLEP. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a obchodních družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony. [online] Dostupné 
z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM [cit. 29. 5. 2018]. 

Úřad vlády České republiky. VeKLEP. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a obchodních družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony. [online] 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM [cit. 29. 5. 2018]. 

 
 

56 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1483955278349&uri=CELEX:61999CJ0503
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1483955278349&uri=CELEX:61999CJ0503
http://eur-lex.europa.eu/
http://boe.es/
https://www.legislation.gov.uk/
http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-akcii-dle-nove-pravni-%20upravy-94313.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-akcii-dle-nove-pravni-%20upravy-94313.html
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW9B84DM


Přílohy 
Příloha č. 1 

Část vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a obchodních družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
zákona č. 458/2016 Sb., a některé další zákony. 

 

§ 244 

(1) Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. 

(2) K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv 
akcionáře na úkor společnosti nebo jiných akcionářů, se nepřihlíží, ledaže tento zákon 
stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetím osobám, které na takováto právní jednání v 
dobré víře spoléhaly. 

§ 245 

(1) Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry a zaknihované cenné papíry 
vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech v této společnosti, a dále cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydané 
společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry nebo zaknihované cenné 
papíry získat. 

(2) Ustanovení tohoto zákona o evidenci zaknihovaných cenných papírů se 
použijí přiměřeně na evidenci vedenou schovatelem držícím imobilizované akcie 
v úschově. 

§ 247  

Emisní kurs akcie 

(1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie. 

(2) Emisní kurs kusové akcie akcie, která nemá jmenovitou hodnotu a 
představuje stejný podíl na základním kapitálu společnosti (dále jen „kusová akcie“), 
nesmí být nižší, než je její účetní hodnota. Účetní hodnota kusové akcie se určí tak, že se 
částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných kusových akcií. 

Emisní ážio 

§ 248  

(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento 
rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného 
nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, 
započte se plnění nejprve na emisní ážio. 

(2) Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného 
nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou podle tohoto zákona 
nepostačuje na splacení splatné části jmenovité nebo účetní hodnoty všech upsaných akcií, 
započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých nebo účetních hodnot 
jednotlivých akcií, ledaže stanovy určí jinak nebo je v souladu s nimi dohodnuto jinak. 
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§ 249 

Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, 
které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže 
stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část společnost 
vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu. 

§ 250 

(1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a 
podílí se na úpisu akcií, je zakladatel. 

(2) Stanovy obsahují také 

a) firmu a předmět podnikání nebo činnosti, 

b) výši základního kapitálu, 

c) počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na 
jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, formu, 
zda jsou listinné nebo zaknihované (§ 256 odst. 5), popřípadě údaj o omezení 
převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou listinné akcie imobilizovány,  

d) mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi 
spojených, 

e) počet hlasů spojených s jednou akcií, celkový počet hlasů ve společnosti a 
způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, 
obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a 
celkový počet hlasů ve společnosti, 

f) údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla 
určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady, 

g) jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon. 

(3) Stanovy při založení společnosti obsahují také 

a) údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a 
lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, 

b) v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti, 

c) tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, 
popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií údaje o 
akciích, které se budou za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou 
vydány jako zaknihované cenné papíry, vydány, uvedené v odstavci 2 písm. c) a d), a 
určení znalce, který provede provedl ocenění nepeněžitého vkladu, 

d) určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti, 

e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti 
vzniknou, 

f) údaj o tom, koho zakladatelé určují členy volených orgánů společnosti, kteří mají 
být podle stanov voleni valnou hromadou, 

g) určení správce vkladů a 
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h) tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry akcie, čísla 
majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány. 

(4) Údaje podle odstavce 3 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové 
povinnosti ze stanov vypustit; stanovy mohou svěřit toto rozhodnutí do působnosti 
představenstva nebo správní rady. Rozhodnutí podle tohoto odstavce se nepovažuje 
za rozhodnutí o změně stanov. 

§ 251 

(1) Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem 
podle jiného právního předpisu, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená 
znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo nebo 
správní rada. 

(2) Posudek znalce oceňujícího nepeněžitý vklad obsahuje alespoň 

a) popis nepeněžitého vkladu, 

b) použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda cena nepeněžitého vkladu 
získaná použitými způsoby odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají 
být společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad a 

c) částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje. 

(3) Posudek znalce podle odstavce 1 společnost uloží do sbírky listin. 

(4) Odměna znalce za zpracování posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. 
Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s 
vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu 
společně a nerozdílně zakladatelé. 

§ 252 

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje 

a) druh, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu nebo informaci, 
že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, název druhu, mají-li být vydány akcie 
různých druhů, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu a údaj, zda 
upsané akcie budou vydány jako listinné nebo zaknihované (§ 256 odst. 5), 

b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a 

c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií. 

