
    

 
 

Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 

Katedra obchodního práva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana práv menšinových akcionářů 
Diplomová práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
 
Vypracoval: Michal Vostřel 
 Brigádnická 706 
 Ostrov  
 36301 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 
použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 
nebo stejného titulu. 
 
 
V Praze dne 13. dubna 2011      …………………………… 
         Michal Vostřel 
 



    1 

Obsah 
 
Obsah ................................................................................................................................ 1 
Úvod.................................................................................................................................. 2 
1. Vymezení základních pojmů ........................................................................................ 4 

1.1 Akciová společnost ................................................................................................. 4 
1.2 Akcionář.................................................................................................................. 5 
1.3 Menšinový akcionář................................................................................................ 7 

2. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany menšinových akcionářů ............................... 12 
2.1 Období do roku 1996 ............................................................................................ 12 
2.2 Období mezi roky 1996 až 1999........................................................................... 13 
2.3 Období mezi roky 2000 až 2004........................................................................... 16 
2.4 Období od roku 2005 ............................................................................................ 17 

3. Ochrana práv menšinových akcionářů........................................................................ 19 
3.1 Důvody ochrany menšinových akcionářů............................................................. 19 
3.2 Jednotlivé oblasti ochrany menšinových akcionářů ............................................. 20 

4. Právo na svolání mimořádné valné hromady (§ 181 ObchZ) ..................................... 22 
4.1 Právo požadovat svolání mimořádné valné hromady po představenstvu ............. 22 
4.2 Právo požadovat soudní zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady.......... 26 
4.3 Svolání mimořádné valné hromady menšinovými akcionáři ............................... 30 
4.4 Procesní otázky řízení o soudním zmocnění......................................................... 31 

5. Oprávnění menšinových akcionářů podle § 182 ObchZ ............................................ 35 
5.1 Oprávnění dožadovat se zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné 
hromady ...................................................................................................................... 35 
5.2 Oprávnění požadovat přezkum působnosti představenstva dozorčí radou........... 37 
5.3 Právo požadovat uplatnění nároku na náhradu škody vůči členovi představenstva 
dozorčí radou .............................................................................................................. 39 
5.4 Právo ochrany majetkových práv společnosti vůči akcionářům, kteří jsou 
v prodlení se splacením emisního kurzu akcií ............................................................ 40 
5.5 Právo přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami .......................... 41 

6. Odvozená akcionářská žaloba..................................................................................... 43 
6.1 Rozdíl mezi odvozenou a individuální akcionářskou žalobou ............................. 43 
6.2 Česká úprava odvozené akcionářské žaloby......................................................... 44 
6.3 Náklady řízení....................................................................................................... 47 

7. Práva menšinových akcionářů v návrhu zákona o korporacích.................................. 48 
7.1 Práva kvalifikovaných akcionářů.......................................................................... 48 
7.2 Akcionářská žaloba podle návrhu zákona o obchodních korporacích.................. 49 

8. Zneužití práv menšinovými akcionáři ........................................................................ 52 
8.1 Způsoby zneužívání práv menšinovými akcionáři ............................................... 53 

Závěr ............................................................................................................................... 55 
Použitá literatura ............................................................................................................. 57 

Knižní publikace ......................................................................................................... 57 
Časopisová literatura................................................................................................... 58 
Zákony a důvodové zprávy......................................................................................... 59 
Použitá judikatura ....................................................................................................... 59 
Seznam použitých zkratek .......................................................................................... 59 

Abstrakt (Ochrana práv menšinových akcionářů) .......................................................... 60 
Abstract (The protection of minority shareholders´ rights) ............................................ 61 



    2 

Úvod

 

 Ve své práci se budu zabývat ochranou práv menšinových akcionářů. 

Problematika ochrany menšinových akcionářů je natolik široká, že není možné v jedné 

diplomové práci pojmout všechny problémy s tematikou související. Proto se, po 

domluvě s vedoucí diplomové práce, budu podrobně zabývat pouze oprávněními 

zakotvenými v ustanoveních § 181 a § 182 ObchZ. Tyto je možno pro zjednodušení 

označit jako práva menšinových akcionářů s kvalifikovaným podílem na základním 

kapitálu společnosti.  

 Práva zaručující ochranu menšinovým akcionářů v akciové společnosti jsou 

velice důležitá. Vzhledem k tomu, že z důvodu nedostatečné hlasovací síly nemohou 

tito akcionáři prosadit své návrhy a zájmy na valné hromadě, je třeba jejich investici do 

akcií společnosti chránit před případnými nekalými zásahy ze strany ostatních 

akcionářů. Pouze funkční právní úprava v této oblasti pozitivně ovlivní ochotu 

drobných investorů vstoupit do společnosti v roli akcionáře.  

 Na začátku celé práce jsou vymezeny základní pojmy související s danou 

problematikou, poté následuje část věnovaná vývoji v oblasti práv akcionářské 

minority. V rámci vývoje jsem se zaměřil především na novely č. 142/1996 Sb., č. 

370/2000 Sb. a 420/2009 Sb., které je možno považovat za zásadní, a které 

harmonizovaly české právo se směrnicemi práva evropského. 

 V samostatné kapitole se věnuji právu menšinových akcionářů svolat 

mimořádnou valnou hromadu, kde se i za pomoci poměrně bohaté judikatury 

Nejvyššího soudu České republiky pokusím nastínit všechny možné interpretační 

problémy, které v praxi mohou vzniknout v souvislosti s tímto právním institutem.  

 V další části práce se budu zabývat oprávněními podle § 182 ObchZ. Zvláště se 

pak zaměřím na problematiku akcionářské žaloby jménem společnosti, která je obecně 

považována za velice důležitý, ne-li vůbec nejdůležitější, nástroj sloužící k ochraně 

menšinových akcionářů.  

 V závěru práce se zaměřím na řešenou problematiku očima připravovaného 

zákona o obchodních korporacích a družstvech. Zákon o obchodních korporacích a 

družstvech je druhou částí rekodifikace soukromého práva a doplňuje připravovaný 

nový občanský zákoník. V rámci této části porovnám úpravu současného obchodního 
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zákoníku s textem návrhu. Ukážu, v jakých částech je navrhovaná úprava nezměněna a 

zaměřím se na hlavní změny v navrhované právní úpravě. To, kdy k přijetí nových 

zákonů dojde, je v současné době těžké odhadnout. 

  Samotný závěr práce bude patřit výkladu o možnostech zneužívání práv 

menšinových akcionářů, které může velice negativně ovlivnit chod celé akciové 

společnosti. Obchodní zákoník výslovně stanovuje zákaz zneužití většiny i menšiny ve 

společnosti a touto zásadou by se měli při „výkonu“ svých práv menšinoví akcionáři 

řídit. Je zcela zřejmé, že mezi pojmy výkon práva a zneužití práva nelze v žádném 

případě dát rovnítko.  

 

Po právní stránce je tato diplomová práce uzavřena k 1. 4. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    4 

1. Vymezení základních pojmů 

 

Na začátku celé práce je třeba vymezit základní pojmy, se kterými budu 

pracovat ve zbytku práce. Jedná se o pojmy akciová společnost, akcionář a menšinový 

akcionář. 

 

1.1 Akciová společnost 

 

 Akciová společnost je v § 56 odst. 1 ObchZ řazena mezi obchodní společnosti, 

které jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání, nestanoví-li právo 

Evropských společenství či zákon jinak. Samotnou úpravu akciové společnosti najdeme 

v části druhé, hlavě první, díle pátém obchodního zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 

154 ObchZ až § 220zc ObchZ. Akciová společnost je podle § 154 odst. 1 ObchZ 

společností, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, 

společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem a akcionář za závazky 

společnosti neručí. 

Z výše uvedeného vyplývají charakteristické znaky akciové společnosti. Každá 

akciová společnost je v prvé řadě právnickou osobou, obecně řazená mezi sdružení 

osob. Skutečnost, že je akciová společnost samostatnou osobou, zaručuje její právní, ale 

i majetkovou nezávislost na svých zakladatelích, respektive akcionářích. 

Akciová společnost má vždy statut podnikatele (§ 34 odst. 1, písm. a) ObchZ 

spolu s § 2 odst. 2, písm. a) ObchZ), a to i v případě, kdy je akciová společnost založena 

za jiným než podnikatelským účelem. V tomto případě se hovoří o podnikateli podle 

formy1 či o fiktivním podnikateli2.  

Akciová společnost je dále obchodní společností, přičemž „je považována za 

klasickou kapitálovou společnost“ 3. Kapitálový charakter společnosti se projevuje 

zejména tím, že akcionáři mají vůči společnosti uhrazovací povinnost, během trvání 

společnosti akcionáři za závazky společnosti nijak neručí, případnou ztrátu společnosti 

                                                 
1 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 22. 
2 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 
5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 260. 
3 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s.468.  
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nenesou akcionáři, ale samotná společnost a v neposlední řadě tím, že společníci se na 

řízení společnosti nepodílejí přímo, ale prostřednictvím orgánů společnosti. Tomáš 

Dvořák k tomuto poznamenává, že „akcionáři se zpravidla na činnosti ani na řízení 

nepodílejí, za tímto účelem je obstarán profesionální placený management.“ 4 

Akcionáři se tak na řízení společnosti podílejí zejména účastí na vrcholném orgánu 

společnosti, na valné hromadě. 

Základní kapitál akciové společnosti je pak rozvržen na určitý počet akcií o 

určité jmenovité hodnotě. Z tohoto vyplývá, že součet jmenovitých hodnot všech akcií 

musí být roven základnímu kapitálu. Ten pak v průběhu celé existence společnosti musí 

dosahovat alespoň minimální výše stanovené zákonem. 

  

1.2 Akcionář 

  

Akcionářem je osoba, která se svým vkladem podílí na základním kapitálu 

společnosti (§ 155 odst. 1 ObchZ). Z toho plyne, že je společníkem akciové společnosti, 

který se podle zákona a podle stanov společnosti podílí na jejím řízení, na zisku a 

v případě zániku společnosti na likvidačním zůstatku. Vzhledem k tomu, že akcionáři 

svými vklady umožnili existenci akciové společnosti a také k tomu, že vklad se stal 

majetkem společnosti a akcionáři s ním nemohou nijak disponovat5, získávají jako 

určitou protihodnotu akcionářská práva, která jsou inkorporována do akcií, jakožto 

cenných papírů vydávaných akciovou společností.  

Každá akcie pak představuje jeden podíl, tedy míru účasti akcionáře ve 

společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti (§ 61 odst. 1 ObchZ). Práva a povinnosti 

akcionáře jsou tedy spojeny s každou akcií a s každou akcií může být samostatně 

disponováno6. Podle ustanovení § 155 odst. 1 věty druhé ObchZ je akcionář oprávněn 

vykonávat svá práva ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do 

obchodního rejstříku a to i tehdy, pokud tento den předchází dnu vydání akcií nebo 

zatímních listů.  

                                                 
4 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 8. 
5 K tomuto Stanislava Černá poznamenává, že „Majetek společnosti a majetek akcionářů jsou dvě 
oddělené vlastnické sféry, které se vzájemně nezastupují.“ Černá, S. Obchodní právo. Akciová 
společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 19. 
6 Dědič, J. Práva a povinnosti akcionáře. Obchodní právo, 1996, č.1, s. 2. 
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Akciová společnost může mít neomezený počet akcionářů, kteří mohou být jak 

fyzickými, tak právnickými osobami. Počet akcionářů je limitován pouze nepřímo, a to 

celkovým počtem vydaných akcií, respektive počtem akcií, které vlastní jednotliví 

akcionáři, což vyplývá z výše uvedeného zákonného ustanovení § 154 odst. 1 ObchZ. 

Akciová společnost může mít i pouze jednoho akcionáře. V tomto případě je jeho jméno 

a bydliště, případně firma a sídlo pokud je právnickou osobou, zapisováno podle § 36 

odst. 1 písm. d) ObchZ do obchodního rejstříku a na tuto společnost se pak vztahuje 

speciální ustanovení § 190 ObchZ.   

Přestože oddíl obchodního zákoníku začínající § 178 ObchZ nese název „Práva a 

povinnosti akcionářů“, nejedná se o komplexní úpravu veškerých práv a povinností 

akcionáře. Některá další práva a povinnosti nalezneme napříč ustanoveními obchodního 

zákoníku o akciové společnosti a některá mohou vyplývat ze stanov při zachování 

soukromoprávní zásady „co není zakázáno, je dovoleno“7.  

Akcionářská práva můžeme rozdělit podle několika kritérií. Mezi běžná členění 

vyskytující se v literatuře patří tyto8:  

o a) Práva majetková (právo podílet se na zisku, právo na likvidačním zůstatku a 

jiná práva) a 

b) práva nemajetková (právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, právo 

na informace a jiná práva). 

 

o a) Práva hlavní, která jsou pro vztah akcionáře a společnosti určující (právo na 

podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo účastnit se řízení 

společnosti) a 

 b) práva vedlejší (právo na zápis do seznamu akcionářů, právo na vydání zápisu 

 o valné hromadě a jiná práva). 

 

o a) Práva obecná, která náleží bez rozdílu každému akcionáři a  

 b) práva zvláštní, náležející pouze akcionářům s akciemi zvláštního druhu 

 (například s prioritními akciemi). 

 

                                                 
7 Přehled práv a povinností akcionářů např. Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové 
společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 235-239. 
8 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 157-159. 
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o a) Práva všeobecná, která opět náleží bez rozdílu všem akcionářům a  

 b) práva kvalifikovaná, jinak také označovaná jako menšinová či minoritní, 

 přičemž právě tato skupina práv je předmětem  této práce. 

 

 Jak už bylo napsáno výše, akcionáři nemají vůči společnosti pouze práva, ale i 

určité povinnosti. Zejména se jedná o povinnost loajality a vkladovou povinnost, 

respektive povinnost splatit včas emisní kurs akcií. Mezi dalšími je možno uvést 

například povinnost předložení akcií nebo zatímních listů k výměně či vyznačení nové 

jmenovité hodnoty nebo povinnost odkoupit od společnosti cenné papíry, které nabyla 

v důsledku skutečností podle § 186a ObchZ. „Kromě povinností, jejichž nositelem může 

být každý akcionář, stanoví zákon další povinnosti pouze těm akcionářům, kteří jsou 

společníky akciových společností, jejichž akcie či jiné účastnické cenné papíry jsou 

kótovány na regulovaném trhu.“9  

 Stanislava Černá však také uvádí, že akcionář, který svou účast ve společnosti 

chápe čistě jako investiční a nemá ambice získat v ní významnější podíl nebo být 

členem jejího orgánu, se o společnost nemusí prakticky vůbec zajímat a po splacení 

emisního kursu mu již nehrozí porušení žádné povinnosti10.  

 

1.3 Menšinový akcionář 

 

Valná hromada, jakožto nejvyšší orgán společnosti, rozhoduje na základě 

většinového principu. K usnesení zákon vyžaduje souhlas prosté většiny přítomných 

akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů (§ 186 

odst. 1 ObchZ). V případech, kdy je k usnesení potřeba více hlasů než kolik odpovídá 

prosté většině přítomných, hovoříme o většině kvalifikované. Většinové rozhodování ve 

spojitosti s principem počtu hlasů dle podílu na základním kapitálu, pak umožňuje 

silným akcionářům rozhodovat v podstatě bez ohledu na akcionáře menšinové, a tím 

využívat celou kapitálovou sílu společnosti, čímž ovšem může ohrožovat zájmy 

ostatních akcionářů. Z důvodu určitého vyvážení sil ve společnosti tedy zákon určitému 

                                                 
9 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 193-194. 
10 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 194. 
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akcionáři nebo skupině v přesně vymezeném postavení dává specifická, zvláštní práva, 

která jiným akcionářům, pokud  se nenacházejí ve shodném postavení, nenáleží. 

Obchodní zákoník pojmy většinový ani menšinový akcionář s jednou výjimkou, 

kterou je § 161b odst. 1 písm. c) ObchZ upravující zvláštní případy nabývání vlastních 

akcií od menšinových akcionářů z důvodu jejich ochrany11, nepoužívá. Jak 

poznamenává Stanislava Černá „má to svou logiku,  neboť ačkoli jsou nástroje ochrany 

určeny bezesporu především k ochraně menšinových akcionářů, může je využít kterýkoli 

akcionář, který se nachází v zákonem kvalifikovaném postavení. Není vyloučeno, aby je 

za určitých okolností využil i akcionář, který je členem většinové skupiny.“12  

Obecně můžeme rozlišovat tři okruhy případů, kdy je akcionář v postavení 

menšinového akcionáře. Jedná se o: 

a) menšinové akcionáře s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu 

společnosti podle § 181 odst. 1 ObchZ, 

b) akcionáře nacházejícího se v právem kvalifikovaném postavení, 

c) mimo stojící akcionáře. 

