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1.

Úvod
Zakotvení jen málokterého institutu českého práva vzbudilo v posledních letech

takovou kontroverzi, jako tomu bylo v případě přijetí úpravy nuceného přechodu všech
účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře („Vytěsnění“), což ostatně dokládají i
titulky tisku z let 2005-061.
Do českého právního řádu se tak řečeným squeeze-outem dostává zcela nový fenomén,
soukromým právem upravená možnost jednoho akcionáře legálně zbavit akcionáře druhého
jeho podílu v předmětné akciové společnosti a pokračovat prostřednictvím totožné
společnosti dále v podnikání.
Kritické ohlasy na sebe nenechaly po účinnosti Vytěsnění dlouho čekat, směřovaly téměř
odevšud - ze strany menšinových akcionářů, odborníků na kapitálové trhy, právních autorit
atd., jediný, kdo naopak chyby v úpravě nového institutu nezdůrazňoval, byly osoby
v postavení hlavního akcionáře. Problematičnost nového institutu Vytěsnění jen
podtrhovaly okolnosti nedostatečně rozvinutého kapitálového trhu a malých zkušeností
znalců v oblasti oceňování hodnot cílových společností. K jisté tragikomičnosti celé situace
přispěla i omluva politických špiček za přijetí úpravy v podobě jaké byla přijata2:

Pod dojmem všech těchto záporných reakcí a kontroverzí jsem se pokusil zamyslet nad
některými spornými aspekty tohoto nepochybně mimořádně zajímavého institutu
obchodního práva, přičemž svou roli v motivaci zabývat se tímto tématem sehrál i relativní
nedostatek literatury ke studiu Vytěsnění, neboť v ČR na rozdíl od našich německy
mluvících sousedů doposud nevyšla jediná monografie, která by systematicky mapovala

1

Vycházely články s nadpisy jako „Konec drobných akcionářů v Čechách“ apod. Žurnalistika téměř v každém
článku dospěla k negativnímu závěru ohledně Vytěsnění, nejčastěji se poukazovalo na legislativní nedostatky
a celkovou konstrukční nevýhodnost úpravy pro menšinové akcionáře.
2
„Chybné bylo, že to (myšleno Vytěsnění) navrhl (myšlen poslanec Doležal) i že to naši poslanci podpořili“
(Mirek Topolánek), nebo: „Považuji za chybu, že jsem pro tento zákon hlasoval. Jeho podoba byla
překročením hranice, kdy se politici stávají prodlouženou rukou kapitálových skupin a více než programové
postuláty hájí jejich zájmy“ (Petr Nečas), konečně do třetice: „Nikdy jsem nebyl pro tuhle podobu squezeeoutu“ (Vlastimil Tlustý). (Zdroj: článek v časopisu Týden „Honění akciového Bycha“, dostupný na: http://
zdroj: http://www.okforum.eu/index.htm?page= )
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Vytěsnění, takže bylo nutné při jeho studiu vycházet především z článků odborných
periodik.
Svou práci jsem rozvrhl do čtyř oblastí. V oblasti první (kapitoly 2-6) se snažím hledat
odpověď na smysl existence Vytěsnění, neboť jsem přesvědčen, že pochopením důvodů,
které vedly české, ale rovněž i evropské zákonodárce k zakotvení Vytěsnění do právního
řádu včetně ústavně právního rozboru, je klíčem k pochopení řady sporných aspektů, které
jsou leckdy využívány jako nástroj kritiky institutu.
V oblasti druhé (kapitoly 7-8) rozebírám dva klíčové, a dle mého názoru i
nejproblematičtější znaky Vytěsnění, totiž otázku hlavního akcionáře, s variací na téma
jeho osoby, a protiplnění, které shledávám nejproblematičtější částí celé úpravy.
V oblasti třetí (kapitola 9) jsem se pak soustředil na rozbor některých zajímavých judikátů
Nejvyššího soudu České republiky, které považuji za důležité v návaznosti na výklad
Vytěsnění jako celku.
Místy jsem se rovněž pokusil o vlastní názor na ideální podobu Vytěsnění de lege ferenda a
srovnání tuzemské úpravy s její německou předlohou v AktG. Pevně doufám, že touto prací
přispěji do studnice poznatků o institutu Vytěsnění v českém právu3.

3

Text diplomové práce odpovídá právnímu stavu k 30. 9. 2009
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2.

Pojem Vytěsnění a Squeeze-out
Jako synonymum pro vytěsnění menšinových akcionářů („Vytěsnění“) se v řadách

odborné veřejnosti, na půdě akademické i v žurnalistice, vžil pojem „Squeeze-out“4. Ač
tento pojem samotný není v české legislativě právně zakotven5, je používán jako označení
pro institut upravený v § 183i – 183n ObchZ, který umožňuje osobě vlastnící v akciové
společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je alespoň 90%
základního kapitálu cílové společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a alespoň 90%
podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, provést nucený výkup zbylých
účastnických cenných papírů ve vlastnictví menšinových akcionářů. Osoba, která
kumulativně splňuje shora uvedené podmínky, je pak v § 183i (1) písmeno b ObchZ
označena legislativní zkratkou jako „hlavní akcionář“.

Kořeny tohoto pojmu lze hledat v USA. Americké právo rozlišuje mezi pojmy „freeze-out“
a „squeeze-out“, přičemž je to právě pojem freeze-out, k němuž je možné přiřadit český
ekvivalent tohoto právního institutu6. Naproti tomu pojem squeeze-out neznamená v USA
právem upravený postup hlavního akcionáře, který sám rozhodne o přechodu všech
účastnických cenných papírů ve vlastnictví menšinových akcionářů na svou osobu, ale
naopak účast menšinového akcionáře se pro něj samotného stane v dané společnosti natolik
nezajímavou, že společnost dobrovolně opustí. Fakt, že v českém právu spojujeme institut
vytěsnění právě se slovem squeeze-out a nikoli freeze-out, je možné přičíst německé
jurisdikci, v níž se tento pojem pro vytěsnění menšinových akcionářů vžil7 a z níž hojně
čerpala i čerpá úprava česká.

4

V překladu z anglického originálu jako „vytlačit“, „vymáčknout“, „vymačkat“.
Obchodní zákoník používá v § 183i (1) písm b poněkud rozsáhlejší pojem „Přechod všech účastnických
cenných papírů“.
6
Freeze-out je obecně strategie, která vede k vytěsnění všech menšinových akcionářů, a má tedy za cíl, aby
v konečném důsledku měla předmětná společnost pouze jediného akcionáře.
7
Schöpper, S., Ausschluss von Minderheitsaktionären in Deutschland und den USA, Dunkcker und Humbolt,
Berlin 2005, s. 30.
5

6

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

Při vymezování pojmu Vytěsnění je nutné od sebe odlišit dva vzájemně si podobné
instituty změny vlastnické struktury v akciové společnosti ve prospěch hlavního akcionáře,
avšak poněkud s rozdílným obsahem, a to „squeeze-out pravý“ dle § 183i a.n. ObchZ a
„squeeze – out nepravý8“ dle § 337 a.n. Zákona o přeměnách. Smyslem tzv. nepravého
squeeze-outu je dát možnost akcionáři, který vlastní akcie, jejichž souhrn jmenovitých
hodnot přesahuje 90% základního kapitálu, provést zrušení společnosti bez likvidace a
převést na svou osobu jmění obchodní společnosti včetně práv a povinností z
pracovněprávních vztahů. Na rozdíl od pravého squezee-outu se tak u squeeze-outu
nepravého nepočítá s další existencí cílové společnosti.

V obou případech se jedná o přechod účastnických cenných papírů ve vlastnictví
menšinových akcionářů a nikoli o převod. Institut Vytěsnění tak nemá smluvní povahu,
jedná se o jednostranný právní úkon hlavního akcionáře, který rozhodne po naplnění
podmínek stanovených zákonem o přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví
menšinových akcionářů na svou osobu. Právní vztahy vzniklé v důsledku Vytěsnění se
budou vždy řídit ObchZ, neboť se jedná o absolutní obchod ve smyslu § 261 (3) písm. a
ObchZ.

Institut Vytěsnění je rovněž doprovázen zrcadlovým právem menšinových akcionářů, tzv.
„sell-outem9“. Vzhledem ke skutečnosti, že účastnické cenné papíry často rychle ztrácí na
své hodnotě v okamžiku, kdy některá osoba dosáhne 90% podílu na hlasovacích právech a
základním kapitálu cílové společnosti, má hlavní akcionář povinnost při dosažení této
hranice nabídnout menšinovým akcionářům odkup jejich účastnických cenných papírů
v cílové společnosti.

8

Původně byl tzv. nepravý squeeze-out zakotven zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001 a
upraven v § 220p ObchZ, novelou Zákona o přeměnách byla ale úprava vložena do tohoto zákona, zatímco
tzv. pravý squeeze-out byl ponechán v ObchZ.
9
Institut tzv. Sell-outu je upraven v § 49 zákona 104/2008 Sb. (o nabídkách převzetí) pod legislativní zkratkou
“Dodatečná nabídka převzetí“.
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3.

Ekonomické důvody úpravy
Vyčerpávající odpověď na důvod, proč zákonodárce dává jednomu akcionáři právo

zbavit účasti na společnosti akcionáře druhého, je třeba hledat výlučně v ekonomické
rovně. Smyslem Vytěsnění je tedy poskytnout menšinovému akcionáři přiměřené finanční
protiplnění odpovídající hodnotě jím vlastněných účastnických cenných papírů, tak aby se
jeho podíl v cílové společnosti přelil do likvidní podoby, která by později mohla být
reinvestována do jiné společnosti, kde přítomnost minority není na závadu. Vychází se ze
skutečnosti, že většina představovaná 90% účasti na základní kapitálu cílové společnosti
v rukou jediné osoby, je většinou natolik významnou, že zbylí akcionáři v podstatě nemají
žádnou možnost ovlivňovat řízení a strategii cílové společnosti, a jejich přítomnost je tudíž
ekonomicky nežádoucí a cílovou společnost hospodářsky nepřiměřeně zatěžuje.
Související otázkou tedy je, proč byla zvolena právě 90% hranice podílu na základním
kapitálu cílové společnosti a ne jiná hranice pro provedení vytěsnění. Odpověď nalézáme
ve zprávě evropských odborníků na právo obchodních společností10 (známá jako
Winterova zpráva). Tento panel, který připravil úpravu vytěsnění na evropské úrovni,
uvádí, že 90% hranice pro provedení Vytěsnění je právě onou hranicí, při které ještě
dochází k rozumnému poměru mezi zásahem do vlastnictví a právem vlastnit majetek11.
Jedná se o v podstatě uměle vytvořenou mez, jež je stanovena právě tak vysoko, aby
nedocházelo k pochybnostem o možnostech pozitivního spolupůsobení menšinových
akcionářů v cílové společnosti. Objevily se samozřejmě i názory, které hlásají, že by
hranice pro provedení Vytěsnění měla být stanovena jinak, např. už na 75% podílu na
základním kapitálu cílové společnosti12, protože tato mez by lépe odrážela milník, od něhož

10

„REPORT OF THE HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS ON ISSUES RELATED TO
TAKEOVER BIDS“, s. 60 a.n.
11
“The minimum of 90% seems appropriate in view of the necessity to restrict any interference with the right
of property to a reasonable degree. On the other hand, the maximum of 95% is justified in view of the
practical difficulty in reaching a higher percentage through a takeover bid due to the presence in most
companies of untraceable shareholders and the possible existence of an obdurate minority which refuses to
accede to the bid even on reasonable terms”.
12
Uzsák, M., Co se o squeeze-out(u) nepíše, Bulletin Advokacie, 2007, č. 4, str. 17-19.
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se radikálně mění práva akcionářů v cílové společnosti s ohledem na jejich potenciální
nemožnost ovlivnit chod společnost
Ač Směrnice o nabídkách převzetí dává jednotlivým členským státům možnost zvolit
hranici potřebnou pro provedení Vytěsnění v rozmezí 90-95% účasti na základním kapitálu
cílové společnosti, rozhodl se český zákonodárce zvolit práh nižší (tedy 90%). Důvodem
pro takový postup je především velká rozdrobenost akcionářské struktury v českých
akciových společnostech vlivem kupónové privatizace13.

Pro samotné zavedení úpravy umožňující dominantnímu akcionáři vytěsnit akcionáře
menšinové hovoří silné, a dle mého názoru objektivní ekonomické důvody, neboť hlavním
smyslem existence tohoto institutu v právním řádu je především umožnění efektivnějšího
řízení cílových společností. Rozhodně totiž není ojedinělým případem situace, kdy by
menšinový akcionář či skupina menšinových akcionářů záměrně stěžovala chod nebo
restrukturalizaci cílové společnosti ve snaze získat pro sebe z toho destruktivního postoje
výhodu14. Cílová společnost pak rovněž nemusí odkrývat informace týkající se její
obchodní strategie a znevýhodňovat tak své postavení vůči konkurenci. Dále se nespornou
výhodou jeví odpadnutí povinnosti v podobě svolávání každoroční valné hromady, stejně
tak dodržování různých druhů informačních povinností vůči menšinovým akcionářům,
rovněž padá překážka bránící úplnému začlenění cílové společnosti do koncernu, což má za
následek prevenci vzniku nepřehledných transakcí v rámci koncernu a zprůhledňuje chod
koncernu jako celku. Proces vytěsňování je rovněž transparentní a relativně levný nástroj
změny vlastnické struktury cílové společnosti, umožňující její ovládnutí, aniž by tato
musela měnit právní formu. Další z řady argumentů, které můžeme Vytěsnění přičíst, je
pozitivní vliv na investiční činnost, neboť jednodušší vlastnická struktura zlepšuje
podmínky pro podnikání a v neposlední řadě přináší konkurenční výhodu na poli
zahraničních investic vůči zemím, které tento institut zaveden nemají, s čímž nerozlučně

13

Při projednávání úpravy Vytěsnění zazněla na půdě Poslanecké sněmovny reminiscence tehdejšího poslance
za ČSSD Jana Mládka: „…onen squeeze-out, to je taková symbolická tečka za kuponovou privatizací.“
Citováno z Čech, P., Další zamyšlení nad úpravou nuceného výkupu akcií, Právní zpravodaj 2005, č.9, str. 9.
14
Postup přezdívaný též jako „greenmailing”.
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souvisí i vyšší náklady při strukturálních, strategických či hospodářských změnách uvnitř
cílové společnosti.
Institut Vytěsnění přináší v řadě případů i nesporné ekonomické výhody pro samotné
menšinového akcionáře, neboť dosáhla-li jediná osoba v cílové společnosti natolik výrazné
většiny, že si s ní může prakticky dělat, co sama uzná za vhodné, ztrácejí takové účastnické
cenné papíry rychle na ceně (s výjimkou skutečně velice ziskových společností
vyplácejících pravidelně dividendy), což bude mít za následek spíše snahu o jejich prodej
ze strany menšinových akcionářů. Díky Vytěsnění rovněž nemusí hlavní akcionář uvažovat
o tzv. „divokém squeeze-outu“, kdy dojde k odprodeji hodnotných částí cílové společnosti
a ona sama zůstane bez jakéhokoli hodnotného majetku.

Ovšem ne všichni se s existencí institutu Vytěsnění smířili. Mezi nejviditelnější odpůrce
zavedení Vytěsnění do českého právního řádu patří pražský advokát Petr Zima, který uvádí
naopak argumenty hovořící proti existenci institutu jako takového15, spočívající zejména
v tvrzení, že akciová společnost je řízena společníky a nikoli představenstvem, že náklady
spojené s administrativou v podobě každoročních svolávání valných hromad se dají snížit i
jinak, a tudíž je institut Vytěsnění ve své podstatě nadbytečný.
Jako protiargument je ovšem nutné podotknout, že k řadě závažných rozhodnutí v životě
jakékoli akciové společnosti je zákonem vyžadován souhlas valné hromady16, ten je pak
napadán ze strany menšinových akcionářů, což způsobuje cílové společnosti řadu problémů
zvláště pak u těch rozhodnutí, kde hraje důležitou roli čas. Vytěsnění tak skutečně přináší
vyšší efektivitu řízení cílové společnosti, když neexistuje nikdo, kdo by rozhodnutí
hlavního akcionáře mohl zpochybnit. Navíc Vytěsnění působí i jako prevence
greenmailingu, u nás relativně hojných případů parazitování na řádném podnikání někoho
jiného.

15
Zima, P., Vývoj rozhodování Ústavního soudu ve věcech vyvlastňování investic v akciových společnostech,
Právní rozhledy 2005, č. 22, s. 826-827
16
Namátkou např. schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky, schvalování stanov a jejich změn,
rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu
nebo o připuštění nepeněžitého vkladu, rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně
právní formy atd.
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4.

Vývoj institutu Vytěsnění v Evropě

4.1

Vývoj před Směrnicí
Před přijetím směrnice 2004/25/ES provázela v Evropských společenství zavedení

Vytěsnění téměř třicetiletá diskuze. Kořeny tohoto procesu sahají až do poloviny
sedmdesátých let dvacátého století. Ač proběhla řada pokusů o zavedení tohoto institutu do
praxe prostřednictvím úpravy koncernového práva, podařilo se jej zakotvit do
komunitárního práva až prostřednictvím Směrnice o nabídkách převzetí z roku 2004.
Nejstarší návrhy na úpravu Vytěsnění lze nalézt v návrhu směrnice o koncernech17 z roku
197418, následovaném návrhem směrnice z roku 198419.
Oba návrhy zůstaly jen v rovině podkladu pro další kola vyjednávání a měly společné to, že
upravovaly institut Vytěsnění pouze v rámci koncernu, neřešena byla možnost, kdy by se
hlavním akcionářem stala fyzická osoba.
Další kolo diskuzí o Vytěsnění se rozběhlo na konci devadesátých let v rámci speciálního
panelu „SLIM20“, který byl tvořen odborníky na akciové právo z řady evropských zemí a
rovněž zástupců evropské komise21. Na základě výsledků jednání panelu SLIM byl
17

Návrh komise 1974/75 – tak tuto směrnici označuje Schöpper, S., Ausschluss von Minderheitsaktionären in
Deutschland und den USA, Dunkcker und Humblot, Berlin 2005, s. 215 (poznámky).
18
Tehdejší návrh úpravy zavedl právo ovládající koncernové společnosti (po dosažení 90% hranice podílu na
základním kapitálu v ovládané společnosti) nabídnout vyrovnání zbývajícím menšinovým akcionářům nebo
jim v odpovídajícím poměru směnit jejich akcie za akcie ovládající koncernové společnosti. Namísto
peněžitého vyrovnání ale mohla ovládající koncernová společnost nabídnout i obligace či smluvní úpisy.
Tento návrh rovněž upravoval právo menšinového akcionáře odprodat své účastnické cenné papíry takovému
akcionáři, který překročil mez 90% na základním kapitálu společnosti (tedy návrh práva sell-outu).
19
Rovněž upravoval možnost ovládající společnosti při dosažení 90% účastnických cenných papírů provést
Vytěsnění zbývajících menšinových akcionářů, ale za toto Vytěsnění byl povinen uhradit směrnicí
předepsanou částku odpovídající hodnotě akcií. Nadto bylo zakotveno právo menšinového akcionáře obrátit
se na soud se žádostí o přezkum, zda taková částka odpovídá hodnotě vytěsňovaných účastnických cenných
papírů. Samozřejmě jako i v případě návrhu směrnice z roku 1974, korespondovalo Vytěsnění s právem na
odkup účastnických cenných papírů ve vlastnictví menšinových akcionářů.
20
Simpler Legislation for the Internal Market
21
Výsledkem bylo doporučení zavést takový institut, který by umožnil hlavnímu akcionáři provést Vytěsnění
po dosažení 90% podílu na základním kapitálu v cílové společnosti, ale pouze v těch členských státech,
jejichž právní řády úpravu Vytěsnění ještě neznají.
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konečně po dlouhých diskuzích proveden odklon od úpravy institutu v rámci koncernového
práva a zvolila se cesta úpravy převzetím. Evropský parlament tak přijímá 13. prosince
2000 společné stanovisko k úpravě institutu Vytěsnění ve Směrnici o nabídkách převzetí22.

4.2

Směrnice o nabídkách převzetí
O konečné podobě návrhu Vytěsnění se dlouze diskutovalo, nutný konsensus k jeho

prosazení však dlouho nebylo možné najít. Diskuze nad podobou „harmonizovaného“
Vytěsnění nakonec vyústily v roce 2004 přijetím Směrnice o nabídkách převzetí23
(„Směrnice“), která v podstatě vychází z návrhu směrnice z roku 2002.

