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I. Aktuálnost tématu: Rozbor právní úpravy práv a povinností akcionářů lze považovat 

v kontextu nového občanského zákoníku za aktuální problematiku.  

II. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody): 

Téma je středně náročné na teoretické znalosti. Diplomatka využila při zpracování práce 

především deskriptivní a jen z malé části komparační a analytické metody. 

III. Kritéria hodnocení práce:  

1. Splnění cílů práce: Jako cíl práce diplomantka uvedla (poněkud netradičně až v závěru 

práce): „Práce si kladla za cíl obecně popsat práva a povinnosti akcionářů a tím analyzovat 

jeho právní postavení v akciové společnosti“. Není mi sice jasné, jak lze popisem práv a 

povinností akcionářů analyzovat postavení akcionáře, nicméně byla-li cílem práce skutečně 

analýza práv a povinností akcionářů, diplomantka jej podle mého soudu nesplnila.  

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka vycházel při zpracování práce 

z literatury i judikatury, vlastních kvalitních soudů práce mnoho neobsahuje.  

3.  Logická stavba práce: Systematiku a logickou stavbu práce lze označit za ještě vyhovující.  

4. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomantka pracovala 

s českou a v menší míře i se zahraniční literaturou a judikaturou. Práce s poznámkovým 

aparátem není kvalitní – viz např. citace v poznámce pod čarou 8, kde chybí pramen, nebo 

poznámka pod čarou 14, kde diplomantka odkazuje na německý právní řád bez uvedení 

konkrétní normy, u některých citací chybí uvedení strany (např. Dědič Skálová).  

5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Práce je popisná, přičemž některé instituty 

diplomantka popisuje pouze dílčím způsobem. Analytické závěry téměř najít nelze. 

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní. 

7. Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková i stylistická úroveň práce je ještě vyhovující. 

IV. Případné další vyjádření k práci: Práce obsahuje řadu věcných nepřesností a nesprávností. 

Diplomantka zaměňuje některé pojmy a na některých místech je patrné, že vůbec nepochopila 

podstatu popisovaného institutu. Tak např.  

Na str. 8 diplomantka tvrdí, že akciová společnost vytváří zákonem stanovenou soustavu 

„vnitřních orgánů, které jí řídí.“  



Na téže straně uvádí: „Vzhledem k faktu, že akcionáři do společnosti vnášejí určité peněžité či 

nepeněžité prostředky, které představují jejich akciový podíl, očekávají v budoucnu jeho 

zhodnocení, bez toho, aniž by se větší měrou podíleli na obchodním vedení společnosti.“ 

Na str. 9 diplomantka prohlašuje, že mezi majetková práva patří právo na „podíl na zisku, 

právo na likvidační zůstatek…“. 

Na str. 11 diplomantka zcela obecně tvrdí, že „§ 299 odst. 2 ZOK zakazuje výkon práva 

spojený s upsanými a nesplacenými akciemi do okamžiku splacení emisního kursu“.  

Na téže straně uvádí, že právo účasti akcionáře na valné hromadě mu zaručuje právo namítat 

neplatnost usnesení valné hromady. 

Na str. 14 diplomantka klade otázku, zda by pro akciovou společnost nemělo být při 

rozhodování per rollam zavedeno stejné zjednodušení, jako u společnosti s ručením 

omezeným (tj. ověřený podpis místo notářského zápisu), aniž by vzala do úvahy směrnici 

2009/101/ES.  

Na str. 15 diplomantka tvrdí, že judikatura Nejvyššího soudu zastává názor, že hlasování 

akcionáře na valné hromadě není právním jednání. To dokumentuje poukazem na rozhodnutí 

sp. zn. 29 Cdo 4822/2008, „ve kterém Nejvyšší soud uvedl, že rozhodnutí akciové společnosti 

v působnosti valné hromady nejsou právním jednáním (právními úkony)…“.  Je zřejmé, že 

nerozlišuje mezi starou a současnou úpravou a mezi hlasováním na valné hromadě a 

rozhodnutím jediného akcionáře. 

Na str. 18 diplomantka bezvýjimečně tvrdí, že podle ustálené judikatury platí, že ztratí-li 

navrhovatel po podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady své postavení, 

ztrácí i aktivní legitimaci. 

Na str. 19 diplomantka dovozuje, že akcionář přítomný na valné hromadě se nemůže domáhat 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, nepodal-li proti němu protest a nepožádal-li o 

jeho zapsání do zápisu z valné hromady…. 

Na str. 20 diplomantka tvrdí, že zdrojem zisku je hospodářský výsledek za poslední účetní 

období, případně nerozdělený zisk minulých let nebo i fondy vytvořené ze zisku…. Jde o 

upravený text odkazované publikace Dědič, Skálová, tam se ovšem uvádí, že ziskem lze 

rozumět nejen hospodářský výsledek…  

Na str. 22 diplomantka uvádí, že poměr velikosti podílů akcionářů na zisku „nemusí 

korespondovat s velikostí vkladů do základního kapitálu, důležité je však dodržovat zásadu 

rovného zacházení….není tak tedy možné, aby společenská smlouva přiznávala některým 

společníkům větší podíl na zisku než společníkům jiným bez přiměřeného důvodu“.  

Na téže straně uvádí, že zákon stanovuje pro výplatu dividendy „povinnost výplaty 

bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který je povinnou součástí seznamu 

akcionářů a je evidován v centrálním depozitáři cenných papírů.“ Dále pak konstatuje, že 

„otázkou však zůstává, kam je společnost povinna vyplatit podíl na zisku v případě 



zaknihovaných cenných papírů, kde je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných 

cenných papírů.“ 

A tak by bylo možno pokračovat dál 

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Diplomantka by měla vysvětlit, za jakých okolností lze rozdělovat zisk v akciové společnosti 

nerovnoměrně. 

VI. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: Soudím, že 

práce není způsobilá obhajoby. 

 

V Praze dne 28. prosince 2016 

 

 

                                                                                                  Doc. JUDr. Ivana Štenglová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