 

 Ad a) Za akciovou minoritu podle § 181 odst. 1 ObchZ považujeme akcionáře 

nebo skupinu akcionářů vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 

alespoň 3 % základního kapitálu ve společnosti se základním kapitálem vyšším než 100 

milionů Kč, a dále akcionáře nebo skupinu akcionářů vlastnící akcie, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu ve společnosti se 

základním kapitálem 100 milionů Kč a nižším. „Zákonná úprava zahrnuje minimální a 

kogentní upravený rozsah oprávnění menšinových akcionářů, takže jej stanovy nemohou 

zužovat. Pokládá se ale za dovolené, aby stanovy práva minority rozšířila nad rámec 

zákona.“13 Je třeba zdůraznit, že do procentního limitu se započítávají všechny akcie, 

bez ohledu na jejich druh či formu. Pouze v případě, že akcionář práva spojená 

s vlastnictvím akcie dočasně nebo trvale ze zákonných důvodů vykonávat nemůže, se 

                                                 
11 V tomto případě je však může být pojem menšinoví akcionáři velice nepřesný. Více k tomuto Eliáš, K. 
Mala herba cito crescit. Bulletin advokacie. 2000, č. 5, s. 9-10. 
12 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 170. 
13 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 329. 
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tyto akcie do limitu nezapočítávají14. Zároveň „neexistuje žádný zákonný limit, jehož 

překročení by osobu nebo osoby tvořící akciovou minoritu těchto práv zbavovalo.“15 

Tento závěr plně odpovídá citovanému tvrzení z úvodu podkapitoly, tedy že není 

vyloučeno, aby se oprávnění menšinového akcionáře za určitých okolností úspěšně 

domáhala i osoba, která je jinak v postavení většiny ve společnosti. Není ani vyloučeno, 

aby se v jedné společnosti a v jeden okamžik vyskytovaly dvě nebo i více 

akcionářských minorit s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu, přičemž každá 

z těchto skupin může zákonným způsobem hájit svá práva. 

 Co se týče jednotlivých práv, přiznávaných akcionářské minoritě, jedná se o 

následující:  

o právo požadovat svolání mimořádné valné hromady (§ 181 ObchZ),  

o právo požadovat doplnění programu valné hromady (§ 182 odst. 1, písm. a) 

ObchZ),  

o právo požadovat přezkum působnosti představenstva dozorčí radou (§ 182 odst. 

1, písm. b) ObchZ),  

o právo požadovat uplatnění nároku na náhradu škody vůči členovi představenstva 

dozorčí radou (§ 182 odst. 1, písm. c) ObchZ),  

o právo ochrany majetkových práv společnosti vůči akcionářům, kteří jsou 

v prodlení se splacením emisního kurzu akcií (§ 182 odst. 1, písm. d) ObchZ), 

o právo podat akcionářskou žalobu jménem společnosti (§ 182 odst. 2 ObchZ), 

o právo přezkumu zprávy o vztazích znalcem (§ 182 odst. 3 ObchZ) a  

o právo navrhnout výměnu likvidátora (§ 219 odst. 2 ObchZ).  

 

 Ad b) Právní ochrana je poskytována i akcionářům, kteří se dostanou do právem 

předpokládaného postavení, a to bez ohledu, jakou měrou se podílejí na základním 

kapitálu. „Smyslem tohoto systému je garantovat určitý kompenzační mechanismus, 

který vlastníkům účastnických cenných papírů umožní kompenzovat si jimi utrpěnou 

ztrátu nebo jinou podstatnou změnu okolností tím, že své účastnické cenné papíry 

zpeněží za spravedlivou cenu.“ 16 Bude se jednat zejména o situace, kdy na základě 

                                                 
14 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13.vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 603. 
15 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 232. 
16 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 255. 
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rozhodnutí valné hromady dochází k vyřazení účastnických cenných papírů z 

obchodování na regulovaném trhu, ke změně druhu akcií (typicky zrušení prioritních 

akcií a jejich změna na akcie kmenové) nebo omezení či zpřísnění omezení 

převoditelnosti akcií na jméno. Osobám, které ke dni konání valné hromady vlastnily 

účastnické cenné papíry (kromě akcií a zatímních listů patří do této množiny také 

poukázky na akcie, prioritní a vyměnitelné dluhopisy a opční listy, se kterými je 

spojeno přednostní právo na upisování akcií či prioritních nebo vyměnitelných 

dluhopisů), ale pro výše zmíněné změny na valné hromadě nehlasovaly nebo se jí vůbec 

nezúčastnily, je společnost povinna učinit do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady 

v případě vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu, 

respektive do 30 dnů ode dne zápisu ostatních změn do obchodního rejstříku, veřejný 

návrh smlouvy, a to ohledně těch účastnických cenných papírů, jejichž vlastníkem byly 

v den konání valné hromady společnosti a nevzdaly se práva na jejich prodej písemným 

prohlášením s ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na valné hromadě 

zaznamenaného v notářském zápise o rozhodnutí valné hromady. Ustanovení § 186a 

ObchZ poskytuje tímto akcionářům vcelku vysokou ochranu, neboť se mohou 

rozhodnout, zdali zůstanou společníky akciové společnosti i za změněných podmínek 

nebo svou účast ve společnosti ukončí.    

 

 Ad c) Zákon poskytuje právní ochranu i menšinovým akcionářům v postavení 

mimo stojících akcionářů. Termín mimo stojící akcionář není v obchodním zákoníku 

definován. K jeho výkladu by, jak upozorňuje Stanislava Černá, měla pomoci judikatura 

a doktrína17. Každopádně se „jimi rozumí akcionáři, kteří nejsou účastníky ovládací 

smlouvy či smlouvy o převodu zisku.“18 Tyto smlouvy jsou označovány za smlouvy 

koncernové a jejich právní úpravu najdeme v § 190a a následujících ObchZ. Cílem 

smlouvy o převodu zisku je povinnost řízené osoby převést zbylý zisk nebo jeho části 

po případném provedení přídělu do rezervního fondu na osobu řídící. Smyslem ovládací 

smlouvy je podrobení se řízené osoby jednotnému řízení řídící osoby. Koncernové 

smlouvy jsou nejčastěji uzavírány mezi akciovou společností a jejím většinovým 

akcionářem, kterému tím pádem bude náležet více práv a výhod, než které by mu 

                                                 
17 Černá, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. Praha: 
Linde, 2004, s. 130-131. 
18 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 171. 
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náležely v případě, že by nebyl osobou řídící. Tyto výhody řídících osob, vyplývající 

z koncernových smluv na úkor mimo stojících akcionářů, musí být zákonem 

kompenzovány. Mimo stojící akcionáři mají právo na každoroční vyrovnání výhod 

plynoucích z očekávaných hospodářských výsledků společnosti nebo právo ukončení 

své účasti ve společnosti úplatným prodejem akcií za spravedlivou cenu (§ 190a odst. 1 

a 2 a § 190c odst. 1 ObchZ ). 

 Za mimo stojící akcionáře lze však považovat pouze ty akcionáře, kteří jsou 

společníky řízené společnosti. Tuto skupinu není možné rozšiřovat o akcionáře řídící 

společnosti, a to ani v případě, že nejsou účastníky koncernových smluv. Podstatou 

konstrukce mimo stojících akcionářů je bezesporu kompenzace ekonomických výhod, o 

které tito akcionáři přišli z důvodu uzavření koncernové smlouvy19. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 205-206. a shodně Černá, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu 
zisku. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 2004, s. 131-132.  
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2. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany menšinových 

akcionářů 

 

2.1 Období do roku 1996 

 

 Dne 5. listopadu 1991 byl do právního řádu České republiky přijat zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník. V oblasti obchodního práva tím vyvrcholily změny, 

které započaly v listopadu 1989, a které měly celospolečenský, hospodářský, ale i 

právní dopad. Především došlo k přechodu od ekonomického systému s direktivním 

řízením k hospodářství tržnímu.  

 „Kuponová privatizace pak dala vznik velkému množství akciových společností a 

akcionářů.“20 Z toho důvodu, že tito akcionáři byli ve velké míře osobami 

s nedostatečnou znalostí práva a také z toho, že akcionáři s větším podílem na 

základním kapitálu mají při nedostatečném zájmu menších akcionářů o chod společnosti 

možnost zcela ovládnout společnost i při relativně nízkém počtu hlasů21, je více než 

žádoucí, aby obchodní zákoník upravoval ochranu menšinových akcionářů. 

 Původní znění obchodního zákoníku, které nabylo účinnosti 1. ledna 1992 však 

neobsahovalo nijak široký katalog práv garantovaných akcionářské menšině. Jak ale 

upozorňuje Jan Dědič, ustanovení obchodního zákoníku měla zajistit především 

vznikání a fungování akciových společností jako takových, původní právní úprava tedy 

nemohla, mimo jiné, plně postihnout ochranu menšinových akcionářů22. Přesto 

kvalifikovaní akcionáři, což podle tehdejší právní úpravy byli ti, kteří vlastnili akcie, 

jejichž jmenovitá hodnota přesahovala 10% základního kapitálu, mohli po 

představenstvu požadovat svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených 

záležitostí. Za předpokladu, že by představenstvo žádosti nevyhovělo do 30 dnů od 

jejího obdržení, svolá valnou hromadu ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti od 

oprávněných akcionářů soud. 

                                                 
20 Důvodová zpráva k zákonu č. 142/1996 Sb. 
21 Stanislava Černá píše, že je odhadováno, že k ovládnutí společnosti při značném rozptylu akcií stačí 
často i méně než 30% hlasů. Viz Černá, S. Ochrana menšinových akcionářů v obchodním zákoníku. Acta 
Universitatis Carolinae, 1998, č.2.  
22 Svoboda, Z. Ochrana akcionářů po novele obchodního zákoníku (redakční beseda). Právní rádce. 1996, 
č. 9. 



    13 

 Dále obchodní zákoník menšinovým akcionářům s kvalifikovaným podílem 

přiznával právo na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady a právo 

přezkumu působnosti představenstva společnosti dozorčí radou.  

 Z uvedeného je tedy zřejmé, že právní úprava v této oblasti byla do roku 1996 

nedostačující a obchodní zákoník vyžadoval novelizaci. 

 

2.2 Období mezi roky 1996 až 1999 

 

 1. července 1996 vstoupil v účinnost zákon č. 142/1996  Sb.,  který novelizoval 

obchodní zákoník. Tato novela je pro oblast ochrany menšinových akcionářů zcela 

zásadní. Jak však konstatuje důvodová zpráva k této novele, samotná právní úprava 

nevytváří ochranu menšinových akcionářů, ale pouze základ pro tuto ochranu. Je na 

samotných akcionářích, aby dbali ochrany svých práv, a to prostředky, které jim zákon 

umožňuje. Za hlavní cíle novely považuje důvodová zpráva mimo jiné tyto: 

o posílit ochranu všech akcionářů před možným zneužíváním funkce 

v představenstvu, respektive v dozorčí radě, 

o posílit ochranu menšinových akcionářů, zejména v souvislosti se zvyšováním a 

snižováním základního kapitálu23, omezování převoditelnosti akcií, zrušením 

jejich veřejné obchodovatelnosti, změnách druhů akcií a uplatňování 

přednostních práv akcionářů k upisování akcií, 

o stanovit přesná pravidla pro výplatu podílu na zisku, 

o zvýšit transparentnost vztahů uvnitř akciové společnosti,  

o umožnit pružnější postup při splynutí a rozdělení společností při zvýšení 

ochrany menšinových akcionářů a věřitelů, 

o odstranit některé nejasné a nepřesné formulace zákona a sjednotit ekonomickou 

a právní terminologii prolínající se v úpravě akciové společnosti. 

 

 V souladu se závazkem České republiky o harmonizaci národního práva 

s právem evropským, byla novela č. 142/1996 Sb. plně v souladu s principy evropských 

                                                 
23 V textu důvodové zprávy se objevuje „základní jmění“. Tento pojem byl novelou obchodního zákoníku 
zák. č. 370/2000 Sb. nahrazen pojmem „základní kapitál“. 
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směrnic upravující oblast obchodních společností24. V následujících odstavcích se 

pokusím nastínit nejdůležitější změny, které tato novela přinesla do oblasti ochrany 

akcionářské minority. 

 V oblasti ochrany menšinových akcionářů tato novela především zavedla 

pravidla při zvyšování nebo snižování základního kapitálu. Bylo stanoveno, že 

přednostní právo na upsání takové části nových akcií nesmí být omezeno, nebo dokonce 

vyloučeno stanovami společnosti. Přednostní právo na upsání nových akcií lze omezit 

nebo vyloučit pouze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a dále 

pouze v důležitém zájmu společnosti a pro všechny akcionáře se stejným druhem akcií 

ve stejném rozsahu. Akcionáři náleží přednostní právo v takovém rozsahu, jaký je jeho 

podíl na základním kapitálu společnosti. Právo na upsání nových akcií je pak ode dne 

zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku volně převoditelné a akcionáři 

s ním mohou libovolně disponovat, čímž se akcionářům dává další možnost příjmů z 

jejich akcií. 

 Novela také upřesnila postupy při snižování základního kapitálu, zachovávajíce 

princip, že nikdo nemůže být nucen k vrácení akcií společnosti s výjimkou snižování 

základního kapitálu losováním. Při snižování má společnost především využít vlastních 

akcií ve svém majetku, výslovně pak byla zavedena možnost snižování liberací, tedy 

upuštěním od vydání nesplacených akcií.  

 Další změnou, kterou novela zavedla, je povinnost akciové společnosti odkoupit 

od akcionářů jejich akcie, pokud došlo ke zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, 

omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo ke změně druhu akcií a tito akcionáři 

s takovouto změnou na valné hromadě nesouhlasili nebo se valné hromady vůbec 

nezúčastnili. Společnost je těmto akcionářům povinna učinit do 30 dnů od účinnosti 

rozhodnutí valné hromady nabídku na odkup jejich akcií. Pokud tak neučinila 

společnost sama, je povinna uzavřít smlouvu o odkupu předmětných akcií na návrh 

akcionáře. K rozhodnutí valné hromady spočívající ve změně formy nebo druhu akcie, 

omezení převoditelnosti nebo zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií je třeba vedle 

souhlasu takové většiny, která je ve společnosti potřebná ke změně stanov i souhlasu tří 

čtvrtin přítomných akcionářů majících akcie, o nichž se hlasuje. V neposlední řadě tyto 

změny stanov, s výjimkou zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, nabývají účinnosti 
                                                 
24 Jde o následující směrnice Rady: 77/91/EHS, 78/855/EHS, 78/660/EHS, 82/891/EHS, 89/667/EHS a 
88/627/EHS. 
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až dnem zápisu do obchodního rejstříku, čímž podléhají soudnímu dohledu. Tyto změny 

vychází mimo jiné i z ústavního principu ochrany nabytých práv. 

 Novela zavedla zásadu, že žádný akcionář nemůže být zbaven své účasti v 

nástupnické společnosti v důsledku splynutí, rozdělení nebo sloučení. Pokud by se však 

nechtěl účastnit na nástupnické společnosti jako akcionář, má nárok na podíl na čistém 

obchodním jmění společnosti oproti vrácení akcií zaniklé společnosti. Akcionář má také 

nárok na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení. 

Akcionáři, kteří pro přeměnu společnosti nehlasovali nebo se valné hromady vůbec 

nezúčastnili, mají nárok na vyplacení ceny určenou hodnotou jejich akcií na čistém 

obchodním jmění společnosti. 

 Dále byl rozšířen katalog práv přiznávaných akcionářům s kvalifikovaným 

podílem na základním kapitálu. Kvantitativní hranice kvalifikovaného podílu zůstala 

zachována, jmenovitá hodnota akcií, které byly vlastněny akcionářem nebo skupinou 

akcionářů musela přesáhnout 10% základního kapitálu. Nově se však tito akcionáři 

mohli domáhat uplatnění práva na náhradu škody na členu představenstva dozorčí radou 

nebo se domoci jednání představenstva v případech, kdy je některý z akcionářů 

v prodlení se splacením emisního kursu akcií.  

 Novela také přinesla akcionářskou žalobu, díky níž mohou akcionáři za 

předpokladu, že dozorčí rada, respektive představenstvo, nesplní svou povinnost jednat 

v případech z předchozího odstavce, podat sami žalobu na náhradu škody nebo splacení 

emisního kursu akcií sami, a to jménem společnosti. 

 Novela upřesnila postup pro svolávání mimořádné valné hromady na žádost 

oprávněných akcionářů podle § 181 odst. 1 ObchZ. V situacích, kdy představenstvo 

společnosti nevyhoví oprávněným akcionářům a mimořádnou valnou hromadu nesvolá, 

již podle úpravy po novele nesvolává tuto valnou hromadu soud, nýbrž soud oprávněné 

akcionáře ke svolání valné hromady zmocňuje. 

 Ochrana menšinovým akcionářům byla novelou č. 142/1996 Sb. rozšířena i o 

povinnost akcionáře nebo skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kteří dosáhnou nebo 

překročí podíl na hlasovacích právech v rozsahu jedné poloviny, a dále v rozsahu dvou 

třetin a tří čtvrtin jmenovitých hodnot akcií ve společnosti, jejíž akcie jsou veřejně 

obchodovatelné, učinit veřejný návrh smlouvy na odkoupení ostatních akcií společnosti. 



