
Abstrakt 

Tato rigorózní práce pojednává o institutu nuceného přechodu účastnických cenných papírů 

v akciové společnosti, jak je upraven v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

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

s účinností od 1. ledna 2021 rozsáhlou novelou. Cílem této práce je podrobit novelizovanou 

právní úpravu důkladnému zkoumání mimo jiné s pomocí judikatury českých soudů, upozornit 

na případné nedostatky či nejasnosti právní úpravy a navrhnout možné způsoby jejich řešení, 

případně se pokusit identifikovat ten nejvhodnější. 

Text práce je v zájmu přehlednosti členěn do několika kapitol, které obsahují podrobný rozbor 

jednotlivých částí zkoumané problematiky, a které lze chápat jako relativně samostatné oblasti. 

Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly.  

První kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů a institutů, které s nuceným přechodem 

účastnických cenných papírů neodmyslitelně souvisejí a jejichž pochopení je nezbytné pro 

pochopení komplexní problematiky nuceného přechodu účastnických cenných papírů. 

Druhá kapitola je věnována problematice ústavní konformity právní úpravy a rozboru 

související judikatury Ústavního soudu.  

Třetí kapitola obsahuje podrobnou právní analýzu celého procesu nuceného přechodu 

účastnických cenných papírů od splnění předpokladů pro realizaci tohoto procesu v akciové 

společnosti až po vyplacení přiměřeného protiplnění vytěsněným vlastníkům účastnických 

cenných papírů.  

Čtvrtá kapitola obsahuje podrobný rozbor problematiky přiměřenosti protiplnění, a to zejména 

s využitím aktuální judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky. 

Pátá kapitola pojednává o právu vytěsněných vlastníků účastnických cenných papírů na 

dorovnání protiplnění a soudním přezkumu přiměřenosti protiplnění. 

V poslední šesté kapitole této práce je pak analyzováno několik významných procesů nuceného 

přechodu účastnických cenných papírů, které v České republice proběhly v nedávné době. 

Závěr této práce pak obsahuje shrnutí výsledků rigorózní práce a zhodnocení kvality zkoumané 

právní úpravy. Z provedené analýzy vyplývá, že právní úpravu i po novele provází řada 

nejasností a výkladových problémů, a proto právní úprava stále skýtá prostor pro možné 

zlepšení a vyjasnění. Nadto z provedené analýzy vyplývá, že aktuální právní úprava klade 

zřejmý důraz na ochranu vytěsněných vlastníků účastnických cenných papírů. 

 


