
Abstrakt (Ochrana práv menšinových akcionářů) 

 

 Tématem této diplomové práce je ochrana práv menšinových akcionářů. Tato 

problematika z oblasti akciového práva je velice obsáhlá, a proto se práce zabývá  pouze 

právy náležejícím akcionářům s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu, která 

se nacházejí v ustanoveních § 181 a § 182 obchodního zákoníku. Práce se skládá z osmi 

kapitol. 

 V první kapitole je proveden výklad základních pojmů souvisejících s tématem. 

Krátce je zmíněna akciová společnost s jejími charakteristickými znaky. Dále je 

vymezen pojem akcionář a menšinový akcionář.  

 Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj práv menšinových akcionářů od 

přijetí obchodního zákoníku v roce 1991 do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována 

novelám č. 142/1996 Sb., č. 370/2000 Sb. a 420/2009 Sb. 

 Ve třetí kapitole je obecně pojednáno o důvodech ochrany menšinových 

akcionářů a jsou vymezeny oblasti, ve kterých je ochrana poskytována.   

 Čtvrtá kapitola je zaměřena na právo menšinových akcionářů svolat 

mimořádnou valnou hromadu k projednání jimi navrhovaného programu. K této 

problematice existuje poměrně bohatá judikatura Nejvyššího soudu České republiky. 

 Další část je věnována ostatním právům, která obchodní zákoník přiznává 

menšinovým akcionářům s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu. Jedná se o 

práva nacházející se v ustanovení § 182 obchodního zákoníku. 

 Samostatná kapitola se zabývá žalobou akcionáře podanou jménem společnosti, 

kterou se akcionář domáhá uplatnění nároku na náhradu škody vůči členu 

představenstva, případně splacení emisního kursu akcií akcionářem, který je s tímto 

v prodlení. 

 Sedmá kapitola je zaměřena na práva minoritních akcionářů podle znění návrhu 

zákona o obchodních korporacích a družstvech, který je připravován jako součást 

rekodifikace soukromého práva v České republice. Zde je porovnána úprava de lege lata 

a de lege ferenda. 

 Poslední kapitola se zabývá možnostmi zneužití práv, která jsou přiznávaná 

menšinovým akcionářům. Zneužívání práv je jev velice nežádoucí, který negativně 

ovlivňuje funkčnost akciové společnosti.   
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