    16 

Tento návrh musí učinit ve lhůtě 60 dnů ode dne,  kdy dojde k dosažení nebo překročení 

výše zmíněného podílu. 

 V neposlední řadě přinesla tato novela i oznamovací povinnost pro akcionáře 

nebo osoby jednající ve shodě, které získají podíl na hlasovacích právech společnosti, 

jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné, v rozsahu jedné desetiny, a dále pak při každém 

zvýšení nebo snížení podílu o jednu dvacetinu. V případě, že podíl na hlasovacích 

právech poklesne pod jednu desetinu, pak oznámení nebylo vyžadováno.  

  

2.3 Období mezi roky 2000 až 2004 

 

 Zejména z důvodu harmonizace s evropským právem byla Parlamentem České 

republiky přijata novela obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb.. Mezi hlavní principy 

novely podle důvodové zprávy k zákonu patří mimo jiné: 

o posílení ochrany společníků kapitálových společností před možným 

zneužíváním funkce ve statutárních, případně dozorčích orgánech společnosti, 

o posílení ochrany menšinových společníků, zejména v souvislosti s odkupy akcií 

a jejich cenou, 

o sjednocení ekonomické a právní terminologie, 

o posílení principu stejného zacházení se všemi společníky, 

o zákaz zneužití většiny nebo menšiny hlasů ve společnosti. 

 

 Touto novelou byla snížena hranice pro získání kvalifikovaného podílu na 

základním kapitálu. Podle nové úpravy bylo k získání kvalifikovaného postavení 

potřeba vlastnit akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu ve 

společnosti se základním kapitálem nižším než 100 milionů Kč, respektive 3% ve 

společnosti se základním kapitálem přesahujícím 100 milionů Kč. 

 Do právní úpravy bylo výslovně zakotveno, že zneužití většiny i menšiny hlasů 

ve společnosti je zakázáno. Stejně tak je zakázáno jakékoliv jednání, jehož cílem je 

znevýhodnění některého ze společníků. V ustanoveních o akciové společnosti byl 

zaveden princip stanovující, že se všemi akcionáři musí být zacházeno za stejných 

podmínek stejně. 
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 Novela 370/2000 Sb. výslovně začlenila do ustanovení o akcionářské žalobě 

zásadu, podle níž jiné osoby, než které žalobu podaly, popřípadě jejich zástupci, 

nemohou za společnost v řízení konat žádné úkony. Tento princip byl do novely 

dovozován pouze judikatorně25. 

 Akcionáři s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu mohou podle úpravy 

této novely nově žádat soud, aby v případech, kdy jsou pro to závažné důvody, 

jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 

 Novela dále zavedla dobrovolnou a povinnou nabídku převzetí, které nahradily 

veřejný návrh smlouvy o koupi akcií. Podle nabídky převzetí je možné nabývat kromě 

akcií i ostatní účastnické cenné papíry společnosti.  

 Pro ochranu akcionářské minority je významný institut oznamovací povinnosti. 

Ta byla novelou rozšířena a nově je uložena osobě nebo osobám jednajícím ve shodě,  

jejichž podíl na hlasovacích právech společnosti dosáhne nebo překročí hranice 5 %, 

10%, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, jedné třetiny, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, dvou 

třetin, 70 %, 75 %, 80 %, 90 % a 95 % všech hlasovacích práv této společnosti anebo se 

sníží pod tyto hranice. Pro akcionářskou minoritu má tento institut význam zejména 

proto, že existence osoby vlastnící větší množství akcií může způsobit pokles ceny akcií 

společnosti. V kombinaci s povinnou nabídkou převzetí účastnických cenných papírů 

jim však zákon dává ochranu zájmů ve společnosti.   

 V neposlední řadě novela č. 370/2000 Sb. umožnila převod jmění na hlavního 

akcionáře společnosti, který vlastní akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 90% 

základního kapitálu (tzv. nepravý squeeze-out). Ostatním akcionářům společnosti musí 

hlavní akcionář poskytnout přiměřené vypořádání v penězích, přičemž výše vypořádání 

musí být doložena znaleckým posudkem.  

 

2.4 Období od roku 2005 

 

 Novela obchodního zákoníku zákonem č. 216/2005 Sb., zavedla do českého 

právního řádu institut takzvaného pravého squeeze-outu. Squeeze-out lze definovat jako 

nucený přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům od ostatních, 

                                                 
25 Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 6., přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 261. 
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v tomto případě menšinových akcionářů na akcionáře většinového, vlastnícího akcie o 

jmenovité hodnotě alespoň 90% základního kapitálu a zároveň představující alespoň 

90% podíl na hlasovacích právech. Tím, že dochází k nucenému přechodu účastnických 

cenných papírů, jsou velmi ohroženy zájmy menšinových akcionářů, protože ti 

přechodu nemohou nijak zabránit. Na druhé straně je zřejmé, že ani minimální účast 

akcionáře ve společnosti ho nezbavuje práv vyplývajících ze zákona (například právo 

účastnit se valné hromady, právo navrhnout neplatnost usnesení valné hromady a jiné), 

a proto je tento institut chápán jako legitimní způsob jak zefektivnit chod akciové 

společnosti. Ústavnost squeeze-outu byla potvrzena i nálezem Ústavního soudu České 

republiky sp. zn. Pl. ÚS 56/05 ze dne 27. 3. 2008, kde je mimo jiné konstatováno, že 

jsou-li minoritním akcionářům poskytnuty prostředky právní ochrany odpovídající 

povaze vlastnictví akcie, nelze nucený přechod akcií na hlavního akcionáře chápat jako 

protiústavní. Vzhledem ke skutečnosti, že problematika squeeze-outu je natolik rozsáhlá 

a zasloužila by si samostatnou práci, nebudu se dále tímto institutem zabývat. 

 V roce 2008 byly přijaty samostatné zákony upravující nabídky převzetí (zákon 

č. 104/2008 Sb.) a přeměny obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb.). 

Těmito zákon jsou určitá práva menšinových akcionářů upraveny i jiným zákonem než 

obchodním zákoníkem.  

 Poslední významnější novelizací obchodního zákoníku v oblasti ochrany práv 

menšinových akcionářů byla novela č. 420/2009 Sb., která do českého právního řádu 

transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES.  

 Tato novela nabyla účinnosti 1. 12. 2009 a snížila požadavek k dosažení 

kvalifikovaného postavení podle § 181 odst. 1 ObchZ. Podle znění obchodního 

zákoníku po této novele postačuje, aby podíl na základním kapitálu dosahoval alespoň 

5%, respektive 3% u společností se základním kapitálem přesahujícím 100 miliónů Kč. 

Byl tedy zmírněn dřívější požadavek, že akcionář nebo skupina akcionářů musí 

přesáhnout tento podíl. Dále novela konkretizovala podmínky pro povinný veřejný 

návrh smlouvy na odkoupení nebo směnu cenných papírů. Navrhovaná výše protiplnění 

musí být přiměřená, což musí být doloženo posudkem znalce a doba závaznosti návrhu 

nesmí být kratší než 4 týdny. Jak se píše v důvodové zprávě k této novele, smyslem je, 

aby navrhovatel nestanovoval lhůty, které by nepostačovaly k dostatečné 

informovanosti adresátů, čímž by de facto docházelo k obcházení zákona.     
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3. Ochrana práv menšinových akcionářů 

 

3.1 Důvody ochrany menšinových akcionářů 

 

 „Ochrana menšin je obvykle považována za jeden ze základních principů 

fungování právního státu a měřítko vyspělosti demokratičnosti určitého prostředí“ 26 Ne 

jinak tomu je i v právu akciových společností. Kupříkladu Nejvyšší soud České 

republiky judikoval, že „k zásadám, kterými se řídí právní úprava akciových 

společností, patří zásada ochrany minoritních akcionářů…“27 

 Je nesporné, že základem pro každou akciovou společnost je smlouva, a to ve 

formě zakladatelské smlouvy, respektive stanov společnosti. V případě akciové 

společnosti ovšem není dost dobře možné, aby každá změna stanov byla schvalována 

všemi účastníky smlouvy, tedy všemi akcionáři. Znamenalo by to, že každý akcionář je 

vybaven absolutním právem veta. Proto tedy, jak již bylo napsáno výše, akciová 

společnost rozhoduje na základě většinového principu, přičemž počet hlasů akcionáře 

odpovídá jeho podílu na základním kapitálu. Tímto je akcionářské většině umožněno 

prosadit svou vůli, bez ohledu na názor menšiny. Stanislava Černá poznamenává, že 

pouze toto řešení neodradí kapitálově silné investory od vstupu a od vložení svého 

kapitálu do akciových společností, neboť respektuje jejich vyšší podíl na krytí 

základního kapitálu28. Menšinoví akcionáři se však tímto dostávají do pozice slabší 

smluvní strany. 

 Úkolem právní úpravy je najít kompromis mezi zájmy společnosti a jejími 

akcionáři, ale i mezi zájmy většinových a menšinových akcionářů. Z povinnosti 

loajality akcionářů plyne, že zájmy společnosti by měly mít vždy přednost před zájmy 

ostatními. Jinými slovy- zákon by měl v prvé řadě umožnit existenci akceschopné, 

funkční akciové společnosti, dále by měl respektovat zájem většinových akcionářů 

s vyšším podílem na základním kapitálu společnosti, jejichž cílem je často uplatňování 

vlivu na chod a řízení společnosti, ale v neposlední řadě musí zajišťovat i ochranu 

menšinových a drobných akcionářů, kteří účast ve společnosti berou pouze jako 

                                                 
26 Dědič, J. Práva a povinnosti akcionáře. Obchodní právo, 1996, č.5, s. 2. 
27 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.12. 1997, sp. zn. 1 Odon 88/97. V tomto případě 
šlo o problematiku svolání mimořádné valné hromady. 
28 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 169. 
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investici. Těm by právo mělo zajišťovat takové prostředky, které by jim umožnily 

chránit svou účast ve společnosti proti neoprávněným zásahům ze strany většiny. Jak 

píše Jan Dědič ve výše citovaném článku, nastavení takovýchto pravidel může 

motivovat drobné investory k investování do akcií, čímž přispívají k likviditě trhu.  

 Teorie nabízí na konstrukci menšinových práv dva pohledy. První hovoří o tom, 

že akcionářská menšina má funkci „kvaziorgánu“ společnosti, jehož úkolem je chránit 

především společnost samotnou před nekalým rozhodováním většiny, zatímco druhý 

chápe oprávnění menšinových akcionářů především jako ochranu jich samotných29. 

Souhlasím s Karlem Eliášem, který se přiklání ke druhému pojetí práv minority, když 

říká „…úprava minoritních práv vedla v minulosti k názorům, že menšina je zvláštní, 

neformálně strukturovaný kvaziorgán společnosti s kontrolními a dohlédacími funkcemi. 

To je ale zřejmá nepravda,  jelikož…akciová minorita jedná především ve svém 

zájmu…“30  

 K ochraně společnosti jako takové mají sloužit, a také slouží, jiné instituty 

obchodního práva. Přesto je nutné zmínit, že i oprávnění akcionářské minority by měla 

chránit společnost samotnou, byť nepřímo. Nikdy by však neměl být překročen stav, 

kdy menšinoví akcionáři budou svá práva zneužívat na úkor společnosti31.  

 

3.2 Jednotlivé oblasti ochrany menšinových akcionářů  

    

 Právní ochranu poskytovanou menšinovým akcionářům je možné rozdělit 

několika způsoby.  

 Stanislava Černá používá dělení podle oblastí nepříznivých následků, které 

mohou menšinové akcionáře postihnout během jejich účasti v akciové společnosti32. 

 Jedná se o následující oblasti: 

o omezení práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, 

o porušení práv akcionáře v důsledku usnesení valné hromady odporující zákonu 

nebo stanovám společnosti, 
                                                 
29 Eliáš, K. Akciová společnost Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě, Praha: Linde, 2000, s. 189. 
30 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva.  Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 328. 
31 Byť Karel Eliáš upozorňuje, že minoritní akcionáři hájí své zájmy často velmi kontradiktorně vůči 
zájmům společnosti. Viz cit. č. 30. 
32 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 171-172. 
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o následná změna práv spojených s akcií po jejím nabytí, 

o ohrožení práv akcionáře při snížení nebo zvýšení základního kapitálu 

společnosti, 

o ohrožení práv akcionáře při přeměně společnosti, 

o ohrožení práv akcionáře při nabídkách převzetí, 

o ohrožení práv akcionáře v podnikatelských seskupeních. 

 

 Karel Eliáš člení právní ochranu podle toho, vůči komu se akcionáři mohou 

svých práv domáhat.  

 Podle tohoto dělení můžeme rozlišovat33: 

o minoritní práva ve vztahu k valné hromadě, 

o minoritní práva vůči představenstvu, 

o minoritní práva vůči dozorčí radě, 

o minoritní práva ve vztahu k likvidátorovi. 

 

 Ve své práci se budu, jak už bylo řečeno v úvodu celé práce, z důvodu velkého 

rozsahu problematiky menšinových práv zabývat první oblastí podle dělení Stanislavy 

Černé, tedy oblastí práva menšinového akcionáře účastnit se řízení společnosti. 

Z hlediska Eliášova členění se jedná o různá práva, která je možno zařadit do prvních tří 

oblastí. 

 Konkrétně se budu zabývat ustanoveními § 181 ObchZ a §182 ObchZ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2005. 



    22 

4. Právo na svolání mimořádné valné hromady (§ 181 ObchZ) 

 
4.1 Právo požadovat svolání mimořádné valné hromady po 
představenstvu 

 

Právo požadovat svolání mimořádné valné hromady lze považovat za „…jeden 

ze základních zákonných kontrolních mechanismů v akciové společnosti.“ 34 Na základě 

ustanovení § 181 odst. 1 ObchZ náleží akcionářům s kvalifikovaným podílem na 

základním kapitálu společnosti. Jedná se o takového akcionáře nebo skupinu akcionářů, 

jejichž podíl na základním kapitálu společnosti dosahuje alespoň 3% v případě, kdy je 

základní kapitál vyšší než 100 milionů Kč nebo dosahuje alespoň 5% v případě, že je 

základní kapitál nižší než 100 milionů Kč35. Bližší vymezení pojmu menšinový 

akcionář s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu byl učiněn v první kapitole.  

Právo na svolání valné hromady k projednání akcionáři navrhovaných záležitostí 

je možné uplatňovat vůči představenstvu společnosti. Obchodní zákoník ukládá 

představenstvu povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu do 40 dnů ode dne, kdy 

mu došla žádost o její svolání. Představenstvo je dále povinno uveřejnit pozvánku na 

valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání ve zkrácené lhůtě 15 dnů před konáním 

valné hromady oproti lhůtě běžné, která činí 30 dnů (§ 184a odst. 2 ObchZ)36. 

Akcionáři musí ve své žádosti představenstvu požadovat svolání valné hromady 

s určitým programem jednání a každý z bodů návrhu musí být odůvodněn nebo doplněn 

návrhem usnesení valné hromady. Požadavek na odůvodnění navrhovaných záležitostí 

zařazených do programu jednání má chránit představenstvo a společnost obecně proti 

šikanózním a bezdůvodným návrhům ke svolání valné hromady.      

Přestože zákon stanoví, že právo požadovat svolání mimořádné valné hromady 

mají akcionáři pouze vůči představenstvu, Ivana Štenglová a shodně Jan Dědič 

                                                 
34 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 603. 
35 Dřívější ustanovení § 181 odst. 1 vyžadovalo, aby podíl na základním kapitálu přesahoval 3% (5%) 
základního kapitálu. Jak již bylo napsáno výše, novela č. 420/2009 Sb. tento limit snížila.  
36 § 181 odst. 2 ObchZ stanovuje, že v akciové společnosti, jejíž akcie jsou obchodované na regulovaném 
trhu, je lhůta ke svolání valné hromady 50 dní a lhůta pro uveřejnění pozvánky, respektive pro oznámení 
jejího svolání, 21 dní před jejím svoláním.  
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nevylučují analogickou aplikaci ustanovení i vůči dozorčí radě37. Dozorčí rada má podle 

§ 199 odst. 1 ObchZ právo svolat valnou hromadu, a to v případě, kdy to vyžadují 

zájmy společnosti. Tomuto závěru svědčí i usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 29 Odo 567/2004. V tomto usnesení, kterým je mimo jiné přiznáno právo 

dozorčí rady ke svolání náhradní valné hromady v situaci, kdy představenstvo do 15 

dnů od konání neusnášeníschopné valné hromady (§ 185 ObchZ) tuto valnou hromadu 

nesvolá, Nejvyšší soud konstatuje, že „Ačkoli to zákon výslovně nestanoví, není pochyb 

ani o tom, že v případě nečinnosti představenstva může, za podmínek stanovených 

zákonem, valnou hromadu k žádosti akcionářů svolat podle ustanovení § 199 

obchodního zákoníku dozorčí rada, neboť ta je obecně oprávněna valnou hromadu 

svolat, ovšem pouze za předpokladu, jestliže usoudí, že to vyžadují zájmy společnosti. 