Samotný institut Vytěsnění je pak zakotven v článku 15 Směrnice. Členské státy jsou
povinny zajistit, aby předkladatel nabídky převzetí, po dosažení hranice 90% základního
kapitálu spojeného s hlasovacími právy, nebo pokud uzavřel pevnou smlouvu o nabytí
cenných papírů představujících nejméně 90% základního kapitálu spojeného s hlasovacími
právy, mohl požadovat od menšinových akcionářů za spravedlivou cenu odkup všech
zbývajících účastnických cenných papírů u cílové společnosti, jejíž cenné papíry byly
přijaty k obchodování na regulovaném trhu24.

22

“Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gemeinsamen Standpunkt der
Übernahmerichtlinie“. (DOK.-Nr. A5-O368/2000).
Institut se tak přibližuje dnešní podobě – hlavní akcionář musí dosáhnout minimálního podílu na základním
kapitálu ve výši 95% a Vytěsnění může provést pouze za přiměřené protiplnění. Toto právo je rovněž
omezeno šestiměsíční preklusivní lhůtou po dosažení inkriminovaného podílu v cílové společnosti a navíc
zahrnuje pouze cílové společnosti, s jejichž cennými papíry se obchoduje na regulovaném trhu. Nicméně ani
tato úprava nakonec v evropském parlamentu neprošla nejtěsnějším možným poměrem hlasů v neprospěch
přijetí. Posledním návrhem možné úpravy institutu Vytěsnění je návrh směrnice komise z roku 2002 (viz
poznámku 22). Návrh obsahoval možnost hlavního akcionáře provést Vytěsnění po dosažení podílu 90% na
základním kapitálu (přičemž členské státy mohou tuto hranici posunout až na 95%) a poskytnout za ně
přiměřené protiplnění jehož hodnota bude stanovena znalcem, také zahrnoval možnost výkupu účastnických
cenných papírů ve vlastnictví menšinových akcionářů hlavním akcionářem. Stejně jako předchozí návrh i
tento omezoval možnost provedení Vytěsnění pouze u společností, s jejichž cennými papíry se obchoduje na
regulovaném trhu.
23
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí byla přijata dne 21. 4. 2004 a
v účinnost stoupila 20. 5. 2004, státy pak měly do 20. 5. 2006 čas na její transpozici (článek 21 Směrnice).
24
Článek 1 Směrnice.
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Toto právo předkladatele nabídky lze uplatnit v prekluzivní lhůtě tří měsíců od konce lhůty
pro přijetí nabídky převzetí. Členské státy mohou rovněž stanovit vyšší prahovou hodnotu
pro provedení Vytěsnění, která však nesmí být vyšší než hranice 95% na základním
kapitálu spojeného s hlasovacími právy25. Je na členských státech, aby zaručily
spravedlivou cenu za vytěsňované cenné papíry, přičemž se dává na výběr, zda takové
protiplnění bude vyplaceno ve formě hotovosti, cenných papírů či kombinací obojího26.

Směrnice také přináší zrcadlové právo menšinových akcionářů, když zavádí povinnost
předkladatele nabídky po dosažení rozhodného podílu, aby odkoupil všechny zbylé
účastnické cenné papíry v majetku menšinových akcionářů, za podmínek obdobných
s podmínkami Vytěsnění27.

Český zákonodárce, bera si za vzor především německou úpravu, zvolil velice “liberální“
přístup při transpozici Směrnice, když nelimitoval cílové společnosti pouze na ty, s jejichž
účastnickými cennými papíry se obchoduje na regulovaném trhu ani nelimitoval možnost
provést Vytěsnění pouze v souvislosti s nabídkou převzetí. Postupem času odpadla i
povinnost provést Vytěsnění do tří měsíců od nabytí rozhodného podílu v cílové
společnosti. Institut povinného výkupu (sell-out) se zavádí s dvouletým zpožděním28.

4.3

Právní úprava v některých členských zemích EU
Řada členských států evropské unie zavedla institut Vytěsnění do svého právního

řádu mnoho let před přijetím Směrnice, její účinností tak muselo dojít pouze k dílčímu
přizpůsobení rozdílné právní úpravy v některých členských státech, které tento institut již

25

Toto ustanovení využila například německá úprava squeeze-outu, kde je možné provést Vytěsnění až od
95% podílu na základním kapitálu.
26
Článek 15 bod 5 Směrnice. „Členské státy mohou stanovit, že protiplnění v hotovosti musí být alespoň
alternativně nabídnuto v každém případě“.
27
Článek 16 bod 2 a 3 Směrnice.
28
Směrnice měla být nejpozději provedena do 20. 5. 2006, přičemž „uspokojivé“ harmonizace bylo dosaženo
až s účinností zákona č. 104/2008 od 1. 4. 2008.
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znaly. Pro zasazení tuzemské úpravy do evropského kontextu uvádím některé typické
případy transpozice Směrnice:

Německo
Institut Vytěsnění menšinových akcionářů29 je v právním řádu SRN platný od 1.
ledna 2002 a upravuje jej Akciový zákon30 v paragrafech 327a - 327f. Valná hromada
akciové společnosti (AG) nebo komanditní společnosti na akcie31 (KgaA) může rozhodnout
o přechodu všech dalších účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, který vlastní
minimálně 95% podíl na základním kapitálu cílové společnosti.
Menšinoví akcionáři mají právo na přiměřené protiplnění32, které stanoví hlavní akcionář
k okamžiku přechodu jejich účastnických cenných papírů. Dnem zápisu rozhodnutí valné
hromady přechází všechny účastnické cenné papíry na hlavního akcionáře.
V případě nesouhlasu s výší protiplnění mohou menšinoví akcionáři podat tzv. zápůrčí
žalobu33 a jejich stížnost se projedná ve speciálním typu řízení – tzv. „Spruchverfahren34“.

Více prostoru věnuji německé úpravě na stránkách jednotlivých kapitol, když s ní budu
úpravu českou srovnávat.

Velká Británie
Velká Británie zná institut Vytěsnění již od roku 1985, když byl pod označením
„compulsory acquisition of shares“ zaveden do britského Companies Act.
29

Ausschluss von Minderheitsaktionären.
Aktiengesetz.
31
U nás je možné provést squeeze-out pouze v případě právní formy akciové společnosti, v Německu je toto
navíc možné ještě u tzv. KGaA – tedy komanditní společnosti na akcie. „V Německu je ovšem takových
společností jen 200 a ve Švýcarsku pouhých 8.“ – Převzato z přednášek prof. Rolfa Sethe,
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich.
32
Angemessenen Barabfindung – § 327b AktG.
33
§ 327f AktG - Gerichtliche Nachprüfung der Abfindung.
34
Více viz kapitolu 8.7 Srovnání Srovnání německého Spruchverfahren a českého řízení o přezkoumání výše
protiplnění dle § 120 (2) o.s.ř.
30
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Dle platné legislativy35 je možné provést Vytěsnění v případě, že hlavní akcionář dosáhne
90% účastnických cenných papírů v cílové společnosti (nebo pokud má takový podíl
bezpodmínečně smluvně ošetřen36), které odpovídají 90% podílu na základním kapitálu a je
s nimi spojen 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.
Vytěsnění pak může být provedeno nejpozději do šesti měsíců od nabytí rozhodného podílu
ve společnosti37 odesláním oznámení jednotlivým menšinovým akcionářům s informací o
Vytěsnění a výši protiplnění za vytěsňované účastnické cenné papíry. Protiplnění musí být
uhrazeno do šesti týdnů od odeslání tohoto oznámení38.
Menšinoví akcionáři mají právo do šesti týdnů od doručení oznámení napadnout Vytěsnění
a soud může buď přikázat hlavnímu akcionáři zastavit Vytěsnění či upravit podmínky dle
niž se Vytěsnění provede39.
Companies Act rovněž přímo upravuje přestupky a stanoví sankce, kterých se může osoba
provádějící Vytěsnění v průběhu procesu dopustit.

Slovensko
Na Slovensku nalezneme úpravu institutu Vytěsnění v § 118i zákona č. 566/2001
Z.z. (o cenných papieroch) s účinností teprve od 1. 1. 200740. Zdá se, že slovenský
zákonodárce nechtěl opakovat chyby toho českého, text institutu přiblížil daleko blíže dikci
Směrnice a ve výsledku se dá konstatovat, že slovenská úprava institutu Vytěsnění se
vykazuje podstatně větší přesností a přísností, neboť je omezeno pouze na akciové
společnosti, s jejichž cennými papíry se obchoduje na regulovaném trhu, a je pevně
navázáno na podání nabídky převzetí.

35

Companies Act z roku 2006, section 979.
Section 979 subsection 1 of the British Companies Act: “If the offeror has, by virtue of acceptances of the
offer, acquired or unconditionally contracted to acquire…“
37Section 980 subsection 2 of the British Companies Act.
38Section 981 subsection 6 of the British Companies Act.
39
Section 986 of the British Companies Act.
40
Vytěsnění zavedeno zákonem č. 644/2006 Z.z.
36
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Právo Vytěsnit akcionáře je vázáno na dvě podmínky, které musí hlavní akcionář
kumulativně naplnit:1) v cílové společnosti má podíl alespoň 95% na základním kapitálu a
hlasovacích právech a 2) uskutečnil povinnou nebo dobrovolnou nabídku na převzetí.
Hlavní akcionář má povinnost oznámit záměr o provedení Vytěsnění všem menšinovým
akcionářům a Národní Bance Slovenska, která mu po splnění všech náležitostí nabídky
převzetí udělí souhlas.
Provedení institutu Vytěsnění je ohraničeno 3měsíční prekluzivní lhůtou, po jejím vypršení
musí být podána nová nabídka na převzetí, a teprve po jejím předložení může být proces
Vytěsnění zahájen znovu, protiplnění může být stanoveno jak v penězích, tak v cenných
papírech či vzájemnou kombinací a může být přezkoumáno soudem.
Značnou výhodou slovenské úpravy je právní závaznost předpisů upravujících postup
znalce při oceňování cílové společnosti41.

Švýcarsko42
Ve Švýcarsku se Vytěsnění provádí dle články 33 a.n. BEGH43. Je možné jej provést u
společnosti, která je alespoň částečně kótovaná na burze ve Švýcarsku44, a pouze v případě,
že osoba vlastní v cílové společnosti hlasovací práva ve výši 98%. Vytěsnění je ovšem
limitováno tříměsíční preklusivní lhůtou od nabytí rozhodného podílu v cílové společnosti
a provádí se v rámci speciálního řízení před komisí, která dohlíží na průběh Vytěsnění45, a
stranou tohoto řízení je hlavní akcionář, osoby jednající s ním ve shodě a cílová společnost,
dále se stranou řízení rovněž může stát menšinový akcionář vlastnící alespoň 2% akcií
společnosti.

41

Vyhláška Ministerstva Spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. (o stanovení všeobecnej hodnoty majetku)
a vyhláška Ministerstva Spravodlivosti č. 626/2007 Z.z.
42
Švýcarsko není členem EU, přesto jsem zde srovnávací úpravu přiřadil z důvodů její výrazné atypičnosti
vzhledem k úpravám členských států EU.
43
Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEGH).
44
Článek 22 odstavec 1 BEGH.
45
Übernahmekommission.
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Závěry komise mohou být s odůvodněním napadeny ve lhůtě pěti burzovních pracovních
dnů u FINMy46. Poslední instancí, která je způsobilá provést dohled nad provedeným
Vytěsněním je pak Spolkový správní soud47, kam se případně mohou menšinoví akcionáři
obrátit se stížností na rozhodnutí FINMy ve lhůtě desíti dnů od zveřejnění předmětného
rozhodnutí.

4.4

Exkurs do úpravy Vytěsnění v USA
Americké právo nezná na rozdíl od práva komunitárního přímou cestu k provedení

Vytěsnění menšinových akcionářů, nicméně jako ekvivalent úpravy poslouží následující
instituty amerického práva: Cash-out-Merger, Short-form-Merger a Reverse Stock Split,
které jsou ve většině států USA upraveny pouze s drobnými odchylkami.

Cash-out-Merger je proces, při kterém osoba mající zájem na Vytěsnění založí společnost
s dostatečně velkým základním kapitálem, aby s ní později fúzovala cílovou společnost.
Menšinoví akcionáři vlastnící účastnické cenné papíry v cílové společnosti pak mají právo
na protiplnění v penězích (proto „cash“), popřípadě mohou obdržet podíl na nově vzniklé
společnosti. Tento způsob Vytěsnění se používá nejčastěji.
Short-form-Merger je proces, při kterém fúzuje dceřiná společnost do společnosti mateřské,
přičemž mateřská společnost musí disponovat minimálně 90% na základním kapitálu ve
společnosti dceřiné. Menšinoví akcionáři obdrží po fúzi protiplnění za své akcie, případně
podíl v mateřské společnosti.
Reverse Stock Split je proces, při kterém cílová společnost vydá nové akcie, tedy v podstatě
zvýší základní kapitál a tím rozmělní podíly menšinových akcionářů v cílové společnosti.
Menšinoví akcionáři mají rovněž možnost v průběhu procesu vydávání nových akcií i po
něm své podíly odprodat.

46
47

FINMA - Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (švýcarská agentura dohledu nad finančním trhem).
Bundesverwaltungsgericht.
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Všechny tři způsoby Vytěsnění mají společné dvě zásady – I.) s menšinovými akcionáři
musí být za všech okolností nakládáno „fair“ a II.) Vytěsnění musí sloužit skutečnému
podnikatelskému účelu cílové společnosti48.

48

“Valid business purpose“.
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5.

Vývoj institutu vytěsnění v ČR
Návrh úpravy Vytěsnění se poprvé dostal na půdu Poslanecké Sněmovny

Parlamentu ČR dne 24. 11. 2004 prostřednictvím iniciativy poslance Vladimíra Doležala
(ODS) v rámci druhého čtení poslaneckého návrhu zákona č. 216/2005 Sb.49, s cílem
zakotvit úpravu nového institutu, který je již v mnoha zemích Evropy běžným nástrojem
akciového práva50. Vytěsnění nabylo účinnosti dne 3. 6. 2005 51, za zmínku rovněž stojí, že
k němu nebyla vypracována důvodová zpráva.

Vytěsnění se od samého okamžiku účinnosti potýkalo s množstvím nejasností,
legislativních a věcných chyb52, neshody panovaly dokonce ohledně samého okamžiku
účinnosti53, načež se úprava stala nedlouho po svém přijetí předmětem ústavní stížnosti
skupiny senátorů54, která dne 27. 3. 2008 vyústila v přijetí Nálezu.
Takto nekvalitně věcně-technicky přijatá úprava si velice krátce po svém prvotním
zakotvení vyžádala novelizaci zákonem 377/2005 Sb.55, jejímž cílem bylo především
odstranit palčivé mezery v podobě posílení záruky vyplacení protiplnění, které se nařizuje
vyplatit výhradně v penězích, dále zavedla kontrolu tehdejší Komise pro cenné papíry nad
49

Návrh tohoto zákona upravoval před jeho pozměněním ve druhém čtení iniciativou poslance Doležala
postup
při
řízení
před
obchodním
rejstříkem
Viz
sněmovní
tisk
566:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=566&CT1=0, v platném znění od 3. 6. 2005 – 30. 6. 2005.
50
Toto dokládá výrok poslance Doležala při projednávání návrhu Vytěsnění ve druhém čtení ze dne 24.
listopadu 2004: „Chci jen upozornit, že se jedná o úpravu obchodního zákoníku, která vyplývá z Třinácté
směrnice Evropské unie, a je to jedna z věcí, která stejně dříve nebo později nás čeká, takže je výhodné ji
zapracovat hned“. Zdroj: Nález.
51
Návrh Vytěsnění byl schválen v Poslanecké sněmovně drtivou většinou všech hlasů (182 hlasy ze 185
přítomných) dne 9.2. 2005. O co výraznější byla podpora návrhu v Poslanecké sněmovně, o to rozhodnější
byl odpor Senátu, když byla úprava vrácena s pozměňovacími návrhy dne 31.3.2005 (pro vrácení hlasovalo
64 senátorů ze 69 přítomných), mimo jiné rovněž z důvodu, že úprava Vytěsnění naprosto nekorespondovala
s původním jádrem zákona – tedy novou úpravou obchodního rejstříku. Po vystoupení tehdejšího poslance
Pospíšila na obranu51 návrhu zákona jako celku, byl tento návrh nakonec přijat v původní, Senátem
nepozměněné podobě dne 5. 5. 2005 (hlasy 135 hlasů ze 193 poslanců přítomných).
52
Viz Čech, P., K četným problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů (Squeeze-out),
Právní rozhledy 2005, č. 18, str. 651 a.n.: „Snad žádný předchozí zásah do obchodního zákoníku nevykazoval
tak nízkou kvalitu, legislativní, odbornou i věcnou“.
53
Viz článek Havel, B., Doležil, T., A zase ten squeeze-out. Úvahy nad interpretací § 183 a násl. ObchZ,
Právní rozhledy 2005, č. 17, str. 633-634.
54
Na Ústavní soud dorazila dne 16. 11. 2005.
55
Zákon o finančních konglomerátech, v platném znění od 1. 7. 2005 – 28. 9. 2005.
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přiměřeností výše protiplnění a povinnost hlavního akcionáře složit výši protiplnění ještě
před konáním valné hromady rozhodující o Vytěsnění. Další novelizaci Vytěsnění přinesl
zákon 57/2006 Sb.56, který zaměnil dozor Komise pro cenné papíry za dozor České národní
banky.
Dosud poslední novelizaci přinesl zákon 104/2008 Sb.57, který do úpravy vnesl poměrně
rozsáhlé změny, a konečně tak po více než dvouletém zpoždění transponoval Směrnici.
Mimo kosmetické úpravy v podobě změny definice hlavního akcionáře v § 183i (1)
ObchZ58 a terminologického sjednocení pojmů, dochází k zásadnějším a v podstatě
„bezproblémovým“ změnám, když se ruší úprava zbytečné tříměsíční prekluzivní lhůta pro
uplatnění práva Vytěsnění, čímž je dána možnost hlavnímu akcionáři, aby provedl
Vytěsnění kdykoli, dále bylo zavedeno nanejvýš potřebné právo vytěsňovaných akcionářů
na úrok dle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým
cenným papírům na hlavního akcionáře do dne zaplacení protiplnění.
Oproti těmto změnám ovšem za relativně problematické považuji vypuštění dohledu ČNB
v odstavci 5 výše zmíněnou novelou, neboť právě v tomto ustanovení spatřoval Nález
Ústavního soudu určitou záruku ve vyváženosti odhadu přiměřené výše protiplnění59.
Ačkoli dále Ústavní soud konstatuje, že ČNB nesplňuje požadavky čl. 4 Ústavy ČR a čl. 36
Listiny a ochrana jí poskytovaná tedy nebyla sama o sobě dostačující, je otázkou, jak se
Ústavní soud postaví k eventuální ústavní stížnosti, která by proti poslední novele
Vytěsnění směřovala. Je totiž zřejmé, že vlastníkům účastnických cenných papírů u
cílových společností nekotovaných na burze byl z formálního hlediska „utnut“ jeden stupeň
ochrany, čímž se dostali do nerovného postavení vůči vlastníkům kotovaných účastnických
cenných papírů. Odstranění dozoru ČNB, ale založilo dle mého názoru pouze nerovnost
56

Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, v platném znění od 29.
9. 2005 – 31. 3. 2006.
57
Zákon o nabídkách převzetí, v platném znění od 1. 4. 2008.
58
Bylo vypuštěno písmeno b (cenné papíry, které nahrazují účastnické cenné papíry).
59
Bod 71 Nálezu: „Již výše bylo poukázáno na postavení znalce při zpracování odborného posudku a jeho
nutnou nestrannost. To by samo o sobě bylo ovšem naprosto nedostatečné, kdyby to nebylo doplněno
obligatorním dohledem České národní banky podle § 183i odst. 5 ve spojení s přiměřeným použitím § 183e
obch. zák. Tento postup se vztahuje na akciové společnosti s kotovanými i nekotovanými účastnickými
cennými papíry, jinak by došlo rovněž k porušení pravidla stejné ochrany podle čl. 11 odst. 1 Listiny“.

20

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

pro forma, neboť ČNB se již v minulosti nechala slyšet, že je instituce založená k úplně
jinému účelu a nemá kapacity k prověření přiměřenosti protiplnění u všech akciových
společností s nekotovanými cennými papíry, kterých je v ČR značné množství.
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6.

Ústavní aspekty vytěsnění menšinových akcionářů
Vytěsnění provází od samého počátku zavedení do ObchZ diskuze60 o jejím

možném rozporu s ústavním pořádkem ČR, zvláště pak s článkem 11 Listiny základních
práv a svobod („Listina“).
Institut Vytěsnění jako takový pak nutně musí vést k zamyšlení, zda soukromoprávní
úprava umožňující jednomu akcionáři, byť s drtivě většinovým podílem na cílové
společnosti,

zbavit

druhého

akcionáře

jeho

podílu

v cílové

společnosti,

nepředstavuje porušení ústavně zakotveného práva na vlastnictví či se alespoň nedostává
do rozporu s § 56a ObchZ.

