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ABSTRAKT 

Squeeze-out představuje moderní právní mechanismus umožňující tzv. 

hlavnímu akcionáři docílit stavu označovaného jako „going private“. Tedy 

výlučného vlastnictví všech účastnických cenných papírů akciové společnosti, 

kterého je dosaženo prostřednictvím nuceného přechodu akcií náležejících tzv. 

minoritním akcionářům. S ohledem na ingerenci do vlastnického práva (ve smyslu čl. 

11 Listiny základních práv a svobod), zákon vytváří výrazně kogentní právní úpravu 

obsahující výrazné množství hmotněprávních i procesněprávních podmínek 

podmiňujících úspěšnou realizaci squeeze outu. Tato práce si klade za úkol 

obeznámit čtenáře s novou právní úpravou v souladu se zákonem o obchodních 

korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a souvisejícími předpisy a poukázat na její 

nepatrně vyšší komplexitu v komparaci s její předchůdkyní obsaženou v obchodním 

zákoníku (z. č. 513/1991 Sb.) a současně poukázat na v západních právních kulturách 

zakořeněné právní instituty s procesem squeeze-outu úzce související, v České 

republice však doposud absentující. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Squeeze-out, účastnický cenný papír, akcionář 
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K12 – Contract Law, JEL: K22 – Business and Securities Law. 

  



 
 

ABSTRACT 

Squeeze-out has proved to be a modern legal mechanism enabling the main 

shareholder to contribute towards the streamlining of the joint-stock company 

management. The core is the legal procedure of obligatory transfer of proprietary 

rights connected with the remaining shares from the minority shareholders to the 

main shareholder. With regard to the interference within the right to property, as one 

of the basic human rights, the law creates a mandatory reglementation comprising a 

considerable number of substantial law and procedural law terms necessary for a 

successful completion of squeeze-out procedure. This work attempts to make its 

reader familiar with the new legal reglementation in accordance with the Act No. 

90/2012 Col. on business corporations and points out its complexity in comparison 

with its predecessor – the Act No. 513/1991 Col. and at the same time, it brings an 

outlook into the deeply rooted institutes connected with the squeeze-out procedure 

which are still missing among the Czech provisions.  
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ABSTRAKT 

 

Squeeze-out ist ein modernes Rechtsmechanismus, dass dem Hauptaktionär 

ermöglicht dazu beitragen, die Effizienz der Unternehmensführung durch die 

Zwangsaufkauf von den den Minderheitsaktionären gehörenden Aktien 

durchzuführen. Der Kern des Rechtsprozesses ist die obligatorische Übertragung 

der mit den Minderheitsaktionären und mit ihren Aktien verbundenen auf 

den Hauptaktionär. Im Hinblick auf die Einmischung in das Eigentumsrecht als ein 

garantiertes Grundrecht (im Zusammenhang mit der Charta der Grundrechte und 

Grundfreiheiten, beinthaltet das Gesetz in dieser Hinsicht deutlich zwingende 

Rechtsvorschriften mit verschiedenen materiellen und verfahrensrechtlichen 

Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung des Squeeze-outs. Dieser Arbeit 

zielt darauf ab, den Leser mit der neuen Gesetzgebung im Einklang mit 

dem Handelsgesetzbuch vertraut zu machen (Gesetz Nr. 90/2012 BgBl.) und die 

damit verbundenen Regelungen und seiner etwa höhere Komplexität im Vergleich 

zu seinem Vorgänger  zu demonstrieren (513/1991 BGBl.) An der gleichen Stelle 

bringt diese Arbeit die Vorschau in die mit dem Squeeze-

out eng verbundenen rechtlichen Institutionen, die im westlichen Rechtskulturen 

verwurzelt stark sind aber in der Tschechischen Republik noch fehlen und beschreibt 

ihre Relevanz in der tschechischen Rechtsumwelt. 
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ÚVOD 

 

Problematika právní úpravy tzv. squeeze-outu
1
 patřila k nejkontroverznějším novelám 

obchodního zákoníku, která již v době svého přijetí (prostřednictvím novely obchodního 

zákoníku 206/2005 Sb.) vyvolávala převážně nesouhlasné reakce široké veřejnosti i negativní 

hlasy z právnické obce. Čas za osm (takřka devět) let její přítomnosti v českém právním řádu 

ukázal, že tento moderní institut je neodmyslitelnou součástí demokratického právního řádu 

tržně orientovaných ekonomik.  

Terminologicky se v případě squeeze-outu jedná o (otrocky přeloženo) „vytěsnění“. 

Ani s jedním z těchto pojmů ale současná ani předchozí česká právní úprava nikdy 

nepracovala a uchylovala se k tradičnějšímu obsahově komplexnějšímu vymezení – právo 

výkupu účastnických cenných papírů dle právní úpravy obchodního zákoníku a v případě 

zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích)
2
, byl zvolen obsahově důraznější koncept nuceného přechodu 

účastnických cenných papírů
3
. „Hlavním důvodem obecného rozšíření aplikace nuceného 

přechodu na veškeré účastnické papíry je bezesporu snaha zákonodárce o důslednou 

eliminaci možného znevážení postavení hlavního akcionáře jakožto jediného akcionáře 

společnosti prostřednictvím později uplatněných nároků na vydání dalších akcií, to by totiž ve 

své podstatě vedlo k opětovnému rozšíření akcionářské základny společnosti a tedy i ke 

zmaření uskutečněného nuceného přechodu akcií.
4
“ 

Tato právní reglementace staví do kontrapozice zájmy tzv. hlavního akcionáře a 

zájmy tzv. minoritních, menšinových či kvalifikovaných
5
 vlastníků účastnických 

cenných papírů
6
. Na jedné straně máme entitu (hlavního akcionáře), jež disponuje zákonem 

stanoveným množstvím akcií určité akciové společnosti. To jej staví do dvojjaké role: 

primárně si může nárokovat za zákonem stanovených podmínek odkup balíku zbývajících 

akcií od ostatních vlastníků účastnických cenných papírů dané společnosti a korelativně 

                                                 
1
 Celá práce používá termíny vytěsnění / squeeze-out / nucený výkup účastnických cenných papírů promiscue. 

2
 Dále je při výkladu v této rigorózní práci výlučně používána zkratka „ZOK“, jádrem rozboru jsou ustanovení 

právní úpravy nuceného přechodu účastnických cenných papírů uvedené v §375 - §395. 
3
 Nově je posílena ochrana minoritních akcionářů, zejména v otázkách přezkumu výše protiplnění a celý proces 

je výslovně označen za „přechod“. 
4
 HEJDA, J. a kol.: Nový zákon o obchodních společnostech a družstev: (Zákon o obchodních korporacích): 

poznámkové znění. 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-823-9. 
5
 Byť termín „kvalifikovaný akcionář“ má díky právní úpravě jednoznačné vymezení (viz dále) na rozdíl 

od vágnějšího pojmu menšinových či minoritních akcionářů. 
6
 Termín „účastnické cenné papíry“ a „akcie“ je běžně doktrínou i v této práci nesprávně používán promiscue. 

Institut „účastnických cenných papírů“ je nadřazeným termínem, pod nějž lze subsumovat relativně širokou 

škálu i jiných cenných papírů než jsou akcie. Zůstává však nepopiratelnou skutečností, že v 99,9% jsou 

předmětnými cennými papíry v rámci squeeze-outu akcie, což je i důvodem častého překrývání s jim 

nadřazeným termínem „účastnické cenné papíry“. 



 

tomuto oprávnění mohou ostatní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti za 

zákonem stanovených podmínek požadovat vykoupení jejich akcií. Druhá zájmová strana 

minoritních vlastníků účastnických cenných papírů je typicky oslabena díky omezenému 

množství akcií a bez dalšího by v opozici na valné hromadě neměla žádnou možnost 

prosazovat své zájmy.  

Zákon na ni pamatuje tak, že jí přiřkl dodatečná tzv. minoritní či kvalifikovaná 

práva poskytující jim již mnohem efektivnější zákonnou ochranu a stabilnější zázemí 

pro vyjednávání s hlavním akcionářem. V komparaci s německou právní úpravou se k účelu 

problematiky ochrany minoritních akcionářů vyjádřil i Hejdův komentář: „Zákon nezavádí 

zvýšenou procesní ochranu, resp. regulaci po vzoru německého práva, nikoliv však proto, 

že by ji odmítal, ale proto, že reguluje hmotné právo a nikoliv procesní – věcně by taková 

úprava tedy měla být obsažena v kodexu civilního procesu. Ochrana akcionářů je pak dána 

i tím, že sleduje-li vytěsnění nabídku převzetí (jedno zda povinnou či dobrovolnou), je-li 

tam sjednaná cena (zkontrolovaná ČNB) považována za přiměřenou, a tedy správnou“
7
. 

Koncepční jednotnost squeeze-outu je rozpolcena vedví s ohledem na pojetí 

tzv. pravého a tzv. nepravého squeeze outu. V prvně zmíněném případě jde o tradiční 

nucený přechod účastnických cenných papírů při zachování právní osobnosti právnické 

společnosti. V druhém zmíněném případě se jedná o zrušení akciové společnosti s převodem 

jmění na jinou již existující nebo za účelem akceptace tohoto jmění založenou společnost. 

Společným a neměnným znakem ovšem zůstává přítomnost hlavního a minoritních vlastníků 

účastnických cenných papírů. 

Právní institut squeeze-outu je charakteristický ještě dvěma neopominutelnými 

aspekty – právní jednání hlavního vlastníka účastnických cenných papírů usilujícího o výkup 

účastnických cenných papírů vlastníků minoritních nebo naopak projev vůle minoritních 

vlastníků účastnických cenných papírů s obsahovým cílem odkoupení jimi vlastněných akcií. 

Korelativně tomuto odpovídá povinnost protistrany tak učinit. Je jurisprudenční otázkou, 

nakolik to lze ve vztahu k minoritním akcionářům chápat jako typický smluvní přímus, 

tedy jakousi výjimku z kontraktuální volnosti s ohledem na možnost uzavřít smlouvu, ovlivnit 

obsah této smlouvy i ovlivnit volbu spolukontrahenta.  

Tato práce příležitostně poukazuje na minimální diskrepance mezi právní úpravou 

platnou a účinnou do konce roku 2013 a úpravou účinnou rokem 2014 počínaje. 

„Obdobně se jako právo každého akcionáře z dosavadní úpravy přebírá právo vytěsnění – 

                                                 
7
 Viz důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích (komentář k ustanovením §375 až §395). 



 

squeeze-out, a to v podobě, jakou má dnešní zákon a jakou Ústavní soud shledal koncepčně 

jako ústavní
8
“. Právě aktuální verze právní úpravy obsažená v § 375 až § 395 ZOK v mnohém 

zpřesnila sporná výkladová ustanovení a reglementovala i situace, které předchozí právní 

úprava opomíjela.  

Byť hovořit bezvýhradně o naprosté ucelenosti právní úpravy nelze. Stále v české 

právní úpravě absentují některé důležité instituty vyskytující se v právních řádech 

západních zemí, kde je institut squeeze-outu pevně zakořeněn desítky let - například vytěsnění 

vlastníků účastnických cenných papírů s přivolením soudu, kde hlavní vlastník účastnických 

cenných papírů disponuje nižší než v České republice zákonnou úpravou požadovanou 90% 

hranicí, právní řešení situací, kdy dva majoritní vlastníci účastnických cenných papírů ve 

shodě koordinují svůj postup s cílem vytěsnění vlastníků zbývajících, způsoby započítávání 

různých druhů účastnických cenných papírů či stanovení role tzv. společníků. 

 

  

                                                 
8
 Viz důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích (komentář k ustanovením §375 až §395). 



 

CÍLE 

 

Squeeze-out je prostředkem, jak se za zákonem stanovených podmínek docílit 

absolutní majority ve společnosti. Institut sám o sobě nepředstavuje v české úpravě žádné 

novum. Vzniká tedy otázka, proč padla má volba na tuto tématiku a jaké cíle či ambice tato 

práce má. 

Při volbě tématu práce se střetávají dva zájmy. Unikátnost práce co do tématu a její 

relevance z hlediska praxe. Volil jsem tedy právní úpravu, která je vysoce aktuální, podrobená 

praxi a přesto pro naše právní prostředí relevantní. Tématiku, kde legislativní i judikatorní 

výklad nedosáhl komplementarity a interpretační neshody lze sledovat nejen mezi soudním a 

doktrinálním výkladem, ale i v mnoha ohledech mezi doktrinálními výklady samými. Volil 

jsem právní úpravu, která je legislativně nedokonalá a opominutím mnoha právních situací a 

ambivalentní možností interpretace si doslova žádá ucelenější pohled, identifikaci jejich 

nedostatků, jejich de lege ferendae právní řešení a komparaci se zahraničními legislativami a 

zvážení jejich aplikace na české podnikatelské prostředí. S tímto bezprostředně souvisí i cíle 

této práce. 

Stěžejní ambicí je komparativní složka. Porovnat předchozí a aktuální právní úpravu, 

konfrontovat jednotlivé výkladové komentáře a vyhodnotit nakolik je tato legislativa 

dokonalá ve vztahu k jejím zahraničním protějškům. Byť často formou trpných rodů sám 

vstupuji se svým osobním názorem do jednotlivých komentářů a snažím se rozmanitými 

interpretačními metodami přinést právní východiska nezávisle na podaných komentářích. 