Přitom zájmem společnosti může být i ochrana oprávněných zájmů akcionářů.“38 

Nejvyšší soud pak k tomuto dodává, že tento postup může být pro společnost 

výhodnější, neboť je rychlejší a nevznikají při něm náklady soudního řízení v situaci, 

kdy se menšinoví akcionáři domáhají zmocnění ke svolání valné hromady soudem.  

Forma žádosti o svolání valné hromady není obchodním zákoníkem určena. „Z 

formulace § 181 odst. 2 (z použití slova „došla“) se někdy dovozuje, že žádost musí být 

písemná.“ 39 Souhlasím s autory komentáře, kteří nepovažují písemnou formu za 

nezbytnou, nicméně za vhodnou. Připomínají, že nebude-li mít žádost písemnou formu 

a představenstvo nesplní svoji zákonnou povinnost svolat valnou hromadu, pak bude na 

akcionáři (žadateli), aby v případném soudním řízení, ve kterém se bude domáhat 

zmocnění ke svolání valné hromady, unesl důkazní břemeno a dokázal, že žádost 

představenstvu skutečně „došla“, protože za řádné doručení žádosti samozřejmě 

odpovídá žadatel. Pokud by důkazní břemeno neunesl, pak jej soud ke svolání valné 

hromady nebude moci zmocnit. S ohledem na právní jistotu akcionáře nelze než 

písemnou formu žádosti doporučit a upřednostnit. „Nicméně nelze vyloučit ani žádost o 

svolání mimořádné valné hromady podanou ústně.“40 

                                                 
37 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 603 a obdobně Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 
1813.  
38 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 29 Odo 567/2004. 
39 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 604. 
40 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1814. 
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 Pakliže menšinoví akcionáři požadují svolání valné hromady po představenstvu, 

pak toto není oprávněno navržený program měnit a je oprávněno ho doplnit pouze se 

souhlasem všech osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly. Nejvyšší 

soud České republiky již judikoval, co lze a co nikoliv považovat za změnu navrženého 

programu. V usneseních sp. zn. 29 Odo 407/2004 a sp. zn. 29 Odo 149/2005 shodně 

konstatuje, že akcionáři nemají právo domáhat se zařazení takových záležitostí do 

programu jednání valné hromady, které nepatří do její působnosti. Představenstvo je 

tedy oprávněno, respektive povinno, takové části žádosti, které obsahují body nenáležící 

do působnosti valné hromady podle § 187 ObchZ, z navrhovaného programu vyřadit. 

Pokud bude žádost akcionáře obsahovat pouze záležitosti mimo působnost valné 

hromady, pak lze dovodit, že představenstvo se takovouto žádostí nemusí vůbec 

zabývat. Nejvyšší soud České republiky k tomuto judikoval, že „Určuje-li ustanovení § 

181 odst. 2 obch. zák., že představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání 

valné hromady, lze logickým a systematickým výkladem tohoto ustanovení dovodit, že to 

znamená pouze, že představenstvo nesmí zasahovat do navrženého programu v rozsahu, 

ve kterém lze svolat valnou hromadu k jeho projednání. K těm bodům programu, 

ohledně kterých valnou hromadu svolat nelze, představenstvo logicky nepřihlíží“ 41 Je 

třeba dodat, že podle § 187 odst. 1 písm. n) ObchZ je možné zákonné pravomoci valné 

hromady rozšířit, a to stanovami akciové společnosti, ty však nemohou rozsah 

působnosti stanovený zákonem zúžit42. Jiné záležitosti, než které valné hromadě svěřuje 

zákon nebo stanovy, si nemůže vyhradit k rozhodování (§ 187 odst. 2 ObchZ)43. Pokud 

však stanovy společnosti působnost valné hromady rozšiřují i o záležitosti zákonem jí 

nesvěřené, pak se i akcionáři mohou domáhat zařazení takových záležitostí, které 

spadají do této rozšířené působnosti. Vyřazení záležitostí nespadajících do působnosti 

valné hromady však představuje výjimku ze zákazu měnit navrhovaný pořad jednání, 

který je jinak představenstvo povinno dodržovat. Jako jediný správný se tedy jeví závěr 

                                                 
41 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 149/2005. 
42 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 222. 
43 Možnost vyhradit si do svého rozhodování záležitosti zákonem nebo stanovami společnosti výslovně 
nesvěřené, má na základě ustanovení § 125 odst. 3 ObchZ valná hromada společnosti s ručením 
omezeným. Valná hromada akciové společnosti má toto zakázáno. 
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Ivany Štenglové, že „valnou hromadu nelze svolat k projednání takových záležitostí, 

které zákon nebo stanovy do její působnosti nesvěřují.“ 44 

 Představenstvo je oprávněno navrhovaný program mimořádné valné hromady 

doplnit, ale pouze se souhlasem všech osob, které její svolání požadují. Zejména 

v případech, kdy představenstvo mělo v úmyslu samo svolat valnou hromadu 

k projednání určitých záležitostí se toto ustanovení jeví jako logické a chránící 

hospodárnost celé společnosti. Z povinnosti loajality akcionářů vůči společnosti 

vyplývá zákaz neoprávněného odpírání udělit souhlas k doplnění programu. Ve spojení 

ustanovení § 757 ObchZ, § 373 ObchZ a § 56a ObchZ pak lze uvažovat o náhradě 

škody jako sankci za neoprávněné odmítání zařazení určitých bodů na program jednání 

valné hromady bez závažného důvodu. Za zcela rozdílnou je pak samozřejmě nutné 

považovat situaci, kdy představenstvo společnosti navrhuje doplnit program jednání o 

velké množství bodů s cílem ztížit minoritním akcionářům projednání jimi 

navrhovaných záležitostí. V tomto případě mohou navrhovatelé svůj souhlas odpírat po 

právu.  

 V praxi může teoreticky nastat i situace, kdy v jeden okamžik budou 

představenstvu doručeny dvě nebo více žádostí o svolání mimořádné valné hromady od 

dvou či více akcionářských minorit (o tom, že v akciové společnosti se může v jeden 

okamžik vyskytovat více akcionářů nebo skupin akcionářů s kvalifikovaným podílem 

na základním kapitálu bylo již pojednáno výše). Jak uvádí Tomáš Dvořák, často může 

být zejména ekonomicky vhodné a účelné, aby představenstvo navrhované programy 

spojilo a uspořádalo pouze jednu valnou hromadu. Vzhledem k tomu, že by tímto došlo 

k doplnění navrhovaného pořadu jednání ve smyslu § 181 odst. 2, věty třetí ObchZ, je 

nutné získat souhlas obou, respektive všech, akcionářských minorit s tímto spojením. 

Vhodnost spojení je pak nutné zvažovat v každém jednotlivém případě, neboť 

„nevhodným spojením navrhovaných programů by mohlo totiž dojít ke zmaření nebo 

ohrožení projednávání některých bodů navrženého programu, a tím i ke zmaření účelu 

sledovaného citovaným zákonným ustanovením.“ 45 K této problematice judikoval i 

Nejvyšší soud České republiky, kdy mimo jiné konstatoval, že „Obdrží-li 

představenstvo žádosti více akcionářů, platí uvedené pro žádost každého z nich. V 

                                                 
44 Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 256. 
45 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 398. 
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případě, že se navržené pořady jednání navzájem neshodují, musí si představenstvo, 

chce-li k jejich projednání svolat jedinou valnou hromadu, zajistit souhlas všech osob, 

jež o svolání valné hromady požádaly. V opačném případě, svolá-li jedinou valnou 

hromadu k projednání různých záležitostí navržených více akcionáři, aniž by si 

vyžádalo souhlas každého z nich s doplněním jimi navržených pořadů jednání o body, 

navržené ostatními žádajícími akcionáři, poruší povinnost uloženou mu v § 181 odst. 2 

věta poslední obch. zák. Porušení této povinnosti však není jediným předpokladem pro 

vyhovění žádosti akcionáře (akcionářů) podle § 181 odst. 3 obch. zák.“ 46 Nejvyšší soud 

tedy zaujal stanovisko, že porušení povinnosti představenstva ohledně nevyžádání si 

souhlasu všech akcionářů se změnou jimi navrhovaného pořadu valné hromady je sice 

porušením zákona, nezakládá však automaticky právo těchto akcionářů domáhat se 

soudního zmocnění ke svolání valné hromady s akcionáři navrhovaným programem. 

Soud k tomu dodává, že právo domáhat se soudního zmocnění lze akcionáři nebo 

akcionářům přiznat pouze v tom případě, kdy usnesení valné hromady, jejíž program 

byl změněn bez souhlasu všech akcionářů, bylo úspěšně napadeno podle § 183 ObchZ 

nebo tehdy, když rejstříkový soud zamítl zápis skutečností vyplývající z jejího usnesení.  

 Pakliže představenstvo na návrh oprávněných akcionářů valnou hromadu svolá, 

nemůže termín jejího konání měnit, ledaže o to sami menšinoví akcionáři požádají. 

Vždy však musí být zachována lhůta podle § 181 odst. 2 ObchZ. 

 

4.2 Právo požadovat soudní zmocnění ke svolání mimořádné valné 

hromady 

 

Obchodní zákoník v ustanovení § 181 odst. 3 ObchZ obsahuje právo domáhat se 

soudního zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady, a to za předpokladu, že 

představenstvo nesplní svou povinnost a valnou hromadu na návrh kvalifikované 

akcionářské menšiny podle § 181 odst. 1 ObchZ nesvolá. 

  Soud je povinen před rozhodnutím o zmocnění ke svolání valné hromady 

zkoumat, zda jsou osoba nebo osoby dožadující se takového zmocnění k tomuto aktivně 

legitimovány a zda byl představenstvu řádně doručen požadavek na svolání valné 

hromady (k doručení žádosti představenstvu viz výše).  

                                                 
46 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 1205/2006. 
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 Aktivní legitimaci k podání návrhu k zmocnění má zásadně akcionář 

s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu. Mohou však nastat i takové situace, 

kdy akcionář nebo skupina akcionářů v okamžiku podání návrhu k soudu splňují 

podmínky podle § 181 odst. 1 ObchZ, v průběhu řízení však z jakéhokoliv důvodu o 

svůj pěti, respektive tří procentní podíl na základním kapitálu přijdou. Půjde kupříkladu 

o situace, kdy se akcionář nepodílel na zvýšení základního kapitálu společnosti, čímž se 

jeho podíl snížil, část svých akcií prodal nebo byla část jeho akcií vylosována z důvodu 

snížení základního kapitálu společnosti.  

 V usnesení sp. zn. 29 Cdo 1300/2000 Nejvyšší soud České republiky konstatuje, 

že pokud v průběhu řízení před soudem přestane splňovat podmínky kvalifikovaného 

podílu, pak aktivní legitimaci ztrácí. Tento závěr je možné obecně přijmout. Je však 

nutné, a v praxi se toto již stalo, řešit i případy, kdy v průběhu řízení akcionáři ztratí 

požadovaný podíl, ale před rozhodnutím soudu ve věci samé ho opět jakýmkoliv 

způsobem nabudou. Nejvyšší soud k tomuto vyslovil závěr „…když navrhovatel znovu 

nabude postavení, umožňující mu domáhat se svolání valné hromady, neznamená to, že- 

pozn. aut. nelze jeho žalobě vyhovět jinak, než na základě nového návrhu…“ 47 

S ohledem na výše citované je tedy možné konstatovat, že pro úspěšné uplatnění práva 

na zmocnění ke svolání valné hromady soudem jsou rozhodující dva okamžiky, kdy 

žadatel nebo žadatelé musí splňovat kvantitativní podmínku podle § 181 odst. 1 ObchZ. 

Tato podmínka musí být splněna v okamžiku podání žádosti k soudu a dále v okamžiku 

rozhodnutí soudu. S ohledem na ustanovení § 167 odst. 2 OSŘ ve vazbě na § 154 odst. 

1 OSŘ, které stanovuje, že pro usnesení je rozhodující stav v době jeho vyhlášení, je 

nutné tento závěr brát jako zcela správný. Tato konstrukce se jeví jako velmi praktická 

zejména tehdy, pokud akcionář v průběhu řízení získá další akcie do svého vlastnictví 

nebo pokud k akcionáři přistoupí v souladu s § 92 odst. 1 OSŘ další akcionář, čímž 

dojde k opětovnému nabytí kvalifikovaného podílu na základním kapitálu skupinou 

akcionářů. 

Návrh akcionářů domáhajících se zmocnění ke svolání valné hromady musí 

obsahovat přesně vymezený program této valné hromady, neboť „zmocnění se 

nevztahuje na svolání jakékoliv valné hromady, nýbrž pouze na svolání valné hromady k 

                                                 
47 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 5. 2002, sp. zn. 29 Odo 657/2001. 
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projednání záležitostí, navržených akcionářem podle § 181 odst. 1 obch. zák.“ 48 Soud 

však podle zákona zmocní akcionáře ke všem úkonům49, které s valnou hromadou 

souvisejí. Jak upozorňuje Ivana Štenglová „lze považovat za sporné, zda v žalobním 

návrhu a následně i ve výroku usnesení soudu musí být vyjmenovány všechny související 

úkony, ke kterým soud akcionáře zmocňuje anebo postačí obecná formulace převzatá ze 

zákona.“ 50 Domnívám se, že je možné přisvědčit jejímu závěru, že nejvhodnějším 

způsobem, jak toto zmocnění formulovat, bude příkladný výčet úkonů, ke kterým soud 

zmocňuje. Tím se akcionáři vyhnou problémům a pochybnostem při obecné (zákonné) 

formulaci, ale i potížím při taxativním vymezení úkonů.   

 Dále je třeba se vypořádat se situací, kdy představenstvo společnosti povinnost 

svolat mimořádnou valnou hromadu nesplní v zákonem stanovené lhůtě ode dne přijetí 

žádosti k jejímu svolání, přesto však valnou hromadu se zcela shodným pořadem 

jednání svolá, a to před rozhodnutím soudu o zmocnění akcionářů k jejímu svolání. 

Nejvyšší soud České republiky k uvedenému zaujal logické stanovisko, „jestliže se 

valná hromada s požadovaným programem konala sice po uplynutí lhůty stanovené v § 

181 odst. 2 obchodního zákoníku, ale před rozhodnutím soudu podle § 181 odst. 3 

obchodního zákoníku, nelze žalobkyni zmocnit ke svolání další valné hromady s tímtéž 

programem. Účelem ustanovení § 181 obchodního zákoníku je umožnit akcionářům, 

kteří splňují podmínky v něm uvedené, aby se domohli konání valné hromady s 

požadovaným programem. Jestliže již bylo tohoto požadavku dosaženo, odpadl 

požadovaný předmět řízení, a žalobě proto nelze vyhovět.“ 51 Význam tohoto usnesení 

je zřejmý. Pakliže se valná hromada s požadovaným pořadem skutečně uskuteční, 

nepřihlížeje k tomu, že po uplynutí zákonné lhůty, pak by konání druhé, totožné valné 

hromady bylo nehospodárné. Navíc i opožděnou valnou hromadou došlo fakticky 

k naplnění práva oprávněných akcionářů podle § 181 odst. 1 ObchZ. „Prodlení se 

splněním povinnosti podle § 181 odst. 2 se však může promítnout do výroku o náhradě 

                                                 
48 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 1205/2006. 
49 Mezi typické úkony související s valnou hromadou je možné uvést pronájem prostor pro konání valné 
hromady nebo zajištění notáře. 
50 Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 257. 
51 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2000, sp. zn. 32 Cdo 2717/99. 
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nákladů řízení.“ 52 Náklady řízení a s nimi spojená náhrada škody společnosti jsou 

řešeny v následující podkapitole. 

 Naopak menšinoví akcionáři mají právo se domáhat soudního zmocnění ke 

svolání náhradní valné hromady v situaci, kdy představenstvo svolalo na jejich žádost 

mimořádnou valnou hromadu, ale ta nebyla usnášeníschopná53 a náhradní valnou 

hromadu představenstvo nesvolalo. Toto vyplývá z již citovaného usnesení Nejvyššího 

soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 567/2004. Nejvyšší soud tu systematickým, 

logickým a teleologickým výkladem za pomoci analogie dospěl k závěru, že „poruší-li 

představenstvo povinnost svolat náhradní valnou hromadu, je třeba poskytnout 

oprávněným akcionářům možnost domoci se jejího svolání jinak; nelze totiž dovodit, že 

neexistuje zákonný postup, jak uplatnit právo, přiznané jim zákonem.“ 54 Soud v tomto 

případě zmocňuje menšinové akcionáře ke svolání náhradní valné hromady a nikoliv ke 

svolání mimořádné valné hromady, na kterou by se opět vztahovalo pravidlo o 

dostatečně reprezentativním zastoupení vlastníků akcií podle § 185 odst. 1 ObchZ. I 

náhradní valná hromada svolaná na základě soudního zmocnění tedy bude 

usnášeníschopná bez ohledu na akcionářskou účast a musí mít nezměněný program 

jednání oproti valné hromadě původní.   

 Tomáš Dvořák také řeší situaci, zdali je akcionářská minorita, která byla soudem 

zmocněna ke svolání valné hromady, oprávněna nebo dokonce povinna svolat i 

náhradní valnou hromadu v případě, kdy původní valná hromada není usnášeníschopná. 