Již v prvním roce zavedení Vytěsnění do ObchZ byla podána skupinou senátorů z Klubu
otevřené demokracie a Sdružení klubu nezávislých ústavní stížnost61 („Stížnost“),
napadající úpravu Vytěsnění jako rozpornou s článkem 11 (4) Listiny, pro faktickou
nemožnost efektivní obrany menšinových akcionářů proti zneužití tohoto práva62, a také
pro nejasnost, nesrozumitelnost a nepředvídatelnost celé úpravy Vytěsnění.
Odpovědí na ústavní stížnost skupiny senátorů byl pak nález Ústavního soudu ze dne 27. 3.
2008, sp.zn. Pl. ÚS 56/05, („Nález“).

60

Především na stránkách odborného tisku – viz např. články Havel, B., Squeeze-out. Protiústavní nebo
legitimní nástroj změny vlastnické struktury akciové společnosti, Právní rozhledny 2004, č. 21; nebo Škop,
M., Některé ústavněprávní rysy úpravy vytlačení menšinových akcionářů, Právní rozhledy 2005, č. 24; nebo
Havel, B., Vyvlastění, vytlačení akcionářů a ústavnost, Právní rozhledy 2006, č. 6.
61
Ústavní stížnost ze dne 16. 11. 2005, podána v zastoupení advokáta JUDr. Petra Zimy. Stížnost vychází ze
skutečnosti, že úprava Vytěsnění představuje „vyvlastnění ve formě odnětí akcií dosavadním majitelům ve
prospěch jiného subjektu“. Mimo jiné je rovněž napadána nemožnost stanovení výše protiplnění za
vytěsňované cenné papíry objektivní způsobem, když znalce pro ocenění hodnoty těchto účastnických
cenných papírů vybírá sám hlavní akcionář bez intervence soudu. Dále jsou napadány četné nejasnosti úpravy
v otázkách okruhu účastníků řízení o přezkum výše protiplnění, druhu řízení a druhu žalobního návrhu,
nespravedlivost spočívající ve faktu, že náklady na přezkumné řízení nesou menšinoví akcionáři apod.
62
„Otázka tzv. výkupu cenných papírů proti vůli jejich vlastníků, zejména otázka náhrady za vyvlastnění, je
upravena způsobem, který vyvlastňovaným investorům prakticky znemožňuje efektivní obranu proti zneužití
práva a tím je staví do zcela nerovného postavení. Tito investoři nemají dostatečnou dobu na to, aby se mohli
připravit na valnou hromadu a aby se mohli rozhodnout o otázce, zda je výše protiplnění určena ve správné
výši….“
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6.1

Úprava Vytěsnění není protiústavní
Ústavní soud především uvedl, že členství v akciové společnosti, v závislosti na její

povaze, se nedá srovnávat s členstvím v odborové organizaci, spolku či politické straně.
Cílem každé obchodní společnosti je dosažení zisku, tudíž v případě, že jeden z akcionářů
dosáhne vysokého podílu na základním kapitálu cílové společnosti (90%), stává se
přítomnost zbylých akcionářů pro cílovou společnost jako takovou ekonomicky
nežádoucí63 a míra, do jaké mají možnost ovlivňovat chod společnosti, je mizivá64.
Z ústavně zaručených práv se tedy nejprve uplatní právo na podnikání, teprve sekundárně
právo sdružovat se65.
V konkrétním případě ovšem není vyloučen zásah do ústavně zaručených práv společníků,
ale taková hypotetická možnost samotnou ústavnost nezpůsobuje. „To by mohlo nastat jen
v případě, že by stát v rámci své ochranné funkce neposkytl minoritním akcionářům
prostředky právní ochrany“66 nebo by se takové prostředky ukázaly jako fiktivní.
Ústavní soud dále podotýká, že vlastnictví akcie má poněkud specifické rysy odlišné od
vlastnictví jiného majetku. Akcie svému majiteli totiž negarantuje po celou dobu jejího
vlastnictví neměnné postavení a hodnotu, tudíž každý akcionář musí rovněž počítat
s určitou mírou rizika s ohledem na situaci na trhu a poměry v dané akciové společnosti67.
Rovněž postavení společníků není absolutně rovné a je závislé na počtu kusů akcií ve
vlastnictví konkrétního akcionáře68.

63

Bod 51 Nálezu.
Bod 52 Nálezu: „Zatímco v situaci 90% podílu se v případě hlavního akcionáře uplatňují v plné míře jak
složky účasti, podnikání a kapitálu, minoritní akcionáři či minoritní akcionář se již podílí pouze kapitálově
jako investor, zatímco složka rozhodovací je prakticky potlačena.“
65
Bod 66 Nálezu.
66
Bod 52 Nálezu ve spojením s Bodem 84 Nálezu.
67
Bod 61 ve spojení s body 66 a 67 Nálezu: „…legitimní očekávání vlastníka akcií nedosahuje takové
intenzity jako legitimní očekávání vlastníků jiného majetku, vzhledem k tomu, že samotná povaha vlastnictví
akcií nezaručuje akcionářům neměnné postavení, ani absolutní rovnost akcionářů, neboť rozsah vlastnických
práv je odvozen od počtu akcií shodné nominální hodnoty a z povahy podstaty akciové společnosti vyplývá
možnost „rizika“ změn postavení jejích společníků, zejména minoritních akcionářů.“
68
Bod 62 Nálezu.
64
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6.2

Vytěsnění není vyvlastnění a nepředstavuje zneužití většiny
Fakt, že akcionáři v důsledku Vytěsnění přicházejí o své podíly v cílové

společnosti, se nedá považovat za vyvlastnění ve smyslu článku 11 (4) Listiny, právně se
jedná o „určitý způsob uspořádání majetkových poměrů aprobovaný státem a je
srovnatelný s jinými formami úpravy vlastnických poměrů v manželství, ve společenství
vlastníků bytových jednotek nebo mezi spoluvlastníky obecně“69. Důsledky paralyzování
společnosti v případě obstrukcí ze strany menšinových akcionářů totiž nese především
hlavní akcionář, tudíž by se s obdobnou stížností mohl na soud obrátit i on. Vytěsnění je
případ kolize základních práv a svobod - „Jedná se o vytvoření možnosti pro to, aby valná
hromada rozhodla o změně struktury soukromovlastnických poměrů mezi akcionáři.“ 70
Ústavní soud dále konstatoval, že vyvlastnění předpokládá od jednotlivce určitou oběť ve
prospěch celku, kdežto institut Vytěsnění se dá redukovat na ekonomický kalkul hlavního
akcionáře, zda se mu po naplnění zákonem stanovených podmínek taková transakce vyplatí
či nikoli71.

Ústavní soud se dále v Nálezu nezabýval podrobným odlišením Vytěsnění a vyvlastnění,
přesto tento aspekt považuji za klíčový pro správné pochopení a zařazení Vytěsnění
v rámci soukromého práva. Shrnu-li tedy rozdíly mezi nuceným odnětím vlastnického
práva v podobě vyvlastnění ve smyslu článku 11 (4) Listiny a Vytěsnění72, docházím
69

Bod 53 Nálezu.
Bod 53 Nálezu: „To, že stát plní svou ochrannou funkci, ještě neznačí, že mu lze přičítat zásah do práv
minoritních akcionářů jako v případě vyvlastnění.“
71
Bod 67 Nálezu.
72
Nejvyšší soud ČR rovněž konstatoval ve svém rozhodnutí 29 Odo 329/2006, že ani postup dle tehdejšího
ustanovení § 220p ObchZ se nedá považovat za vyvlastnění: „K tomu Nejvyšší soud uzavřel, že postup podle
ustanovení § 220p obch. zák. za vyvlastnění, znárodnění nebo podřízení jinému opatření, jehož výsledek je
stejný jako vyvlastnění nebo znárodnění, ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 2 dohody o ochraně investic,
považovat nelze. Vztah mezi akcionáři a akciovou společností při převodu obchodního jmění na akcionáře je
vztahem mezi dvěma subjekty obchodního práva, z nichž jeden prostřednictvím svého nejvyššího orgánu
rozhoduje o tom, že akcionáři budou za podmínek stanovených zákonem zbaveni za odpovídající náhradu
svých akcií. Nejde tedy o vztah mezi státem (jeho orgánem) rozhodujícím o odnětí majetku fyzické nebo
právnické osoby ve veřejném zájmu na straně jedné a vlastníkem odnímaného majetku na straně druhé, a tedy
ani o vyvlastnění ve smyslu článku 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, či článku 4 odst. 2 dohody o
ochraně investic.“
70
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k závěru, že podstatné rysy institutu vyvlastnění u Vytěsnění zcela či zčásti absentují. Jedná
se především o fakt, že vztah mezi subjekty vyvlastnění je vždy vztahem vertikálním, tedy
vztah občan versus stát73, vyvlastnění je tak veřejnoprávní akt se soukromoprávními
účinky. Úprava Vytěsnění je ale čistě úpravou soukromoprávní, kdy z rozhodnutí jednoho
soukromoprávního subjektu dochází, po dosažení podmínek předpokládaných zákonem,
k úpravě majetkových poměrů v cílové společnosti na úkor jiného soukromoprávního
subjektu. Nelze tedy ani připustit argumentaci, že stát dal hlavnímu akcionáři jakési
„generální zmocnění“ v podobě úpravy Vytěsnění. K vyvlastnění se také vždy vyžaduje
konkrétní individuální správní akt, popřípadě konkrétní zákon74. „Nestačí, aby zákon
vyvlastnění dovoloval, ale musí stanovit i účel vyvlastnění.75“ „Vyvlastnění je závazné pro
zákonodárce de lege ferenda, nelze jej však aplikovat de lege lata76“, Vytěsnění je ale
obecnou právní úpravou dávající hlavnímu akcionáři možnost zbavit bez výjimky
jakéhokoli menšinového akcionáře jeho podílu na cílové společnosti bez udání důvodu. O
tom, že by ObchZ v konkrétní věci předpokládal dopady úpravy na jmenovitě určené osoby
menšinových akcionářů tedy nemůže být řeč.

Další nezbytnou náležitostí k úspěšnému provedení vyvlastnění, je prokázání existence
veřejného zájmu, ten u Vytěsnění určitě nebude ve všech případech dán, ačkoli jsem
v rámci odborné diskuze zaznamenal i názor, že úprava Vytěsnění jaksi automaticky
předjímá veřejný zájem zákonodárce na hladkém fungování kapitálového trhu. To je ale dle
mého názoru třeba odmítnout, neboť jedná-li se o vyvlastnění, musí být takový zájem vždy
zcela konkrétní, šitý na míru určité situaci, nemělo by se ani jednat o zájem ryze soukromý
nebo kolektivní, nýbrž o zájem obecný či obecně prospěšný77. Dle Ústavního závěru soudu
je celý proces Vytěsnění „upraven právně a zřetelně78“ tak, jak se to požaduje v

73

Viz Pavlíček, V., a kolektiv, Ústava a ústavní řád ČR, Linde 2002, s. 126-127, dále také Bod 54 Stížnosti.
Viz Klíma, K., Komentář k Ústavě a Listině, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 686.
75
Pavlíček, V., a kolektiv, Ústava a ústavní řád ČR, Linde 2002, s. 125 dole.
76
Tamtéž, s. 126 nahoře.
77
Klíma, K., Komentář k Ústavě a Listině, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 686.
78
Bod 55 Nálezu.
74
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podmínkách právního státu (legalita zásahu). Není proto třeba posuzovat otázku veřejného
zájmu stejným postupem jako u vyvlastnění“.

S veřejným zájmem rovněž souvisí obecná úvaha nad ochrannou slabšího v právním
vztahu, tedy menšinových akcionářů, kteří jsou vůči hlavnímu akcionáři v informační i
finanční nevýhodě při provádění Vytěsnění. Z nálezu Ústavního soudu ÚS 198/95, který se
šířeji zabýval pojmem veřejný zájem, ale plyne, že „ne každý kolektivní zájem lze označit
jako veřejný zájem společnosti,79[…] často se mylně označuje, že všechny kolektivní zájmy
jsou obecnými zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování
kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu.“
V případě Vytěsnění by pak jednostranným důrazem na ochranu kolektivního zájmu
menšinových akcionářů, spočívajícího ve vlastnictví jejich menšinového podílu v cílové
společnosti, došlo k poškození zájmu jiného, a to zájmu na efektivní správě, chodu a
vlastnictví akciové společnosti. Ústavní soud v Nálezu konstatuje, že většina stanovená pro
provedení vytěsnění, je většinou „natolik kvalifikovanou a situovanou tak vysoko, že možné
námitky zneužití postavení jsou již prakticky potlačeny.“80
Vytěsnění rovněž není diskriminační, když ObchZ nestanoví při vymezení pojmů „hlavní
akcionář“ a menšinový akcionář žádné výjimky a účinky úpravy jsou tak pro všechny
menšinové akcionáře stejné81.

79

Ve smyslu společenství lidí, nikoli ve smyslu obchodní společnosti.
Bod 56 Nálezu: „Při rozhodování kvalifikovaně většinového vlastníka nemohou minoritní akcionáři ani
blokovat jednání valné hromady podle § 185 odst. 1 obch. zák., natož zabránit přijetí zásadních rozhodnutí,
ať již je třeba k jejich přijetí většiny prosté (§ 186 odst. 1 obch. zák.), kvalifikované (§ 186 odst. 2, 3 a 4 obch.
zák.) nebo kombinované se zákazem majorizace (§ 186 odst. 4 obch. zák.). Při podílu devět ku jedné nelze
hovořit o faktické možnosti menšinových akcionářů rozhodování společnosti ovlivňovat, jde jen o možnou
faktickou komplikaci jejího fungování. Takto nastavený požadavek 90% kvalifikované většiny daleko
překračuje to, co se z hlediska § 66a obch. zák. považuje za ovládnutí společnosti.“
81
Bod 62 Nálezu.
80
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6.3

Výši protiplnění lze stanovit objektivním způsobem
§ 183m (1) ObchZ stanoví, že výše protiplnění musí být přiměřená, což dle výkladu

Ústavního soudu vylučuje, aby výše protiplnění byla stanovena subjektivně, neboť by pak
takovou výši protiplnění nebylo možné podrobit soudnímu přezkumu82. Rovněž fakt, že je
výše protiplnění stanovena na základě posudku znalce, jehož vypracování hradí hlavní
akcionář, nemůže být ani přes některé špatné zkušenosti se znalci z minulosti důvodem pro
shledání takové úpravy jako neústavní. Nicméně se dodává, že současná úprava, kdy znalce
vybírá hlavní akcionář bez vlivu menšinových akcionářů, není ideální a že patrně povede
k častým soudním sporům83.
Za pozoruhodné ovšem považuji konstatování Ústavního soudu o tom, že Vytěsnění
nepředstavuje smluvní závazek hlavního akcionáře vyplatit protiplnění menšinovým
akcionářům, nýbrž závazek vzniklý přímo ze zákona, je tedy možné v případě nesplnění
této povinnosti uvažovat i o trestněprávním postihu osoby hlavního akcionáře (respektive
jeho statutárních orgánů)84. Tato část odůvodnění Nálezu tak dle mého názoru výrazně
posiluje právní postavení menšinových akcionářů a působí preventivně vůči všem, kteří by
se snažili povinnost spočívající v poskytnutí protiplnění obcházet. Ústavní soud svou
argumentaci uzavírá slovy, že ač mohl být zákonodárce při úpravě soudní ochrany vůči
menšinovým akcionářům „vstřícnější“, je „zachována její podstata a smysl“ 85, když stát
poskytuje dostatečné procesní záruky k uplatnění jejich práv. Úprava zavádějící povinnost
menšinových akcionářů hradit soudní poplatky, je čistě věcí rozhodnutí zákonodárce86 a
argumenty vyzdvihující zahraniční právní úpravy, které mohou být pro menšinové
akcionáře z hlediska nákladů řízení příznivější, nejsou z hlediska posuzování ústavnosti
úpravy relevantní.
82

Bod 66 Nálezu: „Přiměřenost značí požadavek přihlédnout ke všem podstatným okolnostem v souvislosti s
nuceným výkupem. To znamená, že je z pohledu zákona vyloučeno, aby byla stanovena subjektivně. Jen to by
mohlo vést k rozhodnutí o neústavnosti takové právní úpravy. To, že obchodní zákoník chápe tento pojem jako
návod k objektivnímu hodnocení, plyne již z toho, že počítá s jejím soudním přezkumem; cena stanovená
nikoli na základě objektivních kritérií by se vymykala soudnímu přezkumu.“
83
Bod 71 Nálezu.
84
Bod 73 Nálezu.
85
Bod 83 Nálezu.
86
Bod 80 Nálezu.
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7.

Problematika Hlavního akcionáře

7.1

Hlavní akcionář - totožnost osoby a doba vlastnictví rozhodného
podílu v cílové společnosti
Při vymezování klíčového pojmu Vytěsnění, tedy osoby hlavního akcionáře, by se

nemělo opominout časové a osobní hledisko tohoto pojmu.
V případě časového hlediska je nasnadě se ptát, po jakou dobu musí akcionář, hodlající
provést Vytěsnění, držet v cílové společnosti rozhodný podíl. A uvážíme-li hledisko
osobní, je nutné si položit otázku, zda se v průběhu procesu Vytěsnění musí vždy jednat o
tutéž osobu hlavního akcionáře, která požádala představenstvo o svolání Valné hromady
dle § 183i (1) ObchZ. Domnívám se, že při hledání odpovědi na tuto otázku, je záhodno
přihlédnout nejen k zákonnosti celého procesu, ale stejně tak k hospodářskému smyslu a
právní efektivitě tohoto institutu.

Z časového hlediska zákonnosti provedení Vytěsnění menšinových akcionářů je nezbytné,
aby osoba hlavního akcionáře naplnila podmínky stanovené § 183i (1) ObchZ, tedy aby
v okamžiku, kdy žádá představenstvo, již měla ve vlastnictví rozhodný podíl v cílové
společnosti. Není tedy možné dovozovat, že by rozhodný podíl nabyl hlavní akcionář
později, třeba těsně před konáním valné hromady, která o Vytěsnění rozhodne. Dále je z
§ 183i (3) ObchZ patrno, že usnesení valné hromady musí obsahovat určení hlavního
akcionáře, z tohoto ustanovení tedy jasně vyplývá, že i v okamžiku přijetí takového
usnesení musí mít cílová společnost „nějakého“ hlavního akcionáře, který vlastní rozhodný
podíl a rozhoduje o přechodu účastnických cenných papírů vytěsňovaných akcionářů na
svou osobu.
Konečně § 183l (3) ObchZ stanoví, že uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do
obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům
menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Z celkové dikce institutu Vytěsnění lze tedy
dovodit, že tento okamžik bude pro formální hledisko časové zákonnosti ten poslední,

28

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

k němuž musí mít cílová společnost „nějakého“ hlavního akcionáře. Nemusí jej již mít
v průběhu soudního řízení, které přezkoumá přiměřenost výše protiplnění, neboť určení
nepřiměřenosti výše protiplnění nezpůsobuje neplatnost valné hromady, která rozhodla o
Vytěsnění (§ 183k (4) ObchZ).

Naše úprava se tak liší od úpravy německé, kde stačí, aby osoba hlavního akcionáře
vlastnila rozhodný podíl od okamžiku žádosti o svolání valné hromady po okamžik vydání
usnesení této valné hromady o Vytěsnění menšinových akcionářů. Německá literatura
nicméně varuje, že přílišná rychlost, s jakou hlavní akcionář nabyde rozhodný podíl
v cílové společnosti, a rychlost, s jakou se ho zbaví, může vést k podezření ze zneužití
práva87.
Ač se některým kritikům české úpravy nemusí líbit délka doby, po kterou je třeba držet
v cílové společnosti rozhodný podíl, pokládám tuzemskou úpravu vůči menšinovým
akcionářům za spravedlivější než úpravu německou. Jistě by na tomto místě argumentovali
mnozí zastánci německé verze efektivností, s jakou mohou hlavní akcionáři v Německu ty
menšinové vytěsňovat, nicméně je nutno si dle mého názoru uvědomit, že celý proces nemá
být pouze jednostranně efektivní a výhodná akce pro hlavního akcionáře, ale u takto
razantního zásahu do vlastnického práva menšinového akcionáře by měla rovněž být
poskytnuta určitá záruka, že k Vytěsnění dojde pouze u těch společností, kde bude
přítomnost minority skutečně vadit. V případě německé verze není pro hlavního akcionáře
v podstatě nic jednoduššího, než se rozhodného podílu rychle zbavit, například okamžitě po
usnesení valné hromady cílové společnosti o Vytěsnění, a tím i velice podstatně snížit
náklady na tuto akci88. Naproti tomu v případě českém musí hlavní akcionář zvážit, zda se
mu skutečně vyplatí proces Vytěsnění podstoupit, protože rozhodný podíl musí držet po
celou dobu vytěsňování89.