§ 253 

(1) Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a 
v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době ve lhůtě 
určené ve stanovách a na účet banky určený ve stanovách zřízený správcem vkladu, 
nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

(2) Není-li splněna povinnost podle odstavce 1 a § 26 § 23 odst. 3, nelze společnost 
zapsat do obchodního rejstříku. 
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§ 255 

(1) Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po 
svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého ve výši alespoň 10 % upsaného 
základního kapitálu, musí být 

a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku 
stanovenou posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 se použijí obdobně, a 

b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou. 

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na nabytí majetku 

a) v rámci běžného obchodního styku, 

b) z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu, nebo 

c) na evropském regulovaném trhu. 

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, došlo-li v důsledku přeměny ke změně 
právní formy na akciovou společnost; lhůta podle odstavce 1 běží ode dne účinnosti 
přeměny. 

(4) Nebude-li úplata stanovena podle odstavce 1, platí, že členové představenstva 
nebo správní rady, kteří pro nabytí majetku hlasovali, nejednali s péčí řádného hospodáře 
a zakladatel nebo akcionář vrátí společnosti částku převyšující cenu stanovenou posudkem 
znalce. 

§ 256 

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva 
je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov 
společnosti na jejím řízení, jejím zisku a nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s 
likvidací. 

(2) Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti 
nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacenou akcii lze převádět podle 
ustanovení o postoupení smlouvy; souhlas společnosti se nevyžaduje písemnou smlouvou 
o převodu nesplacené akcie s úředně ověřenými podpisy. Ustanovení § 285 odst. 3 se 
na ručení převodce použije obdobně. 

(3) Není-li akcie vydána, přestože byl splacen emisní kurs, použije se odstavec 2 a 
§ 321 odst. 1 a § 523 odst. 1 obdobně. 

(4) Na nesplacené akcie podle odstavce 2, na nevydané akcie podle odstavce 3 a na 
zatímní listy se použijí ustanovení tohoto zákona o akciích, jestliže to nevylučují jejich 
povaha nebo jiná ustanovení tohoto zákona. 

(5) Akcie vydaná jako cenný papír se označuje jako listinná akcie, akcie 
vydaná jako zaknihovaný cenný papír se označuje jako zaknihovaná akcie. 

§ 257 

Kusové akcie 

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie, které nemají 
jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti (dále jen 
„kusové akcie“). 
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(2) Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se 
jmenovitou hodnotou. 

(3) Podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu 
kusovou akcii připadá jeden hlas, ledaže stanovy připouští vydání akcií s rozdílnou váhou 
hlasů. 

(4) Vydala-li společnost kusové akcie, nepoužijí se ustanovení tohoto zákona, jež se 
týkají jmenovité hodnoty. Kde se v tomto zákoně stanoví o jmenovité hodnotě, rozumí 
se tím v případě kusových akcií účetní hodnota, ledaže z povahy ustanovení plyne, že 
se na kusové akcie nepoužije. Vyžaduje-li tento zákon uvedení údaje o jmenovité 
hodnotě akcie, nahradí se údajem o tom, že jde o kusovou akcii, není-li dále 
stanoveno jinak. 

§ 259 

(1) Akcie obsahuje 

a) označení, že jde o akcii, 

b) jednoznačnou identifikaci společnosti, 

c) jmenovitou hodnotu, 

d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, a 
formu akcie, 

e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a 

f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. název druhu akcie a 
popis práv s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie 
různých druhů. 

(2) Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Kusová akcie musí obsahovat 
označení „kusová akcie“. 

§ 260 

(1) Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva 
nebo správní rady. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině 
současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. 

(2) Je-li akcie vydána jako zaknihovaný cenný papír vydána zaknihovaná akcie, 
postačí, že údaje uvedené v § 259 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných 
papírů. Číselné označení zaknihované akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto 
akcie stanoví tento zákon. 

§ 262 

Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého 
druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.  

§ 263 

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí 
obdobně pro zaknihované akcie. 

 
 

61 



(2) Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele. 
Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo 
imobilizovaný cenný papír; to platí obdobně též pro změnu formy nebo podoby akcií. 

(3) Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno. 

§ 264 

(1) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. 
Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je 
nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, obsahuje-li výpis z této evidence 
údaje zapisované do seznamu akcionářů. 

(2) Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, 
jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné 
poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do 
seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých 
druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo 
bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. 

(3) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně 
převoditelného práva. 

§ 268 

Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie, nevydané 
akcie a zatímní listy. 

§ 275 

(1) Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné, ledaže stanovy jejich 
převoditelnost omezí. Na omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií se použijí obdobně 
ustanovení o omezení převoditelnosti akcií na jméno. 

(2) (1) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána 
změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí 
výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 

(3) (2) Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v 
evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 284) jako vlastník akcie, a 
není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že 
zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. 

§ 276  

(1) Akcie se zvláštními právy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden 
druh. Akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové. 

