
Druhy podílů, resp. akcií v kapitálové obchodní společnosti 

Abstrakt 

 

Tato práce se zaměřuje na druhy (druhovost) podílů, resp. akcií v kapitálových obchodních 

společnostech. 

Možnost vytvářet různé druhy podílů (akcií) je jednou z mnoha změn, které s sebou přinesl 

zákon o obchodních korporacích. Přestože od nabytí jeho účinnosti uplynula již řada let, druhovost 

podílů (akcií) zůstává i nadále relativně novou záležitostí, což s sebou zákonitě nese mnoho 

nejasností a výkladových problémů. Ty se navíc netýkají pouze úzkého okruhu záležitostí, 

ale prostupují napříč celou problematikou. Z toho důvodu se tato práce nezabývá pouze omezeným 

okruhem souvisejících otázek, ale k problematice druhovosti podílů (akcií) přistupuje jako k celku. 

Smyslem této práce je poskytnout ucelený výklad druhovosti podílů (akcií) a nabídnout odpovědi 

na nejvýznamnější otázky, které v jejím rámci panují. 

První část této práce se proto věnuje samotnému pojmu podíl v obchodní korporaci. 

Na vybraných otázkách týkajících se podílů (akcií) je následně objasňována podstata práv 

a povinností s nimi spojených. V závěru první části jsou demonstrovány výhody i nevýhody těchto 

práv a povinností jejich komparací s právy a povinnostmi vyplývajícími z vedlejších dohod 

společníků, resp. akcionářů (tzv. sideletters).  

V úvodu druhé části této práce je představena problematika vymezení základního 

a zvláštního druhu podílu, resp. kmenové akcie a zvláštního druhu akcie. Následně se práce 

zaměřuje na zákonná východiska tvorby zvláštních druhů podílů (akcií) a v té souvislosti i na její 

limity. Značný prostor je proto věnován nejen zásadě specifické pro právní úpravu společností, 

kterou je zásada rovného zacházení se společníky (akcionáři), ale nevyhnutelně též obecným 

limitům autonomie vůle.  

Ve třetí části jsou pak, na základě závěrů dosažených v obou předchozích částech této 

práce, podrobeny analýze jednotlivé způsoby tvorby zvláštních druhů podílů (akcií). Konkrétně se 

jedná o tvorbu druhů podílů (akcií) modifikací zákonem upravených práv a povinností, odebíráním 

zákonem upravených práv a povinností, a konečně také přidáváním zákonem neupravených práv 

a povinností. Třetí část této práce tak dále rozvíjí dříve dosažené obecné závěry a znázorňuje jejich 

uplatnění zejména na případech modifikací těch nejvýznamnějších práv a povinností 

společníků (akcionářů). Smyslem třetí části není vyjádřit se k co nejvíce v teorii diskutovaným 

druhům podílů (akcií), ale poskytnout čtenáři v souvislostech této práce obecný návod, jak 

k modifikaci obsahu podílů (akcií) přistupovat a kde hledat její limity. 