87

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2. vydání, Verlag C.H. Beck, Mnichov 2004, str. 10.
Prostředky si eventuálně může opatřit bankovním úvěrem, a tím, že rozhodný podíl nemusí držet tak
dlouhou dobu, je může i daleko dříve vrátit.
89
Přičemž tato doba se počítá v horizontu měsíců.
88
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Z osobního hlediska zákonnosti provedení Vytěsnění menšinových akcionářů docházím
k závěru, že by bylo věcně nesmyslné a právně formalistické trvat na totožnosti hlavního
akcionáře v průběhu celého procesu Vytěsnění90. Ostatně z žádného ustanovení Vytěsnění
se nedá dovodit, že by se muselo jednat o jednu a tutéž osobu od okamžiku požádání
představenstva o svolání valné hromady po přechod vlastnictví účastnických cenných
papírů na hlavního akcionáře.
Domnívám se tedy, že dává ekonomický smysl, aby zákonodárce umožnil hlavnímu
akcionáři, který požádal o svolání valné hromady ve smyslu § 183i (1) ObchZ, přehodnotit
své obchodní záměry s cílovou společností a prodat či převést svůj podíl na cílové
společnosti jiné osobě. Tato osoba pak nastoupí na místo předchozího hlavního akcionáře a
dokončí proces Vytěsnění91 nebo jej ještě před koncem převede na někoho třetího, na
něhož pak přejdou účastnické cenné papíry menšinových akcionářů.

Jiný okruh problémů ovšem vyvstane, pokud cílová společnost v průběhu procesu
Vytěsnění pozbude hlavního akcionáře. Tento scénář je představitelný zvláště u společností
kotovaných na burze cenných papírů, kde je nabytí či zcizení podílů otázkou okamžité
likvidity. Typicky pak budeme uvažovat o pozbytí rozhodného podílu například
v mezidobí, kdy hlavní akcionář požádá představenstvo o svolání valné hromady dle
§ 183i (1) ObchZ a okamžikem konání této valné hromady.
Nastane-li výše uvedená eventualita, domnívám se, že proces Vytěsnění nemůže
proběhnout a účastnické cenné papíry na hlavního akcionáře nepřejdou. V případě, že
hlavní akcionář má i nadále v úmyslu vytěsnit menšinové akcionáře, musí celý proces
v cílové společnosti od jeho počátku opakovat. Argumenty pro shora uvedené tvrzení
nacházím především v ustanovení § 183j (3) ObchZ92, neboť dle tohoto ustanovení má
cílová společnost mimo jiné zpřístupnit ve svém sídle určení hlavního akcionáře. Pokud by

90

Shodně Čech, P., K (četným) problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů (squeezeout). Právní rozhledy, 2005, č. 18, s. 655.
91
Samozřejmě za předpokladu, že od předchozího hlavního akcionáře nabyde rozhodný podíl v cílové
společnosti.
92
Právě pro případ, že by hlavní akcionář přestal naplňovat podmínky stanovené § 183i ObchZ v mezidobí
mezi žádostí představenstvu o svolání valné hromady a okamžikem konání této hromady.
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ale cílová společnost k tomuto datu žádného hlavního akcionáře neměla, pak by tato
skutečnost zcela jistě znamenala procesní překážku pro zdárné dokončení Vytěsnění, a
naopak v situaci, kdy by se osoba hlavního akcionáře změnila (rozhodný podíl by přešel na
jinou osobu), se domnívám, že by cílová společnost měla pouze administrativně změnit
určení hlavního akcionáře v souladu se shora zmíněným ustanovením ObchZ. Dále je
možné nalézt pro toto tvrzení argument v § 183k (1) ObchZ, který říká, že vlastníci
účastnických cenných papírů mohou od okamžiku obdržení pozvánky na valnou hromadu
požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění. Je logické, že účastníkem
případného nesporného řízení93 budou v souladu s § 94 o.s.ř. nejen menšinoví akcionáři, ale
i osoba, o jejíž povinnostech má být v řízení jednáno, tedy osoba hlavního akcionáře. V
daném případě by ale cílová společnost žádného hlavního akcionáře neměla a ani
menšinoví akcionáři by neměli vůči komu právo na základě § 183k (1) ObchZ uplatnit.

Další eventualitou, kdy cílová společnost může pozbýt hlavního akcionáře, je v průběhu
měsíční lhůty od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku dle § 183l (3) ObchZ.
Vzhledem k tomu, že cílová společnost hlavního akcionáře nemá, není tudíž nikoho, na
nějž by výše uvedené účastnické cenné papíry přešly.
Problematičtější ovšem bude úvaha v situaci, kdy hlavní akcionář na určitý čas, byť krátký,
rozhodný podíl v cílové společnosti pozbude a ještě před doběhnutím měsíční lhůty jej opět
nabude. V tomto případě nemohu opominout fakt, že takový krok smysl úpravy obchází a
dělá tak Vytěsnění pro hlavního akcionáře snazší, nehledě na okolnost, že pokud by se
takový výklad přeci jen prosadil, výrazně by zvýšil právní nejistotu. Osobě v postavení
hlavního akcionáře se přeci jen nemusí podařit rozhodný podíl znovu nabýt, a tím pádem
bude celý proces Vytěsnění zmařen, neboť účastnické cenné papíry nemají na koho přejít.
Lze si jistě i představit situaci, kdy osoba v postavení hlavního akcionáře stanoví částku
protiplnění velice nízko, menšinoví akcionáři podají ještě před koncem Vytěsnění žádost o
soudní přezkum a celé Vytěsnění vinou zcizení rozhodného podílu hlavním akcionářem

93

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 5. 2008, sp.zn. 29 Odo 1019/2006, uveřejněno
na http:///www.nsoud.cz
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ztroskotá94. Domnívám se tudíž, že výklad zákona by měl takovým eventualitám
předcházet a trvat i v tomto případě na časové jednotě přítomnosti hlavního akcionáře
v cílové společnosti po celou dobu vytěsňování.
Samozřejmě z praktického hlediska nezbývá hlavnímu akcionáři nic jiného, než prokázat
skutečnost, že je hlavním akcionářem právě v okamžiku přechodu cenných papírů na jeho
osobu. Toto by se na první pohled mohlo zdát jako další administrativní zátěž, nicméně se
s odkazem na shora uvedenou argumentaci domnívám, že cena, kterou by minoritní
akcionáři bez této přídavné povinnosti hlavního akcionáře zaplatili, by byla daleko vyšší.

Konečně poslední eventualita, která se může při úvahách o osobním hledisku pojmu hlavní
akcionář naskytnout, je situace, kdy cílová společnost v průběhu procesu Vytěsnění
hlavního akcionáře trvale a nenávratně pozbude. Toto může nastat například za okolnosti,
kdy bude hlavním akcionářem fyzická osoba, která v průběhu procesu Vytěsnění zemře.
Nastane-li tato specifická (v praxi myslím i ojedinělá) eventualita, pak jak říká Petr Čech:
„není důvod nedovodit, že účastnické cenné papíry přejdou na dědice, jako by náležely
zůstaviteli ke dni jeho smrti s tím, že o jejich rozdělení mezi jednotlivé dědice se rozhodne
v rámci vypořádání dědictví.“95
K tomu bych ještě dodal, že za situace, kdy má hlavní akcionář dědice jen jednoho,
nastoupí na místo hlavního akcionáře on, problematičtější se ovšem zdá případ, kdy je
dědiců více. Zde by patrně měl soud ustanovit správce dědictví dle 480a a.n. ObčZ, který
dohlédne na zdárné dokončení procesu Vytěsnění, neboť v opačném případě bych se
obával možného odprodeje podílů na společnosti ze strany jednotlivých dědiců, což by opět
mělo za následek zmaření celého procesu.
S nastoupením dědiců na místo hlavního akcionáře souvisí také otázka, jak naložit při shora
uvedené situaci s rozhodnutím soudu, který rozhodne, že výše protiplnění je nepřiměřená a
nařídí její dorovnání. Z logiky věci vyplývá, že by se na takto dodatečném zvýšení

94

Viz kapitolu 10, Právo menšinových akcionářů na náhradu škody při zmaření účelu Vytěsnění.
Čech, P., K (četným) problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů (squeeze-out). Právní
rozhledy, 2005, č. 18, s. 656.
95
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protiplnění měli jednotliví dědici podílet poměrným dílem vzhledem k podílu, který
dědictvím na cílové společnosti nabyli.

7.2

Hlavním akcionářem prostřednictvím zapůjčení akcií
V odborné literatuře jsem zaznamenal názor96, že by si hlavní akcionář mohl pro

dosažení zákonem požadované hranice potřebné pro Vytěsnění („rozhodný podíl“)
účastnické cenné papíry půjčit. Nemusí je tak de facto vlastnit a pouze stačí, že jimi
disponuje v průběhu procesu Vytěsnění.
Argumenty pro takové nabytí rozhodného podílu v cílové společnosti pak tkví především
v tvrzení, že zákonodárce nikde nestanoví povinnost hlavního akcionáře cenné papíry
dlouhodobě po Vytěsnění držet a že zákonnost celého Vytěsnění spočívá především
„v plném odškodnění vytěsněných akcionářů a je tedy nerozhodné, jakým způsobem hlavní
akcionář tento podíl nabyl97“. Na tuto otázku se ovšem vyskytují i názory zcela opačné98.
§183i (1) ObchZ stanoví, že „osoba, která vlastní ve společnosti účastnické cenné
papíry[…]“ může provést Vytěsnění. Domnívám se, že úmysl zákonodárce si lze v tomto
případě vykládat jednoznačně. Hlavní akcionář musí účastnické papíry vlastnit, nikoli
držet, protože půjčka cenných papírů ve vlastnictví třetí osoby hlavnímu akcionáři se jistě
nedá vykládat jako vlastnictví hlavního akcionáře. Pro argument, že účastnické cenné
papíry musí být ve vlastnictví hlavního akcionáře v průběhu procesu Vytěsnění, a nikoli
v pouhém držení, svědčí rovněž fakt, že institut Vytěsnění je velice citlivý zásah do
vlastnického práva jednotlivých akcionářů, a proto musí být jasně stanovená pravidla nejen
pro jeho provedení, ale i pro definici osoby hlavního akcionáře, aby nedocházelo ke svévoli
při odnímání vlastnictví akcií jednotlivých menšinových akcionářů. Pokud bychom ale
mohli dané ustanovení vykládat tak, že se nebudeme zabývat tím, na základě jakého
96

Kort, M., „Hauptaktionär nach §327a Abs.1 Satz 1 Aktg mittels Wertpapierdarlehnen“, Die
Aktiengesellschaft, 2006, č. 16, str. 557.
97
Tamtéž.
98
Naopak Amberger, C-P., Die Missbrauchskontrolle im Rahmen des aktienrechtlichen Squeeze-out, BWV,
Berlín 2007, str. 100, říká, že možnost vypůjčit si cenné papíry k provedení institutu Vytěsnění odporuje vůli
zákonodárce, neboť ten chtěl hlavního akcionáře oproti malým akcionářům zvýhodnit, ne ovšem jakéhokoli
většinového akcionáře.
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právního titulu hlavní akcionář rozhodný podíl nabyl, dojdeme k závěru, že se původní
záměr zákonodárce promění v pouhé zbavení se jednotlivých drobných menšinových
akcionářů, ale o dopadu na efektivitu hospodaření společnosti zde patrně nemůže být řeč,
stejně jako o zjednodušení řízení cílové společnosti99. Nehledě na fakt, že dle §16a zákona
591/1992 Sb. (o cenných papírech) se mohou jednotliví aktéři Vytěsnění dohodnout na
bezúplatné půjčce akcií, nebo dokonce na tom, že na zapůjčitele převede dlužník větší
počet cenných papírů, než kolik mu jich bylo půjčeno.
Poslední záležitostí, s níž bych se chtěl na tomto místě vyrovnat, je názor100, který
s ohledem na dosavadní zvyklosti, legislativní povahu konstrukce cenných papírů a udržení
dosavadní doktrinální koncepce cenných papírů říká, že by společnost neměla, např. u
listinných akciích na majitele, vyžadovat také doklad o jejich nabytí osobou hlavního
akcionáře. Zastávám názor, že v tomto případě by cílová společnost naopak takový doklad
požadovat měla, a to alespoň v podobě čestného prohlášení hlavního akcionáře. Pokud by
se tento nevyžadoval, ze strany hlavního akcionáře by reálně hrozilo zneužití tohoto práva,
neboť by tak mohl vydávat cizí cenné papíry za své vlastní. Obávám se, že převládnutí
výše uvedeného názoru povede k výraznému rozostření hranice mezi držbou a vlastnictvím
ve smyslu § 183i (1) ObchZ. Navíc by takový test vlastnictví ze strany cílové společnosti
ušetřil soudům mnoho práce při dokazování u návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů a měl by rovněž za následek
zvýšení transparentnosti celého procesu Vytěsnění, byť za cenu vyšší administrativní
náročnosti dopadající na hlavního akcionáře.

99
Eventualitu, při níž se jednotliví akcionáři mohou spojovat, aby následně provedli Vytěsnění, umožňuje
například Francouzská či Belgická právní úprava. V jejich úpravě institutu je ale výslovně zmíněno, že
Vytěsnění může provést akcionář či skupina akcionářů vlastnící rozhodný podíl v cílové společnosti.
100
Viz Čech, P., K (četným) problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů (squeeze-out).
Právní rozhledy, 2005, č. 18, s. 656; nebo I. Štenglová in Bartošíková, M., Plíva, S., Štenglová, I., Obchodní
zákoník. Komentář 10 vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 668.
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7.3

Hlavním

akcionářem

prostřednictvím

spojení

menšinových

akcionářů v právnické osobě
Jiná situace ovšem nastane, když dva a více akcionářů převedou své účastnické
cenné papíry v cílové společnosti na jinou právnickou osobu, byť i účelově založenou,
s cílem provést Vytěsnění akcionářů zbylých. Otázka nyní zní, zda bude takto založená
společnost naplňovat definici hlavního akcionáře.
Z formálně právního hlediska, s odkazem na § 183i (1) ObchZ, tomuto nic nebrání, ovšem
nedostane se takto účelově založená společnost do rozporu s § 56a ObchZ? Patrně nikoli,
neboť takové spojení do nové společnosti nepředstavuje zneužití hlasů v cílové společnosti.
Akcionáři se pouze dohodli na konsolidaci svého podnikání a založil za tímto účelem
novou společnost, která bude znamenat efektivnější nástroj k prosazení jejich vlivu na chod
cílové společnosti. Literu ustanovení § 183i (1) ObchZ pak naplní bezezbytku, když zde
existuje osoba, která vlastní účastnické cenné papíry v potřebné výši pro provedení
Vytěsnění.

7.4

Hlavním akcionářem prostřednictvím zvýšení základního kapitálu
Další problém v souvislosti s pojmem hlavní akcionář tví v tom, zda může

většinový akcionář, který však nedosáhl potřebné hranice pro provedení Vytěsnění,
prostřednictvím zvýšení základního kapitálu rozmělnit účastnické cenné papíry ve
vlastnictví menšinových akcionářů, a dosáhnout tak potřebné hranice, která mu umožní
provést Vytěsnění. Zvýšení kapitálu v přímé souvislosti s Vytěsněním totiž může působit
dvousečně, za prvé jako možnost zbavit se menšinových akcionářů, pokud hlavní akcionář
nemůže nabýt potřebné hranice pro Vytěsnění, a za druhé jako určitá forma nátlaku na
menšinové akcionáře, aby se i ti finančně podíleli na zvýšení základního kapitálu;
v opačném případě jim hrozí, že hlavní akcionář nabude rozhodný podíl v cílové
společnosti a oni tak o své účastnické cenné papíry přijdou.
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Dle §186 (2) ObchZ rozhoduje o zvýšení základního kapitálu valná hromada alespoň
dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Přičemž dle § 185 (1) je valná hromada
usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje
30 % základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy účast vyšší. V extrémním
případě by tedy mohl rozhodnout o zvýšení základního kapitálu na potřebnou výši ve
společnosti se silně rozdrobenou vlastnickou strukturou i akcionář, jehož podíl na
základním kapitálu by představoval například 31%. Takto extrémní případ v praxi asi
nenastane, neboť by byl takový způsob Vytěsnění pro většinového akcionáře velice
nákladný, spíše je pravděpodobné, že nastane situace, kdy většinový akcionář bude
oscilovat kolem prahu potřebného pro provedení Vytěsnění, ale z jakéhokoli důvodu na
oněch 90% podílu na základním kapitálu nedosáhne. Tehdy by případně mohl uvažovat i o
zvýšení základního kapitálu jako prostředku k dosažení potřebné hranice nutné pro
provedení Vytěsnění.
Rovněž by mohlo dojít k situaci, kdy se zvýšení základního kapitálu uskuteční
prostřednictvím nepeněžitého vkladu. V takovém případě je přednostní právo akcionářů
vyloučeno zcela101.
Vyřešit tento problém se dá pravděpodobně pouze prostřednictvím § 56a ObchZ, který
stanoví, že zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve společnosti je zakázáno a že
jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem
znevýhodnit, je zakázáno. Aplikovatelný je rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.
7. 2007, 29 Odo 868/2007102, který mimo jiné říká: „Schválí-li valná hromada podmínky
zvýšení základního kapitálu tak, že fakticky vyloučí minoritní akcionáře z práva na
upisování akcií, je usnesení neplatné.“
Domnívám se tedy, že by nemělo být možné „obelstít“ úpravu institutu Vytěsnění pomocí
zvýšení základního kapitálu z rozhodnutí většinového akcionáře, neboť takový postup
smysl úpravy Vytěsnění viditelně obchází. Zahraniční literatura je však toho názoru, že za
určitých velmi omezených předpokladů je možné, aby hlavní akcionář získal ve společnosti

101
102

Viz Pelikánová, I., Komentář k § 204a zák.č. 513/1991, ASPI, 1998.
Uveřejněný na http:www.nsoud.cz.
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rozhodný podíl, a bylo mu i eventuelně umožněno Vytěsnění provést103. Takový případ
nabytí rozhodného podílu a následného Vytěsnění je myslitelný v případě, kdy zájem
cílové společnosti na takovém postupu jednoznačně převáží nad zájmem jednotlivých
menšinových akcionářů na zachování jejich účasti v cílové společnosti, což by mohlo
nastat, pokud společnosti hrozí úpadek, je nutné zvýšit základní kapitál, avšak menšinoví
akcionáři nejsou ochotní své prostředky do takto ohrožené společnosti investovat. Pak
v zájmu toho, aby společnost přežila, bude možné takový postup tolerovat.

103

Amberger, C-P., Die Missbrauchskontrolle im Rahmen des aktienrechtlichen Squeeze-out, BWV, Berlín
2007, str. 103-104: „Nur wenn im Rahmen einer Abwägung noch sonstige anerkannte Gesellschaftsinteressen
hinzukommen, die höher zu bewerten sind als die Interessen der vom Bezugsrechteauschluss betroffenen
Aktionäre, soll der Bezugsrechteauschluss rechtmäßig sei.“
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8.

Protiplnění
Částka protiplnění musí být stanovena přiměřeně, což se jistě nedá vykládat jinak,

než jako právo menšinového akcionáře na plné odškodnění odpovídající více či méně tržní
hodnotě104 cílové společnosti. Novelizací ustanovení § 183j (4) ObchZ zákonem 104/2008
Sb. se také podařilo překonat interpretační problém formulace, že se výše protiplnění nesmí
odchylovat od zdůvodnění výše protiplnění nebo od znaleckého posudku. Shora uvedená
formulace vybízela k pochybnostem, zda se výše protiplnění za vytěsňované účastnické
cenné papíry nesmí odchýlit od výše protiplnění ani tehdy, když jeho nová výše bude ve
prospěch menšinových akcionářů. Takový výklad by ale byl zjevně proti smyslu úpravy
a rozhodně by poškozoval práva menšinových akcionářů105. Nyní je tedy zjevné, že hlavní
akcionář může po svolání valné hromady, popřípadě ještě v jejím průběhu, změnit výši
protiplnění, ale pouze směrem nahoru, tedy ve prospěch menšinových akcionářů. Částka
peněžního protiplnění se pak odvozuje z těchto skutečností:

1) Hodnota účastnických cenných papírů stanovená posudkem znalce.
2) Hodnota účastnických cenných papírů stanovená nabídkou převzetí.
3) Tržní cena účastnických cenných papírů.