(2) Akciová společnost může vydat i akcie, s nimiž není spojeno právo na podíl 
na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku nebo hlasovací právo; s akcií musí 
být vždy spojeno alespoň jedno z těchto práv. 

(3) Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud 
souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu. 
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(4) Vyžaduje-li tento zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je 
vlastník akcie, s níž není spojeno hlasovací právo, oprávněn na valné hromadě 
hlasovat. 

(2) (5) Akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských 
výsledcích společnosti, se zakazují. 

(3) (6) S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný 
nebo podřízený podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů. S 
akciemi o stejné jmenovité hodnotě nebo s kusovými akciemi mohou být spojena různá 
zvláštní práva nebo i různá váha hlasů.  

§ 277 

(1) Zvláštní práva a jejich obsah se určí ve stanovách. V případě pochybností o 
jejich obsahu může soud na návrh společnosti nebo některého jejího akcionáře 

a) rozhodnout, jaké zvláštní právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, 
že takové zvláštní právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově 
nejbližší, nebo 

b) nebude-li možné postupovat podle písmene a), rozhodnout, že akcie je akcie 
kmenová. 

(2) Rozhodne-li soud podle odstavce 1 písm. b), může vlastník akcie, o jejímž 
druhu bylo rozhodnuto, požadovat, aby od něj společnost tuto akcii do 1 měsíce od 
rozhodnutí soudu za přiměřenou cenu odkoupila, ledaže byla pochybnost zřejmá již v 
době, kdy akcii získal; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 

Práva, jež tvoří druh akcie, se určí ve stanovách. V případě pochybností o 
jejich obsahu může soud na návrh společnosti nebo akcionáře rozhodnout, jaké právo 
je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli 
obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší, jinak určí, že takové 
právo s akcií spojeno není. 

§ 278 

(1) Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo 
na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie. 

(2) Není-li ve stanovách určeno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího 
práva. Vyžaduje-li tento zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník 
prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. 

§ 279 

Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn 
jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu. 

§ 280 

(1) Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že 
přednostní podíl na zisku nebude vyplacen přiznán, nebo ode dne prodlení s výplatou 
podílu na zisku, nabývá vlastník prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná 
hromada rozhodne o vyplacení přiznání přednostního podílu na zisku nebo do okamžiku 
jejího jeho vyplacení, byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení. 
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(2) Vlastník prioritní akcie, který přechodně nabyl hlasovací právo podle 
odstavce 1, má právo hlasovat ještě v rozsahu celého pořadu na valné hromadě, která 
rozhodne o vyplacení přiznání přednostního podílu na zisku. 
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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. 
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Abstract 
This thesis deals with the currently effective legislation on types of shares, which is 

still relatively new in the Czech Republic as the recodification took place approximately 

four years ago. The main act that is a subject to the examination of this thesis is the Act 

no. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (The Business 

Corporation Act), which provides the main regulation of shares. 

The aim of this thesis is to find out limits that restrict the contracting autonomy, which 

was widely broadened with the recodification of the Czech private law, in the process of 

creating different types of shares. 

The thesis is divided into four main chapters. First chapter introduces the shares as a 

type of securities or book-entry securities along with the main characteristics of a share. It 

also defines an important term for this thesis – the type of share – and the basic types of 

shares recognized explicitly by the Business Corporation Act. 

The second chapter concerns with the construction of the types of shares and its limits. 

It describes the contracting autonomy – one of the main principles of the private law – and 

different limits of this liberty. These include basic principles of the private law, 

commercial law principles and company law principles, the provisions of the Civil Code 

and the Business Corporation Act, specialized legislation and the judicature. It explains 

which types of rights can be incorporated in the share and the possibility of constructing 

different types of shares on the basis of extracting some of the rights that are strictly 

typical for the shares and if it is possible to set a new type of shares by the incorporation of 

special duties of the shareholders in the share. This chapter also presents specific types of 

shares and their permissibility or prohibition in the effective Czech law. 

The third chapter provides the comparison of the Czech legislation on shares with the 

law of the United Kingdom as a part of an Anglo-American law system and with the 

Spanish law as a part of the continental law culture. It analyses especially the main 

legislation on types of shares – the Companies Act 2006 effective in the Great Britain and 

Ley de Sociedades de Capital of the Spanish law. 

The fourth chapter assesses present government bill, which should amend the Business 

Corporation Act and should change even some of the fundamental provisions on types of 

shares such as enabling issue of share, which does not contain the main three typical rights 

incorporated in the share according to the Czech law. It also proposes the deletion of the 

provisions defining the ordinary shares. 
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The conclusions sums up the findings of the thesis and points out some of the 

interpretation disputes and provides the possible solutions. It also states the conformities 

found between the Czech, British and Spanish legislation on shares. It provides opinion on 

which of the two legislations is more similar to the Czech one and describes some 

opportunities for inspiration on the legislation of the Czech Republic. 
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