Prvním cílem je reflektovat dostupnou materii tykající se této právní problematiky, 

poskytnout obecný právní přehled a do hluchých nebo rozporuplných míst vnést vlastní 

náhled, názor či stanovisko. 

Takřka roční možnost studia tohoto tématu a několik zahraničních pobytů s ním přímo 

i nepřímo spojených mě dovedly ke snaze využít jakéhosi právního nadhledu nad touto 

problematikou a vypracovat její teoretickou část, kterou zatím doktrína neposkytuje. To je i 

důvodem větší rozsáhlosti práce, která tímto krokem byla obohacena o dvě kapitoly – právně 

terminologický rozbor jednotlivých termínů s tématem souvisejících a kapitolu o 

problematických částech aktuální úpravy či opominutých částech aktuální úpravy. Druhým 

cílem bylo se přenést do kreativní právní roviny a vypracovat teoreticko-terminologické 

zázemí práce. 

Poslední cíl přesáhl v mnohém jeho původní účel. Zaměřil jsem své ambice na 

zpracování přehledu zahraničních úprav. Prostřednictvím několika tuzemských i 



 

mezinárodních konferencí, zahraničních studijních pobytů a zahraničního studia jsem 

vypracoval základní popisy právních úprav squeeze-outu ve státech, v nichž jsem působil. Na 

základě rozumné rady vedoucího této práce byly s ohledem na cizí jazyk, v němž jsou 

sepsány a s ohledem na již tak hraniční rozsah rigorózní práce, uvedeny pouze jako přílohy s 

příležitostnými odkazy a citacemi zahraničních právních pramenů, z nichž čerpaly, v samotné 

práci. Jedná se o úpravu německou, rakouskou, britskou a ruskou.  



 

1 LEGISLATIVNÍ HISTORIE 

S účinností od 1.1.2014 byla převzata koncepce tzv. squeeze-outu ve víceméně 

nezměněné podobě do zákona o obchodních korporacích (§375 až §395). Roku 2005 byla 

problematika práva výkupu účastnických cenných papírů podrobena přezkumu Ústavního 

soudu České republiky
9
, který jej shledal v plné míře kompatibilní s Ústavou České republiky 

a detailněji prohloubil právně-teleologické pojetí české úpravy tzv. squeeze-outu.  

 

1.1 Změny v komparaci s předchozí právní úpravou 

 

ZOK přinesl dvě výraznější pozitivní změny. Terminologicky opustil pojetí práva 

výkupu účastnických cenných papírů a právní materii nazval nucený přechod účastnických 

cenných papírů. Sekundárně posílil právní ochranu minoritních akcionářů prostřednictvím 

možnosti soudního přezkumu přiměřenosti hlavním akcionářem poskytnutého protiplnění. 

Přezkum vytěsnění ze strany České národní banky omezený na společnosti, jejichž akcie jsou 

přijaty k obchodování na trhu cenných papírů (kótované cenné papíry), zůstal zachován 

v podobě, jakou jej inkorporovala do právního řádu předchozí novela provádějící zákon 

o nabídkách převzetí.  

Zákon po vzoru anglického práva nepřináší institut snížené hranice pro realizaci 

squeeze-outu nebo koordinovaného odkupu akcií minoritních akcionářů více „hlavními“ 

akcionáři. Zákon se ani neobrací na německou právní úpravu, která výrazněji posiluje právní 

ochranu menšinových akcionářů a člení jednotlivé druhy squeeze-outu v závislosti na jejich 

procesněprávních nebo hmotněprávních diskrepancích. K těmto institutům viz blíže v kapitole 

o absentujících ustanoveních ve vztahu k vytěsnění. 

 

1.2 Legislativní zakotvení institutu vytěsnění  

 

Právní ukotvení institutu squeeze-outu přišlo roku 2005, kdy byl novelizován 

obchodní zákoník doplněním ustanovení §183i až 183n. Tato ustanovení byla do obchodního 

zákoníku vložena zákonem č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
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ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl vyhlášen dne 3. června 2005 v částce 

č. 77/2005 Sbírky zákonů České republiky.  

 

1.3 Pochybnosti nad účelovostí novely 

 

Výraznou pochybnost o vlivu lobby na přijetí tohoto zákona vyvolal fakt, že 

ustanovení práva výkupu účastnických cenných papírů nabyla účinnosti okamžikem vyhlášení 

– již 3.6.2005, nicméně ustanovení § 183j bylo při tomto výčtu opomenuto a dodatečně 

nabylo účinnosti až k 1.7.2005. Právě toto ustanovení vyžadovalo svolání valné hromady 

akciové společnosti, bez něhož nebylo možno o realizaci squeeze-outu rozhodnout. 

Politováníhodný je fakt, že v mezidobí těchto dvou okamžiků nabytí účinnosti této novely 

došlo k četným případům realizace squeeze-outů s opomenutím jejich schválení valnou 

hromadou daných společností. Jednalo se s ohledem na nedostatečnou právní úpravu o 

zákonný postup, který nicméně s ohledem na rychlost hlavních akcionářů a jimi evidentně 

dlouhodobě předvídaný okamžik tohoto nedostatku právní úpravy, nezanechává pochybnosti 

o lobbingovém pozadí této „legislativní chyby“.  

"Ze strany menšinových akcionářů se však dá očekávat žaloba k Ústavnímu soudu pro 

porušení principů ochrany vlastnických práv. Současně již byla také v Poslanecké sněmovně 

projednána další novela korigující některá ustanovení, ale do její platnosti zbývá ještě 

dlouhý schvalovací proces. Realita je taková, že ke dni uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje již 

existuje řada rozhodnutí valných hromad o "vytěsnění".
10

 Pro úplnost dodávám, že 

zákon také neobsahoval žádnou pojistku pro jistotu drobných akcionářů, že dostanou skutečně 

zaplaceno (např. v § 220g odst. 7 obchodního zákoníku byl pojistný mechanismus pro jinou 

situaci řešen). 

 

 

1.4 Nutnost okamžitých novelizací 

 

Nejenom tyto očividné přešlapy zákonodárce při rozdílné účinnosti jednotlivých 

ustanovení 216/2005 Sb., ale její celková nevhodnost pro účely tehdejšího teprve se 

stabilizujícího podnikatelského korporátního prostředí v České republice vyvolaly okamžité 

hlasy právnické veřejnosti po brzké novelizaci podtržené reálnou nutností zlepšení této právní 
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úpravy. Vzápětí došlo k její částečné změně zákonem č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu 

nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, 

pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech). Tento zákon byl vyhlášen 

dne 29. září 2005 v částce č. 132/2005 Sbírky zákonů České republiky.  

Druhá změna pak proběhla v souvislosti s novou úpravou dohledu nad finančním 

trhem v podobě zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu 

nad finančním trhem. V důsledku této změny v ustanoveních § 183i odst. 5 a § 183n odst. 2 

obch. zák. přešly úkoly Komise pro cenné papíry na Českou národní banku. 

 

1.5 Uvedení do souladu s acquis communautaire 

 

S ohledem na nutnost reflexe převzetí evropských standardů v souladu se směrnicí 

2004/25/ES. Do nabytí účinnosti právní úpravy dle ZOK přišly ještě čtyři změny a to 

215/2009 Sb., 420/2009 Sb., 188/2011 Sb. a 351/2011 Sb. Tento sled novelizací (s 

opominutím nutnosti učinit právní úpravu komplementární s acquis communitaire) je spíše 

důkazem nepropracovanosti a samoúčelnosti inkorporace institutu squeeze-outu do právního 

řádu České republiky. Čas naštěstí obrátil účel tohoto právního institutu v ústrety právního 

pragmatismu a reálné aplikovatelnosti pro právní praxi. 

 

1.6 Základní rysy předchozí právní úpravy 

 

V souladu s výše uvedeným je nutné shrnout, že právní institut squeeze-outu byl 

začleněn do ustanovení §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a to 

novelizací 216/2005 Sb. Odhlédneme-li od prvotního údobí nestability této právní úpravy a 

zaměříme-li se na její nejpodstatnější funkční a terminologické rysy. 

Jak již bylo uvedeno výše, zákon terminologicky ukotvoval právo výkupu 

účastnických cenných papírů. Za hlavního akcionáře byla považována osoba, která 

vlastnila ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 

alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž 

je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti  

Od pozice hlavního akcionáře se odvíjelo jeho právo požadovat, aby představenstvo 

svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných 

papírů společnosti na jeho osobu. K přijetí usnesení valné hromady byl potřebný souhlas 



 

alespoň devíti desetin hlasů všech vlastníků účastnických cenných papírů 

Vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář měli vždy právo hlasovat. O rozhodnutí 

valné hromady se pořizoval notářský zápis. Přílohou byl znalecký posudek o výši 

protiplnění, vyžaduje-li se nebo jiné zdůvodnění výše protiplnění. Usnesení valné hromady 

obsahovalo určení hlavního akcionáře a výši protiplnění, lhůtu pro poskytnutí protiplnění. 

Hlavní akcionář byl povinen předat obchodníkovi s cennými papíry, bance nebo 

spořitelnímu a úvěrnímu družstvu před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši 

potřebné k výplatě protiplnění a společnosti doložit tuto skutečnost. Výplatu protiplnění 

prováděla banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry. 

Představenstvo bylo povinno svolat valnou hromadu do 15 dnů ode dne doručení 

žádosti. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání muselo obsahovat 

rozhodné informace o určení výše protiplnění, případně závěry znaleckého posudku, je-li 

vyžadován, výzvu zástavním věřitelům, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k 

účastnickým cenným papírům vydaným společností, a vyjádření představenstva k tomu, zda 

považovalo výši protiplnění určenou za přiměřenou. 

Tyto v pozvánce uvedené údaje a další musely být zpřístupněny společností v jejím 

sídle k nahlédnutí každému vlastníkovi účastnického cenného papíru. Společnost, jejíž 

účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo 

zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu musely být současně uvedeny způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

Samotný návrh usnesení valné hromady nesměl v určení výše protiplnění určovat 

částku nižší, než kolik určil znalecký posudek nebo zdůvodnění výše protiplnění, není-li podle 

zákona znalecký posudek vyžadován. 

Vlastníci zastavených účastnických cenných papírů společnosti byly povinni bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, sdělit společnosti 

skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele; upozornění na tuto povinnost se uvede v 

pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání. 

Vlastníci účastnických cenných papírů mohli od okamžiku obdržení pozvánky na 

valnou hromadu, případně od okamžiku oznámení jejího konání požádat soud o 

přezkoumání přiměřenosti protiplnění; nebylo-li toto právo využito do měsíce ode dne 

zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, pak zaniklo. 

Soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, bylo pro 

hlavního akcionáře a pro společnost závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním 

vlastníkům účastnických cenných papírů. Promlčecí doba začala běžet ode dne právní moci 



 

rozhodnutí, a to vůči všem oprávněným osobám bez ohledu na to, zda byly účastníky řízení. 

Určení nepřiměřenosti výše protiplnění nezpůsobovalo neplatnost usnesení valné hromady o 

výkupu účastnických cenných papírů.  

Představenstvo podalo bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady 

návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. 

Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku 

přešlo vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti 

na hlavního akcionáře, a pokud byly přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo 

okamžikem přechodu zaniklo.  

Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je byli povinni předložit 

společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohli požadovat 

protiplnění. Společnost byla následně povinna dát příkaz k zápisu změny vlastníků 

zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést 

příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve stejné lhůtě s tím, 

že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady. 

Vrácené účastnické cenné papíry předala společnost hlavnímu akcionáři bez 

zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá představenstvo 

společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné 

formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 

Oprávněné osoby měly právo na protiplnění v penězích, jehož výši určil hlavní 

akcionář; hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem, vyžadovalo-li 

se, který nesměl být starší než 3 měsíce ke dni doručení žádosti. 

Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniklo 

právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné 

evidenci cenných papírů a vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním 

společnosti a úroku ve výši obvyklých úroků ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického 

práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního 

akcionáře. Obchodník s cennými papíry, banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo poskytlo 

oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění těchto podmínek. 

K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných 

papírů společnosti, jejíž účastnické papíry byly přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, na osobu 

hlavního akcionáře se vyžadoval předchozí souhlas České národní banky se zdůvodněním 

výše protiplnění. Česká národní banka posuzovala pouze, zda navrhovatel řádně zdůvodnil 



 

navrhovanou výši protiplnění. Česká národní banka vydala rozhodnutí do 15 pracovních dnů 

od doručení žádosti, tuto lhůtu mohla Česká národní banka prodloužit, nejvýše však o 15 

pracovních dnů, znalecký posudek se pak nevyžadoval. 

Nabyl-li hlavní akcionář účastnické cenné papíry v důsledku povinné nabídky 

převzetí nebo dobrovolné nabídky převzetí podle zákona o nabídkách převzetí, na jejímž 

základě nabyl hlavní akcionář alespoň 90 % všech účastnických cenných papírů společnosti, 

na které se nabídka vztahovala, platilo, že protiplnění podle takové povinné nebo dobrovolné 

nabídky převzetí je protiplněním přiměřeným. Právo hlavního akcionáře muselo být uplatněno 

do 3 měsíců od konce doby závaznosti nabídky převzetí. 

Ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům došlo k vyřazení 

účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo 

zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Společnost informovala bez zbytečného 

odkladu o rozhodnutí valné hromady v souladu s požadavky zákona upravujícího podnikání 

na kapitálovém trhu nebo se srovnatelnými požadavky zahraničního právního předpisu 

organizátora evropského regulovaného trhu nebo zahraničního trhu obdobného regulovanému 

trhu, na kterém byly účastnické cenné papíry přijaty k obchodování. 

 

1.7 Interpretace pléna ÚS 56/05
11

 (vlastnické právo) 

 

Nejvíce diskutabilní otázkou je relace mezi institutem squeeze-out a principem 

nedotknutelnosti vlastnictví. Ústavní soud se k tomuto vyjádřil v plénu ÚS 56/05 „Ústavní 

soud ČR stojí na stanovisku, že stejně jako minoritní akcionáři, by se na něj v jiné pozici 

mohl obrátit tzv. hlavní akcionář. Ten je rovněž vlastníkem a rovněž má právo na ochranu 

svých vlastnických, společnostních a podnikatelských práv z hlediska LPS. Proto se jedná o 

případ řešení kolize základních práv a svobod, nikoli o vyvlastnění ve smyslu článku 11 odst. 

4 LPS, Jedná se o vytvoření možnosti pro to, aby valná hromada rozhodla o změně struktury 

soukromovlastnických poměrů mezi akcionáři.
12
“  

Vlastnické právo garantuje Listina základních práv a svobod v článku 11 jako jedno 

z nezcizitelných, nepromlčitelných, nezadatelných a nezrušitelných práv. Institut vyvlastnění 

lze realizovat pouze při splnění podmínky existence veřejného zájmu, kterým je vyvlastnění 

vedeno; za předpokladu poskytnutí náhrady a při existenci zákonného základu
13
. Je však 
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nutné zdůraznit, že vztah v souladu s článkem 11 Ústavy ČR vzniklý mezi expropriantem a 

expropriátem představuje vztah vertikální, tedy vztah nadřízeného a podřízeného subjektu 

(stát a soukromá osoba).  

Právě tento aspekt byl hlavním argumentem Ústavního soudu České republiky (dále 

jen ÚS) v rámci Pléna ÚS 56/05, kde ÚS konstatoval, že v rámci squeeze-outu dochází 

k vzniku právního vztahu horizontálního charakteru, který ale nelze podřadit pod článek 

Ústavy ČR týkající se vyvlastnění. Dle takřka doslovného (nicméně komplexněji pojatého) 

znění výše zmíněného rozhodnutí ÚS musí vlastník akcie počítat s potencionalitou zásahů či 

omezení (či v případě squeeze-outu dokonce odnětí) vlastnického práva.  

Nelze tedy předpokládat, že samotné vlastnictví zaručí akcionáři absolutně neměnné 

postavení a rovnost. Je nutné zohlednit samotný účel akcií, který odvozuje rozsah práv 

akcionáře od počtu jeho akcií shodné jmenovité hodnoty a fakt, že z povahy cirkulace akcií 

vyplývá i možnost změn postavení zejména menšinových akcionářů.  

Stejně jako si nárokují menšinový akcionáři ochranu vlastnického práva, mohl by 

s obdobnými argumenty vystoupit a žádat soudní či přímo ústavní ochranu i hlavní akcionář. 

Disponujíc vlastnickými, podnikatelskými právy či právy společníka by z pochopitelných 

důvodů mohl oponovat či si přímo nárokovat zvýšení efektivity společnosti a odstranění 

dodatečných nákladů spojených s nutností zohledňovat práva akcionářů menšinových.  

Opíraje se o tuto argumentační tezi, ÚS dovodil, že s ohledem na horizontální 

postavení subjektů participujících na procesu squeeze-outu, nejde o vyvlastnění, ale o kolizi 

vlastnických práv – akcionáře menšinového a akcionáře většinového, kde zákon poskytuje 

možnost, nikoli nárok hlavnímu akcionáři zákonem stanoveným postupem tuto kolizi 

odstranit výkupem účastnických cenných papírů akcionářů menšinových.  

Je nutné pro zdůraznění argumentační síly této teze také dodat, že subjektem, který o 

realizaci squeeze-outu (a tedy v konečném důsledku změně soukromovlastnických poměrů 

mezi stávajícími akcionáři) reálně dle zákona rozhoduje, je valná hromada akciové 

společnosti, nikoli hlavní akcionář. 

 

 

  



 

2 ZÁKLADNÍ INSTITUTY 

 

2.1 Sumarizace podstaty squeeze-outu  

 

Nová právní úprava zachovává základní koncepční rámec nuceného výkupu 

účastnických cenných papírů beze změny. Primárním předpokladem je dispozice 

s účastnickými cennými papíry překračující zákonem stanovenou hranici a splňující zákonné 

předpoklady (dále jen hranice), což takového vlastníka účastnických cenných papírů staví do 

pozice tzv. hlavního akcionáře. Z této pozice je vlastník oprávněn požadovat, aby 

představenstvo svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech 

ostatních účastnických cenných papírů, které tímto přejdou nuceným způsobem za zákonem 

stanovených podmínek do jeho vlastnictví.  

Na druhé straně této „nedobrovolné transakce“ jsou kvalifikovaní vlastníci 

účastnických cenných papírů popř. další vlastníci, kteří mají právo na přiměřené 

protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. K odstranění značně nevýhodné 

pozice kvalifikovaných vlastníků účastnických cenných papírů při určení ceny, za kterou 

budou jejich účastnické cenné papíry odkoupeny, vyžaduje zákon na hlavním vlastníku 

účastnických cenných papírů doložení přiměřenosti protiplnění znaleckým posudkem nebo 

v případě, kdy účastnické papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, 

zdůvodnění výše protiplnění a předchozí souhlas České národní banky (viz dále).   

Realizační část samotného procesu odkupu předpokládá, že představenstvo svolá 

valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení žádosti společnosti. Tato pozvánka na valnou 

hromadu obsahuje (ve zkratce) také rozhodné informace o určení výše protiplnění nebo 

závěry znaleckého posudku, výzvu zástavním věřitelům a vyjádření představenstva k tomu, 

zda považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou.  

Striktně regulován je také proces výplaty protiplnění, který provádí pověřená osoba 

a musí být realizován postupným předáním peněžních prostředků právě této pověřené osobě, 

která následně případně provádí výplatu vytěsňovaným vlastníkům účastnických cenných 

papírů. Údaje o osobě hlavního vlastníka účastnických cenných papírů a znalecký posudek 

musí být společností nepřetržitě zpřístupněny k nahlédnutí s možností bezplatného pořízení 

kopií. Zákonné povinnosti ulpívají i na osobách dosavadních vlastníků účastnických cenných 

papírů, jejichž břemenem je předkládací povinnost společnosti do 30 dnů po přechodu 

vlastnického práva.  

Určitá jednostrannost určení výše ceny účastnických cenných papírů, za kterou budou 



 

hlavním akcionářem odkoupeny,  je vyvažována možností vlastníků účastnických cenných 

papírů domáhat se od splatnosti protiplnění po hlavním vlastníkovi účastnických cenných 

papírů práva na dorovnání, není-li poskytnuté protiplnění přiměřené. Finálním krokem je 

situace, kdy společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických 

cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných 

papírů.  

Závěrem pak přichází zmínka o tzv. sell-outu realizovaného prostřednictvím 

povinného veřejného návrhu na odkup účastnických cenných papírů.  

 

Níže uvádím popis základních subinstitutů, které se bezprostředně dotýkají 

problematiky nuceného přechodu účastnických cenných papírů a omezeně (byť do jisté míry 

duplicitně s jimi samostatně věnovaným kapitolám) uvádím jejich základní rysy. 

 

2.2 Hlavní akcionář a ostatní akcionáři  

 

Dvě zájmově protichůdné strany v rámci procesu nuceného odkupu účastnických 

cenných papírů jsou hlavní (zákonná terminologie) či majoritní vlastník účastnických 

cenných papírů / akcionář
14

 a kvalifikovaní (zákonná terminologie) či minoritní vlastníci 

účastnických cenných papírů /akcionáři (avšak nejenom ti)
15.

  

Realizace zákonných práv svěřených hlavnímu vlastník účastnických cenných papírů 

je podmíněna jeho dispozicí s akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % 

základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, cumulative s 

nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Při splnění těchto 

podmínek má právo požadovat, aby představenstvo cílené akciové společnosti svolalo valnou 

hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných 

papírů na tohoto hlavního akcionáře. Tím počíná proces nuceného odkupu účastnických 

cenných papírů.  
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 Zákon používá poněkud nepřesně promiscue termín akcionář a vlastník účastnických cenných papírů. 

S ohledem na zvyklosti zakořeněné v České republice bude v takřka absolutní většině případů docházet 

k obsahovému překrytí podřízeného termínu akcionář a nadřazeného termínu vlastník účastnických cenných 

papírů. K vysvětlení rozdílu viz dále. Pro usnadnění počínaje touto kapitolou v souladu s literou zákona nepřesně 

zaměňuji oba pojmy tak, aby obsah byl pro čtenáře srozumitelnější a aby si současně postupně osvojoval novou 

terminologii. Upozorňuji však, že v úvodní a teoretické a popisné kapitole se striktně držím pojmu vlastník 

účastnických cenných papírů. 
15

 Je nutné zde podotknout, že ačkoli úprava směřuje proti dispersní alokaci akcionářů, kde je výkup jejich akcií 

do jisté míry ku prospěchu zábrany obstrukcí ze strany širokého spektra malých vlastníků účastnických cenných 

papírů, nelze teoreticky opominout ani situace, kdy dojde k výrazné koncentraci akcií i na straně minoritních 

vlastníků účastnických cenných papírů v širším slova smyslu – v extrémním případě až jednoho výlučného 

vlastníka účastnických cenných papírů s balíkem 10% - 1 účastnický cenný papír. 



 

Opozici pak představují ostatní akcionáři, kde tím teoreticky nejsilnějším může být 

akcionář s podílem 10% - 1 relevantní akcie. Zákon se ale věnuje pouze právům 

kvalifikovaných akcionářů a kogentně (bez možnosti ujednání smluvních ustanovení 

zužujících zákonnou úpravu) reguluje nejenom určení pozice
16

 ale i výčet a obsahový rozsah 

práv kvalifikovaných akcionářů.  

Z pozice kvalifikovaného akcionáře lze požádat představenstvo, aby svolalo k 

projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu; podat žádost představenstvu o 

zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady;  požádat dozorčí radu, aby v 

záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva; podat tzv. 

akcionářskou žalobu, v níž se bude za společnost domáhat náhrady újmy proti členu 

představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti, anebo splacení 

emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení 

společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Pro účely této práce 

bude především relevantní právo nahlížet do dokumentace spojené s nuceným výkupem 

účastnických cenných papírů a právo na dorovnání. 

 

2.3 Rozhodná hranice 

 

Zákonodárce podmínil zahájení procesu nuceného výkupu účastnických cenných 

papírů nutností vlastnictví akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% 

základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy,  s nimiž je 

spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí poskytuje členským státům možnost 

dokonce stanovit vyšší prahovou hodnotu nepřekračující 95 % základního kapitálu 

spojeného s hlasovacími právy a 95 % hlasovacích práv. Česká právní úprava zachovala 

kontinuitu s předchozí právní úpravou. V této práci je rozhodná hranice komplexně rozebrána 

ve vztahu k její  spravedlnosti, ke které se prostřednictvím svého judikátu vyjádřil i Ústavní 

soud. Rozhodnou hranici jsem podrobil i komparaci s jejími zahraničními alternativami. 
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 Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají 

zvláštních práv (tzv. kvalifikovaný akcionář). Činí-li základní kapitál 100 000 000 Kč nebo méně, pak se za 

kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu. Činí-li základní kapitál 500 000 000 Kč nebo 

méně, pak se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu. 



 

2.4 Účastnické cenné papíry  

 

Právní úprava nuceného výkupu účastnických cenných papírů obsažená v zákonu o 

obchodních korporacích pracuje s pojmem účastnických cenných papírů. Výkladovou právní 

definici podává § 245: „Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané společností, 

se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, 

a dále cenné papíry vydané společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry 

získat.“ V praxi půjde o akcie
17

 (a rozmanitou škálu jejich druhů – viz níže) a zatímní listy 

(promesy)
18 

a v případě převoditelných cenných papírů, které nabytí akcií nebo zatímních 

listů cílové společnosti umožňují např. opční listy
19.

 Specifickou skupinou pak budou 

vyměnitelné a prioritní dluhopisy. 

Předpokladem k využití širokého spektra účastnických cenných papírů bude, aby 

stanovy možnost jejich využití výslovně připouštěly – tedy případná nezbytná změna stanov 

akciové společnosti. Výčet účastnických cenných papírů nicméně s ohledem na jejich absenci 

v nové právní úpravě opomíjí poukázky na akcie, jejichž cílené vynechání umožní rychlejší 

zápis zvýšení do obchodního rejstříku a navíc v dalším je v podstatě plně nahrazují 

nesplacené akcie
20

.  