104

Z hlediska určení částky protiplnění je důležité vymezit pojem „hodnota cílové společnosti“:„Je to
ekonomický pojem označující cenu, na které by se s největší pravděpodobností dohodli kupující a prodávající
zboží nebo služby, které jsou použitelné ke koupi. Hodnota není skutečnost, ale odhad ceny, která by měla být
zaplacena za zboží nebo služby v dané době […] Ekonomický pojem hodnoty odráží názor trhu na užitky,
které získá ten, kdo vlastní dané zboží nebo získá dané služby k datu ocenění“. (viz Mařík a kol, Metody
oceňování podniku, s. 21.)
105
Naprosto souhlasím s názorem P. Čecha, který v článku K četným problémům právní úpravy výkupu
účastnických cenných papírů (squeeze-out), Právní rozhledy 2005, č. 18, s. 660; ještě před novelizací §183j
(4)ObchZ, byl toho názoru, že v případě snížení výše protiplnění ze strany hlavního akcionáře po svolání
valné hromady či v jejím průběhu, „by došlo k faktickému zkrácení lhůty, po kterou se mohou majitelé
dotčených účastnických cenných papírů seznamovat s posudkem, na jehož základě byla změna provedena, ale
i napadat výši protiplnění u soudu“. Nicméně snížení je reálně možné pouze za předpokladu opakování celé
procedury svolání valné hromady. Stejný názor zastává rovněž I. Štenglová, in Bartošíková, M., Plíva, S.,
Štenglová, I., Obchodní zákoník. Komentář 10. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 673.
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8.1

Znalec106
V podstatě druhé nejvýraznější úskalí institutu Vytěsnění (hned po úpravě řízení

přezkumu výše protiplnění) spatřuji v úpravě znalce. Zatímco na jiných místech
obchodního zákoníku107 se vždy vyžaduje formální jmenování znalce soudem včetně jeho
formální nezávislosti na společnosti, u institutu Vytěsnění, s tak podstatnými následky do
práv všech zúčastněných, tato povinnost stanovena není. Tuto výjimku nemůže omluvit ani
dnešní silně zavedená praxe pouhého soudního schválení již předem zvoleného znalce.
Úprava institutu dovoluje, aby si hlavní akcionář vybral znalce sám, bez jakéhokoli zásahu
menšinových akcionářů, a v případě, že se mu výše protiplnění zdá vysoká, nic mu nebrání,
aby nechal posudek vypracovat znalcem jiným. Ač takový scénář jistě nemusí ve všech
případech nastat, je jasné, že motivace hlavního akcionáře bude vždy za účastnické cenné
papíry ve vlastnictví menšinových akcionářů zaplatit co možná nejméně, a v tom mu žel
dosavadní dikce odstavce 1 přímo napomáhá. Nezbývá tedy než doufat, že se povinnost
jmenování znalce soudem do ObchZ s dalšími novelizací zakotví a že se k ní de lege
ferenda připojí i možnost vyjádření menšinového akcionáře(⁄řů) k osobě znalce, jako je
tomu v Německu108. Považoval bych totiž případnou možnost (alespoň v teoretické rovině)
zásahu ze strany menšinového akcionáře(/řů) do výběru znalce za legitimní krok, který by
vyvažoval dnešní disproporci v úpravě Vytěsnění, neboť volba osoby s pověstí nestrannosti
a nezávislosti by se jistě odrazila pozitivněji na výsledné částce protiplnění, než volba
jakéhokoli hlavním akcionářem vybraného znalce.109

106

Z platné legislativy upravující postup znalce při určení výše protiplnění je relevantní především předpis
ZNAL vydaný ČNB, který, ač nezávazný právní předpis, vymezuje základní zásady, jež by znalec měl při
zpracování posudku dodržovat. ZNAL stanoví, že znalecký posudek musí být komplexní, úplný, vnitřně
konzistentní, nestranný a opakovatelný. Veškeré údaje použité při sestavování posudku musí být užity
transparentně. Metody oceňování použité ve znaleckém posudku pak musí být zvoleny důvodně vzhledem
k typu cílové společnosti a jejich užití musí být odůvodněno.
107
Například u oceňování nepeněžitého vkladu společníka dle § 59 (3) nebo výše částky při zániku účasti dle
§ 61 (2), dále přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojovanými osobami dle § 66a (12) či určení hodnoty
zastaveného obchodního podílu při úhradě dluhu dle § 117a (7) ObchZ.
108
Německá úprava má povinnost stanovit znalce soudem upravenou v § 327c (2) AktG.
109
Objevují se i názory (například na stránkách OSMy – www.okforum.cz), že stavovská úroveň znalců je
v ČR kvůli absenci předpisů upravujících toto povolání, jakož i vstup do něj, na velice nízké úrovni.
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8.2

Změna hodnoty účastnických cenných papírů v průběhu procesu
Vytěsňování110
Znaleckým odhadem se dá určit hodnota jakékoli cílové společnost, s kotovanými i

nekotovanými účastnickými cennými papíry, ten je ale vždy odhadem subjektivním111,
navíc se může jím odhadnutá hodnota cílové společnosti během poměrně dlouhého procesu
Vytěsnění výrazně změnit, a odklonit se tak od výše protiplnění, která byla stanovena
znalcem v souladu s § 183m (1) ObchZ. V této souvislosti budeme patrně uvažovat pouze o
zvýšení hodnoty vytěsňovaných účastnických cenných papírů, neboť po jejím snížení by
určitě menšinoví akcionáři nevolali. V případě, že by se hodnota cílové společnosti, a tím i
hodnota účastnických cenných papírů vytěsňovaných akcionářů snížila, není pro hlavního
akcionáře nic jednoduššího (zvláště pak po zrušení formální překážky v podobě tříměsíční
prekluzívní lhůty po novelizaci ustanovení § 183n (3) ObchZ), než celý proces Vytěsnění
odvolat, nechat si zpracovat nový znalecký posudek s celkovou výší protiplnění reflektující
sníženou hodnotu cílové společnosti a požádat představenstvo znovu dle § 183i (1) ObchZ
o svolání valné hromady. Také se nabízí ještě jednoduší varianta - pro přijetí usnesení valné
hromady cílové společnosti rozhodující o Vytěsnění vůbec nehlasovat112 a celý proces
v budoucnu znovu iniciovat.

Otázkou tedy je, k jakému okamžiku se bude posuzovat výše odhadní hodnoty cílové
společnosti v případném přezkumném řízení tak, aby ji co nejvěrněji odrážela, neboť
z dosavadní dikce ObchZ toto není zcela jasné.

V kombinaci s neexistencí jakéhokoli právně závazného předpisu se pak vytváří velký prostor pro libovůli při
stanovování hodnoty účastnických cenných papírů.
110
„Německé ochranné sdružení investorů nashromáždilo fakta, která ukazují, že ve skutečnosti 91.5%
znaleckých posudků znalců vybraných hlavními akcionáři je v přezkumném řízení shledáno nesprávnými. […]
Zvýšení (myšleno protiplnění) o 100% nebylo ojedinělé, v jednom případě dokonce o 725%.“ Zdroj: Zima, P.,
Oceňování podniku při nedobrovolných transakcích, ASPI, 2007.
111
Tento výrok nalezneme u všech odborníků na oceňování – viz např. Mařík, M. a kol, Metody oceňování
podniku. Praha: Ekopres, rok vydání 2007, s. 20.
112
Samozřejmě by měl hlavní akcionář přihlédnout i k případné škodě, kterou by zmaření účelu Vytěsnění
mohl menšinovým akcionářům způsobit, viz kapitolu 10. Právo menšinových akcionářů na náhradu škody při
ztroskotání procesu vytěsnění.
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Z ustanovení § 183j (6) ObchZ plyne, že hlavní akcionář musí mít vypracován znalecký
posudek již v okamžiku, kdy žádá představenstvo cílové společnosti o svolání valné
hromady dle § 183i (1) ObchZ, přičemž znalecký posudek nesmí být starší než tři měsíce
ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře představenstvu o svolání valné hromady dle
§ 183m (1) ObchZ. Maximální stáří znaleckého posudku do okamžiku vyplacení
protiplnění menšinovým akcionářům tak může být velmi těsně okolo 6-7 měsíců113,
přičemž hodnota účastnických cenných papírů by měla vycházet ze stavu cílové společnosti
ke dni zpracování daného posudku, jak to ostatně předpokládá odborná literatura i předpis
ZNAL114.
Soud by tedy měl v rámci přezkumného řízení přezkoumat výši protiplnění k okamžiku
přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, což se zdá být nejlogičtější,
neboť je to právě poslední okamžik, kdy se k účastnickému cennému papíru váže
vlastnictví menšinového akcionáře, a první okamžik, kdy se hlavní akcionář stává jejich
vlastníkem. Německá předloha Vytěsnění menšinových akcionářů je v otázce určení
přesného časového okamžiku pro ocenění hodnoty cílové společnosti preciznější, když
stanoví, že výše protiplnění musí odrážet poměry v cílové společnosti v okamžiku
rozhodnutí valné hromady115, což u naší úpravy nepovažuji za rozhodující, právě
s odkazem na znění § 183m (1), které umožňuje vyhotovit znalecký posudek až
s tříměsíčním předstihem, což v podstatě vylučuje, aby posudek přesně odrážel aktuální
poměry cílové společnosti v okamžiku konání valné hromady, a je tedy nutné dovodit
okamžik jiný.

113

Maximální stáří posudku 3 měsíce před doručením žádosti dle § 183i ObchZ + max. 40 dnů do konání
valné hromady, která rozhodne o přechodu těchto účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle
§ 183j (1) ObchZ + zhruba více než 1 měsíc a 5 dní po zveřejnění usnesení v obchodním rejstříku, kdy
přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře (v této době je zahrnuta i
5denní lhůta, kterou má obchodní rejstřík na zápis této změny dle § 200db o.s.ř.) + případná 30denní lhůta
pro předložení účastnických cenných papírů dosavadních menšinových akcionářů dle § 183l (5) ObchZ ve
spojení s § 183m (2) ObchZ).
114
Příloha k ZNAL, bod 2.1 (Základní informace), nebo Mařík, M. a kol, Oceňování podniků, s. 28: „Při
ocenění se vychází z podniku jak „stojí a leží“ v okamžiku ocenění.“.
115
AktG § 327 b (1): „Der Hauptaktionär legt die Höhe der Barabfindung fest; sie muss die Verhältnisse der
Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung ihrer Hauptversammlung berücksichtigen“.
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8.3

Úpadek hlavního akcionáře a zahrnutí protiplnění do konkursní
podstaty
Obchodní zákoník v § 183i (5) stanoví povinnost hlavního akcionáře předat

obchodníkovi s cennými papíry nebo bance před konáním valné hromady peněžní
prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a společnosti doložit tuto skutečnost.
Výplatu protiplnění provádí banka nebo obchodník s cennými papíry.
Otázkou ovšem je, co se stane s těmito peněžními prostředky v případě, kdy se hlavní
akcionář provádějící Vytěsnění dostane po jejich předání bance do úpadku a insolvenční
správce se rozhodne uspokojit pohledávky ostatních věřitelů právě z peněz určených na
výplatu protiplnění.
Problém tkví dle mého názoru rovněž ve znění ustanovení § 183i (5) ObchZ, který ač
přenáší povinnost vyplatit protiplnění na banku či obchodníka s cennými papíry, nedává
menšinovým akcionářům dostatečnou jistotu, že prostředky předané obchodníkovi
s cennými papíry či bance potřebné pro výplatu protiplnění, nebudou hlavním akcionářem
či insolvenčním správcem kdykoli v průběhu procesu Vytěsnění odčerpány. Rovněž se tato
povinnost vztahuje jen na částku protiplnění určenou znalcem, nezahrnuje tedy případné
navýšení této částky v přezkumném řízení dle § 183k (1) ObchZ. De lege ferenda by se
pravděpodobně mělo prosadit zavedení speciálních vázaných účtů116, z nichž prostředky
budou moci čerpat po splnění všech podmínek předpokládaných zákonem pouze menšinoví
akcionáři.

Z logiky věci by ale dle mého názoru ke shora zmíněné eventualitě vůbec nemělo dojít,
neboť hlavní akcionář vytěsnil (popřípadě k Vytěsnění učinil kroky) menšinové akcionáře,
a tím je zbavil jejich majetku v podobě účastnických cenných papírů117. Musel za ně sice
poskytnout protiplnění, avšak za toto protiplnění získal nový majetek v podobě 100%
116

Vázaný účet mezi bankou a hlavním akcionářem problém sám o sobě neřeší, když se opět bude jednat jen o
dvoustranný vztah, neboť uzavřít takovou mnohostrannou smlouvu o vázaném účtu, v níž by byli uvedeni
všichni menšinoví akcionáři, je v praxi nemožné.
117
Mimo jiné rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05 bod 67: „Akcie, jakožto výraz podílu na určité
majetkové hodnotě, je předmětem vlastnického práva[…].“
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účasti na cílové společnosti, kterou nyní může zpeněžit. Domnívám se, že je nemyslitelné,
aby se právo menšinových akcionářů na výplatu protiplnění dostalo do ohrožení po
případném vstupu hlavního akcionáře do úpadku, neboť by tak ztratili nejen své účastnické
cenné papíry, ale rovněž i protiplnění za ně, což by vedlo ke svévolnému zbavení
vlastnického práva bez náhrady.
Pro právní řešení takto nastalé situace je dle mého názoru možné aplikovat ustanovení
§ 208 IZ, které stanoví, že do majetkové podstaty nepatří též majetek, se kterým lze podle
zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen. Ustanovení dále
demonstrativním výčtem uvádí, který majetek především nelze do majetkové podstaty
zahrnout, jsou to například dotace a návratné výpomoci, majetek státu apod. Ač se
teleologický smysl ustanovení § 208 IZ jeví spíše v rovinně ochrany prostředků ze státních
a veřejných rozpočtů, domnívám se, že se toto ustanovení dá rovněž vztáhnout na případ
Vytěsnění, neboť prostředky tvořící tento majetek jsou právě dle § 208 IZ určeny k výplatě
protiplnění za vytěsněné účastnické cenné papíry ve vlastnictví menšinových akcionářů.
V případě, že by insolvenční správce v rozporu s tímto ustanovením zvolil postup, který by
odporoval znění § 208 IZ, má menšinový akcionář právo učinit vůči insolvenčnímu správci
bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto dozvěděl, návrh na vyloučení těchto finančních
prostředků z majetkové podstaty, v němž tyto prostředky označí a rovněž uvede důvod,
proč by tyto prostředky neměly být zahrnuty do majetkové podstaty.

Další problém ovšem vyvstane, pokud soud v rámci přezkumného řízení přizná
menšinovým akcionářům právo na dorovnání (zvýšení) částky protiplnění - z jakých
prostředků se tato navýšená částka zaplatí. Budou mít menšinoví akcionáři přednostní
právo uspokojit své závazky vůči hlavnímu akcionáři? Přihlásí se rozdíl mezi částkou
vzešlou z přezkumného řízení a původní částkou protiplnění stanovenou znalcem jako
pohledávka do insolvenčního řízení, nebo bude celý proces Vytěsnění prohlášen za
neplatný, neboť hlavní akcionář nebude mít prostředky na vyplacení protiplnění?
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Uznáváme-li, že poskytnutí protiplnění za Vytěsněné účastnické cenné papíry tvoří jeden
ze „základních pilířů“ procesu Vytěsnění, pak bychom měli dospět i k závěru, že bez
tohoto pilíře není možné proces Vytěsnění zdárně uskutečnit. Jsem toho názoru, že není
možné akceptovat eventualitu, kdy hlavní akcionář poskytne výrazně menší částku
protiplnění za Vytěsňované účastnické cenné papíry, než jaká by menšinovým akcionářům
náležela, později se dostane do úpadku, a menšinoví akcionáři se tak ocitnou bez
jakýchkoli záruk, že jim bude doplacen tento rozdíl. V opačném případě by tudíž platilo, že
za určitých podmínek může být zaplacena menšinovým akcionářům za jejich účastnické
cenné papíry pouze část, neřku-li, zlomek jejich hodnoty.

8.4

Hodnota účastnických cenných papírů stanovena nabídkou převzetí
Částka, kterou hlavní akcionář zaplatí za účastnické cenné papíry v majetku

menšinových akcionářů, je odvozena z předchozí nabídky převzetí, přičemž je samozřejmě
podstatné, aby Vytěsnění následovalo v nevelkém časovém odstupu po předložení této
nabídky, neboť čím delší by tento odstup byl, tím zkreslenější by se mohla výše protiplnění
jevit. Protiplnění se pak v případě dobrovolné či povinné nabídky převzetí považuje ze své
podstaty za přiměřené, což je dáno předpokladem, že ji přijala většina majitelů
účastnických cenných papírů. Nesouhlasím však s názorem T. Dvořáka, který říká, že nelze
přezkoumat výši protiplnění, která byla stanoveno stejným způsobem a ve stejné výši jako
při povinné nabídce převzetí118. Cena stanovená povinnou nabídkou převzetí je dle mého
názoru ekvivalentním (a alternativním) určením protiplnění dle § 183m (1) ObchZ.
Nemožnost Vytěsňovaného menšinového akcionáře požadovat přezkum výše protiplnění
učiněný tímto způsobem, by tak byl nejen v rozporu s právem na přezkoumání výše
protiplnění dle § 183k (1), ale rovněž s čl. 36 (1) Listiny, když by byl menšinový akcionář
zbaven práva na soudní přezkum přiměřenosti protiplnění, dále by i daný výklad odporoval
znění § 52 Zákona o nabídkách, protože by odňal možnost určité konkrétní skupině
akcionářů cílové společnosti uplatnit právo na dorovnání částky protiplnění. Domnívám se
118

Dvořák, T., Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči?, ASPI, 2005, s. 5.
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tudíž, že v situaci, kdy menšinový akcionář nabídku převzetí nepřijal ani nesouhlasí s výší
nabízeného protiplnění, může se obrátit na soud, aby ten přezkoumal, zda je výše
protiplnění stanovená nabídkou převzetí přiměřená. Na závěr nutno poznamenat, že institut
Vytěsnění lze například na Slovensku podniknout pouze po předložení nabídky převzetí,
což má za následek nesporný pozitivní dopad na částku protiplnění určenou menšinovým
akcionářům.

8.5

Úročení protiplnění dle § 502 ObchZ

Poslední novelizací119 se do úpravy Vytěsnění konečně dostala i tolik očekávaná sankce
postihující hlavního akcionáře pro případ, že bude protahovat splatnost protiplnění, ať už
opožděným

podáním

návrhu

na

zápis

vlastnictví

k účastnickým

cenným

papírům Centrálnímu depozitáři či jinak, v podobě obvyklých úroků dle § 502 ObchZ ode
dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům dle § 183l
(3) ObchZ. Ač předmětné ustanovení neadresuje povinnost zaplatit úroky konkrétně, tedy
teoreticky by jejím nositelem mohla být banka či obchodník s cennými papíry, je jasné, že
tato povinnost bude určena hlavnímu akcionáři. Banka či obchodník s cennými papíry by
pak na tuto skutečnost při jednání o podmínkách výplaty protiplnění neměli zapomenout, a
to rovněž s ohledem na možnou insolvenci hlavního akcionáře.
Otázkou ovšem je, co s výplatou úroků v době, kdy je naopak menšinový akcionář
v prodlení s předložením listinných účastnických cenných papírů dle § 183l (5) ObchZ.
Bude mu i poté příslušet právo na výplatu úroků dle § 502 ObchZ? Mám za to, že nikoli,
neboť pokud § 183l (5) ObchZ ve větě za středníkem říká, že menšinoví akcionáři
nemohou v době prodlení požadovat protiplnění, dá se dle mého názoru dovodit, že se toto
vztahuje i na úroky z protiplnění. Povinnost hlavního akcionáře vyplatit menšinovým
akcionářům předmětné úroky za dobu, kdy byli v prodlení s předložením svých
účastnických cenných papírů, by kolidovala i se zásadou, že nikdo nesmí mít prospěch ze
svého protiprávního jednání, když by pro menšinového akcionáře nebylo v rámci snahy o
119

Zákon č. 104/2008 Sb. (o nabídkách převzetí).
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zvýšení částky protiplnění nad její rámec nic jednoduššího, než s odevzdáním listinných
účastnických cenných papírů otálet, co nejdéle to půjde. Pokud tedy menšinový akcionář
předloží Vytěsněné listinné účastnické papíry do konce této lhůty, není v prodlení a výplata
úroků mu dle § 502 ObchZ náleží, ovšem za dobu nad tuto třicetidenní lhůtu nikoli.
Ustanovení § 183m (2) ObchZ ovšem nestanoví, dokdy má menšinový akcionář právo na
výplatu předmětných úroků. Otázkou tedy je, jak bude banka či obchodník s cennými
papíry postupovat vzhledem k vyplacení úroků dle § 502 ObchZ v případě, že sice ze
strany menšinového akcionáře dojde ke splnění všech povinností vyžadovaných zákonem,
ale částku protiplnění ponechají nevyzvednutu a teprve těsně před uplynutím čtyřleté
promlčecí doby dle § 397 ObchZ tuto částku vyberou. Ekonomická motivace takovému
jednání nahrává zvláště u vyšších částech protiplnění, neboť částka inkasovaná z úroků,
které by menšinovému akcionáři za celou dobu čtyř let náležely, skýtá nadstandardní formu
zhodnocení daných prostředků. Na tuto otázku bude muset poskytnout odpověď v obecné
rovinně judikatura, nejspíše s ohledem na konkrétní osobu menšinového akcionáře, neboť
si lze představit stereotyp případu „staré babičky“, která jednoduše zapomněla, že si má
vybrat protiplnění a někdo, třeba vnuk, jí to za nějakou dobu připomene Ovšem stejně tak
je možné uvažovat o případu vychytralého institucionálního investora, který vědom si
„mezery v zákoně“, bude mít jednoznačnou motivaci zneužít tento institut, který byl ale
původně zamýšlen jako záruka proti možnosti oddálení výplaty či znehodnocení částky
protiplnění v důsledku inflace vinnou hlavního akcionáře. V druhém případě je dle mého
názoru rozhodně na místě uvažovat o aplikaci § 265 ObchZ120.

