Resumé

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo postihnout právní povahu akcií a
zmapovat jejich členění podle druhů. U obou těchto problematik byl vždy nastíněn
historický vývoj, vyložena jejich pozitivní právní úprava a opomenuty nebyly ani
legislativní návrhy budoucí rekodifikace soukromého práva. Význam akciových
společností neustále roste, o čemž svědčí i každoroční nárůst jejich počtu nejen na
území České republiky. I to byl jeden z důvodů, proč jsem zvolil právě toto téma práce.
Diplomová práce je rozdělena na pět hlavních kapitol. První kapitola je úvodní a
poskytuje tak teoretický základ pro kapitoly následující. Je rozdělena na tři podkapitoly.
První z nich krátce popisuje historický vznik akciových společností jako jedné
z právních forem obchodních společností. Následující dvě podkapitoly se poté zabývají
základní právní charakteristikou akciové společnosti a jejího základního kapitálu.
Kapitola druhá se zaměřuje především na zařazení akcie v rámci cenných
papírů. Tato kapitola je rozdělena na čtyři podkapitoly. Druhá podkapitola se snaží
především nalézt definici cenných papírů, která by dopadala jak na akcie v listinné
podobě, tak na akcie zaknihované. Třetí poté analyzuje samotnou právní povahu akcie.
Závěrečná podkapitola klasifikuje akcii v rámci všech cenných papírů.
Třetí kapitola práce se zabývá souborem práv, která jsou s akcií spojena. Čtyři
podkapitoly pojednávají jak o základních právech majetkových, tak i nemajetkových.
V závěru je poté zmíněna problematika samostatně převoditelných práv.
Nejrozsáhlejší kapitolou práce je pak kapitola čtvrtá, která je zaměřena na
členění akcií dle druhů. Je rozdělena na dvě základní části, část obecnou a část
zahrnující již konkrétní druhy. V obecné části jsem popsal především historický vývoj
druhů akcií na našem území před rokem 1989 a po něm. Zároveň jsou zmíněny
podstatné změny obsažené ve vládním návrhu zákona o obchodních korporacích.

V druhé části jsou zmapovány akcie kmenové, prioritní, úrokové, zaměstnanecké a
akcie se zvláštními hlasovacími právy. U posledně zmíněných není pochopitelně
opomenuta příslušná judikatura Evropského soudního dvora.
Závěrečná pátá část diplomové práce je věnována aktuálním zahraničním
úpravám druhů akcií. Pro tuto část byla zvolena úprava německá, francouzská a britská.
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