Kritérii dělení jednotlivých druhů účastnických cenných papírů jsou jejich forma, 

podoba a druh. Zákon při vydávání akcií standardně ukládá akciové společnosti povinnost, 

aby se všemi vlastníky akcií za stejných podmínek zacházela stejně. Výrazným zákonným 

imperativem bude bezpochyby také princip dobrých mravů. S ohledem na zásadu 

dispozitivnosti právní úpravy bude možné tedy vydávat jakékoli akcie – výslovně zákon o 

obchodních korporacích zmiňuje již výše uvedené kmenové a prioritní a dále nóvum v podobě 

již zmíněných nesplacených akcií
21.

 Detailně je tato problematika vyčleněna samostatné 7. 

kapitole. 

                                                 
17

 V souladu s legální definicí uvedenou v § 256 ZOK se jedná o cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s 

nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím 

řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 
18

 Zatímní listy ztělesňují práva akcionáře shodná s právy spojenými s akciemi, které zatímní list nahrazuje 

v době od zápisu výše základního jmění až do splacení emisního kurzu, pokud ho upisovatel nesplatil celý.  
19

 Vyskytují se pouze jako cenné papíry na doručitele lhostejno, zda v listinné nebo zaknihované podobě. 

Akciová společnost je oprávněna je vydat pro uplatnění přednostního práva vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů. 
20

 V souladu s §256 odst. 2 ZOK představují do splacení emisního kursu akcie akcionářská práva a povinnosti 

nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacenou akcii lze převádět podle ustanovení o postoupení 

smlouvy; souhlas společnosti se nevyžaduje.  
21

 Nesplacené akcie představují akcionářská práva a povinnosti do doby splacení emisního kurz akcie. Tuto 

obligaci lze nahradit zatímním listem. Samotný rozdíl mezi nesplacenou akcií a zatímním listem bude primárně 

v převoditelnosti - zatímní list je cenný papír na řad (pro převod nutnost rubopisu), nesplacená akcie může být 

převedena také postoupením smlouvy.
 
 



 

 

2.5 Představenstvo 

 

Představenstvo je obligatorním statutárním orgánem v rámci tzv. „dualistické“ 

akciové společnosti
22 
(§ 396 odst. 1 a §435 odst. 1 ZOK). Je mu svěřeno nezávislé obchodní 

vedení společnosti a akcentem na řádné vedení účetnictví. Taktéž předkládání valné hromadě 

ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní účetní závěrky a případně návrh 

na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Členové představenstva jsou voleni v rámci valné 

hromady
23

  a jejich počet nesmí být nižší než tři. V dalším odkazuji na §435 a násl. ZOK. 

Pokud se týká role představenstva v rámci squeeze-outu, pak je povinno svolat 

valnou hromadu z podnětu akcionáře za podmínek §375 a §377 ZOK. Za těchto okolností 

předkládá valné hromadě návrh na přechod všech účastnických cenných papírů na hlavního 

akcionáře. Po přijetí usnesení valné hromady o zahájení nuceného výkupu účastnických 

cenných papírů podává bez zbytečného odkladu návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku 

(§384 odst. 1 ZOK). Jeho relevance v procesu squeeze-outu je komplexnější a je o ní 

pojednáno průřezově v dalších kapitolách. 

 

2.6 Valná hromada 

 

Valná hromada je obligatorním orgánem akciové společnosti a představuje „fórum“, 

kde je akcionářům umožněno realizovat jejich právo na řízení akciové společnosti 

(§398 odst.  1 ZOK). Hlasování akcionářů může za zákonem stanovených podmínek probíhat 

na ní i mimo ni. Realizace samotného rozhodování na valné hromadě je upravena buď přímo 

zákonem, nebo častěji detailněji přímo ve stanovách dané společnosti. Osoba akcionáře 

nemusí být přítomna in persona, zastoupení zákon taktéž umožňuje a to na základě písemné 

plné moci, kde je expressis verbis uvedena zda je ad hoc pro danou valnou hromadu či 

generální pro více valných hromad. V dalším odkazuji na §398 a násl. ZOK. 

Z pohledu této práce je orgán valné hromady relevantní neb hlavní akcionář je povinen 

požádat představenstvo o svolání valné hromady a předložit jí k rozhodnutí návrh na 

přechod všech ostatních účastnických cenných papírů do jeho vlastnictví. V reakci na toto je 
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 Vnitřní struktura společnosti zahrnující představenstvo a dozorčí radu je systémem dualistickým. Protipólem 

je po vzoru anglosaských zemí do českého právního řádu nově zavedený prvek monistický co do orgánů 

společnosti, která zahrnuje správní radu a statutárního ředitele. Zákon rozptyluje i pochybnosti nad případnými 

kombinacemi obou systémů či jiných nejasností tím, že v pochybnostech považuje daný systém rozložení orgánů 

akciové společnosti za tradiční dualistický. 
23

 Stanovy mohou tuto povinnost uložit dozorčí radě. 



 

představenstvo povinno svolat valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení žádosti 

společnosti. Zákon pak poměrně striktně reguluje minimální obsahové požadavky v případě 

pozvánky na valnou hromadu
24

.  

Z logiky věci samotné rozhodování valné hromady bude podmíněno souhlasem (zde 

zjednodušeně řečeno) alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií. O samotném rozhodnutí 

valné hromady se pořizuje veřejná listina
25
. Specifické požadavky jsou kladeny na 

rozhodování valné hromady o tzv. kótovaných účastnických cenných papírech. Role valné 

hromady je pro řádný průběh squeeze-outu výrazná a průřezově se jí dotýkají takřka všechny 

výkladové kapitoly. 

 

2.7 Poskytování údajů  

 

Jedná se o zpřístupnění údajů o osobě hlavního akcionáře a znaleckém posudku v 

sídle akciové společnosti k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru. Je 

nevyhnutelnou zákonnou povinností. K tomuto v případě akciové společnosti, jejíž účastnické 

cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, přistupuje i 

povinnost zveřejnění rozhodnutí České národní banky a zdůvodnění výše protiplnění 

hlavním akcionářem – všechny tyto informace pak musí uveřejnit na svých internetových 

stránkách. Kopie těchto listin musí na žádost vlastníka účastnických cenných papírů být bez 

zbytečného odkladu vydány zdarma, což musí být výslovně reflektováno i v pozvánce na 

valnou hromadu. 

 

2.8 Povinnost předložit účastnické cenné papíry  

 

Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti přechází na hlavního 

akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. 

Do 30 dnů po přechodu vlastnického práva jsou dosavadní vlastníci účastnických cenných 

papírů povinni je předložit společnosti; lhůta má prekluzivní charakter. V samostatné 

kapitole bude pojednáno i o důsledcích v situaci, kdy dosavadní vlastníci účastnických 

cenných papírů nepředloží cenné papíry v této lhůtě a ani v dodatečné lhůtě určené 
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 Striktní obsah pozvánky na valnou hromadu směřující „do rukou“ ostatním (zbývajícím) akcionářům obsahuje 

rozhodné informace o určení výše protiplnění nebo závěry znaleckého posudku (je-li nutný – viz výše) výzvu 

zástavním věřitelům, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným 

společností (viz výše) a vyjádření představenstva k tomu, zda považuje navrženou výši protiplnění za 

přiměřenou. Více viz příslušná kapitola. 
25

 Přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích nebo zdůvodnění výše protiplnění. 



 

společností.  

 

2.9 Přechod účastnických cenných papírů 

 

Představenstvo po přijetí usnesení o zahájení nuceného výkupu účastnických cenných 

papírů podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 

Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti přechází na hlavního akcionáře 

uplynutím jednoho měsíce od právě tohoto zveřejnění zápisu usnesení do obchodního 

rejstříku a je s ním spojen i zánik zástavního práva ulpívajícího na těchto účastnických 

cenných papírech.  

Akciová společnost následně dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných 

účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou 

evidenci cenných papírů a to bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na 

hlavního akcionáře. Podkladem pro zápis této změny je rozhodnutí valné hromady a doklad o 

jeho zveřejnění. 

Je nutné uvést, že ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, 

dochází k vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na českém regulovaném 

trhu a o tomto akciová společnost informuje bez zbytečného odkladu v souladu se zákonem o 

podnikání na kapitálovém trhu organizátora regulovaného trhu, který přijal účastnické cenné 

papíry k obchodování.  

 

2.10 Přiměřené protiplnění 

 

Pakliže se jedná o nucený přechod účastnických cenných papírů, půjde o jednostranný 

akt ze strany hlavního akcionáře, který proběhne za zákonem stanovených podmínek. 

Ponechat tuto jednostrannost na straně hlavního akcionáře výlučně i v souvislosti s určením 

ceny by bylo s ohledem na právní principy spravedlnosti, proporcionality či dobrých mravů 

naprosto neadekvátní. Zákon proto přiřkl vlastníkům účastnických cenných papírů právo na 

přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. K této problematice 

obsahuje tato práce i výrazné přesahy do ekonomické oblasti pro poskytnutí uceleného 

náhledu na přesné pochopení tohoto termínu. 

 

2.11 Znalecký posudek a předchozí souhlas ČNB 

 

Uvědomme si, že rozhodování na valné hromadě je ale z více jak z 90% kontrolováno 



 

hlavním akcionářem. Proto je současně nutné, aby hlavní akcionář doložil přiměřenost 

protiplnění znaleckým posudkem. S ohledem na briskní změny hodnot akcií nesmí být 

posudek ke dni doručení žádosti starší než 3 měsíce (přičemž i tuto lhůtu lze považovat za 

poměrně zbytečně dlouhou). 

Situace je z povahy věci komplikovanější za předpokladu, že účastnické cenné papíry 

akciové společnosti jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. „Zákon však 

neopustil stav založený novelou provádějící zákon o nabídkách převzetí, tedy povinný 

přezkum vytěsnění ze strany ČNB jen u kótovaných společností – u soukromých společností by 

takovýto vzorec postrádal smysl, protože ČNB by neměla nástroj kontroly, leda by se 

pasovala na „quaziznalce“; navíc byla dosavadní změna vyvolána právě tlakem ČNB“
26.

 

Standardně se tedy v tomto případě vyžaduje rozhodnutí valné hromady o přechodu všech 

ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře a zdůvodnění výše 

protiplnění hlavním akcionářem a nově zde přistupuje předchozí souhlas České národní 

banky.  

 

2.12 Výplata protiplnění a pověřená osoba 

 

Akt výplaty protiplnění je výlučně spojen s pověřenou osobou, kterou bude 

nejčastěji banka nebo obchodník s cennými papíry
27

.  

Prvním krokem je předání peněžních prostředků pověřené osobě a to pochopitelně 

ve výši potřebné k výplatě protiplnění, s tím, že hlavní akcionář společnosti tuto skutečnost 

doloží. Druhým krokem je samotné provedení výplaty. Stávajícím vlastníkům zaknihovaných 

účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení přiměřeného protiplnění a tzv. úroků 

obvyklých. Třetím závěrečným krokem je vrácení zbylých peněžních prostředků
28

 a úroků 

bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro výplatu protiplnění do rukou hlavního 

akcionáře.  

 

2.13 Právo na dorovnání a mimosoudní vyrovnání  
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Případnou nepřiměřenost protiplnění schváleného usnesením valné hromady nelze 

využít jako argument pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení. Vzniká tedy otázka, jak se 

proti případnému neadekvátnímu protiplnění mohou původní vlastníci účastnických cenných 

papírů bránit. Z tohoto důvodu zákon ukotvuje institut tzv. práva na dorovnání, které 

vlastníkům účastnických cenných papírů garantuje možnost domáhat se od splatnosti 

protiplnění po hlavním akcionáři, není-li poskytnuté protiplnění přiměřené hodnotě 

účastnických cenných papírů a to ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.  

Pakliže skutečně dojde na soudní řízení, kde dojde k přiznání práva na jinou výši 

protiplnění, je s ohledem na závaznost a vynutitelnost pravomocných soudních rozhodnutí 

závazné pro hlavního akcionáře co do základu přiznaného práva i stejně tak i vůči ostatním 

vlastníkům účastnických cenných papírů.  

Alternativou dosažení závazného a vynutitelného soudního rozhodnutí je mimosoudní 

vyrovnání, které spočívá na dohodě hlavního akcionáře na dorovnání s vlastníkem 

účastnického cenného papíru. Tato dohoda se pak stává pro hlavního akcionáře globálně 

závazná co do základu uznaného práva a to právě i vůči ostatním vlastníkům účastnických 

cenných papírů a hlavní akcionář její uzavření oznámí ostatním vlastníkům účastnických 

cenných papírů
29
. Následný postup kopíruje postup po vydání soudního rozhodnutí - hlavní 

akcionář bez zbytečného odkladu po uzavření dohody splní dorovnání vůči všem vlastníkům 

účastnických cenných papírů do soudní úschovy
30

. 

 

2.14 Právo odkupu účastnických cenných papírů  

 

„Obvyklým a férovým doplňkem úpravy vytěsnění menšinových akcionářů je regulace 

práva minoritních akcionářů (případně ostatních vlastníků účastnických cenných papírů) 

požadovat, aby hlavní akcionář jejich akcie odkoupil (tzv. sell-out), v terminologii zákona o 

obchodních korporacích – právo odkupu - § 395).
31
“  

Jedná se o korelaci postupu, kdy má hlavní akcionář při splnění zákonných podmínek 

právo požadovat, aby představenstvo cílené akciové společnosti svolalo valnou hromadu a 

předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na 
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tohoto hlavního akcionáře. Ostatní akcionáři mohou následně požadovat, aby jejich 

účastnické cenné papíry hlavní akcionář odkoupil postupem podle ustanovení tohoto zákona o 

povinném veřejném návrhu smlouvy.  