Samotná dikce § 502 ObchZ pak na první pohled vyvolává pochybnosti o hladkém průběhu
úročení částky protiplnění, když stanoví, že je hlavní akcionář povinen platit obvyklé úroky
požadované za úvěry, které poskytují banky v místě sídla hlavního akcionáře v době
uzavření smlouvy. V praxi určitě nenastane ojediněle, že hlavní akcionář bude zahraniční
osobou, dá se i předpokládat, že může pocházet z některého z takzvaných daňových rájů121.
120

„Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.“
Obecně se jedná o stát (území), jehož zákony, popřípadě i jím uzavřená soustava smluv o zamezení dvojího
zdanění, umožňují nízké nebo vůbec žádné zdanění, a to zejména příjmů. Znamená to, že subjekt, který má
121
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Je tedy dokonce reálné, že v místě jeho sídla žádné banky nebudou (to ostatně může nastat i
u českého subjektu), a když budou, tak bude výše úrokové sazby navázána na tamní měnu,
z čehož vyplývá, že například v současných podmínkách, v nichž se nachází měna Islandu
či Zimbabwe122, nebude v podstatě výplata úroků pro hlavního akcionáře realizovatelná.
Čili otázkou je, jak zajistit, aby menšinovému akcionáři nebylo právo na výplatu úroků
v žádném případě odňato.
Na výše uvedenou otázku poskytuje uspokojivou odpověď rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 21. 3. 2007, sp.zn. 29 Odo 1214/2005123. Nejvyšší soud konstatuje, že pojem „sídlo“ je
nutné chápat šířeji než jen jako obec, kde se formálně nachází sídlo hlavního akcionáře,
nehledě na fakt, že například fyzické osoby vůbec sídlo nemají. Ústavní soud rovněž
dodává, že v případě zahraničního subjektu v roli hlavního akcionáře by „při doslovném
výkladu pojmu sídlo, byly základem pro určení výše úroku z prodlení sazby zahraničních
bank, což nepochybně odporuje účelu sledovanému posuzovaným ustanovením“. Z dikce §
502 ObchZ dále dle Nejvyššího soudu ani neplyne, „jestli se má při výpočtu výše
protiplnění vycházet, je-li v místě sídla hlavního akcionáře více bank, jejichž úrokové sazby
se liší, z aritmetického průměru jejich sazeb anebo z průměru váženého, popřípadě čemu
přikládat rozhodující váhu při použití průměru váženého“.
Nejvyšší soud uzavírá, že v případě pochybností ohledně místa sídla hlavního akcionáře je
možné použití průměrné úrokové sazby bank působících na území České republiky124.

sídlo v daňovém ráji, neplatí buď vůbec žádné, nebo velice nízké daně ze svých příjmů či ze svých zisků.
Podmínky pro založení nebo registraci subjektu v takové zemi jsou obvykle velmi jednoduché, takže v
některých z nich je zaregistrováno více společností, než je obyvatel. Tyto společnosti sice mají v daňovém ráji
sídlo, ale obvykle tam neprovozují žádnou ekonomickou aktivitu - ta je provozována v jiných zemích. Jedná se
například o státy jako Lichtenštejnsko, Bahamy, Gibraltar, atd. (zdroj: www. http://www.sagit.cz)
122
Nemyslím si, že existence hlavního akcionáře z Republiky Zimbabwe bude pravděpodobná, ovšem
u Islandu je tato možnost zcela reálná.
123
Uveřejněný na http://www.nsoud.cz.
124
„Proto Nejvyšší soud za použití systematického, teleologického a logického výkladu ustanovení § 502 odst.
1 věty první a druhé a ustanovení § 369 odst. 1 obch. zák. dovodil, že použití průměrné úrokové sazby bank
působících na území České republiky těmto ustanovením neodporuje.
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8.6

Výplata protiplnění zahraniční bankou
Ustanovení odstavce 3 nepřikazuje hlavnímu akcionáři zvolit si k výplatě

protiplnění český subjekt, teoreticky by tak hlavní akcionář pocházející z daňového ráje
mohl volit k výplatě protiplnění tamní banku. V horší případ je spojen s otázkou, co by
zůstalo z povinnosti vyplatit protiplnění v případě krachu tohoto subjektu, v případě lepším
se ptám, jak by ona banka výplatu protiplnění fyzicky provedla. Patrně poukazem částky
protiplnění na účty jednotlivých menšinových akcionářů125, což je ovšem spojeno
s určitými transakčními náklady, u nichž není jasné, kdo je ponese. Odpověď na tuto
otázku je zvláště palčivá u menších částek protiplnění, zákon by tedy měl být, už z důvodu
ochrany menšinových akcionářů, dle mého názoru vykládán tak, že pojmem banka či
obchodník s cennými papíry se myslí subjekty se substrátem definovaným českým právem.
Výplata by rovněž mohla být teoreticky provedena například u měny s omezenou
konvertibilitou, neboť zákon nedefinuje v jakých „penězích“ má být vyplacena, i tato
eventualita bude muset být pokryta výkladem či judikaturou, tak aby se výplata protiplnění
nedostala do ohrožení.

8.7

Srovnání

německého

přezkoumání

Spruchverfahren

a

českého

řízení

o

výše protiplnění dle § 120 (2) o.s.ř.

Skupina senátorů ve své ústavní stížnosti na institut Vytěsnění uvádí jako jeden
z důvodů „nefér“ postoje zákonodárce vůči menšinovým akcionářům úpravu mechanismu
řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění i skutečnost, že soudní poplatky a další
výlohy nesou ze zákona menšinoví akcionáři v rámci řízení sami126. Argumentují při tom
německou úpravou127 přezkumu výše protiplnění zvanou „Spruchverfahren“, když říkají,

125

Pominu teď eventualitu, že zvláště řada starších lidí běžným účtem u banky vůbec nedisponuje, v tomto
případě by výplata mohla proběhnout například formou poštovní poukázky.
126
Bod VI. Stížnosti.
127
Bod 80 Nálezu: „Ústavní soud konstatuje, že zahraniční právní úpravy mohou být ve vztahu k minoritním
akcionářům přátelštější, což však automaticky neznačí, že domácí právní úprava je v rozporu s ústavním
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že v Německu si „[…] náklady přezkoumacího řízení (Spruchverfahren) musí nést
odpůrce (tj. hlavní akcionář). Jinak by fakticky ve většině případů bylo z důvodu rizika
nákladů menšinovým akcionářům zabráněno zahájit takové přezkumné řízení.“
Pomíjím v tuto chvíli repliku Ústavního soudu128 a zaměřím se čistě na srovnání tuzemské
úpravy řízení o přiměřenosti protiplnění a úpravy platné ve Spolkové republice Německo.
Přezkumné řízení ve věcech protiplnění se řídí dle § 327f AktG, který odkazuje v případě
nesouhlasu s výší protiplnění na speciální řízení dle zákona o „Spruchverfahren“129 (dále
jen „SG“). Dle § 3 (2) SG má právo podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání
přiměřenosti protiplnění každý vytěsněný menšinový akcionář, přičemž soud může
dokonce určit k zajištění práv těch akcionářů, kteří sami nepodali návrh na přezkoumání
výše protiplnění, společného zástupce, který v řízení hájí jejich zájmy dle § 6 SG130.
Samotné řízení o přezkoumání pak lze rozdělit na dvě části. Na část písemnou dle § 7 SG,
kdy je hlavní akcionář vyzván soudem po obdržení návrhu na zahájení řízení k předložení
vyjádření k výši protiplnění, zprávu o přechodu akcií na jeho osobu a znalecký posudek
pořádkem. Samotná argumentace zahraniční právní úpravou v tomto směru nemůže stačit, navíc by
vyžadovala daleko podrobnější rozbor[…].“
128
Více viz bod 80 Nálezu: “[…] Stejně tak je oprávněn rozhodnout o podmínkách (zákonodárce), za kterých
bude ochrana poskytována; musí je však nastavit tak, aby ve skutečnosti její využití znemožnil. Třeba vidět, že
přesunutí soudní kontroly až do konečné fáze znamená i značné nebezpečí pro hlavního akcionáře, který může
v důsledku pro něj nepříznivého rozhodnutí utrpět daleko větší ztráty než v případě rozhodování v prvotní fázi
výkupu. Soudní poplatky, které v této souvislosti navrhovatel zmiňuje, rovněž nemohou být považovány za
překážku, i když jsou státy, kde se za určitých podmínek od minoritního akcionáře nepožadují[…] Je věcí
zákonodárce, zda zváží takovou možnost s přihlédnutím k tomu, že soudní poplatky plní určitou regulační
funkci ve vztahu k nárůstu soudních sporů a s přihlédnutím ke struktuře minoritních akcionářů v České
republice. Kromě toho tvrzení, že je touto úpravou hlavní akcionář podněcován k tomu, aby hodnotu
protiplnění stanovil co nejníže, ani v obecné rovině neobstojí. Čím níže by taková cena byla stanovena (s
ohledem na znalecký posudek a stanovisko České národní banky to nelze takto předpokládat), tím většímu
nebezpečí neúspěchu v soudním řízení se vystavuje, včetně hrazení soudních nákladů a náhrady škody.“ Ve
spojení s bodem 83 Nálezu: „Totéž se týká soudní ochrany, kde je rovněž zachována její podstata a smysl, i
když není pochyb o tom, že zákonodárce mohl být vůči minoritním vlastníkům vstřícnější. Stát však i touto
formou plní svou ochrannou funkci a ve smyslu judikatury Evropského soudu pro lidská práva […] nelze
tvrdit, že by nedostál povinnosti chránit lidská práva a svobody jedinců nacházejících se v jeho jurisdikci.
[…] To podle Evropského soudu pro lidská práva znamená, že stát je povinen upravit soudní řízení
poskytující dostatečné procesní záruky a takto umožnit, aby vnitrostátní soudy efektivně a spravedlivě řešily
spory mezi soukromníky. […] Lze tedy konstatovat, že obchodní zákoník ukládá celou řadu povinností akciové
společnosti a hlavnímu akcionáři k zajištění náležité informovanosti menšinových akcionářů, a současně
fakultativně umožňuje následné podání žaloby na určení neplatnosti usnesení valné hromady jako prostředku
k dispozici též menšinovým akcionářům ke spuštění procedury soudního přezkumu spravedlivosti a poctivosti
postupu hlavního akcionáře.“
129
Spruchverfahrensgesetz vom 12. Juni 2003 (BGBl. I S. 838).
130
Soudní výlohy za takto soudně zvoleného zástupce jdou k tíži hlavního akcionáře.
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hodnoty účastnických cenných papírů. Všechny tyto vyžádané dokumenty se obratem
zašlou navrhovatelům (menšinovým akcionářům), popřípadě jejich zástupcům k vyjádření,
a na část ústní dle § 8 SG, kde se o výši přiměřeného protiplnění rozhodne.
Menšinový akcionář nemá důkazní povinnost ohledně výše částky protiplnění, má ale
právo vyjádřit se ke všem materiálům, které soudu poskytuje hlavní akcionář.
Rozhodnutí o výši protiplnění se dle § 13 SG stává závazným po nabytí právní moci a
působí vůči všem vytěsněným akcionářům. Hlavní akcionář má povinnost předmětné
rozhodnutí na své náklady zveřejnit dle § 14 SG. Největší výhodu německé úpravy řízení o
přezkumu protiplnění vůči menšinovým akcionářům ale spatřuji v § 15 SG, který říká, že
náklady řízení nese hlavní akcionář, a to včetně nákladů menšinových akcionářů, které byly
v přiměřené míře nezbytné k prosazení jejich práv131.

Dle české úpravy je k řízení o přiměřenosti protiplnění dle § 183k ObchZ příslušný Krajský
soud, jako soud v prvém stupni dle §9 (3) písm. g o.s.ř.
Nejvyšší soud rozhodl132, že právo menšinového akcionáře domáhat se vyplacení
protiplnění je žalobou na plnění ve smyslu § 80 písm. b o.s.ř., načež se v předmětném
rozhodnutí dále konstatuje, že rozhodne-li se menšinový akcionář podat návrh na přezkum
protiplnění, musí mít informace nasvědčující tomu, že výše protiplnění určená hlavním
akcionářem není správná. Základem pro úspěch v řízení je tedy alespoň hrubá představa
menšinového akcionáře o tom, jak má výše protiplnění vypadat. Nejvyšší soud uzavírá, že
pokud následně vyjde v řízení najevo (např. na základě revizního posudku), že žalobci
náleží dorovnání v jiné výši než požaduje, nic nebrání tomu, aby vzal žalobu částečně zpět
anebo aby ji rozšířil o potřebnou částku. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení nesporné
dle § 120 o.s.ř, je soud povinen provést i další důkazy, které nebyly účastníky navrženy.

131

§ 15 SG: „(2) Schuldner der Gerichtskosten ist nur der Antragsgegner“ (hlavní akcionář) 4) „Das Gericht
ordnet an, dass die Kosten der Antragsteller (menšinových akcionářů), die zur zweckentsprechenden
Erledigung der Angelegenheit notwendig waren, ganz oder zum Teil vom Antragsgegner zu erstatten sind,
wenn dies unter Berücksichtigung des Ausgangs des Verfahrens der Billigkeit entspricht”.
132
Rozsudek ze dne 7. 3. 2007, sp.zn. 29 Odo 1332/2005, uveřejněný na http://www.nsoud.cz
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Podstatný rozdíl mezi německým Spruchverfahren a českou úpravou vidím právě v oblasti
dokazování a v povinnosti nést náklady řízení.
Ač je v našem právním řádu právo na přezkum výše protiplnění zákonem garantováno,
v praxi je v individuálním případě v podstatě nevyužitelné. Jednotlivec, jehož účastnické
cenné papíry byly vytěsněny, by si měl patrně opatřit vlastní znalecký posudek hodnoty
cílové společnosti, přičemž ceny za zpracování takového posudku se pohybují řádově ve
statisících, aby měl představu, jakou částku má v přezkumném řízení požadovat. Posléze
musí zaplatit soudní poplatek ve výši 4% z částky, o níž zvýšení protiplnění požaduje133, a
nakonec podstoupit riziko, že soud jeho výši protiplnění neuzná a on tak ponese všechny
náklady řízení. Z Nálezu Ústavního soudu vyplynulo, že v právu je přece standardní nést
břemeno důkazu se všemi z něj vyplývajícími následky, ovšem právní vztah vzniklý na
základě Vytěsnění vykazuje značnou dávku odlišnosti. Tato odlišnost je dána především
značnou informační asymetrií ohledně poměrů v cílové společnosti mezi menšinovými
akcionáři a akcionářem hlavním, pořízení relevantních důkazů jako například revizního
znaleckého posudku menšinovým akcionářem je z hlediska vysokých nákladů utopií134.
Vztah mezi akcionářem hlavním a menšinovým je vztahem v podstatě nerovným, neboť je
to většinou hlavní akcionář, který disponuje značným finančním, odborným a jiným
zázemím, se kterým do procesu Vytěsnění vstupuje. Naproti tomu se menšinovému
akcionáři po zvážení všech možností, které mu tuzemská úprava dává, v podstatě
individuálně nevyplatí svá práva před soudem uplatňovat.
Kombinace všech těchto „nástrah“ přezkumného řízení bude směřovat k jedinému
výsledku, a to, aby menšinový akcionář měl reálnou šanci ve sporu s hlavním akcionářem

133

549/1991 (o soudních poplatcích), Příloha – Sazebník poplatků.
Jeden ze závěrů odvolacího (tedy Vrchního) soudu v rozsudku 29 Odo 1332/2005: „Menšinový akcionář,
který nepovažuje vypořádání, jež mu poskytl hlavní akcionář dle § 220p odst. 2 obch. zák. na základě
znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce za přiměřené, má podle odvolacího soudu nutně alespoň
hrubou představu o správné výši vypořádání. Může si za tímto účelem opatřit znalecký posudek, jak učinili
navrhovatelé v souzené věci. Nic mu tedy nebrání podat žalobu na plnění. Nese pochopitelně riziko každého
žalobce, že v případě neúspěchu ve sporu ponese jeho náklady.”
134
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uspět, bude se muset ještě před zahájením řízení spojit s dalšími Vytěsněnými akcionáři a
postupovat společně135.
Ústavní soud sice konstatoval, že taková úprava přezkumného řízení protiústavnost
Vytěsnění nezakládá, nicméně by dle mého názoru de lege ferenda skutečně neškodilo
přijmout úpravu vzhledem k menšinovým akcionářům přátelštější. Už proto, že ta současná
v podstatě ve všech hlavních aspektech136 „nahrává“ hlavnímu akcionáři, a motivuje ho tak
ke stanovení spíše nižšího protiplnění a ve svém důsledku zakládá nerovnost mezi aktéry
Vytěsnění.

135

Velice významnou roli mohou při obranně práv menšinových akcionářů sehrát občanská sdružení., přičemž
poslání těchto sdružení neleží pouze v informativní rovině, ale jejich prostřednictvím se mohou menšinoví
akcionáři sdružovat při podávání žádostí o přezkum výše protiplnění, a tím výrazně posílit své šance na
úspěch, včetně snížení nákladů na řízení. V západní Evropě mají sdružení na ochranu menšinových akcionářů
dlouhou tradici, jedno z prvních bylo založeno již v roce 1959 v Německu. V ČR existuje od roku 1997
sdružení OSMA (Ochranné sdružení malých akcionářů), mající za cíl společný postup menšinových
akcionářů při podávání žádostí o přezkum výše protiplnění za Vytěsněné účastnické cenné papíry.
136
Jak již bylo v této práci několikrát zdůrazněno, Vytěsnění je možné provést u všech akciových společností
bez ohledu na předchozí nabídku převzetí, a to bez časového omezení, znalce si vybírá bez jakékoli ingerence
hlavní akcionář, znalecké předpisy upravující metody ocenění hodnoty cílové společnosti jsou v ČR
v podstatě vágní.
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9.

Vybraná judikatura

9.1

Valná hromada a její svolávání
Patrně žádné ustanovení úpravy Vytěsnění nevyvolalo takové spory jako právě

výklad § 183j (1) ObchZ,137 který stanoví, že představenstvo svolá valnou hromadu do 15
dnů ode dne doručení žádosti podle § 183i odst. 1 společnosti. Otázkou ovšem je, dle
jakého ustanovení se valná hromada společnosti bude svolávat a v jaké lhůtě musí být
uveřejněna pozvánka na valnou hromadu. Obchodní zákoník totiž zdánlivě nabízí dvě
možnosti, a to svolat valnou hromadu a stanovit lhůtu pro uveřejnění pozvánky buď dle
§ 181, nebo dle § 184 ObchZ. Související otázkou je pak rovněž postup hlavního akcionáře
v případě, že představenstvo valnou hromadu svolat odmítne.