Smyslem celého ustanovení § 181 ObchZ je oprávnění menšinových akcionářů hájit své 

zájmy ve společnosti tím způsobem, aby se domohli svolání mimořádné valné hromady. 

Teleologickým výkladem lze tedy dovodit, že soudní zmocnění ke svolání mimořádné 

valné hromady v sobě obsahuje i případné oprávnění ke svolání valné hromady 

náhradní. Zákon tímto chrání menšinové akcionáře, protože si lze stěží představit, že 

představenstvo, které nevyhovělo akcionářské minoritě a nesvolalo na jejich žádost 

valnou hromadu, by pak svolalo náhradní valnou hromadu. Jak je to však s povinností 

svolat náhradní valnou hromadu? Je nutné si uvědomit, že zatímco představenstvo a 

                                                 
52 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 605. 
53 § 185 odst. 1 Obchz zní: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, 
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy účast 
vyšší. 
54 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 29 Odo 567/2004. 
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dozorčí rada mají povinnost svolat valnou hromadu, která jim vyplývá z ustanovení 

obchodního zákoníku, tak pro akcionáře znamená svolání mimořádné valné hromady 

k projednání určitých záležitostí toliko právo a nikoliv povinnost. Analogicky by se 

podle mého názoru mělo dojít k závěru, že zatímco představenstvo a dozorčí rada 

jakožto svolavatel valné hromady mají i povinnost svolat náhradní valnou hromadu, tak 

minoritní akcionáři jsou k tomuto pouze oprávněni. Nikdy nelze vyloučit situaci, kdy 

menšinoví akcionáři z jakéhokoliv důvodu ztratí zájem na svolání valné hromady, a to i 

přesto, že se domohli soudního zmocnění k jejímu svolání.  Ke stejnému závěru dochází 

i Dvořák, který dodává, že „trvání na svolání náhradního zasedání valné hromady by 

bylo ničím neodůvodněným formalismem a především by zatěžovalo společnost 

hrazením zbytečných nákladů takového zasedání.“55 Je tedy možné uzavřít, že 

menšinoví akcionáři mají soudním zmocněním i oprávnění ke svolání případné náhradní 

valné hromady, ale nemají k tomu povinnost. 

 Soud je oprávněn určit předsedu valné hromady, i pokud to oprávnění akcionáři 

nenavrhnou (§ 181 odst. 3, věta poslední ObchZ). „Při výběru předsedy postupuje 

potom soud podle vlastního uvážení, určený předseda však musí se svým jmenováním 

souhlasit“56 Lze dovodit, že souhlasit se svým jmenováním musí i navrhovaný předseda 

menšinovými akcionáři.  

 

4.3 Svolání mimořádné valné hromady menšinovými akcionáři 

 

 Zmocní-li soud menšinové akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady, pak 

pozvánka na tuto valnou hromadu musí obsahovat výrok rozhodnutí soudu spolu 

s označením soudu, který ve věci rozhodoval a označením dne, kdy se rozhodnutí stalo 

vykonatelným (§ 181 odst. 4 ObchZ). Dále musí pozvánka obsahovat obecné náležitosti 

pozvánky na valnou hromadu podle § 184a odst. 3 ObchZ. „Z pozvánky na valnou 

hromadu či z oznámení o jejím konání…musí být zřejmé- pozn. aut., kdo valnou 

hromadu svolává.“ 57 Z § 181 odst. 4 ObchZ také vyplývá právo vyžádat si výpis 

z evidence zaknihovaných cenných papírů. „Součástí tohoto práva je i právo požadovat 

                                                 
55 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 397. 
56  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 605. 
57 Čech, P., Pavela, L. Právní povaha úkonů spojených s valnou hromadou, Právní rádce, 2006, č. 12, s. 
29. 
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zápis pozastavení výkonu práva nakládat se zaknihovanými akciemi společnosti.“58 Po 

vykonatelnosti usnesení již minoritním akcionářům nic nebrání svolat valnou hromadu, 

a to postupem podle § 184a odst. 2 až 4 ObchZ. 

 

4.4 Procesní otázky řízení o soudním zmocnění 

  

 Soudní řízení o zmocnění ke svolání valné hromady je řízením nesporným, 

zahajované na návrh oprávněných akcionářů, které se řídí § 200e OSŘ. Účastníky řízení 

jsou navrhovatelé a akciová společnost. Věcně příslušným je krajský soud (§ 9 odst. 3, 

písm. b) OSŘ), místní příslušnost se řídí sídlem akciové společnosti (§ 85a OSŘ 

v návaznosti na § 85 odst. 3 OSŘ). Ve věci se rozhoduje usnesením. Pokud se ve věci 

neprovádí dokazování, je možné rozhodnout i bez nařízení jednání. Ustanovení § 9 odst. 

3, písm. b) OSŘ je totiž výslovně uveden mezi případy, kdy je toto možné (§ 200e odst. 

4 OSŘ).      

Usnesení soudu je vykonatelné dnem jeho doručení, pokud soud neodloží jeho 

vykonatelnost až po nabytí právní moci (§ 171 odst. 2 a 3 OSŘ). Vzhledem k principu 

ochrany akcionářské menšiny je však žádoucí, aby soud vykonatelnost usnesení 

neodkládal. Pokud soud neodloží vykonatelnost rozhodnutí do nabytí právní moci, pak 

ani „případné odvolání akciové společnosti nebrání akcionářům, aby mimořádnou 

valnou hromadu svolali.“59 Je však nutné říci, že kdyby odvolací soud zrušil 

prvoinstanční rozhodnutí o zmocnění oprávněných akcionářů ke svolání valné hromady, 

pak by tito akcionáři odpovídali za škodu vzniklou akciové společnosti vynaložením 

nákladů na konání jimi svolané valné hromady. 

 Jestliže soud akcionáře zmocní ke svolání valné hromady, náklady soudního 

řízení a náklady konání valné hromady nese podle § 181 odst. 5 ObchZ společnost. 

Zákon zakládá za tento závazek solidární ručení členů představenstva. Z důvodu, že 

k soudnímu řízení a s ním spojeným nákladům by nedošlo, pokud by představenstvo 

svolalo mimořádnou valnou hromadu již na žádost akcionářské minority podle § 181 

odst. 1 ObchZ, má společnost vůči jeho členům nárok na náhradu škody vzniklou 

úhradou těchto nákladů. Za náklady konání mimořádné valné hromady členové 

                                                 
58 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 605. 
59 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1818. 
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představenstva pouze ručí60, společnost není oprávněna po nich vymáhat náhradu škody 

vzniklou úhradou těchto nákladů.   

 V případě, že akcionář nebude soudem ke svolání valné hromady zmocněn 

„bude se nesení nákladů řízení řídit jen občanským soudním řádem“ 61 Logickým a 

teleologickým výkladem lze dojít k závěru, že společnost bude hradit náklady soudního 

řízení také v případě, kdy představenstvo společnosti navrhovanou mimořádnou valnou 

hromadu nesvolá ve lhůtě podle § 181 odst. 2 ObchZ, ale až po podání návrhu akcionáře 

nebo akcionářů na zmocnění ke svolání k soudu. Smyslem ustanovení § 181 ObchZ je 

ochrana zájmů menšinových akcionářů ve společnosti, a proto by bylo nelogické a 

nezákonné požadovat po těchto akcionářích náhradu nákladů řízení tehdy, když 

uplatňují svá práva. A to i přesto, jak jsem již uvedl výše, že Nejvyšší soud k tomuto 

judikoval, že v tomto případě již nelze akcionáře ke svolání valné hromady zmocnit. 

Vzhledem k prodlení představenstva a porušením zákonné povinnosti jemu dané by 

tedy měla náklady řízení nést společnost, která bude mít i nárok na úhradu vzniklé 

škody vůči členům představenstva. Samozřejmě, že situace bude jiná tehdy, pokud by se 

akcionáři dožadovali soudního zmocnění po svolání jimi navrhované valné hromady, a 

to i tehdy, když bude představenstvo se svoláním v prodlení. Pak by pro úhradu nákladů 

soudního řízení akciovou společností nehovořil žádný argument.   

 Posledním problémem, na který se zaměřím v této podkapitole, bude právní 

nástupnictví ve věcech soudního zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady. 

Z časového hlediska je možno rozlišovat tři různé případy, kdy dojde k převodu akcií, 

jejichž jmenovitá hodnota představuje kvalifikovaný podíl na základním kapitálu 

společnosti: 

a) akcionář je oprávněn k podání žádosti k soudnímu zmocnění podle § 181 odst. 3 

ObchZ, ale před podáním této žádosti převede akcie na jinou osobu, 

b) oprávněný akcionář podal žádost k soudnímu zmocnění, avšak v průběhu řízení 

převede akcie na jinou osobu a 

c) oprávněný akcionář byl již soudem zmocněn ke svolání valné hromady a teprve 

poté převede akcie na jinou osobu. 

 

                                                 
60 Podle § 312 ObchZ platí pro ručení vzniklé ze zákona přiměřeně ustanovení § 305 až 311 ObchZ. 
61 Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 259. 
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 Ad a) Vzhledem k tomu, že z ustanovení § 156a odst. 1 ObchZ vyplývá, že 

s převodem akcie se převádějí i všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví 

jinak a obchodní zákoník nestanovuje, že by v případě změny vlastníka akcií mělo dojít 

k opětovné žádosti ke svolání mimořádné valné hromady vůči představenstvu podle § 

181 odst. 1 ObchZ, domnívám se stejně jako Jan Dědič62, že žádost k soudnímu 

zmocnění bude nabyvatel akcií oprávněn podat, protože s převodem akcií je na něj 

převedena i aktivní legitimace k podání žádosti k soudu. 

 

 Ad b) Pakliže oprávněný akcionář již podal žádost k soudu a teprve poté své 

akcie zcizil, pak je třeba vycházet z ustanovení občanského soudního řádu o singulární 

sukcesi. Jak již bylo zmíněno, pro rozhodnutí o aktivní legitimaci akcionáře k soudnímu 

zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady není rozhodující pouze okamžik podání 

žádosti k soudu, nýbrž také okamžik rozhodnutí soudu. V situaci, kdy není vlastníkem 

předmětných akcií, nemá aktivní legitimaci a soud by ho nemohl ke svolání valné 

hromady zmocnit. V úvahu tedy přichází procesní nástupnictví podle § 107a OSŘ. 

Podle něj, dojde-li k převodu akcií na jinou osobu v průběhu řízení, pak původní 

oprávněný akcionář soudu navrhne, aby na jeho místo do řízení vstoupil nabyvatel 

akcií. Pakliže se prokáže, že k přechodu akcií skutečně došlo a nabyvatel s návrhem 

souhlasí, pak soud usnesením návrhu vyhoví. Souhlas druhé strany řízení není v tomto 

případě vyžadován. Nabyvatel akcií přijímá stav řízení, jaký je v době jeho nástupu do 

řízení (§ 107a odst. 3 OSŘ ve spojení s § 107 odst. 4 OSŘ). 

 

 Ad c) Podle mého názoru se však spolu s akcií nepřevádí soudní zmocnění ke 

svolání mimořádné valné hromady. Předpokladem k tomuto zmocnění je sice vlastnictví 

akcie, domnívám se však, že jej nelze ztotožnit s právem souvisejícím s vlastnictvím 

akcie, nýbrž je právem vyplývajícím z rozhodnutí soudu. Pro tento závěr svědčí i 

skutečnost, že „soud zmocňuje ke svolání valné hromady určitou osobu, nikoliv 

jakéhokoliv majitele těchto akcií“63, čemuž odpovídá i jazykový výklad § 181 odst. 3 

ObchZ, kde se mimo jiné říká, že soud zmocňuje akcionáře ke svolání valné hromady. 

Logicky lze dovodit, že ne jakéhokoliv akcionáře, ale konkrétní osobu. Tedy toho, kdo 

je akcionářem v okamžiku soudního rozhodnutí. Teoreticky je možné si představit, že 
                                                 
62 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1817-1818. 
63 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1818. 
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mimořádnou valnou hromady bude svolávat osoba, která již není akcionářem 

společnosti vůbec nebo není akcionářem s kvalifikovaným podílem na základním 

kapitálu podle § 181 odst. 1 ObchZ.         
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5. Oprávnění menšinových akcionářů podle § 182 ObchZ 

 

 V této části se budu zabývat dalšími právy oprávněných menšinových akcionářů, 

která jim vyplývají z ustanovení § 182 ObchZ. Toto ustanovení má vést především k 

„eliminaci důsledků nečinnosti či nekalých praktik představenstva“. 64 Jedná se tedy o 

další mechanismy, které rozšiřují oprávnění dožadovat se svolání mimořádné valné 

hromady podle § 181 ObchZ, které bylo popsáno v předchozí kapitole, jimiž je 

zajišťována ochrana práv akcionářské minority proti zneužití majority ve společnosti. 

 Aktivně legitimováni k uplatnění těchto oprávnění jsou akcionáři, kteří splňují 

podmínku podle § 181 odst. 1 ObchZ, tedy akcionáři s kvalifikovaným podílem na 

základním kapitálu. 

 Těchto práv se oprávnění akcionáři mohou domáhat vůči představenstvu, 

případně vůči dozorčí radě, a stejně jako v § 181 ObchZ, ani v tomto případě obchodní 

zákoník neupravuje obligatorní písemnou formu žádosti. Stejně jako v předchozí situaci 

však nelze jinak, než z důvodu důkazní jistoty, písemnou formu upřednostňovat. 

 

5.1 Oprávnění dožadovat se zařazení určité záležitosti na pořad 

jednání valné hromady 

 

 Toto právo vyplývá menšinovým akcionářům z ustanovení § 182 odst. 1, písm. 

a) ObchZ a úzce souvisí s § 181 ObchZ. Právo dožadovat se zařazení určité záležitosti 

na pořad jednání valné hromady mají oprávnění akcionáři vůči představenstvu, a to za 

podmínky, kdy je každý z navrhovaných bodů odůvodněn nebo doplněn o návrh 

usnesení valné hromady. Otázkou je, zdali lze požadovat doplnění pořadu jednání valné 

hromady i vůči dozorčí radě, jestliže je jejím svolavatelem ona. Tomáš Dvořák se 

domnívá, že „kogentní charakter ust. § 182 obch. z. neumožňuje jeho extenzivní 

rozšiřování výkladem ani cestou analogie.“65 Přesně opačný názor zastává Ivana 

Štenglová, která tvrdí, že „nelze vyloučit analogickou aplikaci uvedeného ustanovení i 

                                                 
64 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 607. 
65 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 234. 
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ve vztahu k dozorčí radě, když dozorčí rada může svolávat valnou hromadu…“66 

Osobně se přikláním spíše k druhému tvrzení. Jak již bylo několikrát zmíněno, smyslem 

těchto ustanovení je především ochrana zájmů menšinových akcionářů, a proto se 

domnívám, že nelze vyloučit přiměřeně extenzivní výklad jejich oprávnění. V případě, 

kdybychom přijali Dvořákovu argumentaci, bylo by pro oprávněné akcionáře nemožné  

domáhat se realizace tohoto práva v situaci, kdy je z jakéhokoliv důvodu svolavatelem 

valné hromady dozorčí rada. To by za situace, kdy zcela legitimně uplatňují své zájmy, 

bylo více než nežádoucí. Dalším důvodem, spíše ekonomickým než právním, hovořícím 

pro možnost domáhat se tohoto práva i vůči dozorčí radě je ten, že jinak by se oprávnění 

akcionáři museli dožadovat svolání mimořádné valné hromady podle § 181 ObchZ, což 

by pro společnost přineslo další, zcela zbytečné náklady na její konání.  

 V praxi je nutné rozlišovat z časového hlediska tři případy, kdy lze uplatnit 

právo na doplnění pořadu jednání valné hromady. Právo lze uplatnit: 

a) před rozesláním pozvánek nebo uveřejněním oznámení o konání valné hromady, 

b) po rozeslání pozvánek nebo uveřejnění oznámení o konání valné hromady ve 

lhůtě 20 dnů před jejím konáním nebo 

c) po lhůtě dle bodu b). 

   

 Ad a)„Pokud žádost dojde představenstvu před odesláním pozvánky nebo 

uveřejněním o konání valné hromady, je představenstvo povinno zařadit projednání 

navržené záležitosti na pořad jednání valné hromady již v pozvánce nebo 

v oznámení.“67 Tento případ je tedy možné považovat za ideální. 

 

 Ad b) Častější však pravděpodobně bude případ, kdy akcionáři teprve po 

obdržení pozvánky chtějí program doplnit. V této situaci musí být jejich žádost 

doručena představenstvu ve lhůtě 20 dnů před konáním valné hromady. Vzhledem 

k tomu, že představenstvo společnosti musí konání valné hromady oznámit v zákonné 

lhůtě nejméně 30 dnů před konáním této valné hromady (§ 184a odst. 2 ObchZ), může 

nastat situace, kdy minoritní akcionáři budou nuceni jednat velice rychle, aby během 

těchto zhruba 10 dnů doručili návrh na doplnění programu jednání valné hromady. 