 

2.15 Squeeze out následující po nabídce převzetí 

 

V ucelené samostatné kapitole je zpracována problematika povinné nabídky převzetí 

ve smyslu zákona č. 104/2008 Sb., zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o nabídkách převzetí). Pod právní drobnohled zde přichází regulace 

dobrovolné nabídky převzetí i tzv. nabídkové povinnosti. Obě zmíněné jsou relevantní 

s ohledem na fakt, že na ně dopadají i některá ustanovení týkající se squeeze-outu. Výrazné 

přesahy tohoto tématu lze nalézt z podstaty věci i v kapitole o evropském právu vytěsnění.  

 

  



 

3 PROBLEMATICKÉ ASPEKTY SQUEEZE-OUTU 

 

3.1 Ekonomické a teleologické pojetí squeeze-outu 

 

Role menšinových vlastníků účastnických cenných papírů je velice omezená a staví je 

víceméně do role, kdy jsou s ohledem na své rozhodovací schopnosti povinni se podřizovat 

rozhodnutí hlavního akcionáře. Jejich za normálních okolností zanedbatelná role je nicméně 

modifikována institutem tzv. kvalifikovaných akcionářů.  

Jde o specifická práva jim zákonem svěřená nad rámec standardního rozsahu práv 

akcionářských, která ale současně přináší pro akciovou společnost dodatečné náklady. Při 

splnění zákonných podmínek je společnost povinna svolat valnou hromadu, přestože její 

rozhodnutí jsou s ohledem na akcionářskou strukturu dopředu předvídatelná ve prospěch 

hlavního akcionáře. Dochází k výraznému zasahování do jinak bezvýhradných rozhodovacích 

procesů spojených s manažerským směřováním společnosti, restrukturalizací nebo 

ovlivňováním vnitřních mechanismů společnosti. 

V rámci využitelnosti informací poskytovaných povinně společností všem akcionářům 

(tedy i hlavnímu akcionáři a menšinovým akcionářům) vzniká asymetrie nutnosti tyto 

informace přijímat. Zatímco hlavní akcionář má primární zájem tyto informace využívat 

výlučně ku prospěchu chodu a maximalizaci zisku ve společnosti, menšinový akcionáři 

mohou dané informace ku svému prospěchu zneužít.  

Nejmarkantněji lze toto pozorovat v případě společností, jejichž akcie jsou 

obchodovány na regulovaných trzích. Pokud totiž dojde k nechtěnému odhalení společností 

plánovaných projektů (nové výrobky či služby), odhalení očekávané nepředpokládané účetní 

ztráty či naopak neočekávaného zisku, uspořádání manažerské správy společnosti nebo 

společnou koordinovanou (ale zákonnou) tržní strategií realizovanou s jinými společnostmi; 

pak za předpokladu, že dojde k uveřejnění těchto informací, ztrácí postižená společnost 

výhodu informačního náskoku, což ji výrazně omezuje v rámci konkurence. Není třeba 

připomínat, že právě na tomto mohou právě menšinový akcionáři (i například po dohodě 

s konkurenčními společnostmi) mít pochopitelný zájem. 

Plné soustředění balíku akcií v rukou akcionáře jakožto završení procesu squeeze-

outu je základním předpokladem streamlinového manažerského plánování očištěného od 

potřeby zabývat se možnostmi, jaký vliv by na jednotlivé rozhodovací procesy mohli mít 

menšinový akcionáři. Pokud by byla akciová společnost ponechána bez možnosti využití 

squeeze-outu, došlo by k v určitém bodě ze strany hlavního akcionáře k dovršení investiční 



 

hranice, za níž by již dále nebyl ochoten jít a kde by pro něj míra rizika spojená s existencí 

vlivu menšinových akcionářů převýšila potencionální ekonomický prospěch z jakékoli další 

investice do společnosti.  

Do popředí zde tak vystupuje samotné ekonomicko-teleologické jádro existence 

právní úpravy squeeze-outu. Investice do společnosti, kterou učinil hlavní akcionář, 

neodpovídá investici, kterou učinili akcionáři menšinový. Ekonomický zájem hlavního 

akcionáře je společnost řídit s maximální efektivitou a dosažením zisku, zájmy menšinových 

akcionářů mohou být rozmanité a to i ve vztahu k ekonomickému rozvoji společnosti dokonce 

zcela protichůdné. Toto je jeden z nejdůraznějších argumentů zastánců přítomnosti squeeze-

outu v právním řádu, se kterým se byť s určitými výhradami ztotožňuji. 

Pro menšinové akcionáře může být držení pro ně nerentabilních akcií absolutně 

nevýhodné. Jejich role spočívá v tom, že pouze víceméně očekávají, jaké bude rozhodnutí 

většiny (hlavního akcionář), kterému jsou povinni se ve většině případů bezvýhradně podřídit. 

Na trhu s cennými papíry právě proto jejich akcie samozřejmě není příliš žádanou – její 

likvidita klesá hluboko oproti jejímu investičnímu potenciálu při neexistenci hlavního 

akcionáře. Jediný, kdo má majoritní zájem ji získat je právě majoritní akcionář. Proč tedy 

neumožnit minoritnímu akcionáři realizovat tuto investici jiným způsobem, kde potencionální 

rentabilita bude mnohonásobně vyšší. Právě této filosofii odpovídá „squeeze-out naruby“ – 

tedy tzv. sell-out, který opravňuje menšinové akcionáře žádat vykoupení jejich akcií 

s ohledem na jejich nízkou likviditu a ztrátu potencionální budoucí rentability. 

Nelze argumentovat z pohledu menšinových akcionářů tím, že squeeze-out je 

svévolný ekonomický proces, kde si hlavní akcionář jednostranně diktuje realizaci a 

podmínky výkupu cenných papírů. K tomu, aby nedošlo ke zneužití pozice hlavního 

akcionáře je zde přítomen kogentní hmotněprávní i procesněprávní rámec předepsaný 

zákonem, který stanoví jednoznačné podmínky a limity při tomto postupu.  

Je samozřejmě jurisprudenční otázkou, zdali míra ochrany menšinových akcionářů je 

dostatečná, zda určení a výše protiplnění jim poskytovaná jsou dostačující nebo zda by 

neměla být ingerence státních orgánů do tohoto procesu výraznější; ale omezíme-li se na 

právo de lege lata a opomineme rovinu de lege ferendae, pak nelze než opět shledat současné 

pojetí squeeze-outu za ekonomicky a právně správné, dostatečné a řádné. „Právo nuceného 

výkupu účastnických cenných papírů je významný a nikoliv samoúčelný ekonomický nástroj. 

Právní úprava tzv. squeeze-out dopadá na oblast, v níž právo může vytvářet pouze hrubý 

rámec pro uplatnění zásady fair-play, nemůže však nahradit vůdčí úlohu ekonomických 



 

principů.“
32

 

 

3.2 Problematika přiměřenosti plnění 

 

K tomu, aby mu byla poskytnuta možnost realizace víceméně totožné investice, musí 

ale od osoby hlavního akcionáře obdržet plnění přiměřené. Judikatura k výkladu tohoto 

adjektiva je okrajová – přímý zákonný či soudní výklad nulový. Pokusím se tedy definovat 

přiměřenost s pomocí doktrinálně orientovaných komentářů. Výkladové komentáře k ZOK 

shodně uvádí, že otázka přiměřenosti protiplnění je situací, kdy by akcionář měl obdržet 

protiplnění v takovém rozsahu, aby mohl realizovat jinou investici totožné hodnoty 

(totožného výnosu, rizikovosti a úsilí, které je nutno do správy investice vložit).  

Více k ekonomicko-právnímu charakteru přiměřenosti plnění v samostatné 8. a 9. kapitole. 

 

3.3 Problematika nezávislého odborníka/znalce 

 

Výraznou diskusi (přinejmenším významem rovnou disputaci nad přiměřeností plnění) 

vyvolává otázka, jak zajistit nezávislost odborníků. Samotnou výši přiměřeného protiplnění 

v souladu s aktuální právní úpravou (376 odst. 1 ZOK) určuje valná hromada a hlavní 

akcionář ji dokládá znaleckým posudkem (nejedná-li se o kótované cenné papíry – viz dále). 

Je nanejvýš diskutabilní, zda jednostranně hlavním akcionářem ustanovený nezávislý 

odborník představuje kýženou garanci přiměřenosti protiplnění. Doktrinální chápání
33

 

častokrát poukazuje na to, že určení výše protiplnění by snad ani nemělo (pokud už 

akceptujeme, že tato pravomoc je svěřena do rukou znalce) být otázkou ryze a výlučně 

ekonomickou, ale spíše právně orientovanou.  

K tomuto nás musí vést úvaha, že na straně nabídkové je přítomen pouze jeden 

subjekt a nepřichází tedy naprosto v potaz jakékoli tržní rozhodování mezi více subjekty 

korunované přijetím nejvýhodnější nabídky. Přechod cenných papírů totiž je nedobrovolným 

zcizením. Je tedy nutné si uvědomit, že i s ohledem na tento argument nemůže jít o cenu tržní 

a nezbývá tedy než se při určení ceny obrátit do sféry právní. A právo žádá cenu 

přiměřenou a implicitně (jakožto reflexe jednoho z právních principů) cenu 

spravedlivou. A zde si dovoluji vznést vlastní pochybnost nad tím, zda právě tohoto je (v 
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souladu se současnou právní úpravou) byť nezávislý odborník schopen. 

 

3.4 Problematika účastnických cenných papírů 

 

Nová právní úprava koncepčně odstranila jeden z nejvýraznějších deficitů předchozí 

právní úpravy – problematiku interpretačního rozsahu legální definice „účastnických cenných 

papírů“ – byť bohužel určité pochybnosti stále přetrvávají.  

Aktuální disputace řeší interpretační terminologický rozsah tohoto termínu – 

v rámci tzv. restriktivního a extenzivního pojetí. Restriktivní výklad chápe úpravu 

obsaženou v §375 jako lex specialis ve vztahu k §256 odst. 4, přičemž za „účastnické cenné 

papíry“ by nadále bylo možné považovat pouze vlastníky již vydaných a plně splacených 

akcií. Pakliže však odhlédneme od chápání § 375 ZOK jako lex specialis a budeme aplikovat 

výlučně 256 odst. 4, je nutné brát v potaz i akcionáře s dosud nesplacenými či nevydanými 

akciemi a vlastníky zatímních listů.  

Zahájení procesu squeeze-outu je nadále svěřeno pouze do rukou těch akcionářů, kteří 

jsou vlastníky akcií. Bez jednoznačné odpovědi však zůstává otázka, jak postupovat 

v případě zatímních listů, nesplacených akcií a nevydaných akcií. Navíc za „účastnické 

cenné papíry“ lze počítat inominátní cenné papíry ve smyslu §515 NOZ, kde rozsah s nimi 

spojených práv bude vymezen v emisních podmínkách a stejně tak cenné papíry spojené svou 

funkcí s procesy zvyšování základního kapitálu (vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy a 

opční listy). Pomineme-li nepojmenované cenné papíry, může díky ostatním účastnickým 

cenným papírům nastat významná kolize zájmů. Rozhodne-li společnost např. o 

podmíněném zvýšení základního kapitálu, dojde k tomu, že nově vydané účastnické cenné 

papíry skoupí majoritní akcionář a splní tak podmínku rozhodné hranice, které by jinak 

nedosáhl. A contrario, skoupí-li nově emitované účastnické cenné papíry minoritní akcionáři, 

mohou tímto způsobem zmařit zamýšlenou investici akcionáře hlavního.  

Zákon tuto situaci ponechává bez povšimnutí a konečnou rozhodující instancí 

(nejenom s aplikační, ale i interpretační funkcí) by zřejmě byly opět soudy. Soudy by se tak 

ocitly v nezáviděníhodné pozici, kde by při rozhodování bylo nutné vytvořit vyvážené 

rozhodnutí zohledňující proporcionálně zájmy hlavního a minoritních akcionářů. Dále se této 

problematice komplexně věnuje samostatná kapitola. 

 

3.5 Problematika tzv. „rozhodné hranice“ 

 



 

K této problematice judikoval i Ústavní soud (Pl. ÚS 56/05), který tuto rozhodnou 

hranici z hlediska ústavního pořádku a dodržení ochranné funkce státu v rámci vzájemného 

postavení společníků, považoval za potřebný limit, který nevzbuzuje pochybnosti, i pokud 

přihlédneme k obdobným evropským úpravám či hranici obsažené v Třinácté směrnici. Je 

mým osobním názorem, že takto stanovená rozhodná hranice je co do právního vymezení 

přesná a pokud je na ní nahlíženo v rovině de lege lata, nelze jí nic vytknout. Zvažujeme-li 

však aspekty de lege ferendae, je nutné poukázat na to, že je hranice jednak uměle stanovena 

a také, že je stanovena poměrně vysoko.  

Uchýlíme-li se k detailnějšímu rozboru situace, kdy bychom ponechali rozhodování o 

rozhodné hranici na soudu, který by ji určoval ad hoc pro každý případ, bylo by to jistě 

flexibilnější a spravedlivější po právní stránce, nicméně za cenu vysokých nákladů na soudní 

řízení a s ohledem na možnost opravných prostředků zřejmě i zdlouhavým procesem.  