Světlo do této výkladové nejasnosti definitivně vneslo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze
dne 25. 3. 2008, 29 Cdo 866/2007138, kterým bylo rozhodnuto, že „dle §183i a násl.
obch.zák. je nutné aplikovat ustanovení § 181 odst. 2 věty druhé obch. zák. ve vazbě na
ustanovení § 184 odst. 4 obch. zák. Tato lhůta činí 15 dnů.“
Argumentace, kterou Nejvyšší soud odůvodnil tento výrok, pak spočívá především
v tvrzení, že ustanovení § 183i ObchZ a § 181 ObchZ jsou v poměru speciality, jinými
slovy, že „ustanovení § 183i ObchZ upravuje zvláštní případ práva akcionáře požadovat
svolání valné hromady, jež je obecně upraveno v § 181 ObchZ.“ 139
Výše zmíněný judikát rovněž poskytuje odpověď na otázku, co se stane v případě, že
představenstvo z jakýchkoli důvodů odmítne svolat valnou hromadu, která rozhodne o
137

V zásadě se vytvořily dvě skupiny právníků, ta první hájila svolávání valné hromady dle § 181 ObchZ (viz
Čech P., K četným problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů, Právní rozhledy 2005, č.
18, s. 659-660; dále Dědič J., Kasík J., Pihera V., K vybraným aspektům úpravy squeeze-out(u), Právní
rozhledy 2006, č. 1, str. 26-28; nebo Dvořák T., Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči, Právní
fórum 2005, č. 7, s. 253.), druhá naopak zastávala stanovisko, že valná hromada rozhodující o Vytěsnění má
být svolána dle § 184 ObchZ (viz Havel B., Doležil T., A zase ten squeeze-out, úvahy nad interpretací § 183i
a násl. ObchZ,. Právní rozhledy 2005, č. 17, s. 634-635; a další (např. P. Zima)).
138
Uveřejněné na http//:ww.nsoud.cz.
139
Shodně rovněž Dědič J., Kasík J., Pihera V., K vybraným aspektům úpravy squeeze-out(u), Právní
rozhledy 2006, č. 1, s. 26.
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Vytěsnění. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 183i ObchZ je lex specialis k § 181 ObchZ,
uplatní se ustanovení § 181 (3) ObchZ, které stanoví, že soud rozhodne na žádost akcionáře
o tom, že jej zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní
souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.

Po výše uvedeném rozhodnutí Nejvyššího soudu bych rád, alespoň částečně, rozebral
argumenty druhé skupiny právníků, která zastávala názor, že svolávání valné hromady a
lhůta k uveřejnění pozvánky na ni, se naopak bude řídit § 184 ObchZ.
Z formálně právního hlediska sledují argumenty, které tato skupina aplikuje140, spíše
historicko-systematicko-teleologický výklad a výklad gramatický, který je ale při výkladu
jakékoli normy prvotní141, opomíjejí. Tím se dostávají mimo jiné k názoru, že „ustanovení
§ 181 ObchZ je věcně i historicky určeno k ochranně minoritních, nikoli jakýchkoli
akcionářů.“142 S tímto argumentem pak rozhodně nesouhlasí ve shora uvedeném
rozhodnutí Nejvyšší soud, když namítá, že předmětné ustanovení: „neváže právo domáhat
se svolání valné hromady na postavení menšinového akcionáře, nýbrž jen na dosažení
hranice podílu na základním kapitálu ve výši 3% respektive 5%.“
Z tohoto důvodu považuji argumentaci této skupiny právníků za právně nesprávnou, byť
vedenou „dobrým úmyslem“, a totiž tím, aby zkrácení lhůty pro svolání valné hromady o
15 dní nevedlo k omezení práva menšinového akcionáře dovolat se dle §183k ObchZ
přezkoumání přiměřenosti protiplnění.
Na výše uvedenou výtku ovšem dle mého názoru pregnantně reagují ve svém článku Dědič
a spol.,143 když uvádějí, že zkrácení této lhůty o patnáct dní neznamená podstatný zásah do
postavení akcionářů, neboť akcionářům se dostane kompletních informací o Vytěsnění až
140

Ustanovení § 181 ObchZ není vhodné aplikovat zejména proto, že toto ustanovení je 1) věcně i historicky
určeno k ochranně minoritních a nikoli jakýchkoli akcionářů, 2) neexistuje přímý odkaz mezi ustanoveními §
183i a §181 ObchZ, 3) aplikace § 181 by vedla k časovému zkrácení práv minoritního akcionáře získat
relevantní informace, popřípadě postupovat dle § 183k ObchZ.
141
Viz Boguzsak, J., Čapek J., Gerloch, A.: Teorie práva, Praha Aspi Publishing 2004, s. 186-187; nebo
Gerloch A., Teorie práva, Plzeň Aleš Čěněk s.r.o. 2004, s. 146.
142
Havel B., Doležil T., A zase ten squeeze-out, úvahy nad interpretací § 183i a násl. ObchZ,. Právní rozhledy
2005, č. 17, s. 635.
143
J., Kasík J., Pihera V., K vybraným aspektům úpravy squeeze-out(u), Právní rozhledy 2006, č. 1, s. 27.
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na valné hromadě cílové společnosti, proto by se tito akcionáři měli na soud obrátit až poté,
co valná hromada proběhne a nikoli před ní. Rovněž uvádějí, že dlouhá lhůta pro podání
obžaloby nepodporuje zájem na rychlosti provedení Vytěsnění.
Další výtka na adresu svolání valné hromady dle § 184 ObchZ pak může být snesena ze
samotné podstaty § 184 ObchZ, neboť tento paragraf vychází ze skutečnosti, že valnou
hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy, na rozdíl od ustanovení § 181 ObchZ,
kde iniciativa leží plně na akcionáři předmětné společnosti. V případě neuposlechnutí
pokynu představenstva cílové společnosti na svolání valné hromady rozhodující o
Vytěsnění tak schází hlavnímu akcionáři účinný nástroj k prosazení tohoto práva.

9.2

Přistoupení dalších účastníků k již probíhajícímu přezkumnému řízení
K otázce přezkoumání výše protiplnění před soudem se vztahuje palčivá otázka

možného přistoupení dalších účastníků k již probíhajícímu řízení o případném navýšení
částky protiplnění, který podal některý z menšinových akcionářů.
Tento případ řeší rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2008, sp.zn. 29 Odo
1019/2006144. Navrhovatel se u soudů nižší instance neúspěšně domáhal zvýšení částky
protiplnění u zrušených akcií v jeho vlastnictví dle tehdejšího znění § 183c (5) ObchZ145.
Rozhodnutím Městského soudu v Praze, později potvrzeným Vrchním soudem, bylo řízení
zastaveno s odůvodněním, že tehdejší dikce § 83 (2) písm d o.s.ř.146 neumožňuje vést více
řízení v téže věci, představuje tak překážku litispedence a navrhovateli bylo přiznáno právo
144

Uveřejněné na http://nsoud.cz.
Znění § 183k (3) je gramaticky velice podobné a vychází i ze stejné legislativní konstrukce jako znění
§183c (5): „[…] Přesto, že cena v povinné nabídce převzetí nebyla přiměřená, je smlouva platná. Ten, kdo
takovou nabídku převzetí přijal, je oprávněn domáhat se doplacení rozdílu mezi cenou uvedenou v nabídce
převzetí a přiměřenou cenou. Soudní rozhodnutí, jímž se přiznává právo na doplacení tohoto rozdílu, je co do
základu přiznaného práva pro navrhovatele závazné i vůči ostatním osobám, které nabídku převzetí přijaly.“
146
§ 83 (2) písm d o.s.ř před novelizací Zákonem o nabídkách:
(1) Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.
(2) Zahájení řízení
a) o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu ve věcech ochrany práv porušených
nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním,
b) o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitelů,
c) ve věcech přeměn obchodních společností, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
d) v dalších věcech stanovených zvláštními právními předpisy,
145
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vedlejšího účastenství dle § 93 o.s.ř. Navrhovatel podal dovolání k Nejvyššímu soudu,
namítl nesprávnost právního závěru soudů nižší instance a poukázal na skutečnost, že
institut vedlejšího účastenství nezajišťuje stejnou právní ochranu, kterou by navrhovatel
požíval, kdyby sám byl v postavení plnohodnotného účastníka řízení.

Nejvyšší soud konstatoval, že řízení o přezkumu přiměřenosti výše protiplnění je
nesporným řízením dle § 200e (1) o.s.ř. a účastenství v něm se řídí dle § 200e (3) ve
spojení s § 94 (1) o.s.ř. Aplikace vedlejšího účastenství dle § 93 o.s.ř. je tak vyloučená,
neboť institut vedlejšího účastenství je spojen s řízením sporným a nikoli nesporným.
K samotnému meritu věci se Nejvyšší soud vyjádřil tak, že soudy nižší instance mylně
dovozovaly z tehdy platného znění o.s.ř. překážku litispedence, když se odvolávaly na
znění § 183c (5) ObchZ., který ale žádnou překážku pro již započaté řízení nestanovoval.
Nejvyšší Soud tedy uzavřel, že podá-li navrhovatel žádost o přezkoumání výše protiplnění
až po pravomocném rozhodnutí soudu, který již přiznal jinému navrhovateli právo na
určitou částku protiplnění, musí soud k tomuto dřívějšímu rozhodnutí přihlédnout. Byl-li
však tento návrh podán po zahájení, ale ještě před pravomocným rozhodnutím soudu, je
nutné tento další návrh považovat za přistoupení k již započatému řízení, neboť z dikce
příslušného ustanovení ObchZ vyplývá, že se o návrzích povede jedno řízení. Pro každého
dalšího účastníka platí stav řízení v době jeho přistoupení.

Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu bych samo o sobě považoval nejen za spravedlivé, ale
rovněž i za moudré, když dává všem vlastníkům účastnických cenných papírů rovnou šanci
domoci se svých práv před soudem.
Zásadní problém ovšem nastal novelizací o.s.ř. zákonem č. 104/2008 Sb. (o nabídkách
převzetí) s účinností k 1. dubnu 2008147. Tato novelizace přinesla následující znění § 83 (2)
písm d o.s.ř.: „zahájení řízení ve věcech náhrady škody nebo dorovnání výše protiplnění
podle zákona o nabídkách převzetí anebo ve věcech přezkoumání protiplnění při výkupu
účastnických cenných papírů brání též tomu, aby proti témuž žalovanému probíhalo u
147

Konkrétní novelizace o.s.ř. je k nalezení v § 69 Zákona o nabídkách převzetí.
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soudu další řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné
nároky.“
Velmi se obávám, že znění tohoto odstavce si napříště soudy mohou vykládat tak, že právo
na zahájení řízení ve věcech přezkoumání výše protiplnění při výkupu účastnických
cenných papírů bude mít pouze ten akcionář, který svůj návrh na zvýšení částky protiplnění
doručí soudu jako první. Ostatní vlastníci účastnických cenných papírů tak budou postaveni
do role statistů, čekajících na ukončení tohoto řízení, bez reálné možnosti jej ovlivnit. Tato
dle mého názoru naprosto chybná novelizace o.s.ř. může vést až ke krajnosti, kdy by se
hlavní akcionář domluvil s jedním majitelem vytěsňovaného účastnického papíru na
obstrukci řízení, které by skončilo například zastavením pro nečinnost navrhovatele a
ostatní vlastníci účastnických cenných papírů by tomuto jen útrpně přihlíželi. Dovoluji si
zde vyslovit možná kacířskou myšlenku, že novelizované ustanovení o.s.ř., pokud bude
vykládáno soudy jak bylo popsáno výše, zakládá rozpor s čl. 36 Listiny, a je tedy
přinejmenším důvodné očekávat ústavní stížnost.

Spor o přistoupení k již probíhajícímu sporu však nakonec doufejme definitivně vyřešil
Ústavní soud v nálezu ze dne 10. 3. 2009, sp.zn. IV. ÚS 1106/08148. Ústavní soud dospěl
v podstatě ke stejnému závěru jako Nejvyšší soud: „o všech návrzích se vede jedno
společné řízení, jehož účastníky jsou ex lege všichni menšinoví akcionáři, kteří podají
příslušnou žalobu až do okamžiku pravomocného ukončení nejdříve zahájeného řízení.
Jestliže menšinový akcionář podá u soudu návrh na přezkoumání výše přiměřeného
vypořádání v penězích v situaci, kdy již jiný akcionář takové řízení ve stejné věci zahájil

148

Ústavní soud konstatoval v bodě 22, že „z hlediska ústavní konformity postupu soudu v řízení je totiž zcela
nepřijatelné, aby subjekt, o jehož práva a povinnosti reálně v takovém řízení jde, byl zbaven možnosti se jej
účastnit a tím plně těžit z práv náležejících účastníku řízení. Opačným výkladem je rovněž popřena zásada
vigilantibus iura scripta sunt (bdělým náležejí práva) rozvíjená v poměrech moderního právního státu, jež
subjekty právních vztahů pojímá jako emancipované jedince, kteří se musí aktivně přičinit o to, aby jejich
práva byla respektována a chráněna, a nikoliv se spoléhat na ochranitelskou ruku paternalistického státu.
Jestliže však tito jedinci nesou odpovědnost za průběh a výsledek svého sporu, je nezbytné dát jim k dispozici
takové nástroje, aby svá práva mohli náležitě hájit“.
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dříve, nelze než tento později podaný návrh považovat za úkon, jímž tento menšinový
akcionář přistupuje k dříve zahájenému řízení.“149

9.3

Návrh menšinového akcionáře na vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady přijaté cílovou společností před rozhodnutím o jeho
Vytěsnění
Výše uvedený případ upravuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2008, sp.

zn. 29 Cdo 763/2007150. Navrhovatel se v něm domáhá vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady přijaté více než rok před jeho Vytěsněním z cílové společnosti151.
Otázkou, kterou řešil Nejvyšší soud, tedy je, zda pokračovat v řízení s Vytěsněným
navrhovatelem nebo řízení zastavit s odkazem na zánik jeho aktivní legitimace jako
akcionáře v cílové společnosti. Nejvyšší soud konstatoval, že ustanovení § 131 (1) ObchZ
jasně vymezuje okruh účastníků, kteří mohou soudu navrhnout vyslovení neplatnosti valné
hromady. Ač zákon stanoví, že bývalí akcionáři mezi tento okruh nepatří, nelze tento závěr
ve vztahu k předmětné kauze přijmout bezvýjimečně. V případě, kdy má rozhodnutí valné
hromady cílové společnosti přijaté ještě před Vytěsněním akcionáře dopad na jeho právní
poměry i poté, co ztratil aktivní legitimaci v době podání návrhu, musí soud v řízení o
vyslovení neplatnosti pokračovat. Právní zájem navrhovatele vyplývající z jeho dřívějšího
postavení v cílové společnosti totiž nadále trvá. Každý soud tudíž musí v konkrétním
případě zkoumat, zda v době vydání rozhodnutí ve věci vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady trvá právní zájem navrhovatele na jeho vydání.
149

Bod 26: „Uvedený výklad ze zákona (ex lege) nastavšího přistoupení dalších účastníků do prvně
zahájeného řízení nejen že přiléhavě a ústavně konformně vystihuje propojení práva na kontradiktorní řízení
s požadavkem zabezpečit jeho hospodárnost, ale skýtá i řadu dalších výhod naplňujících spravedlivost řízení.
Na rozdíl od „běžného“ přistoupení (§ 92 odst. 1 o. s. ř.) tu není potřeba návrhu původního žalobce; spojení
věcí je ve výlučné dispozici soudu vázaného kriteriem „zájmu hospodárnosti řízení“ (§ 112 odst. 1 o. s. ř.);
ani vedlejší účastenství plnohodnotnou účast ostatních (pozdějších) žalobců by přitom nezabezpečilo (srov. §
93 odst. 3 o. s. ř.) (nehledě na to, že na rozdíl od soudu se takový žalobce vůbec nemusí o dříve zahájeném
řízení dozvědět).“
150
Uveřejněný na http://www.nsoud.cz.
151
Cílová společnosti přijala usnesení valné hromady dne 9. 8. 2004, navrhovatel byl Vytěsněn dne 23. 12.
2005.
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9.4

Návrh menšinového akcionáře na vyslovení neplatnosti usnesení
valné hromady cílové společnosti o Vytěsnění, která posléze zanikla
rozdělením
Výše uvedený případ řeší rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2008, sp. zn.

29 Odo 1315/2006152.
Navrhovatel se v něm domáhá prohlášení neplatnosti valné hromady cílové společnosti,
která rozhodla o jeho Vytěsnění, ovšem později zanikla rozdělením mezi dvě nástupnické
společnosti. Soud první instance, stejně jako soud odvolací, rozhodl, že rozdělením cílové
společnosti vznikla překážka bránící v pokračování řízení s touto společností.
Otázkou, kterou řešil Nejvyšší soud, tedy je, zda pokračovat v řízení s nástupnickými
společnostmi cílové společnosti nebo řízení pro překážku v podobě zániku cílové
společnosti zastavit. Nejvyšší soud rozhodl, že povaha řízení o neplatnosti usnesení valné
hromady cílové společnosti, která rozhodla o Vytěsnění a později zanikla, nevylučuje
pokračování s právními nástupci cílové společnosti. V opačném případě by osoby dotčené
protiprávním rozhodnutím valné hromady o vytěsnění navždy ztratily možnost dovolat se
před soudem svých práv. Pro cílovou společnost by pak nebyl problém po takovém
protiprávním kroku rozhodnout o svém zániku bez likvidace, a záměrně se tak vyhýbat
odpovědnosti za své jednání, nehledě na fakt, že jediná možnost soudního přezkumu
správnosti rozhodnutí valné hromady cílové společnosti o Vytěsnění po zápisu přechodu
všech účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku je právě řízení o neplatnosti
takového rozhodnutí dle § 183i (1) ObchZ ve spojení s § 131 ObchZ. Takový postup soudů
by měl zejména negativní právní důsledky na poměry protiprávně odvolaných členů orgánů
zaniklé společnosti, kteří by tak nemohli vznášet vůči nástupnickým společnostem žádné
nároky, neboť by nebylo možné prokázat protiprávnost jejich odvolání.
Nejvyšší soud uzavírá, že ukáže-li se, že valná hromada cílové společnosti rozhodla o
přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře protiprávně, nebude mít tento
závěr sice vliv na platnost a účinnost následného rozdělení cílové společnosti, ale na
152

Uveřejněný na http://www.nsoud.cz.
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navrhovatele se bude pohlížet, jako by nepřestal být akcionářem zaniklé společnosti a
musel by se stát též akcionářem společností, jež vznikly rozdělením zaniklé cílové
společnosti.

10. Právo menšinových akcionářů na náhradu škody při
zmaření účelu Vytěsnění
Při ukončení procesu Vytěsnění s výsledkem jiným než předpokládá zákon, tedy
bez přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, si není možné nepoložit
otázku, kdo ponese fakticky vzniklé náklady menšinových akcionářů, které byly například
vynaloženy na ověřující znalecký posudek, náklady právního zastoupení při žádosti soudu
o přezkoumání přiměřenosti protiplnění, popřípadě na podání návrhu na vyslovení
neplatnosti valné hromady a další náklady, které mohou menšinovým akcionářům
v souvislosti s přezkumem výše protiplnění vzniknout.

Odpovědnost hlavního akcionáře za škodu způsobenou při zmaření procesu Vytěsnění se
bude vždy řídit obchodním zákoníkem dle § 261 (3) písmene a ObchZ ve spojení s § 268
ObchZ, který stanoví, že kdo způsobil neplatnost právního úkonu, je povinen nahradit
škodu osobě, které byl právní úkon určen, ledaže tato osoba o neplatnosti právního úkonu
věděla. Dále toto ustanovení odkazuje na obecnou úpravu náhrady škody dle 373 a.n.
ObchZ. Tato speciální úprava odpovědnosti za škodu, která neplyne ze smluvní povinnosti,
neboť vytěsnění menšinových není kontraktním úkonem, je odpovědností „objektivní a
deliktní“153. To v důsledku znamená, že hlavní akcionář bude za takovou škodu odpovídat i
v případě, že o důvodu zakládajícím neplatnost procesu Vytěsnění nevěděl, nebo dokonce i
tehdy, pokud o důvodu neplatnosti ani vědět nemohl154.
Dle obecné úpravy odpovědnosti za škodu dle § 379 ObchZ pak má menšinový akcionář
právo na náhradu takto zbytečně vynaložených nákladů včetně případného ušlého zisku.
153
154

Pelikánová I., komentář k § 268 zákona 513/1991, ASPI, 1997.
Pelikánová I., tamtéž.
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11. Závěr
Ač se dnes mezi odborníky na akciové právo patrně nenajde nikdo, kdo by
ekonomický smysl a přínos institutu nuceného přechodu účastnických cenných papírů na
osobu hlavního akcionáře zpochybňoval, zanechává způsob jeho úpravy v ObchZ důvody
k pochybnostem, ba zklamání.
Z formálního hlediska považuji legislativní proces vzniku úpravy Vytěsnění u institutu
s tak významnými dopady, za diplomaticky řečeno, velmi zarážející. Doposud jsem
nepochopil, proč byl do českého právního řádu zaveden institut této závažnosti v podobě
tzv. legislativního přílepku a bez důvodové zprávy. Nejen, že se jednalo o pouhý
poslanecký návrh, navíc předložený až ve druhém čtení návrhu zákona č. 216/2005 Sb. bez
patřičné konzultace s vládou a její legislativní radou a náležitě projednaný na jednotlivých
výborech v Poslanecké sněmovně, ale i způsob, jakým se o něm diskutovalo, zcela
postrádal rysy erudice. Naprosto zarážející je rovněž účinnost jednotlivých ustanovení
Vytěsnění, až na § 183j, dnem vyhlášení zákona. Je nutné položit si otázku, co vedlo
poslance k takovému spěchu a proč neposkytli veřejnosti obvyklou dobu legisvakance.
Nutno zmínit, že první návrh byl prost jakéhokoli dohledu komise či později ČNB nebo
záruky v podobě deponování finančních prostředků na účtu banky či obchodníka s cennými
papíry155, tento neutěšený právní stav byl napraven v podstatě až poslední novelou
Vytěsnění přinášející menšinovým akcionářům právo na úroky z prodlení dle § 502 ObchZ.
Souhrn těchto faktů se stává obzvlášť znepokojivým při nahlédnutí do statistik Vytěsňování
v ČR, které uvádějí, že do dnešního dne byli vytěsněni menšinoví akcionáři ze zhruba 300
cílových společností, přičemž největší zájem o Vytěsňování byl právě v období prvních
třech měsíců účinnosti úpravy v roce 2005156.
Poslanci si při hlasování evidentně neuvědomili následky možných dopadů a celkovou
legislativní úroveň úpravy. Rovněž se není možné ubránit určitému podezření, že celá

155
156

Toto vše bylo zavedeno až novelou 377/2005 Sb.
Během prvních třech měsíců bylo provedeno Vytěsnění u 186 cílových společností – viz přílohu I.
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podoba úpravy Vytěsnění vznikla spíše na objednávku, než z ryzí péče o hladké fungování
kapitálového trhu.