                                                 
66 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 608. 
67 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1821. 
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Představenstvo pak nejpozději 10 dní před konáním valné hromady, stejným způsobem 

jako valnou hromadu svolalo, uveřejní změnu programu jejího jednání. 

 

 Ad c) Pokud minoritní akcionáři podají žádost na doplnění pořadu jednání valné 

hromady ve lhůtě kratší než 20 dní před jejím konáním, je možné takovýto bod na pořad 

jednání zařadit pouze postupem podle § 185 odst. 4 ObchZ, tedy za účasti a se 

souhlasem všech akcionářů společnosti. Není těžké dovodit, že ve společnosti, která má 

velký počet akcionářů, je takováto změna prakticky nerealizovatelná, protože 

stoprocentní účast všech akcionářů na valné hromadě není příliš pravděpodobná, stejně 

jako získání souhlasu všech akcionářů společnosti. 

 

 Návrh na doplnění pořadu jednání musí být odůvodněn nebo musí být doplněn 

návrhem na usnesení. Stejně jako předchozí požadavek na včasné doplnění pořadu 

jednání, je toto opatření motivováno tím, aby ostatní akcionáři společnosti měli možnost 

na důkladné seznámení se s návrhy, o nichž budou na valné hromadě hlasovat. Pokud 

původní návrh oprávněných akcionářů nebyl odůvodněn, pak jazykovým a logickým 

výkladem je možné dojít k závěru, že do okamžiku jeho doplnění o odůvodnění jím není 

představenstvo vázáno a nevzniká mu tím povinnost pořad jednání a navrhované body 

doplnit. 

 Na rozdíl od ustavení § 181 ObchZ, obchodní zákoník neřeší v tomto ustanovení 

případ, kdy představenstvo poruší svou povinnost a řádně doručenou a odůvodněnou 

žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady nesplní. Jedinou možností pak bude 

využití institutu svolání mimořádné valné hromady oprávněnými akcionáři, protože jak 

jsem již uvedl výše, je prakticky nemožné domoci se změny pořadu jednání přímo na 

valné hromadě. Členové představenstva by pak odpovídali a ručili za vzniklou škodu 

stejným způsobem, jak bylo popsáno v kapitole 4.4.  

 

5.2 Oprávnění požadovat přezkum působnosti představenstva dozorčí 

radou 

 

 Ustanovení § 182 odst. 1, písm. b) ObchZ umožňuje oprávněným akcionářům 

vyzvat dozorčí radu, aby přezkoumala činnost představenstva v záležitostech určených 
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v žádosti, pokud se domnívají, že dozorčí rada neplní svou kontrolní činnost nad 

představenstvem řádně, což je jejím hlavním úkolem (§ 197 odst. 1 ObchZ). Jak 

upozorňuje Jan Dědič, v případě, kdy se na dozorčí radu s žádostí o kontrolu obsahující 

důvodné podezření, že členové představenstva porušují své povinnosti, obrátí jakýkoliv 

akcionář společnosti (tedy i ten, s nekvalifikovaným podílem na základní kapitálu ve 

smyslu § 181 odst. 1 ObchZ), je možné, ba dokonce žádoucí, aby dozorčí rada 

působnost představenstva přezkoumala68. Pokud by se totiž podezření ukázalo jako 

důvodné, není vyloučena odpovědnost členů dozorčí rady za vzniklou škodu z důvodu 

porušení povinnosti vykonávat funkci v dozorčí radě s péčí řádného hospodáře (§ 200 

odst. 3 ObchZ v souvislosti s § 194 odst. 5 ObchZ). 

 Obchodní zákoník dává akcionářům oprávnění se na dozorčí radu obracet, ale 

nijak nespecifikuje, do kdy musí dozorčí rada kontrolu působnosti představenstva 

provést. Domnívám se, že s ohledem na již zmíněnou povinnost péče řádného 

hospodáře, by dozorčí rada měla jednat bez zbytečného prodlení.  

Další otázkou, na kterou Tomáš Dvořák a Jan Dědič odpovídají rozdílně je, zda 

je dozorčí rada povinna oprávněné akcionáře, na jejichž výzvu přezkoumávala 

působnost představenstva, seznámit s výsledky kontrolní činnosti. Dvořák argumentuje 

tím, že pokud by k tomu dozorčí rada povinná nebyla, pak „by se tím nutně významným 

způsobem oslaboval princip ochrany akciové minority…“ 69 a nesouhlasí tak 

s Dědičovým závěrem, že dozorčí rada „je povinna seznámit s výsledky svého šetření 

provedeného na základě žádosti oprávněného akcionáře všechny akcionáře přítomné na 

nejbližší valné hromadě…“70  

 Vzhledem k tomu, že zákon tento problém výslovně neřeší, domnívám se, že je 

nutné argumentovat zásadou ochrany menšinových akcionářů. Dochází tím, že dozorčí 

rada nesdělí konkrétním akcionářům výsledky svého šetření, k porušení této zásady? 

Nebo postačí, když tyto závěry sdělí dozorčí rada na valné hromadě, jak vyplývá z její 

obecné povinnosti? Podle mého názoru, je v tomto případě nutno dát za pravdu Janu 

Dědičovi, protože již tím, že dozorčí rada kontrolní činnost na žádost oprávněných 

akcionářů provede, je výše zmíněný princip naplněn. Za situace, kdy obchodní zákoník 

ukládá dozorčí radě obecnou povinnost seznamovat valnou hromadu s výsledky své 

                                                 
68 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1822. 
69 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 234. 
70 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1822. 
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kontrolní činnosti, není podle mého názoru nutné vytvářet konstrukci nad rámec zákona 

ohledně informování konkrétních žadatelů, kteří informace beztak, pokud se zúčastní 

valné hromady, získají. 

Zákon stejně jako v případě podle písm. a) tohoto odstavce nevytváří žádný 

sankční mechanismus pro případ, kdy dozorčí rada zůstane nečinná a svou zákonnou 

povinnost nesplní. V úvahu tedy přichází odpovědnost členů dozorčí rady za vzniklou 

škodu nebo trestněprávní odpovědnost (konkrétně by se mohlo jednat o úmyslné nebo 

nedbalostní porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TZ, respektive § 

221 TZ). 

 

5.3 Právo požadovat uplatnění nároku na náhradu škody vůči členovi 

představenstva dozorčí radou 

 

 Podle ustanovení  § 182 odst. 1, písm. c) ObchZ mají oprávnění akcionáři právo 

chránit zájmy společnosti a tím i své vlastní zájmy tím, že budou po dozorčí radě 

vyžadovat uplatnění nároku náhrady škody po členovi představenstva, který společnosti 

způsobil škodu, za předpokladu, že škodu neuhradí dobrovolně a představenstvo 

společnosti po něm škodu nevymáhá. Dozorčí rada uplatňuje právo na náhradu škody 

postupem podle § 199 odst. 2 ObchZ71. Na rozdíl od předchozích dvou případů, v tomto 

náleží oprávněným akcionářům právo dále jednat i tehdy, pokud jejich žádosti dozorčí 

rada nevyhoví. Jak upozorňuje Irena Pelikánová „nečinnost dozorčí rady je velmi 

pravděpodobná, protože složení představenstva bývá z hlediska zájmů a osobních 

vztahů obdobné jako složení dozorčí rady“72. V případě, že dozorčí rada zůstane 

nečinná, umožňuje obchodní zákoník oprávněným akcionářům postup podle § 182 odst. 

2 ObchZ, tedy právo podat akcionářskou žalobu jménem společnosti. O tomto institutu 

více v šesté kapitole. 

 Právo podat akcionářskou žalobu je vázáno toliko na nesplnění požadavku 

uplatnit nárok na náhradu škody dozorčí radou. Jediným omezením pro oprávněné 

akcionáře je nutnost uplatnit právo na náhradu škody před uplynutím promlčecí lhůty 

podle § 398 ObchZ. Objektivní promlčecí lhůta je podle tohoto ustanovení 10 let ode 

                                                 
71 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1823. 
72 Pelikánová, I. Komentář k § 182 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. Databáze ASPI. 
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dne, kdy došlo k porušení povinnosti, subjektivní lhůta je čtyřletá (§ 397 ObchZ) a 

začíná běžet ode dne, kdy se poškozený (v tomto případě společnost) dozvěděl nebo 

mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je oprávněný k její nápravě. Čtyřletá lhůta tedy 

začne běžet okamžikem, kdy se společnost alespoň mohla dozvědět o škodě a o osobě, 

která je povinna ji nahradit. Tímto okamžikem může být i moment, kdy se o vzniku 

takové škody dozví oprávněný akcionář.  

 

5.4 Právo ochrany majetkových práv společnosti vůči akcionářům, 

kteří jsou v prodlení se splacením emisního kurzu akcií 

 

 Obchodní zákoník přiznává dále oprávněným akcionářem právo podat 

představenstvu společnosti žádost, aby podalo žalobu vůči akcionáři, který je v prodlení 

se splacením emisního kursu, nebo aby proti tomuto akcionáři uplatnilo postup podle § 

177 ObchZ (tzv. kaduční řízení). Povinnost vymáhat splacení emisního kursu akcií patří 

mezi obecné povinnosti představenstva (§ 177 odst. 3 ObchZ), tudíž by představenstvo 

mělo splacení vymáhat i bez jakékoliv výzvy. Zejména v situaci, kdy kapitálově silný či 

dokonce většinový akcionář nebo samotní členové představenstva budou se splacením 

emisního kursu v prodlení a kdy je tedy velice pravděpodobné, že představenstvo 

nebude mít na postupu podle § 177 odst. 3 ObchZ prakticky žádný zájem, se jeví žádost 

podle § 182 odst. 1, písm. d) ObchZ účelnou.  

 Sporným se jeví, zda je představenstvo společnosti vázáno návrhem 

oprávněných akcionářů, co do způsobu, jakým má proti akcionáři v prodlení 

postupovat. Jan Dědič soudí, že „v žádosti…musí být uvedeno, zda má představenstvo 

vymáhat splacení emisního kursu akcií soudní cestou nebo zda má uplatnit postup podle 

§ 177 ObchZ…“73, čímž by vlastně zavázalo představenstvo k jednomu nebo druhému 

způsobu jednání. Oproti tomu Tomáš Dvořák je toho názoru, že „to, které řešení bude 

představenstvem zvoleno, je plně v jeho kompetenci.“74 V tomto případě se přikláním 

k názoru Tomáše Dvořáka, neboť představenstvo by mělo zvolit takový postup, který 

bude nejvíce vyhovovat zájmům akciové společnosti. Tím, že oprávnění akcionáři 

žádost k představenstvu podají a to jim vyhoví, dojde k naplnění principu ochrany 

                                                 
73 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1823.  
74 Dvořák, T. Akciová společnost a Evropská společnost, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 235.  
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minoritních akcionářů. Ze zákona nevyplývá vázanost představenstva žádostí, dokonce 

ani povinnost menšinových akcionářů vybrat jeden z možných způsobů řešení, přičemž 

účelu a smyslu ustanovení bude dosaženo použitím obou z možných postupů. 

Domnívám se tedy, že bude na uvážení představenstva, aby v každém konkrétním 

případě zvážilo pro společnost nejvhodnější řešení a podle něj jednalo. 

 Stejně jako v ustanovení § 182 odst. 1, písm. c) ObchZ, přiznává obchodní 

zákoník i v tomto případě oprávněným akcionářům právo podat akcionářskou žalobu 

jménem společnosti, pokud představenstvo z jakéhokoliv důvodu a bez zbytečného 

odkladu jejich žádosti nevyhoví.  

 

5.5 Právo přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

 

Vzhledem k tomu, že o problematika odvozené akcionářské žaloby bude 

předmětem následující kapitoly, budu se na tomto místě zabývat úpravou ustanovení § 

182 odst. 3 ObchZ, který oprávněným akcionářům zakládá právo obrátit se na soud, aby 

jmenoval znalce z důvodu přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a 

propojenými osobami podle § 66a odst. 12 ObchZ.  

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami se podle znění § 66a odst. 9 

ObchZ vypracovává pouze ve faktickém koncernu a úprava obchodního zákoníku v § 

66a odst. 12 předpokládá, že každý společník nebo člen ovládané osoby má ve třech 

případech právo požádat soud, aby jmenoval znalce k přezkoumání zprávy o vztazích, a 

to tehdy pokud: 

a) ve zprávě auditora jsou uvedeny výhrady ke zprávě o vztazích, 

b) stanovisko dozorčí rady či jiného obdobného orgánu obsahuje výhradu ke 

zprávě o vztazích, 

c) zpráva o vztazích obsahuje informaci o tom, že ovládané osobě vznikla 

v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění opatření újma a tato újma nebyla 

uhrazena ani nebyla uzavřena dohoda o jejím uhrazení. 

 

V těchto případech se tedy může domáhat jmenování znalce z 

důvodu přezkoumání zprávy o vztazích každý společník, a to do jednoho roku ode dne, 

kdy bylo zveřejněno oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin. Není předmětem 
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této práce rozebírat jednotlivé důvody zakládající vznik práva na jmenování znalce 

soudem, nicméně obchodní zákoník vytváří pro případ akciové společnosti ještě jednu 

speciální možnost, kdy může být k přezkoumání zprávy jmenován znalec. Jedná se o 

případ, kdy se jmenování znalce domáhají akcionáři s kvalifikovaným podílem na 

základním kapitálu, a to i tehdy, pokud není splněna žádná ze tří výše uvedených 

podmínek.  

Ustanovení § 182 odst. 3 ObchZ vyžaduje toliko existenci „závažných důvodů“. 

Jak uvádí Martin Uzsák, „dikce § 182 odst. 3 ObchZ dává širokou možnost vytváření 

soudcovských skutkových podstat…“ 75. Bude tedy záležet na uvážení soudu, zdali 

v konkrétní věci existuje závažný důvod. Oprávněný akcionář „musí uvést skutečnosti a 

navrhnout provedení důkazů k prokázání skutečností, že zpráva o vztazích mezi 

propojenými osobami není úplná nebo pravdivá“ 76. Uzsák jako příklad, ve kterém 

existují závažné důvody pro přezkoumání zprávy o vztazích  znalcem uvádí příklad, kdy 

ovládající osoba má dvě dceřiné akciové společnosti, tyto společnosti budou navzájem 

personálně propojeny a zprávy o vztazích dceřiných společností budou uvádět 

diametrálně odlišná tvrzení. Kupříkladu ve zprávě o vztazích jedné společnosti budou 

zahrnuty koncernové vztahy a smlouvy, zatímco ve zprávě druhé toto nebude vůbec 

zmíněno. 

Řízení o žádosti oprávněných akcionářů je řízením nesporným, na které se 

vztahuje ustanovení § 200e OSŘ. Věcně a místně příslušný pro toto řízení bude krajský 

soud podle sídla ovládané akciové společnosti.  

Na jmenování a odměňování znalce se obdobně použije ustanovení § 59 odst. 3 

ObchZ. Znalec tedy musí být soudem jmenován do 15 dnů od doručení návrhu. 

Odměnu za zpracování znaleckého posudku hradí ovládaná společnost. Oprávnění 

akcionáři se mohou práva na přezkoumání zprávy o vztazích znalcem domáhat v roční 

prekluzivní lhůtě. 

 

 

 

 
                                                 
75 Uzsák, M. Jmenování znalce k přezkoumání ovládací zprávy. Právní rozhledy 2004, č. 5, s. 188.  
76 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 3. díl, Praha: POLYGON, 2002, s. 1824. 
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6. Odvozená akcionářská žaloba  

 

 Odvozená akcionářská žaloba- institut, který je ve francouzském právu 

označován jako žaloba ut singuli nebo v angloamerickém právním světě derivative 

action, je „jeden z nejpotřebnějších mechanismů k reálné ochraně menšinového 

akcionáře a také společnosti“77. V Anglii a USA má tato žaloba již dlouhou historii, 

tamní právní řády ji znají již od počátku 19. století a zejména ve Spojených státech se 

jedná o velmi rozšířený prostředek ochrany práv menšinových akcionářů. Do českého 

právního řádu byla zavedena, jak už bylo řečeno v kapitole 2.2, novelou obchodního 

zákoníku č. 142/1996 Sb. a její úpravu najdeme v ustanovení § 182 odst. 2 ObchZ. 

Akcionářská žaloba je nazývána odvozenou z toho důvodu, že oprávnění akcionáři ve 

stanovených případech žalují jménem nikoliv svým, nýbrž jménem akciové společnosti. 

„Je zřejmé, že toto právo je odvozené od práva společnosti, které je primární.“ 78 Zákon 

v tomto případě vytváří speciální konstrukci zákonného zastoupení. 