Schůdnějším řešením je tedy vytvoření právního rámce, kde je stanovena umělá 

rozhodná hranice (např. 90%) a pokud má hlavní akcionář zájem na realizaci squeeze-outu při 

nižším balíku vlastněných akcií, pak by bylo vhodné umožnit mu obrátit na soud, který by ad 

hoc rozhodoval o oprávněnosti jeho nároku.  

Druhá zmíněná výtka poukazující na příliš vysokou hranici squeeze-outu má 

podpůrný argumentační rámec ukotvený spíše v praxi. Jak již bylo zmíněno výše hranice, při 

které ostatní akcionáři začínají ztrácet vliv na rozhodování ve společnosti, není v situaci, kdy 

hlavní akcionář disponuje 90% balíkem akcií, ale častokrát se pohybuje v rozmezí faktické 

rozhodné hranice 60% až 90%.  

 

3.6 Započtení účastnických cenných papírů 

 

K nástinu této problematiky je nutné uvést na začátek, že zákonný limit rozhodné 

hranice musí hlavní akcionář splnit již před okamžikem podání žádosti o svolání valné 

hromady, která by potencionálně rozhodovala o procesu squeeze-outu. Pro účely výpočtu 

naplnění požadavku rozhodné hranice jsou vyloučeny akcie, které byly vydány (v souladu se 

stanovami společnosti) bez hlasovacích práv aj stejně tak akcie, s nimiž by akcionář 

disponoval jen na základě dohody o výkonu hlasovacích práv.  

Důvodem je fakt, že právní úprava výslovně vyžaduje, aby započitatelné akcie (s 

nimiž je spojen rozhodující podíl) byly ve vlastnictví hlavního akcionáře a bylo s nimi 

spojeno hlasovací právo. Úhrnný podíl hlavního akcionáře na základním kapitálu předmětné 

akciové společnosti bude tedy tvořen jejich prostým součtem, budeme-li brát v potaz situaci, 



 

kdy se jedná o akcie bez jmenovité hodnoty.  

Problém však nastává v okamžiku, kdy se v průběhu již zahájeného procesu squeeze-

outu začne měnit počet akcií vlastněných hlavním akcionářem. Tato právní situace může 

nastat jako důsledek právního jednání hlavního akcionáře nebo jako důsledek právní události. 

V prvním zmíněném případě by se zřejmě jednalo o jednání in fraudem legis, neboť hlavní 

akcionář by záměrně obcházel literu zákon; požadavek 90% rozhodné hranice by měl být (dle 

mého názoru) v procesu squeeze-outu bez jakýchkoli výjimek neměnný. Stejně jako je právně 

nežádoucí pokles pod rozhodnou hranici po zahájení squeeze-outu, nelze považovat za 

správné ani dodatečné nakupování akcií mimo proces squeeze-out, byl-li již zahájen.  

Druhým zmíněným případem je právní událost – např. smrt zůstavitele, kdy na 

dědice přechází vlastnictví akcií. Zákon ani judikatura doposud nezmiňují případ, kdy 

v důsledku např. smrti hlavního akcionáře – fyzické osoby nebo přeměny či nástupnictví 

hlavního akcionáře – právnické osoby, dojde k změně hlavního akcionáře. Osobně se 

domnívám, že v těchto případech musí sehrát prim princip zachování právní jistoty osob 

zúčastněných na procesu squeeze-outu a tudíž by měla nastat situace, kdy „nový hlavní 

akcionář“ je povinen vstoupit do všech práv a povinností jemu předcházejícího. Nad tuto 

argumentaci je nutné dodat, že „dosažení limitu rozhodné hranice nelze provést propojením 

ovládající a ovládané osoby.“
34

 

 

3.7 Problematika absence lhůty pro svolání valné hromady 

 

Hlavní akcionář podává představenstvu akciové společnosti žádost o svolání valné 

hromady, která bude potencionálně rozhodovat o zahájení squeeze-outu. Pro toto právní 

jednání nicméně zákon nestanovuje žádnou lhůtu. Pokud se zaměříme na klasický buy-out 

(squeeze-out z podnětu hlavního akcionáře), je pochopitelné, že imanentní zájem na volbě 

momentu podání žádosti spočívá na bedrech hlavního akcionáře. On si koordinuje své 

investiční záměry a s nimi spojená podnikatelská rizika v rámci squeeze-outu. V tomto 

případě by bylo vytvoření jakékoli lhůty obsoletní.  

Jiná situace však nastává při reverzním procesu tzv. sell-outu. Iniciace procesu 

squeeze-outu se mohou zhostit i minoritní akcionáři ve smyslu §396 ZOK, pak ale vyvstává 

relevantní otázka, do kdy jim je hlavní akcionář povinen vyhovět. Zde již mlčení zákona 

může minoritním akcionářům způsobit nemalé obtíže, neboť dává hlavnímu akcionáři 
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právní zázemí pro taktické prodlévání s vyhověním tomuto požadavku. V tomto ohledu by se 

zřejmě museli minoritní akcionáři obrátit se se svým požadavkem na soud, který by 

spravedlivou lhůtu svým rozhodnutím určil. 

 

3.8 Problematika přechodných ustanovení 

 

K 1.1.2014 ZOK nabyl účinnosti a bylo nutné vyřešit dopad nové právní úpravy na 

před účinností zahájené procesy squeeze-outu. Běh lhůt a dob je posuzován dle dosavadních 

předpisů, pokud začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti ZOK (§778 ZOK). Řízení o zápisu 

do obchodního rejstříku bude dokončeno obdobně dle dosavadních předpisů, bylo-li zahájeno 

přede dnem účinnosti ZOK (§779 odst. 1 ZOK).
35

  

 

3.9 Problematika absence soudního přivolení  

 

Česká tzv. rozhodná hranice 90% je vhodná, německá právní úprava se uchyluje 

v určitých případech dokonce k 95% podílu akcií na základním kapitálu pro realizaci squeeze-

outu. Jak německá, tak britská úprava si navíc otevírají právní vrátka pro případ, že by 

společnost paralyzovalo i vyšší procento minoritních akcionářů.  

Anglická právní úprava v rámci tzv. schemes of arrangement umožňuje hlavnímu 

akcionáři vyvolat soudní řízení, v rámci kterého se pokusí prokázat svůj nárok na vytěsnění 

menšinových akcionářů a to až do výše 25% úhrnu akcií. Tato právní úprava bojuje proti 

mrtvým duším (dead register applicants), kde s ohledem na akcie na doručitele není známo, 

kdo je skutečným vlastníkem a současně je prokazatelné, že práva s akciemi nebyla 

dlouhodobě vykonávána.  

Soudní přivolení pak opravňuje hlavního akcionáře ke squeeze-outu s minimální 

hranicí vlastních akcií 75%. S ohledem na existenci akcií na doručitele a s ohledem na vyšší 

flexibilitu tržních pochodů bych do budoucna volil právní úpravu obdobnou podmíněnou 

soudním rozhodnutím nebo bych do výše 5% snížil stávající zákonnou hranici (tedy na 85%). 

 

3.10 Absence koordinovaného sdíleného squeeze-outu 

 

Současná právní úprava nepočítá se spolupracujícími entitami, které by se pokusily 
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realizovat squeeze-out při vzájemné synchronizaci svých obchodních kroků. Tzv. joint-

offerors nepředstavují v anglo-americké právní oblasti právní nóvum a jsou rychlým 

prostředkem domluvy dvou výrazných akcionářů (např. s podíly 45% a 45% na základním 

kapitálu akciové společnosti), kteří tímto způsobem pohltí absolutní balík akcií pro sebe a 

způsob vypořádání mezi nimi poté záleží na vzájemné dohodě či na jiném způsobu řešení.  

Nedokážu říci, zda by tak flexibilní institut byl aplikovatelný na teritoriálně nepříliš 

velké tržní prostředí v České republice (v EU ano, nicméně příslušná legislativa by musela být 

vydána na úrovni EU) a bohužel ani nedokážu předpovědět, nakolik by nebyl zneužíván pro 

vydírání minoritních akcionářů. K de lege ferenda diskusi na úrovni akademické obce 

(jakožto jeden prvek z budoucích novelizací současné právní úpravy squeeze-outu) by ale 

rozhodně vhodný byl.  

 

3.11 Absence úpravy tzv. „rodinných druhů“ 

 

V podmínkách České republiky není příliš častým jevem, aby existovaly čistě rodinné 

po generace budované akciové společnosti, kde je úhrn všech akcií principiálně rozdělen mezi 

členy rodiny. Do jisté míry to souvisí i s předchozím stigmatem desítky let trvající centrálně-

plánované ekonomiky a občasnou nevyspělostí tržního chování některých subjektů na českém 

trhu. Směřuji myšlenku tímto směrem, neboť chci poukázat na institut tzv. associates. Jde o 

komplexní výčet nejčastěji členů rodiny či vzdálených příbuzných, mezi něž jsou rozptýleny 

podíly na akciové společnosti. Právní úprava se pak zaměřuje na jejich společný postup při 

nepřátelském převzetí jiných společností a následném squeeze-outu menšinových akcionářů. 

Do jisté míry je zde výrazná paralela s výše zmíněnými „joint-offerors“ odlišující se 

dodatečným rodinným prvkem. 

 

3.12 Problematika tzv. reverzního squeeze-outu / sell-outu 

 

Dle současné právní úpravy se může ocitnout ve slepé uličce méně než 10% 

akcionářů, kteří se nespokojeni s nulovým vlivem na management akciové společnosti mohou 

obrátit na hlavního akcionáře a žádat realizaci tzv. sell-outu. Mohou se jej dokonce domoci 

soudně. Nabíledni zůstává otázka, zda hranici 10% nenavýšit. Mnohdy se minoritní akcionáři 

ocitnou v pasti paralyzace svého vlivu už v okamžiku, kdy hlavní akcionář pohltí 60% až 70% 

z celkového podílu akcií.  

Opět bych zde vyvolal otázku, tentokrát komplexnější, zda by hranice práva požadovat 



 

tzv. sell-outu neměla být vyšší než hranice squeeze-outu (př. nárok na realizaci squeeze-outu 

při překročení hranice 85% u hlavního akcionáře a nárok na realizaci sell-outu při překročení 

25% jakožto souhrnného podílu náležejícího všem minoritním akcionářům).  



 

4 EVROPSKÁ LEGISLATIVA  

 

Smlouva o Evropské Unii (TEU) proklamuje v článku 2 jako jeden z cílů podporu 

hospodářského a sociálního pokroku a posilováním hospodářské a sociální soudržnosti. 

Do rámce tzv. sdílené pravomoci ve smyslu článku 4 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

Unie (TFEU) spadá i problematika vnitřního trhu. Část třetí TFEU pod názvem Vnitřní 

Politiky a činnosti Unie, článek 26, zmocňuje Unii k přijímání opatření k vytvoření nebo 

zajištění fungování vnitřního trhu v souladu s příslušnými ustanoveními smluv. Jedním 

z těchto opatření je i sekundární normotvorba v podobě směrnic či nařízení. Předesílám, 

že primární zaměření směrnice je na problematiku nabídek převzetí, avšak zásady a spousta 

dílčích institutů se týká squeeze-outu, z tohoto důvodu podávám komplexní náhled na celou 

problematiku a zachovávám terminologii v určitých případech i za cenu parafrázování znění 

směrnice. 

 

4.1 Směrnice EP a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí 

 

Určujícím dokumentem v oblasti nabídek převzetí a tedy i výsekové problematiky 

squeeze-outu
36

 je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách 

převzetí (dále jen Směrnice) ze dne 21. dubna 2004. směrnic (potažmo evropských 

rámcových zákonů) nepředstavuje pro členské státy normativně přesnou, nicméně pouze 

rámcovou závaznost – závaznost co do směrnicí proklamovaného výsledku a to obvykle při 

zachování určité předem vytyčené lhůty. Cílem směrnic je sbližovat (harmonizovat) 

vnitrostátní úpravy jednotlivých členských států Evropské Unie. Nejinak tomu je i u 

směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí. Státy jsou v jejím případě povinny zajistit, aby 

byly dodržovány minimální požadavky stanovené v této směrnici, a navíc mohou stanovit 

přísnější dodatečné podmínky a ustanovení, než jsou podmínky a ustanovení této směrnice 

pro regulaci nabídek.  

Jako minimální inkorporační právní standard pak slouží tzv. obecné zásady (viz 

následující kapitola). Členské státy jsou povinny stanovit sankce, které mají být ukládány za 
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porušení vnitrostátních opatření přijatých podle této Směrnice a musí přijmout všechna 

nezbytná opatření, aby tyto sankce byly uplatňovány. O tomto musí být informována Komise. 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.  

 

4.2 Obecné zásady 

 

Přes svůj rámcový charakter Směrnice uvádí výčet obecných zásad 

k bezpodmínečnému dodržování všemi členskými státy. Stěžejní zásadou je princip, že 

všem držitelům cenných papírů cílové společnosti stejného druhu musí být poskytnuto 

rovnocenné zacházení. Pokud některá osoba ovládne společnost, musí být ostatní držitelé 

cenných papírů chráněni. Všichni držitelé cenných papírů cílové společnosti musí mít 

dostatek času a informací, které jim umožní dojít k řádně informovanému rozhodnutí o 

nabídce.  