Z materiálního pohledu úpravy se zdá, že podoba českého Vytěsnění přebírá systematiku
německou, upravenou v AktG. To je žel pouze pohled velmi formální. Zatímco stejně jako
v Německu je možné Vytěsnění provést nejen u cílových společností, s jejichž cennými
papíry se obchoduje na regulovaném trhu, a nejen po učiněné nabídce převzetí, jak
předpokládá Směrnice, to nejdůležitější z hlediska ochrany menšinových akcionářů, tedy
speciální a velmi promyšlené řízení přezkumu protiplnění, tzv. „Spruchverfahren“, zůstalo
nepřejato. Výsledkem je, že ač se česká úprava stala mimořádně velkorysým příkladem
transpozice Směrnice, zastává velice „lakomý“ postoj vůči menšinovým akcionářům.
Samotná velkorysost úpravy157 pak určitě není na překážku, zvláště pak ve specifickém
českém prostředí s množstvím „malých akcionářů“, ovšem měla by být dle mého názoru
doprovázena odpovídajícími nadstandardními zárukami pro ty, do jejichž práv se tak
citelně zasahuje, tedy pro menšinové akcionáře. S určitým obdivem je třeba pozorovat
počínání slovenského zákonodárce, který ve své velkorysosti zůstal „při zemi“, a je možné
konstatovat, že jeho obdoba Vytěsnění věrně odpovídá požadavkům Směrnice.

S výše

uvedenou

velkorysostí

našeho

zákonodárce

v oblasti

Vytěsnění

rovněž

nekoresponduje zrcadlová úprava práva menšinových akcionářů, tedy povinného výkupu
účastnických cenných papírů hlavním akcionářem upravená § 49 Zákona o nabídkách. Zde
se naopak přísně vychází z minimálních standardů stanovených Směrnicí, přičemž
povinnost výkupu je spojená pouze s nabídkou převzetí a omezená tří měsíční lhůtou
závaznosti.

Domnívám se, že není důvod na tomto místě dále rekapitulovat všechny nedostatky,
kterými právní úprava Vytěsnění trpěla i trpí, jisté ale je, že institut s tak zásadními
následky pro práva určité skupiny osob měl být připraven daleko, daleko pečlivěji. Smutný
157

Tedy neexistence limitu v podobě omezení Vytěsnění na cílové společnosti s kotovanými cennými papíry
či nabídky převzetí.
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je rovněž fakt, že při snaze zlepšit podmínky podnikání hlavních akcionářů a zajištění
hladkého průběhu kapitálového trhu byla v podstatě práva menšinových akcionářů
upozaděna. Toto mé povzdechnutí tak spíše připomíná nářek nad rozlitým mlékem, protože
škody způsobené přijatou úpravou na výši protiplnění vyplaceném menšinovým
akcionářům se již nedají vzít zpět, neboť se Vytěsnění v masivní míře provádělo právě
v oné inkriminované době tří měsíců po své účinnosti, takže dnes zůstává uplatnění
Vytěsnění spíše výjimečným nástrojem.
Byť Ústavní soud shledal, že tuzemská úprava není protiústavní158, považuji ji z pohledu
menšinového akcionáře za ve svém jádru nešťastnou.

Přiznávám, že tento závěr píši z pohledu menšinového akcionáře a pokládám jej za zcela
legitimní, neboť právo by ze své podstaty mělo zabezpečit ochranu slabšího, zvláště
v situaci, kdy se hlavnímu akcionáři poskytne do té doby neobvyklá oprávnění.

158

Toto není kritika Nálezu Ústavního soudu, ten neměl při posuzování ústavní konformity Vytěsnění
v podstatě mnoho na výběr, případné zrušení úpravy Vytěsnění by dle mého názoru znamenalo obrovský
zásah do právní jistoty, neboť tou dobou bylo Vytěsnění provedeno již u několika stovek akciových
společností.
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12. Zkratky použité v této diplomové práci
AktG

Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089)
(německý Akciový zákon ze dne 6. září 1965, upravující
v § 327a – 327f vytěsnění menšinových akcionářů)

Cílová společnost

Společnost

v níž

se

provádí

vytěsnění

menšinových

akcionářů
Hlavní akcionář

Akcionář ve smyslu § 183i (1) ObchZ

IZ

Insolvenční zákon, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění
pozdějších ustanovení

Listina

Listina základních práv a svobod, zákon č. 2/1993 Sb., ve
znění pozdějších ustanovení

Menšinový akcionář

Vlastník

účastnických

cenných

papírů

podléhajících

vytěsnění dle § 183i a.n. ObchZ nebo jejich zástavní věřitel
Nález

Nález Ústavního soudu ze dne 27.3. 2008, sp.zn. Pl. ÚS
56/05

ObchZ

Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších ustanovení

ObčZ

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
ustanovení

OR

Obchodní rejstřík

o.s.ř.

Občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb., ve znění
pozdějších ustanovení

protiplnění

právo oprávněných osob na peněžní náhradu za Vytěsněné
účastnické cenné papíry dle § 183m (1) ObchZ

Rozhodný podíl

Podíl ve smyslu § 183i (1) ObchZ nutný pro provedení
vytěsnění menšinových akcionářů v cílové společnosti

Směrnice

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/25/ES o
nabídkách převzetí
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Většinový akcionář

Akcionář vlastnící většinový podíl v cílové společnosti o
libovolné výši

Vytěsnění/ vytěsnění
menšinových
akcionářů/institut

Postup ve smyslu § 183i a.n. ObchZ mající za cíl přechod
účastnických cenných papírů ve vlastnictví menšinových
akcionářů na hlavního akcionáře cílové společnosti

Zákona o nabídkách

Zákon o nabídkách převzetí, zákon č. 104/2008 Sb., ve znění
pozdějších ustanovení

Zákon o přeměnách

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon
č. 125/2008 Sb. ve znění pozdějších ustanovení

65

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

13. Použitá literatura
Monografie
AMBERGER, C-P. Die Missbrauchskontrolle im Rahmen des aktienrechtlichen Squeezeout, Berlín: BWV, 2007, ISBN - 978-3-8305-1426-8.
ALEXANDROPOULOU, A. Die rechtliche Behandlung von Options- und
Umtauschrechten im Rahmen eines Squeeze-out, Baden-Baden: Nomos, 2007, ISBN - 9783-8329-2406-5.
KIESSLING, Arne. Der übernahmerechtliche Squeeze-out gemäss §§ 39a, 39b WpÜG.
Frankfurt am Main: Lang, 2008, ISBN - 978-3-631-58490-3.

KORSTEN, M. Vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre beim Squeezeout und bei der Übernahme, Frankfurt am Main: Lang, 2006, ISBN 978-3-631-56207-9.
MORITZ, H-M-CH. "Squeeze out": der Ausschluss von Minderheitsaktionären nach
§§ 327 a ff AktG, Lausanne, 2004, ISBN 3-8329-0852-8.
POSSEGA, S. Squeeze-out, Frankfurt am Main: Lang, 2006, ISBN 978-3-631-56043-3.
QUANDT, Ch. Squeeze-out in Deutschland , Frankfurt am Main: Lang, 2004, ISBN 3-63152686-5.
SCHÖPPER, S. Ausschluss von Minderheitsaktionären in Deutschland und den USA,
Berlin: Dunkcker und Humblot, 2005.
STÖWE, S. Der übernahmerechtliche Squeeze-out, Frankfurt am Main: Lang, 2007, ISBN
978-3-631-57176-7.
WEHMANN, D. Die Barabfindung beim Squeeze-out, §§ 327 a - f AktG , Münster, 2006.

66

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

Komentáře
BARTOŠÍKOVÁ, M., PLÍVA, S., ŠTENGLOVÁ, I. Obchodní zákoník: Dodatek ke
komentáři. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 96 s. ISBN 80-7179346-9.
DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1., 2., 3., 4. díl. Praha: Polygon, 2002, 4079
s. ISBN 80-7273-071-1.
KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2005, 1448 s.
ISBN 978-80-7380-140-3.

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. 2. Auflage. München: C. H. Beck, 2003. 943 s.
ISBN 34-0645-509-3.
PAVLÍČEK, V. a kolektiv Ústava a ústavní řád ČR, Praha: Linde 2002.

PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k § 204a zák.č. 513/1991, ASPI, 1998.

PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k § 268 zákona 513/1991, ASPI, 1997.

Články v odborném tisku
ČECH, P. Nová evropská směrnice o nabídkách převzetí. Právní zpravodaj, 2004, č. 7, str.
7-10.
ČECH, P. Další zamyšlení nad úpravou nuceného výkupu akcií. Právní zpravodaj, 2005,
č. 7, str. 9-11.
ČECH, P. K některým výkladovým problémům po poslední novele obchodního zákoníku.
Právní zpravodaj, 2005, č. 10, str. 1 a 3-7.
ČECH, P. K (četným) problémům právní úpravy výkupu účastnických cenných papírů
(squeeze-out). Právní rozhledy, 2005, č. 18, str. 651-663.

67

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

DĚDIČ J., KASÍK J., PIHERA V. K vybraným aspektům úpravy squeeze-out(u). Právní
rozhledy, 2006, č. 1, str. 25-30.

DĚDIČ J., ČECH, P. Úprava nabídek převzetí neslučitelná s právem ES je hrozbou pro
ČR. Právní zpravodaj, 2006, č.7, str. 7-9.

DVOŘÁK, T. Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči? Právní fórum, 2005, č.
7, str. 253-259.
HAVEL, B. Squeeze-out. Protiústavní nebo legitimní nástroj změny vlastnické struktury
akciové společnosti? Právní rozhledy, 2004, č. 21, str. 773-778.
HAVEL, B., DOLEŽIL, T. A zase ten squeeze-out. Úvahy nad interpretací § 183i a násl.
ObchZ. Právní rozhledy, 2005, č. 17, str. 633-638.
HAVEL, B. Vyvlastění, vytlačení akcionářů a ústavnost. Právní rozhledy, 2006, str. 215220.

KORT, M. „Hauptaktionär nach §327a Abs.1 Satz 1 Aktg mittels Wertpapierdarlehnen“.
Die Aktiengesellschaft, 2006, č. 16. str. 557-563.

MEILICKE, W. Zur Verfassungsmässigkeit der Squeeze-out-Regelungen –inbesondere in
der Insolvenz des Hauptaktionärs. Die Aktiengesellschaft, 2007, č. 8, str. 261-263.

NACHTIGALL, T. Oceňování akcií při squeeze-out a úkol soudu v tzv. přezkumném řízení.
ASPI, 2008.

ŠKOP, M. Některé ústavněprávní rysy vytlačení menšinových akcionářů. Právní rozhledy,
2005, č. 24, str. 883-889.
UZSÁK, M. Co se o squeeze-out(u) nepíše. Bulletin Advokacie, 2007, č. 4, str. 16-22.

ZIMA, P. Squeeze-out a Spruchverfahren. Právní rozhledy, 2005, č. 1, str. 27-30.

68

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

ZIMA, P. Vývoj rozhodování Ústavního soudu ve věcech vyvlastňování investic v akciových
společnostech. Právní rozhledy, 2005, č. 22, str. 823-830.
ZIMA, P. Oceňování podniku při nedobrovolných transakcích. ASPI, 2007.

Další publikace
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: Aspi, 2004. ISBN 807357-030-0.
GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2004, ISBN 80-86473-856 1.
ČERNÁ, S. Obchodní právo: akciová společnost. Praha: ASPI, 2006, str. 360 ISBN 807357-164-1.
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo obecná část, 6. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str.
861 ISBN 80-7179-442-2.

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku– proces ocenění, základní metody a postupy.
Praha: Ekopres, 2007, str. 490 ISBN 978-80-86929-32-3.

REPORT OF THE HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS ON ISSUES
RELATED

TO

TAKEOVER

BIDS

-dostupný

htttp://ec.europa.eu/.../company/.../takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf

69

z

WWW:

Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a.n. Obchodního zákoníku

PŘÍLOHA I

Zdroj: Ochranné sdružení malých akcionářů: http://www.okforum.eu/page.htm?id=21
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PŘÍLOHA II
Exkurs do metod oceňování cílové společnosti
Metoda oceňování je odborný postup znalce, jehož prostřednictvím se určí hodnota
cílové společnosti, přičemž správná volba metody odpovídající konkrétním tržním
podmínkám cílové společnosti má zásadní vliv na stanovení hodnoty účastnických cenných
papírů při Vytěsnění. Nedá se tedy obecně říci, která metoda je pro stanovení nejvyšší
částky protiplnění ta nejpříhodnější, znalec by měl vždy nejprve provést strategickou a
finanční analýzu159 cílové společnosti a v závislosti na skutečnosti, zda je společnost na
daném trhu schopna dlouhodobě přežít a schopna tvořit hodnotu, se rozhodnout pro volbu
metody160.

V zásadě existují tyto metody oceňování:

a)

Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody): Soubor těchto metod vychází
z ocenění očekávaných výnosů pro vlastníka cílové společnosti převedených
(diskontovaných) na současnou hodnotu, předpokladem je tak dlouhodobá existence
cílové společnosti včetně její prosperity. Budoucí výnosy se počítají ve stálých
cenách, diskontováním očištěných o inflaci. Pozitivem těchto metod je určitá, byť
subjektivní snaha zachytit budoucí vývoj cílové společnosti a promítnout tento vývoj
do výše protiplnění již nyní. Nevýhodou je ale značná subjektivita odhadu vývoje
společnosti včetně diskontní míry, a tím i vytvoření velkého prostoru pro manipulaci

159

Strategická analýza určí celkový výnosový potenciál cílové společnosti, zahrnuje posouzení trhu a z něj
vyplývající rizika a identifikaci silných a slabých stránek cílové společnosti. Finanční analýza se v
nejobšírnější rovině definice zabývá finančním zdravím cílové společnosti a z toho plynoucí budoucí
perspektivy.
160
Častou chybou obsaženou v druhé příloze ZNAL je neodůvodnění použití metody oceňování, znalec by
měl rovněž zdůvodnit proč neužil některou z dalších metod ocenění.
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s hodnotou cílové společnosti. Typickým zástupcem je metoda diskontovaných
peněžních toků (DCF) nebo metoda kapitalizovaných čistých výnosů.

b)

Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody): Jedná se o metody představě běžného
akcionáře nejbližší, neboť jsou založeny na úvaze, kolik je za danou cílovou
společnost na konkrétním trhu rozumné požadovat. Značnou nevýhodou je ale
nutnost existence dostatečně podobných konkurenčních společností a omezený
rozptyl vlastností mající na hodnotu společnosti vliv. Její aplikace nalezne uplatnění
především u společností, kde není možné dlouhodobě odhadnou budoucí vývoj, ale je
možné očekávat trvání dosavadních výnosů, velmi často u společností fungujících na
kapitálovém trhu. Typickým zástupcem je například metoda ocenění na základě
srovnatelných společností nebo tržní kapitalizace.

c)

Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění). Majetkové metody ocenění
jsou založeny na souhrnu individuálně oceněných položek majetku a závazků. Použití
těchto „konzervativních“ metod oceňování se doporučuje u společností, kde se
nepočítá s dlouhodobou existencí a nebo se přímo kalkuluje s jejich likvidací
(likvidační metoda), popřípadě u společností, které mohou existovat v blízké
budoucnosti jedině tehdy, pokud je provedeno kompletní ocenění všech hmotných i
nehmotných částí a identifikována hodnota cílové společnosti (substanční metoda).

V české praxi se běžně uznává (byť to žádný předpis nepožaduje), že k náležitému určení
hodnoty cílové společnosti je třeba použít minimálně dvě oceňovací metody, výjimkou
není použití ani více metod. Výsledná hodnota cílové společnosti by tak neměla být použita
jako mechanicky spočítaný průměr metod, nýbrž je třeba vzít v potaz charakter použité
metody, tržní podmínky cílové společnosti a povahu vstupních dat.
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Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)
DCF je výnosová metoda používaná českými znalci k určení hodnoty cílové
společnosti suverénně nejčastěji, byť jejím prostřednictvím dosažené výsledky mohou být
velice „subjektivní“, neboť při oceňování musí znalec chtě nechtě vycházet z dat a prognóz
učiněných představenstvem cílové společnosti ovládaném hlavním akcionářem.

Cílem DFC metody je přepočítání budoucích výnosů cílové společnosti na její současnou
hodnotu, je založena na 1) odhadu budoucích výnosů cílové společnosti 2) odhadnu
diskontní míry nutné pro očištění budoucích výnosů o inflaci 3) oddělenému oceňování
produktivních a neproduktivních aktiv společnosti (tedy těch, kterých se společnost může
zbavit aniž by toto mělo dopad na snížení výnosnosti).

Diskontní míra je dána jako součet bezrizikové úrokové míry odpovídající jistému výnosu
ze státního dluhopisu a rizika investice pramenícího z konkrétního podnikání cílové
společnosti, což je odhad mimořádně subjektivní. Promítnutím odhadu rizika investice do
diskontní míry se rovněž přenáší část rizika z budoucího podnikání cílové společnosti na
menšinové akcionáře, jak velké toto riziko bude a tím pádem i snížení výsledné hodnoty
cílové společnosti, záleží v podstatě na subjektivním odhadu znalce161.

161

Více viz článek Nachtigall, T., Oceňování akcií při squeeze-out a úkol soudu v tzv. přezkumném řízení,
ASPI, 2008
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Resumé
The purpose of my thesis named “Squeeze-out of minority shareholders according to
§ 183i et. seq. of the Commercial Code” is to bring a coherent insight at the chosen
problems of share deprivation belonging to minority shareholders in the Czech joint-stock
companies.
Despite its relative recency (in the Czech law effective since 2005), the institute of
squeeze-out has become notorious for lack of legislative quality, vast exploitation
possibilities at the hands of the majority shareholder and for low respect paid to interests of
small shareholders. Probably nobody would doubt an economical impact of the squeeze-out
itself, but the Czech version evokes them. These doubts might be particularly seen in
difficulties dealing with judicial review of the amount of compensation paid for the
squeezed shares and subjectivity of the experts’ estimation of shares value.
In my thesis, I have focused primarily on the disputable aspects of the squeeze-out, tried to
perform a critical view and introduce solutions (in terms of de lege ferenda) for some of the
problems that might be found in the context of this institute, particularly the topic of the
Main shareholder, Monetary compensation and chosen decision of the Czech High Court.

This thesis is composed of nine chapters, summing up the institute from its European roots
through initial Czech enactment adopted in 2004, to current decisions of the High Court
and Constitutional Court of the Czech Republic.
In the Appendix to this Thesis, I have also tried to provide a basic introduction into the
methods of evaluation of the companies, although the topic itself is not considered as legal
matter, rather as the area for court experts only, huge impact on the money compensation
vests in it. Unfortunately for the minority shareholder, the area of evaluation of the
companies is in the Czech Republic more or less undeveloped. This fact helps making the
fair money compensation even more difficult.
I hope to contribute by this thesis into “general well” of knowledge about the squeeze-out
institute in the Czech Republic.
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