 

6.1 Rozdíl mezi odvozenou a individuální akcionářskou žalobou 

 

 Žaloby, které jsou podávány vůči odpovědným členům orgánů společnosti, lze 

obecně rozlišovat na žaloby odvozené (podávané jménem společnosti) a žaloby přímé či 

individuální (podávané jménem akcionáře). „Žaloby podávané poškozenými třetími 

osobami, věřiteli, jsou vždy individuálními žalobami. Ovšem žaloby podávané v zájmu 

akcionářů jsou tu žalobami jménem společnosti, tu žalobami individuálními.“79 

Americké právo preferuje odvozenou žalobu tehdy, pokud v důsledku protiprávního 

jednání vzniká škoda především společnosti, zatímco přímá žaloba je vhodná tehdy, 

pokud škoda postihuje jednotlivého akcionáře nebo skupinu akcionářů. Za typický 

příklad individuální akcionářské žaloby pak v USA považují žalobu na výplatu 

dividendy nebo žalobu akcionáře, který se domáhá nahlédnutí do účetních knih a 

záznamů80. Případná náhrada škody v tomto případě bude náležet právě tomu akcionáři, 

který žalobu podal. 

                                                 
77 Pelikánová, I. Komentář k § 182 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Databáze ASPI. 
78 Důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích, s. 60. 
79 Mestre, J. Francouzské obchodní právo. Praha: ORAC, 2002, s. 117. 
80 Hamilton, R. W. The Law of Corporations. St. Paul: West Publishing Co., 1996, s. 459. 
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 Oproti těmto případům je třeba odlišovat situace, kdy členové orgánu 

společnosti způsobí z jakéhokoliv důvodu společnosti jako takové škodu a společnost, 

respektive orgán, který za společnost jedná, náhradu této škody nevymáhá. Právo pak 

připouští, aby akcionáři společnosti jejím jménem žalovali o náhradu škody provinivší 

se členy představenstva. Je však důležité zmínit, že pokud soud přizná náhradu škody, 

pak tato bude náležet společnosti81. Jak uvádí Mestre, tato konstrukce chrání společnost 

před nešikovnými správci, kteří by jinak společnost mohli zruinovat. 

 Robert Hamilton uvádí, že institut odvozené akcionářské žaloby je 

odůvodnitelný zejména třemi argumenty. Zaprvé zamezuje podávání nadměrného 

množství žalob domáhající se stejného nároku jménem akcionářů společnosti. Podání 

jedné žaloby jménem společnosti tedy zamezí více žalobám ze strany akcionářů82. 

Zadruhé tím, že náhrada škody náleží společnosti, zajišťuje ochranu její a 

zprostředkovaně také ochranu všech akcionářů společnosti, čímž je dále podpořen první 

argument. A konečně zatřetí, tento mechanismus chrání zájmy věřitelů a ostatních 

akcionářů společnosti před rozptýlením majetku společnosti.         

  

6.2 Česká úprava odvozené akcionářské žaloby 

 

Ani české právo nevylučuje podání přímé žaloby akcionářem kupříkladu na 

vyplacení dividendy. Předmětem této kapitoly však bude úprava žaloby odvozené. 

Ustanovení § 182 odst. 2 ObchZ umožňuje oprávněným akcionářům, aby 

jménem společnosti uplatnili nárok na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu 

akcií, a to tehdy, pokud tak neučiní dozorčí rada nebo představenstvo společnosti na 

žádost akcionáře podle § 182 odst. 1, písm. c) nebo písm. d) ObchZ.  

 Během svého rozhodování bude soud zkoumat, zdali akcionář nebo akcionáři, 

kteří podávají jménem společnosti žalobu, splňují zákonný požadavek kvalifikovaného 

podílu na základním kapitálu podle § 181 odst. 1 ObchZ a dále také to, zdali byla 

podána žádost k dozorčí radě nebo k představenstvu podle § 182 odst. 1, písm. c) nebo 

písm. d) ObchZ. Co se týče aktivní legitimace ve sporu z hlediska kvalifikovaného 

                                                 
81 „Any money recovery is paid into the corporate treasury.“ Toto mimo jiné konstatoval soud ve věci 
Zapata Corporations v Maldonado (Del) 430 A2d 779 (1981). Anderson, Fox and Tworney. Business 
Law. UCC Comprehensive Volume- Revised Edition, South-western publishing Co., 1987, s. 857. 
82 Robert Hamilton píše: „it avoids multiplicity of suits“. Hamilton, R. W. The Law of Corporations. St. 
Paul: West Publishing Co., 1996, s. 461. 
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podílu na základním kapitálu, domnívám se, že i v tomto případě je nutné použít závěr 

usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 657/2001, který konstatuje 

mimo jiné to, že kvalifikovaný podíl musí mít oprávněný akcionář jednak v okamžiku 

podání žádosti ke svolání mimořádné valné hromady (v tomto případě v okamžiku 

podání žaloby) k soudu a také v době rozhodnutí soudu. Pokud v průběhu řízení na 

určitý časový úsek kvalifikovaný podíl ztratí, ale posléze jej opět nabude, je možné, aby 

soud žalobě vyhověl.  

 Stejně tak se domnívám, že i v případě změny osoby akcionáře platí stejné 

zásady, jaké byly popsány v kapitole o svolání mimořádné valné hromady (viz 

podkapitola 4.4). Pokud tedy akcionář vyzval představenstvo nebo dozorčí radu podle § 

182 odst. 1, písm. c) nebo d) ObchZ, ale po této výzvě převedl akcie na jinou osobu, 

pak má tato osoba právo podat akcionářskou žalobu jménem společnosti, aniž by sama 

výzvu učinila, což vyplývá z § 156a odst. 1 ObchZ. V případě, že ke změně vlastnictví 

akcií dojde v průběhu řízení, pak je právní nástupce akcionáře oprávněn v řízení 

pokračovat namísto původního akcionáře83. 

 Ke splnění požadavku aktivní legitimace k podání akcionářské žaloby, je nutné 

prokázat, že oprávněný akcionář požádal dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu 

škody nebo představenstvo o jednání ve věci splacení emisního kursu akcií. Důvod 

tohoto požadavku, jak upozorňuje Dalibor Grůza, je dvojí84. Za prvé se jedná o podporu 

centralizovaného řízení společnosti a za druhé jde o opatření potlačující neoprávněné, 

„ranařské“ žaloby. První důvod odpovídá principu řízení společnosti jeho 

představenstvem, respektive dozorčí radou a nikoliv samotnými akcionáři, a jak říká 

Grůza „zda žalovat či nikoliv, je totiž v konečném důsledku záležitostí podnikatelského 

úsudku ředitelů“85. Druhý má zamezit podávání žalob, které by zcela zbytečně a 

bezdůvodně zatěžovaly akciovou společnost. 

 Akcionářskou žalobu jménem společnosti podle obchodního zákoníku jsou tedy 

kvalifikovaní akcionáři oprávněni podat ve dvou případech: 

a) z důvodu uplatnění náhrady vůči členovi představenstva a 

                                                 
83 Tuto zásadu mimochodem výslovně předpokládá § 365 odst. 2 návrhu zákona o obchodních 
korporacích. 
84 Grůza, D. Odvozená akcionářská žaloba, Všehrd, 1996/1997, č. 1, s. 27. 
85 Grůza, D. Odvozená akcionářská žaloba, Všehrd, 1996/1997, č. 1, s. 27. 
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b) z důvodu uplatnění nároku na splacení emisního kursu akcií vůči akcionáři, 

který je s tímto v prodlení. 

 

 Ustanovení § 182 odst. 2 ObchZ výslovně konstatuje, že pouze akcionáři, kteří 

žalobu podali nebo osoba jimi zmocněná, může disponovat s žalobou, a to i přesto, že 

jak již bylo několikrát zmíněno, je žaloba podávána jménem společnosti a oprávnění 

akcionáři jsou jejími zákonnými zmocněnci. Toto opatření tedy zakazuje představenstvu 

stažení žaloby v případech, kdy je žaloba směřována proti jeho členovi. 

 

 Ad a) V tomto řízení bude věcně příslušný krajský soud (§ 9 odst. 3, písm. h) 

OSŘ), pro místní příslušnost bude rozhodující bydliště člena představenstva, proti 

němuž je žaloba jménem společnosti směřována (§ 85a OSŘ), ale oprávněnému  

akcionáři je podle § 87 písm. b) OSŘ umožněno, aby žalobu podal u soudu, v jehož 

obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody. V tomto případě by 

se jednalo o krajský soud, v jehož obvodu má akciová společnost sídlo. Občanské právo 

procesní hovoří o takzvané místní příslušnosti dané na výběr.  

 Jelikož se jedná o řízení o náhradu škody, budou se na toto řízení vztahovat 

obecná ustanovení občanského soudního řádu pro průběh řízení (§ 79 a následující 

OSŘ) . Účastníky tohoto řízení bude společnost, zastoupená oprávněnými akcionáři 

jakožto zákonnými zástupci a člen představenstva, který způsobil společnosti škodu.    

 

 Ad b) Toto řízení se na rozdíl od předchozího bude řídit ustanovením § 200e 

OSŘ, neboť spory o splacení emisního kursu akcií lze podřadit pod ustanovení § 9 odst. 

3, písm. g) OSŘ. Z tohoto důvodu bude věcně a místně příslušný krajský soud, ve 

kterém má akciová společnost sídlo, a který je tedy jejím rejstříkovým soudem. 

Vzhledem k zařazení pod § 9 odst. 3, písm. g) OSŘ86, nelze v tomto případě souhlasit se 

závěrem, že „o věci nemusí soud nařizovat jednání, ledaže by bylo potřebné svolat 

jednání k provedení nezbytných důkazů“87. Jazykovým, respektive logickým výkladem 

za pomoci argumentu a contrario lze totiž dojít k závěru, že jednání musí být vždy 

                                                 
86 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl., 7. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2006, s.35.  
87 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 609. 



    47 

nařízeno. Ustanovení § 200e odst. 4 OSŘ nezařazuje § 9 odst. 3, písm. g) OSŘ mezi ty 

případy, kdy lze rozhodnout bez nařízení jednání. Účastníky řízení bude společnost, 

která bude zastoupená na základě zákona oprávněnými akcionáři a akcionář 

(upisovatel), který je v prodlení se splacením emisního kursu akcií.  

 Z výše uvedeného je zřejmé, že akcionáři se svou žalobou mohou domáhat 

toliko splacení emisního kursu akcií na akcionáři, který je s tímto v prodlení. Sami 

nemohou uplatnit kaduční řízení podle § 177 ObchZ o vyloučení tohoto akcionáře ze 

společnosti. K tomuto je oprávněno pouze představenstvo.   

     

6.3 Náklady řízení  

 

 Náklady tohoto řízení ponese společnost, protože bylo žalováno jejím jménem a 

akcionář byl pouze jejím zákonným zástupcem. V případě, že ne všechny náklady 

budou společnosti nahrazeny v rámci občanskoprávního řízení, může se společnost, 

popřípadě opět akcionáři s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu, dožadovat 

jejich náhrady na tom členovi představenstva, proti němuž bylo soudní řízení o náhradu 

škody vedeno, a to podle obecných ustanovení obchodního zákoníku o náhradě škody. 

 Společnost je také povinna zaplatit soudní poplatek ohledně žaloby, kterou jejím 

jménem podal akcionář proti členu představenstva případně proti akcionáři, který je 

v prodlení se splacení emisního kursu akcií. „Jestliže jej zaplatí sám společník, žalující 

jménem společnosti, jedná se o bezdůvodné obohacení společnosti.“88 I když se judikát, 

z něhož autoři komentáře čerpali, týká společnosti s ručením omezeným a v komentáři 

je také uveden k ustanovení § 131a ObchZ, který upravuje žalobu jménem společnosti o 

náhradu škody proti jednateli v tomto typu obchodní společnosti, domnívám se, že není 

důvodu, proč by nešlo výše zmíněný soudní závěr vztáhnut také na žalobu 

akcionářskou.  

  

    

  

                                                 
88 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 428. 
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7. Práva menšinových akcionářů v návrhu zákona o 

korporacích 

 

 V této kapitole se budu zabývat akcionářskými právy, které byly předmětem 

předchozích tří kapitol ve znění návrhu zákona o obchodních společnostech a 

družstvech. Krátce se zastavím také u navrhovaného zavedení kumulativního hlasování.  

 

7.1 Práva kvalifikovaných akcionářů 

 

 „V souladu s dosaženým stavem práv v ČR a v Evropě zachovává nový zákon 

vyšší míru ochrany pro tzv. akciovou minoritu.“89 Míra účasti představující 

kvalifikovaný podíl na základním kapitálu zůstala nezměněna. Kvalifikovaným 

akcionářem je tedy i podle návrhu zákona ten, kdo vlastní akcie o jmenovité hodnotě 

dosahující alespoň 3% ve společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 milionů 

Kč, respektive dosahující alespoň 5%, pokud je základní kapitál nižší než 100 milionů 

Kč. Takováto výše procentního podílu na základním kapitálu odpovídá požadavku 

článku 6.2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES, který stanovuje, že 

podíl, na který jsou vázána některá práva nesmí překročit 5% základního kapitálu.  

 Co se týče práv přiznávaných vládním návrhem akcionářské minoritě, jejich 

výčet je prakticky stejný jako v současném obchodním zákoníku. Jedná se o právo žádat 

představenstvo o svolání valné hromady, právo žádat soud o zmocnění ke svolání valné 

hromady, právo doplnit program valné hromady o navrhované body a právo žádat 

dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva. Tato oprávnění jsou 

totožná s právy podle ustanovení § 181 a § 182 ObchZ. O žádosti na uplatnění nároku 

na náhradu škody vůči členovi představenstva nebo dozorčí rady bude pojednáno 

v podkapitole o akcionářské žalobě. 

V navrhované právní úpravě lze nalézt i několik změn, které mění nebo 

upřesňují oprávnění kvalifikovaných akcionářů. V ustanovení § 368 odst. 3 ZoOK je 

výslovně zakotven zákaz zúžení práv kvalifikovaných akcionářů stanovami, který 

v současném obchodním zákoníku nebyl a bylo nutné k němu dojít výkladem. Stejně 

                                                 
89 Důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích, s. 61. 
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tak v navrhovaném ustanovení § 371 odst. 3, věta poslední ZoOK, jsou výslovně řešeny 

náklady soudního řízení v případě neopodstatněného návrhu na svolání valné hromady. 

V takové situaci tyto náklady nesou kvalifikovaní akcionáři.  

Kvalifikovaným akcionářům v ovládané nebo ovlivněné společnosti je návrhem 

zákona přiznáno též právo požádat soud k přezkoumání zprávy o vztazích, a to tehdy, 

pokud se domnívají, že tato zpráva nebyla vypracována správně (§ 86 odst. 1 ZoOK). 

Stejně jako platná a účinná úprava obchodního zákoníku, předpokládá tedy i návrh 

zákona o korporacích právo těchto akcionářů domoci se přezkoumání zprávy o vztazích 

znalcem i z jiného důvodu, než z jakého je toto právo přiznáváno všem akcionářům 

společnosti. Domnívám se, že navrhované znění „zpráva nebyla vypracována správně“ 

se víceméně kryje se současným zněním „jsou-li pro to závažné důvody“ (§ 182 odst. 3 

ObchZ). 

 

7.2 Akcionářská žaloba podle návrhu zákona o obchodních 

korporacích 

 

 Největší změnou, kterou předpokládá návrh zákona o obchodních korporacích je 

pak konstrukce akcionářské žaloby. V současné úpravě obchodního zákoníku, jak již 

bylo uvedeno, mohou tohoto institutu využít pouze akcionáři s kvalifikovaným podílem 

na základním kapitálu. Návrh zákona přichází s konstrukcí, díky níž by akcionářskou 

žalobu mohl podat jakýkoliv akcionář společnosti, bez ohledu na jeho podíl na 

základním kapitálu, čímž by odvozená akcionářská žaloba přestala spadat mezi práva 

akcionářů s kvalifikovaným podílem. „Z důvodu vyšší ochrany akcionářů se oprávnění 

žalovat přímo akcionářem přesouvá do oblasti obecných akcionářských práv.“ 90 Přesto 

zákon z logiky věci, případně za pomoci argumentu a fortiori připouští společnou 

žalobu více akcionářů, tedy tzv. class action. 

 Úpravu odvozené akcionářské žaloby návrh zákona zpřesňuje a rozšiřuje. Stejně 

jako právní úprava obchodního zákoníku, předpokládá návrh domáhat se náhrady škody 

proti členovi představenstva a domáhat se splacení emisního kursu akcií proti tomu 

akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením. Nově však obsahuje právo domáhat se 

náhrady škody vůči členu dozorčí rady a dále výslovně stanovuje, že akcionářskou 

                                                 
90 Důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích, s. 60. 
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žalobou na náhradu škody lze podat také v případě, pokud újmu společnosti způsobí 

ovládající nebo vlivná osoba (§ 364 odst. 3 ZoOK). Podle ustanovení § 364 odst. 4 

ZoOK je nutno za člena představenstva nebo dozorčí rady, případně za ovládající nebo 

vlivnou osobu považovat i toho, kdo již v tomto postavení není, ale byl jí v okamžiku 

vzniku škody. 

 Návrhem zákona je zachována podmínka učinit před samotným podáním 

akcionářské žaloby výzvu vůči dozorčí radě, případně vůči představenstvu. „Ti mají, 

z povahy kvality jejich péče, možnost žalobu podat sami a nezatěžovat tím akcionáře.“91 

Teprve pokud orgán společnosti, který výzvu obdržel sám, neuplatní právo na náhradu 

škody nebo nebude činný ve věci splacení emisního kursu akcií akcionářem v prodlení, 

může akcionář uplatnit toto právo žalobou sám.  