Pokud řídící nebo správní orgán cílové společnosti informuje držitele cenných 

papírů, je povinen současně vyjádřit své názory na účinky provedení nabídky na 

zaměstnanost, podmínky zaměstnání a místa podnikání společnosti. Jeho kroky navíc musí 

být konány v zájmu společnosti jako celku a nesmí držitelům cenných papírů odepřít možnost 

rozhodovat o podstatě nabídky. Pro cenné papíry cílové společnosti, společnosti předkladatele 

nabídky nebo jakékoliv jiné společnosti, kterých se nabídka týká, nesmějí vznikat nepravé 

trhy tak, že by vzestup nebo pokles cen cenných papírů byl umělý a bylo by narušeno obvyklé 

fungování trhů.  

Předkladatel nabídky musí oznámit nabídku až poté, co zajistí, že je schopen v plné 

výši zaplatit jakékoliv hotovostní protiplnění, pokud je nabízeno, a poté, co přijme veškerá 

přiměřená opatření k tomu, aby zajistil provedení jakéhokoliv jiného druhu protiplnění. Na 

závěr výčtu obecných zásad směrnice požaduje, aby cílová společnost nebyla nabídkou svých 

cenných papírů zdržena ve svém provozu po dobu delší, než je přiměřené.  

 

 

4.3 Legální definice 

 

Terminologicky Směrnice pracuje s "nabídkou převzetí" nebo "nabídkou", kterou 

legislativně vymezuje jako veřejnou nabídku (jinou než kterou podává sama cílová 

společnost) učiněnou držitelům cenných papírů obchodní společnosti na nabytí všech nebo 

některých těchto cenných papírů. Může být povinná či dobrovolná, může následovat po 



 

ovládnutí cílové společnosti nebo má za cíl ovládnutí cílové společnosti v souladu s 

vnitrostátním právem.  

Jako cílovou společnost chápe Směrnice obchodní společnost, jejíž cenné papíry jsou 

předmětem nabídky. Předkladatelem nabídky je fyzická osoba nebo veřejnoprávní či 

soukromoprávní právnická osoba, která činí nabídku. Osobami jednajícími ve shodě jsou 

fyzické nebo právnické osoby, které spolupracují s předkladatelem nabídky nebo cílovou 

společností na základě výslovné či konkludentní, písemné či ústní dohody, jejichž cílem je 

buď ovládnutí cílové společnosti, nebo zmaření úspěšného výsledku nabídky.  

Za "cenné papíry" považuje Směrnice převoditelné cenné papíry spojené s 

hlasovacím právem ve společnosti. "Stranami nabídky" jsou chápány předkladatel nabídky, 

členové řídícího nebo správního orgánu předkladatele nabídky, pokud je předkladatelem 

nabídky obchodní společnost, cílová společnost, držitelé cenných papírů cílové společnosti a 

členové řídícího nebo správního orgánu cílové společnosti a osoby jednající ve shodě s těmito 

osobami. Směrnice pracuje i s termínem "cenné papíry s vícečetným hlasovacím právem", 

což jsou cenné papíry odlišného a samostatného druhu, u nichž je s každým z nich spojen více 

než jeden hlas. 

 

4.4 Teleologické aspekty směrnice (preambulní ustanovení) 

 

Již úvodní ustanovení byť částečně deklarativního nenormativního charakteru uvozují 

cíl této směrnice. – a to na ochranu zájmů společníků i třetích osob. Ke splnění tohoto 

účelu je nezbytné koordinovat některé záruky vyžadované v členských státech od společností, 

které se řídí právem členského státu a jejichž cenné papíry jsou přijímány k obchodování na 

regulovaném trhu v členském státě, aby tyto záruky byly v celém Společenství (Evropské 

Unii) rovnocenné. Ochraně podléhají i zájmy držitelů cenných papírů společností, které se 

řídí právem členského státu, pokud jsou tyto společnosti předmětem nabídek převzetí nebo se 

mění subjekty, které je ovládají, a alespoň některé jejich cenné papíry jsou přijaty k 

obchodování na regulovaném trhu v členském státě.  

Co do normativního rámce obecných zásad pro nabídky převzetí, předpokládá 

směrnice nutnost dosažení v celém Společenství srozumitelnosti a průhlednosti právních 

otázek souvisejících s nabídkami převzetí a předcházet tomu, že by vzorce restrukturalizace 

společností ve Společenství byly narušovány bezdůvodnými rozdíly v kulturách řízení a 

správy. Pravidla pro nabídky převzetí by měla být pružná a schopná vypořádat se s nově 

vznikajícími okolnostmi a měla by v souladu s tím poskytovat možnost výjimek a odchylek. 



 

Při uplatňování stanovených pravidel či výjimek nebo při poskytování jakýchkoliv odchylek 

by dozorčí orgány měly dodržovat určité obecné zásady. 

Směrnice nepředpokládá možnost nabídek převzetí u centrálních bank členských 

států s ohledem na účely veřejného zájmu, kterým slouží. Důvodem tohoto vynětí způsobnosti 

směrnice je fakt, že z historických důvodů jsou cenné papíry některých těchto centrálních 

bank kotovány na regulovaných trzích v členských státech a navíc i fakt, že právě centrální 

banky mohou představovat dozorový orgán při schvalování výše přiměřeného plnění (jak 

tomu je i u nás v případě kótovaných cenných papírů). S tímto souvisí i požadavek směrnice 

na to, že každý členský stát by měl jmenovat orgán nebo orgány k dozoru nad těmi aspekty 

nabídek, které upravuje tato směrnice a také k zajištění toho, že strany nabídek převzetí budou 

dodržovat pravidla stanovená podle této směrnice. Všechny tyto orgány by měly vzájemně 

spolupracovat. 

V souladu s právem na spravedlivý proces, by měl být za patřičných podmínek 

připuštěn přezkum rozhodnutí dozorčího orgánu nezávislým soudem. Členským státům 

je nicméně ponecháno právo určit, zda mají být stanovena práva, která mohou být 

uplatňována ve správním nebo soudním řízení, jak v řízení proti dozorčímu orgánu, tak v 

řízení mezi stranami nabídky. 

Primární zájem směrnice se upíná k přijetí nezbytných opatření k ochraně držitelů 

cenných papírů, zejména držitelů s menšinovými podíly, při ovládnutí jejich společností. 

V článku devět směrnice tedy nacházíme určující jádro pro problematiku squeeze-outu, 

byť se zde o ní nehovoří expressis verbis. Členské státy mají tuto ochranu zajistit tím, že uloží 

osobě, která společnost ovládla, aby učinila nabídku všem držitelům cenných papírů 

společnosti na převzetí všech cenných papírů v jejich držení za spravedlivou cenu (česká 

právní úprava hovoří o přiměřené ceně) v souladu s obecnou definicí. Dále je členským 

státům umožněno vytvářet další nástroje na ochranu zájmů držitelů cenných papírů, například 

povinnost učinit částečnou nabídku v případě, že předkladatel nabídky společnost neovládne, 

nebo povinnost oznámit nabídku současně s ovládnutím společnosti. Právě tento příkladmý 

nástroj však Česká republika do své právní úpravy doposud neinkorpovala. 

Směrnice i důsledně uplatňuje zásadu lex retro non agit, když povinnost učinit 

nabídku všem držitelům cenných papírů potencionálně zapovídá těm ovládajícím držitelům, 

kteří již existují ke dni vstupu vnitrostátního právního předpisu provádějícího tuto směrnici v 

platnost. 

Povinnost zahájit nabídku by se neměla vztahovat na nabytí cenných papírů, s 

nimiž není spojeno právo hlasovat na řádných valných hromadách akcionářů. Současně by 



 

však členské státy měly být schopny zajistit, aby se povinnost učinit nabídku všem držitelům 

cenných papírů týkala nejen cenných papírů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ale i 

cenných papírů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva pouze za určitých okolností, nebo za 

zákonem stanovených podmínek cenných papírů, s nimiž hlasovací práva spojena nejsou. 

Držitelé cenných papírů by měli být řádně informováni o podmínkách nabídky 

prostřednictvím nabídkového dokumentu. Přiměřené informace by měly být podány i 

zástupcům zaměstnanců společnosti nebo přímo zaměstnancům. Samotný průběh informování 

zástupců zaměstnanců předkladatele nabídky a cílové společnosti a projednávání s nimi by se 

měly řídit odpovídajícími vnitrostátními právními předpisy. Navíc pro omezení prostoru pro 

obchodování zasvěcených osob by předkladatel nabídky měl být povinen co nejdříve oznámit 

své rozhodnutí o zahájení nabídky a informovat o nabídce dozorčí orgán. Směrnice požaduje i 

úpravu lhůty pro přijetí nabídky. K zajištění efektivního výkonu pravomocí by měly 

dozorčí orgány mít vždy možnost požadovat, aby strany nabídky poskytly o sobě informace. 

Stejně tak by měly spolupracovat a poskytovat účelně, účinně a včas informace jiným 

orgánům, které vykonávají dohled nad kapitálovými trhy.  

Správní orgán cílové společnosti by měl být oprávněn podnikat provádění operací 

výjimečné povahy k zamezení operacím, které by mohly nabídku zmařit, které však současně 

zajistí, že cílová společnost nebude nepřiměřeně omezována v běžné činnosti. K dalším jeho 

povinnostem by měla patřit povinnost zveřejnit dokument uvádějící jeho stanovisko k nabídce 

s odůvodněním, na němž je toto stanovisko založeno, včetně jeho názorů na účinky jejího 

provedení na všechny zájmy společnosti a zejména na zaměstnanost. 

Každý předkladatel nabídky by měl mít možnost získat většinové podíly v jiných 

společnostech a plně tyto společnosti ovládat. K zajištění této možnosti by členské státy 

měly přijmout nezbytná opatření jako například - směrnice výslovně demonstrativně uvádí 

následující - měla by být zrušena nebo pozastavena omezení převodu cenných papírů, 

omezení hlasovacích práv, mimořádných jmenovacích práv a vícečetných hlasovacích práv v 

průběhu lhůty pro přijetí nabídky a pokud valná hromada akcionářů rozhodne o ochranných 

opatřeních, o změnách stanov nebo o odvolání či jmenování členů řídícího nebo správního 

orgánu na první valné hromadě akcionářů po uzavření nabídky.  

Pokud by držitelé cenných papírů v důsledku odnětí práv utrpěli ztráty, mělo by být v 

souladu s technickými opatřeními, která stanoví členské státy, stanoveno spravedlivé 

odškodnění. Členské státy by měly stanovit sankce za porušení vnitrostátních opatření 

provádějících tuto směrnici. Spíše doporučující charakter má směrnicí zmíněná možnost 

stanovit pravidla upravující možnost uplynutí platnosti nabídky, práva předkladatele nabídky 



 

upravit nabídku, možnost konkurenčních nabídek na cenné papíry společnosti, zveřejnění 

výsledků nabídky, neodvolatelnost nabídky a povolené podmínky. 

Pro problematiku squeeze-outu je důležitý i článek 24 Směrnice, který uvádí, že 

členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, která by umožnila předkladateli nabídky, 

který po nabídce převzetí získal určité procento základního kapitálu společnosti spojeného s 

hlasovacími právy, požadovat, aby mu držitelé zbývajících cenných papírů své cenné 

papíry prodali.  

A contrario, pokud po nabídce převzetí předkladatel nabídky získal určité procento 

základního kapitálu společnosti spojeného s hlasovacími právy, měli by mít držitelé 

zbývajících cenných papírů možnost požadovat, aby jejich cenné papíry odkoupil. Tyto 

postupy pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů a pro odkoupení na žádost 

menšinového akcionáře by se měly používat pouze za specifických podmínek spojených s 

nabídkami převzetí. Za jiných okolností mohou členské státy pro postupy převzetí jmění 

hlavním akcionářem a odprodeje nadále používat vnitrostátní pravidla. 

 

4.5 Dozorčí orgán 

 

Každý členské státy určí jeden nebo více orgánů příslušných k dohledu nad nabídkami 

pro účely pravidel, která stanoví nebo zavedou podle této směrnice. Co do formy tohoto 

dozorčího orgánu se bude jednat o buď orgány veřejné moci, sdružení nebo soukromé 

subjekty uznané vnitrostátním právem nebo orgány veřejné moci, kterým vnitrostátní právo 

tuto pravomoc výslovně svěřuje. Členským státům je pak uložena povinnost vyrozumět 

Komisi a upřesnit všechna případná rozdělení funkcí. Chod těchto orgánů musí být absolutně 

nestranný a nezávislý vzhledem ke všem stranám nabídky. 

Tímto orgánem příslušným pro dohled nad nabídkou je orgán členského státu, ve 

kterém má cílová společnost sídlo, pokud jsou cenné papíry této společnosti přijaty k 

obchodování na regulovaném trhu v tomto členském státě a pokud tomu tak není, je dozorčím 

orgánem příslušným k dohledu nad nabídkou orgán členského státu, na jehož regulovaném 

trhu jsou cenné papíry společnosti přijaty. Pokud jsou cenné papíry cílové společnosti přijaty 

k obchodování na regulovaných trzích ve více než jednom členském státě, je dozorčím 

orgánem příslušným k dohledu nad nabídkou orgán členského státu, na jehož regulovaném 

trhu byly cenné papíry přijaty k obchodování poprvé. Pokud byly cenné papíry cílové 

společnosti poprvé přijaty k obchodování na regulovaných trzích ve více než jednom 

členském státě současně, určí cílová společnost, který z dozorčích orgánů těchto členských 



 

států bude orgánem příslušným k dohledu nad nabídkou, a to tak, že to v první den 

obchodování oznámí regulovaným trhům a jejich dozorčím orgánům.  

