
Abstrakt 

 Téma tejto diplomovej práce znie “Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její 

limity”. Jej cieľom bola analýza tuzemskej právnej úpravy tvorby rôznych druhov akcií a snaha o 

stanovenie limitov pri ich tvorbe. To bolo dosiahnuté najmä jazykovým, logickým, systematickým a 

teleologickým výkladom právnych noriem, pomocou odbornej literatúry, a v menšej mierke aj 

porovnaním so zahraničnou právnou úpravou. 

 Podarilo sa analyzovať kľúčové ustanovenia a určiť limity, za ktoré nemožno pri vydávaní 

rôznych druhov akcií zájsť. Cieľ práce sa preto podaril naplniť. Konštatuje sa, že určité spory 

vyplývajúce z rôznych interpretácií rovnakého ustanovenia budú odstránené novelizáciou právnej 

úpravy obchodných korporácií, a bude tak posilnená právna istota účastníkov týchto právnych 

pomerov. 

 Prvá kapitola sa zaoberá pojmom a definíciou akcie ako časti základného kapitálu 

spoločnosti, ako súboru členských práv a povinností akcionára, a ako cenného papieru. 

 Druhá kapitola sa zaoberá historickou genézou druhu akcií, ktoré bolo možné vydať podľa 

starej právnej úpravy, následne sa venuje druhom akcií vyslovene upravenými v súčasnom českom 

právnom poriadku, teda akciám kmeňovým, prioritným, úrokovým a investičným. 

 Tretia kapitola pojednáva o možnosti eliminácie práv spojených s akciou a limitmi tejto 

eliminácie podľa zákona o obchodních korporacích, ďalej o zákonnej možnosti modifikácie daných 

práv a o vytvorení akcií s násobkami hlasov, s rozdielnym, pevným či podriadeným podielom na 

zisku alebo likvidačnom zostatku spoločnosti. Ďalej je rozoberaná možnosť vydávania akcií s 

právom veta, vysielacích akcií, zamestnaneckých akcií a akcií s rozhodcovskou doložkou. Limity 

konštrukcie zvláštnych druhov akcií možno konštatovať v zákaze odobrania definičných práv, v 

inkorporácii len účastníckych práv, v nemožnosti vytvorenia druhu akcie pridaním povinností a v 

zákaze vydávania akcií úrokových a zlatých akcií. 

 Štvrtá kapitola krátko pojednáva o ďalšom limite pre vytváranie rôznych druhov akcií, 

zásade rovnakého zaobchádzania so všetkými akcionármi, ktorá je modifikáciou, upresnením 

zásady rovnosti v oblasti práva kapitálových spoločností. 

 Piata kapitola reflektuje na pochybnosti o obsahu práva spojeného s akciou. Je v nej 

analyzovaný súdny prieskum zvláštnych práv spojených s akciou, a rovnako aj dôsledky, ktoré by 

mohlo mať dané súdne rozhodnutie o určení obsahu práva na postavenie akcionárov spoločnosti. 