 Důvodová zpráva hovoří také o tom, že akcionáři nemají povinnost jménem 

společnosti žalovat. Jedná se pouze o jejich odvozené soukromé právo, které 

nevylučuje, aby se akcionář s orgánem společnosti dohodl jinak v případě, že tento jeho 

výzvě nevyhoví. Zde je nutné připomenout, že takováto dispozice s žalobním právem 

nesmí být zneužita v osobní prospěch akcionáře. S ohledem na to, že případná náhrada 

škody je náhradou pro společnost, je nežádoucí, aby se akcionář s orgánem společnosti 

domluvil tak, aby nepodání žaloby, případně její stažení, přineslo akcionáři majetkový 

prospěch. Proto je třeba tuto soukromoprávní dispozici regulovat právními principy a 

zásadami na nichž stojí soukromé právo. 

 Navrhovaný zákon o obchodních korporacích také mění promlčecí lhůtu pro 

podání akcionářské žaloby. Zatímco podle současného obchodního zákoníku dojde 

k promlčení práva podat žalobu v subjektivní lhůtě 4 let, nejpozději však v objektivní 

lhůtě 10 let, tak navrhovaný zákon o obchodních korporacích předpokládá subjektivní 

promlčecí lhůtu tříletou podle běžné úpravy občanského zákoníku a objektivní lhůtu 4 

roky. Jak uvádí důvodová zpráva navrhovaného zákona, tato úprava reflektuje právní 

zásadu vigilantibus iura. 

 

 Krátkou poznámku si zaslouží kumulativní hlasování, které návrh zákona 

předpokládá pro volbu členů orgánů společnosti. Vedle rozšíření práva podat 

akcionářskou žalobu pro všechny akcionáře společnosti, se jedná o předpokládanou 

                                                 
91 Důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích, s. 60. 
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druhou větší změnu v oblasti práv a povinností akcionářů. Kumulativní hlasování by 

nemělo mít obligatorní charakter, stanovy společnosti ho mohou vyloučit. Přestože o 

jeho zavedení již bylo několikrát uvažováno92, současný obchodní zákoník ho nezná. 

 Tento typ hlasování, známý především v angloamerické právní kultuře, 

umožňuje určitým skupinám akcionářů, zejména menšinovým, ovlivnit složení orgánů 

společnosti. Pro účely kumulativního hlasování je počet hlasů akcionáře určen tak, že 

počet jeho hlasů je vynásoben počtem volených členů. V rámci samotného hlasování 

pak akcionář může využít libovolného počtu svých hlasů (tedy i všechny) a tím prosadit 

zvolení „svého“ zástupce. Ten je pak odvolatelný pouze se souhlasem většiny osob, 

které hlasovaly pro jeho zvolení. Je však důležité zmínit to, že zvolený člen v orgánu 

musí zastupovat zájmy společnosti a nikoliv pouze zájmy menšiny. Přesto se 

domnívám, že v případě zavedení tohoto způsobu hlasování do praxe, by došlo k 

dalšímu posílení práv menšiny v akciové společnosti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Eliáš, K. Akciová společnost. Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha: Linde, 2000, s. 191. 
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8. Zneužití práv93 menšinovými akcionáři 

 

 Obecně lze považovat za přirozené, že v rámci účasti v akciové společnosti 

každý akcionář prosazuje a hájí především své vlastní zájmy. „Právo nemůže usilovat o 

nic víc než o to, aby tyto zájmy byly co do způsobu i cíle prosazovány souladně 

s principy praktické morálky“94. K tomuto cíli také slouží akcionářská oprávnění, 

případně práva přiznávaná menšinovým akcionářům, která katalog běžných práv dále 

rozšiřují. Každý akcionář má však vůči společnosti také povinnost loajality, která, jak 

uvádí Stanislava Černá, platí v každém soukromoprávním vztahu95. Povinnost loajality 

se v případě akciové společnosti odvíjí od zakladatelské smlouvy či stanov společnosti, 

které zakládají vztah mezi akcionářem a společností. Tuto povinnost jsou pak povinni 

dodržovat všichni akcionáři, přičemž loajalita se týká jak vztahů mezi akcionáři 

navzájem, tak mezi akcionáři a akciovou společností.  

 Jedním z ustanovení konkretizující povinnost loajality akcionáře, je ustanovení § 

56a ObchZ. První odstavec tohoto paragrafu říká, že zneužití většiny stejně jako 

menšiny hlasů je ve společnosti zakázáno. Smyslem je „postihnout všechny případy 

zneužití práv, a to jak většinových, tak i menšinových společníků…“ 96. Tento paragraf 

tedy představuje základní korektiv chování a jednání akcionářů. Je pravděpodobné, že 

častěji se zneužívání svého postavení budou dopouštět akcionáři většinoví, přesto není 

vyloučeno takovéto neoprávněné jednání zástupců z řad akcionářské minority.  

 Předtím než přistoupím k tomu, jakým způsobem svá práva mohou zneužívat 

menšinoví akcionáři, je třeba obecně stanovit, kdy se bude jednat o zneužití práva. 

V souladu se zásadou, že zneužití práva není jeho výkonem, souhlasím s Vlastimilem 

Piherou, který tvrdí, že „k porušení pravidel dojde v případě, kdy se akcionář pokusí 

dosáhnout výhody, popř. jiného cíle, kterých nedosahuje realizací některého 

                                                 
93 Vzhledem k tomu, že sousloví „zneužití práv“ je ve své podstatě protimluv, je na tomto místě vhodné 
citovat Antonína Kandu: „Právo končí tam, kde začíná zneužití. Je skutečně otázka, zda lze mluvit o 
právu tam, kde se vlastně někdo dopouští protiprávního úkonu, neboť porušuje právní normu, která 
stanoví zákaz zneužití práva. To, co je dovoleno právní normou, je právo, ale co dovoleno není, je nutně 
non právo…zneužití práva je výkonem práva jen zdánlivě.“ Kanda, A. K problematice zákazu zneužívání 
subjektivních práv. Právník, 1970, č. 9, s. 776-777.  
94 Eliáš, K. Mala herba cito crescit. Bulletin advokacie, 2000, č. 5, s. 11. 
95 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 185. 
96 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 218. 
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akcionářského práva, ale jiným způsobem“ 97. V případech zneužití práv menšinovými 

akcionáři půjde tedy zejména o situace, které se po formální stránce budou jevit jako 

výkon akcionářských práv (například žaloba na prohlášení neplatnosti usnesení valné 

hromady), ve své podstatě se však bude jednat o šikanózní zneužívání práva, kterému 

v souladu s § 265 ObchZ nelze přiznat právní ochranu, a to z důvodu rozporu 

s poctivým obchodním stykem. To, jestli se jedná o oprávněný výkon akcionářských 

práv, pak bude záležet na posouzení každého jednotlivého případu. V případě 

neoprávněného výkonu lze dojít k závěru, že „stejně jako je zapotřebí chránit akcionáře 

menšinového, je třeba chránit i ostatní akcionáře a třetí osoby před možným zneužitím 

práva…“ 98. Mezi citované třetí osoby je možné zařadit mimo jiné i akciovou 

společnost samotnou. 

  

8.1 Způsoby zneužívání práv menšinovými akcionáři 

 

 Karel Eliáš ve svém článku99 poukazuje zejména na dva způsoby, pomocí 

kterých může docházet ke zneužívání oprávnění menšinových akcionářů. Jedná se o 

opakované žádosti o svolání mimořádné valné hromady a o žalobu na neplatnost 

usnesení valné hromady. 

 Jak již bylo napsáno ve čtvrté kapitole, mají akcionáři splňující podmínky § 181 

odst. 1 ObchZ právo na svolání mimořádné valné hromady s jimi navrženým 

programem jednání. Jestliže jim představenstvo nevyhoví, soud může tyto akcionáře na 

jejich žádost ke svolání valné hromady zmocnit. V situaci, kdy oprávněný akcionář 

opakovaně žádá o svolání mimořádné valné hromady (byť pro společnost se zcela 

zbytečným a nesmyslným pořadem jednání a s hlavním motivem způsobit společnosti 

náklady a tím působit na představenstvo), je možné si teoreticky představit, že tímto 

donutí představenstvo společnosti ke splnění pro něj výhodného, avšak jinak 

nezákonného požadavku. Jak uvádí Eliáš, je možné, že představenstvo po svolání 

několika valných hromad akcionáři v jeho požadavku ustoupí, a to z důvodu eliminace 

nákladů společnosti. 

                                                 
97 Pihera, V. K obecným limitům akcionářských práv. Právní rozhledy, 2007, č. 10, s. 363. 
98 Dědič, J. Novela obchodního zákoníku a problematika menšinových akcionářů. Obchodní právo, 1996, 
č. 5. 
99 Eliáš, K. Mala herba cito crescit. Bulletin advokacie, 2000, č. 5, s. 12. 
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 Druhým případem, kterým je možné zneužívat oprávnění přiznávaná zákonem 

menšinovým akcionářům, je podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady. 

V případě podání této žaloby akcionář může postavit společnost do stavu nejistoty, 

neboť není zřejmé, jak soud rozhodne a jak dlouho bude rozhodovat. Toto právo lze 

považovat za právo velice silné, neboť ho může využít kterýkoliv z akcionářů bez 

ohledu na jeho podíl na základním kapitálu společnosti. Zákon sice omezuje uplatnění 

tohoto práva, a to z hlediska důvodu podání žaloby (viz § 183 odst. 2 ObchZ s odkazem 

na § 131 odst. 3 ObchZ), přesto jak říká Miroslava Bartošíková, je třeba si položit 

otázku „zda onen akcionář (zpravidla držící jednu akcii) opravdu věří, že je v právu a 

že využívá svého práva minoritního akcionáře, anebo spíše jde o vědomé, zvrácené či 

„perverzní“ využívání znalostí práva minoritního akcionáře?“100 V případě, že 

odpovíme na druhou část otázky kladně, nelze vyloučit závěr Karla Eliáše v již 

citovaném článku, že akcionář kalkuluje s jakýmsi „výpalným“ za stažení podané 

žaloby. 

 Jak jsem již zmínil dříve, uvedená jednání jsou v rozporu s poctivým obchodním 

stykem podle obchodního zákoníku, respektive v rozporu s dobrými mravy ve smyslu 

občanského zákoníku. Následkem neoprávněné žádosti o soudní zmocnění ke svolání 

valné hromady, respektive neoprávněné žaloby na neplatnost usnesení valné hromady, 

by mělo v prvé řadě být zamítnutí takové žádosti nebo žaloby soudem. „Náš 

předválečný Nejvyšší soud však v několika svých rozhodnutích vyslovil zásadu, že 

v těchto případech není vyloučen ani nárok na náhradu škody (dnes srov. § 424 

ObčZ).“101 

 Jistě je možné si představit i více způsobů jak mohou (nejen) menšinoví 

akcionáři svých práv zneužívat. Vytváření dalších konstrukcí však rozhodně není 

smyslem této kapitoly. 

 

 

 

 

                                                 
100 Bartošíková, M. Využití, či zneužití práva minoritního akcionáře? Právní rádce, 2004, č. 4, s. 1. 
101 Eliáš, K. Mala herba cito crescit. Bulletin advokacie, 2000, č. 5, s. 19. 
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Závěr 

 

 Ve své práci jsem se zabýval ochranou menšinových akcionářů z hlediska 

oprávnění vyplývající z ustanovení § 181 a § 182 ObchZ. Jedná se o ustavení, která 

akcionářům s kvalifikovaným podílem umožňují žádat svolání mimořádné valné 

hromady k projednání jimi navržených záležitostí a dále právo žádat doplnění programu 

valné hromady, žádat přezkoumání působnosti představenstva dozorčí radou, žádat 

uplatnění nároku na náhradu škody vůči členu představenstva, žádat splacení emisního 

kursu akcií po akcionáři, který je s tímto v prodlení, právo podat akcionářskou žalobu a 

v neposlední řadě právo na přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

znalcem. 

 Jednou z právních zásad je, že pokud se v právním řádu objevují normy, které 

byly přijaty za účelem ochrany určité skupiny osob, pak tyto normy musí být 

interpretovány v jejich prospěch. Tedy tak, aby se těmto osobám předpokládané 

ochrany skutečně dostalo. Tento princip by měl samozřejmě platit i v oblasti ochrany 

akcionářské minority.  

 Domnívám se, že v rámci práv, na která jsem se ve své práci zaměřil, je 

menšinovým akcionářům poskytována ochrana na vysoké úrovni. Tomuto závěru svědčí 

i fakt, že připravovaný zákon o obchodních společnostech a družstvech představuje 

v podstatě, až na dvě výjimky, právní kontinuitu v oblasti práv a povinností akcionářů. 

Novelizace obchodního zákoníku přinesly upřesnění jednotlivých práv tak, aby 

nedocházelo k interpretačním problémům.  

 Oprávnění žádat svolání mimořádné valné hromady dává menšinovým 

akcionářům možnost, jak ovlivnit, respektive kontrolovat chod akciové společnosti. 

Nejvyšší soud České republiky v několika svých judikátech upřesnil výklad ustanovení 

§ 181 ObchZ, čímž zvýšil právní jistotu jak jednotlivých akcionářů, tak společnosti jako 

takové. Především konstatování zásad, že krátké pozbytí rozhodného podílu na 

základním kapitálu v průběhu řízení, nemusí nutně vést k zamítnutí žádosti o svolání 

mimořádné valné hromady za předpokladu, že akcionář nebo akcionáři potřebný podíl 

do okamžiku soudního rozhodnutí opět nabudou nebo stanovení toho, co lze a co 

nikoliv považovat za změnu programu menšinovými akcionáři, považuji za důležité 

upřesnění smyslu zákona Nejvyšším soudem.    
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 Velice silným právem je takzvaná akcionářská žaloba, zavedená do obchodního 

zákoníku novelou č. 142/1996 Sb. V navrhovaném znění zákona o obchodních 

korporacích a družstvech je právo podat akcionářskou žalobu poskytnuto všem 

akcionářům společnosti, přičemž jejich podíl na základním kapitálu společnosti není 

rozhodný. Tím by došlo k výraznému posílení ochrany menšinových akcionářů. 

Vzhledem k tomu, že v návrhu je právo podat akcionářskou žalobu zachováno  v zásadě 

pro stejné případy jako podle stávajícího obchodního zákoníku a také k tomu, že 

oprávnění je vázáno na předchozí výzvu vůči představenstvu společnosti nebo dozorčí 

radě, domnívám se, že rozšíření tohoto práva na všechny akcionáře by vzhledem 

k ochraně drobných akcionářů, ale i samotné společnosti, bylo dobrým krokem. Bude 

zajímavé sledovat, zdali rozšíření práva podat žalobu jménem společnosti, bude 

zachováno i v samotném textu zákona schváleném Parlamentem České republiky.  

 Stejně tak je otázkou i to, zdali ve výsledném znění zákona, bude zachováno 

kumulativní hlasování pro volbu členů orgánů společnosti.  
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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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Abstract (The protection of minority shareholders´ rights) 

 

 The theme of this thesis is the protection of minority shareholders´ rights. This 

problem of joint-stock companies is very comprehensive. So that this thesis is focused 

on rights belonging to shareholders with qualified share in stated capital of company 

which are situated in § 181 and § 182 in the Czech Commercial Code. The thesis 

consists of eight chapters. 

 In the first chapter the comment of basic terms connecting to this topic is 

presented.  The term of joint-stock company and its characteristic features are briefly 

engaged. Further the terms shareholder and minority shareholder are specified. 

 The second chapter is focused on historical development of minority 

shareholders´ rights from 1991 when the Commercial Code was enacted to the future. 

Special attention is given to amendments to the Commercial Code by Acts No. 

142/1996 Coll., No. 370/2000 Coll. and No. 420/2009 Coll. 

 In the third chapter the general comment about reasons of protection of minority 

shareholders´ rights is given and areas of protection of these shareholders are 

specialized.  

The fourth chapter is concentrated on the right of minority shareholders to 

convence an extraordinary general meeting to discuss the program which is suggested. 

The Supreme Court of the Czech Republic has a relatively rich judicial decisions to this 

topic. 

 The next part is about other rights according to minority shareholders with 

qualified share in stated capital of company by the Commercial Code. These rights are 

situated in provision § 182 in the Czech Commercial Code.      

 The independent chapter analyzes derivative action when the shareholder is 

suing as a champion of the company. The shareholder claims enforcement of damages 

against member of the board of directors or payment of share price by shareholder in 

delay with it.  
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 The seventh chapter is focused on minority rights in wording of drafted Business 

Companies and Cooperatives Act which is prepared as a part of private law re-

codification in the Czech Republic. The regularization de lege lata and de lege ferenda 

is compared there. 

 The last chapter shows the possibility of abusing minority shareholders´ rights. 

Abusing of rights is very undesirable phenomenon which has negative influence on 

function of the whole joint-stock company.  

 

Key words: minority shareholder, extraordinary general meeting, derivative action    

  

  

 