Dozorčí orgány musí mít veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých povinností, 

včetně pravomoci zajistit, aby strany nabídky dodržovaly pravidla stanovená nebo zavedená 

podle této směrnice. Navíc členské státy zajistí, aby byly všechny osoby zaměstnané nebo 

dříve zaměstnané u jejich dozorčích orgánů vázány povinností zachovat služební tajemství. 

Údaje, které jsou předmětem služebního tajemství, nesmějí být sděleny jiné osobě ani orgánu, 

pokud právní předpisy nestanoví jinak. Takto vyměňované informace podléhají služebnímu 

tajemství, které platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných dozorčích 

orgánů, jež informace získají.  

 

4.6 Ochrana menšinových akcionářů 

 

Pakliže fyzická či právnická osoba ovládne společnost, jsou členské státy povinny 

zajistit, aby byla tato osoba povinna učinit nabídku jako prostředek ochrany menšinových 

akcionářů společnosti. Ta je následně co nejdříve adresována všem držitelům těchto cenných 

papírů na všechny cenné papíry v jejich držení za spravedlivou cenu.  

Směrnice hovoří o spravedlivé ceně jako o nejvyšší ceně, kterou za stejné cenné 

papíry zaplatí předkladatel nabídky nebo osoby jednající ve shodě s ním v období, které určí 

členské státy jako období nejméně šesti měsíců a nejvíce dvanáct měsíců před učiněním 

nabídky. Pokud by však po zveřejnění nabídky a před uzavřením nabídky pro přijetí 

předkladatel nabídky nebo kterákoliv osoba jednající ve shodě s ním koupil cenné papíry za 

cenu vyšší, než je cena nabídky, zvýší předkladatel nabídky svou nabídku tak, aby nebyla 

nižší než nejvyšší cena zaplacená za takto nabyté cenné papíry. 

Členské státy mohou dokonce zmocnit své dozorčí orgány, aby upravovaly tuto 

cenu za jasně určených okolností a v souladu s jasně určenými kritérii. Za tímto účelem 

mohou vypracovat seznam okolností, za kterých lze nejvyšší cenu upravit směrem nahoru 

nebo dolů, například pokud byla nejvyšší cena stanovena dohodou mezi kupujícím a 

prodávajícím, pokud byly tržní ceny dotčených cenných papírů manipulovány, pokud byly 

tržní ceny obecně nebo určité tržní ceny konkrétně ovlivněny mimořádnými událostmi, nebo 

aby byla umožněna záchrana společnosti v obtížné situaci.  

Mohou rovněž určit kritéria, která mají být v takových případech použita, například 

průměrnou tržní hodnotu za určité období, likvidační hodnotu společnosti nebo jiná objektivní 

oceňovací kritéria obecně používaná ve finanční analýze. Každé takové rozhodnutí dozorčího 



 

orgánu o úpravě spravedlivé ceny musí být odůvodněno a zveřejněno. 

Procento hlasovacích práv, které vede k ovládnutí společnosti a způsob jeho výpočtu 

určí pravidla členského státu, ve kterém má společnost sídlo. Jako protiplnění může pak 

předkladatel nabídky nabídnout cenné papíry, hotovost nebo kombinaci obojího. Pokud však 

protiplnění nabízené předkladatelem nabídky nezahrnuje likvidní cenné papíry přijaté k 

obchodování na regulovaném trhu, musí zahrnovat možnost protiplnění v hotovosti. 

 

4.7 Údaje o nabídce 

 

Rozhodnutí učinit nabídku musí být bez prodlení zveřejněno a dozorčí orgán o 

nabídce informován buď dodatečně, nebo před zveřejněním takového rozhodnutí. Tuto 

informaci musí obdržet i zástupce zaměstnanců, nebo pokud zástupci neexistují, přímo 

zaměstnanci samotní. Předkladatel nabídky je následně povinen vypracovat a včas zveřejnit 

(nejdříve jej sdělí předkladatel nabídky dozorčímu orgánu) nabídkový dokument obsahující 

údaje nutné k tomu, aby mohli držitelé cenných papírů cílové společnosti dojít k řádně 

informovanému rozhodnutí o nabídce. Nabídkový dokument může podléhat předchozímu 

schválení dozorčího orgánu. 

Nabídkový dokument musí po obsahové stránce bezpodmínečně zahrnovat 

podmínky nabídky; totožnost předkladatele nabídky (tzn. u společnosti právní formu, název a 

sídlo této společnosti); cenné papíry respektive druh či druhy cenných papírů, na něž se 

nabídka vztahuje; nabízené protiplnění za každý cenný papír nebo každý druh cenných papírů 

a v případě povinné nabídky metodu použitou při jeho určení, s údaji o způsobu, jakým má 

být protiplnění placeno; náhradu škody nabízenou za práva, která by mohla zaniknout a údaje 

o způsobu, jakým má být náhrada škody placena, a metodě použité při jejím určení; nejvyšší a 

nejnižší procenta nebo množství cenných papírů, která se předkladatel nabídky zavazuje 

získat; údaje o stávajících cenných papírech v držení předkladatele nabídky a osob jednajících 

ve shodě s ním v cílové společnosti; všechny podmínky, které pro nabídku platí;  

Nadále záměry předkladatele nabídky týkající se budoucí činnosti cílové společnosti 

a společnosti předkladatele nabídky, pokud je nabídkou ovlivněna (ochrana pracovních míst 

jejich zaměstnanců a členů jejich vedoucích orgánů včetně jakékoliv podstatné změny 

podmínek zaměstnanosti a strategické plány předkladatele nabídky pro obě společnosti a 

pravděpodobné dopady na zaměstnanost a místa podnikání společností); lhůtu pro přijetí 

nabídky; údaje o financování nabídky; případnou totožnost osob jednajících ve shodě s 

předkladatelem nabídky nebo s cílovou společností a v případě společností jejich druhy, 



 

názvy, sídla a vztahy k předkladateli nabídky a případně k cílové společnosti; důležitým 

faktorem jsou i vnitrostátní právní předpisy, kterými se budou řídit smlouvy uzavřené mezi 

předkladatelem nabídky a vlastníky cenných papírů cílové společnosti v důsledku nabídky, a 

příslušné soudy. 

Strany nabídky i poptávky jsou povinny poskytnout dozorčím orgánům svého 

členského státu kdykoliv na požádání všechny údaje, které mají k dispozici o nabídce, 

pokud to bude nutné k tomu, aby dozorčí orgán splnil své funkce. 

 

4.8 Lhůta pro přijetí nabídky a uveřejnění nabídky 

 

Směrnice zde stanoví poměrně široký prostor ke stanovení lhůty pro přijetí nabídky a 

to tak, že nesmí být kratší než dva týdny a delší než deset týdnů ode dne zveřejnění 

nabídkového dokumentu. Delší zmíněnou lhůtu lze prodloužit za podmínky, že předkladatel 

nabídky oznámí svůj záměr uzavřít nabídku nejméně dva týdny předem. Dozorčí orgány 

mohou být zmocněny k povolování odchylky od lhůty, tak aby cílová společnost mohla 

efektivně svolat valnou hromadu akcionářů ke zvážení nabídky. 

Nabídka musí být uveřejněna způsobem, který zabezpečí průhlednost a integritu 

trhu pro cenné papíry cílové společnosti, předkladatele nabídky nebo kterékoliv jiné 

společnosti, kterou nabídka ovlivní. Cílem je předejít zveřejnění nebo šíření nepravdivých 

nebo zavádějících údajů. S tím související zveřejnění všech údajů a dokumentů má probíhat 

způsobem, který zabezpečí, aby byly tyto údaje a dokumenty snadno a ihned dostupné 

držitelům cenných papírů alespoň v těch členských státech, na jejichž regulovaných trzích 

jsou cenné papíry cílové společnosti přijaty k obchodování, a zástupcům zaměstnanců cílové 

společnosti a předkladatele nabídky (pokud zástupci neexistují, přímo zaměstnancům 

samotným). 

 

4.9 Povinnosti správního orgánu cílové společnosti 

 

Řídící nebo správní orgán cílové společnosti může od valné hromady akcionářů 

obdržet předběžné zmocnění vydané za účelem ochrany před provedením jakýchkoliv kroků, 

které by mohly vést ke zmaření nabídky. Takové zmocnění může být získáno v dřívější fázi, 

například jakmile řídící nebo správní orgán cílové společnosti zjistí, že nabídku lze 

bezprostředně očekávat. Za účelem získání tohoto předběžného zmocnění, schválení nebo 

potvrzení pro držitele cenných papírů mohou členské státy přijmout pravidla povolující 



 

svolání valné hromady akcionářů ve zkrácené lhůtě za podmínky, že se valná hromada nebude 

konat ve lhůtě kratší dvou týdnů od podání oznámení.  

Řídící či správní orgán je oprávněn k akceptaci či vyžádání si alternativních 

nabídek (zejména před vydáním jakýchkoliv akcií), které by mohlo trvale zabránit ovládnutí 

cílové společnosti předkladatelem nabídky, navíc je povinen vypracovat a zveřejnit dokument 

obsahující jeho stanovisko k nabídce s odůvodněním, včetně jeho názorů na účinky realizace 

nabídky na všechny zájmy společnosti a zvláště na zaměstnanost, a názory na strategické 

plány předkladatele nabídky pro cílovou společnost a jejich pravděpodobný dopad na 

zaměstnanost a místa podnikání společnosti a toto stanovisko sdělí současně zástupcům 

zaměstnanců (pokud zástupci neexistují, zaměstnancům samotným).  

 

4.10 Uveřejňované údaje o společnostech  

 

Cílové společnosti (tedy obchodní společnosti, jejíž cenné papíry jsou předmětem 

nabídky) jsou povinny zveřejňovat podrobné údaje o struktuře svého základního kapitálu 

včetně cenných papírů, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v členském 

státě i s případným uvedením různých druhů akcií a u každého druhu akcií s uvedením práv a 

povinností s ní spojených a procenta celkového akciového kapitálu, který představuje a všech 

omezeních převodu cenných papírů, jako jsou omezení držby cenných papírů nebo nutnost 

získat souhlas společnosti nebo ostatních držitelů cenných papírů, o tzv. podstatných 

přímých a nepřímých podílech (včetně nepřímých podílů prostřednictvím pyramidových 

struktur a křížových podílů) ve smyslu článku 85 směrnice 2001/34/ES, o držitelích všech 

cenných papírů se zvláštními kontrolními právy a popis těchto práv. 

V oblasti smluv a dohod podléhajících uveřejnění jde o všechny dohody mezi 

akcionáři, které jsou společnosti známy a které mohou vést k omezení převodu cenných 

papírů nebo hlasovacích práv; pravidlech upravujících jmenování a výměnu členů řídícího 

nebo správního orgánu a změny stanov; o pravomocích členů řídícího nebo správního orgánu 

(hlavně pravomoci vydávat nebo zpětně odkupovat akcie), o všech významných dohodách, 

které společnost uzavřela (které nabydou účinnosti, změní se nebo skončí při změně ovládání 

společnosti po nabídce převzetí, a o jejich účincích); o všech dohodách mezi společností a 

členy jejího řídícího nebo správního orgánu nebo zaměstnanci (pokud stanoví náhradu v 

případě jejich odstoupení nebo propuštění pro nadbytečnost bez platného důvodu nebo v 

případě ukončení jejich pracovního poměru z důvodu nabídky převzetí).  

 



 

4.11 Zákaz omezení 

 

Vůči předkladateli nabídky ve lhůtě pro přijetí nabídky nesmí být použita žádná 

omezení převodu cenných papírů, ani taková uvedená ve smluvních ujednáních mezi 

cílovou společností a držiteli jejích cenných papírů nebo ve smluvních ujednáních mezi 

držiteli cenných papírů cílové společnosti.  

Za předpokladu, že po nabídce její předkladatel drží nejméně 75 % základního 

kapitálu spojeného s hlasovacími právy, nepoužijí se žádná omezení převodu cenných papírů 

ani žádná mimořádná práva akcionářů ohledně jmenování nebo odvolání členů řídícího nebo 

správního orgánu uvedená ve stanovách cílové společnosti. Pokud jsou odňata tato práva, 

poskytne se spravedlivé odškodnění za jakoukoliv ztrátu, kterou držitel těchto práv utrpí. 

Podmínky určování tohoto odškodnění a režim pro jeho výplatu stanoví právní úpravy 

jednotlivých členských států. 

 

4.12 Fakultativní pravidla pro provádění nabídek 

 

Směrnice poskytuje členským státům absolutní legislativní svobodu při úpravě 

uplynutí doby platnosti nabídek, úpravy nabídek a konkurenční nabídky nabídek samotných, 

způsobu zveřejnění výsledků nabídek a podmínek neodvolatelnosti nabídek. V oblasti 

informování zástupců zaměstnanců a projednávání s nimi a pro spolurozhodování se 

zaměstnanci předkladatele nabídky a cílové společnosti Směrnice předpokládá použití 

vnitrostátních předpisů. 

 

4.13 Právo výkupu účastnických cenných papírů 

 

Článek 15 Směrnice představuje klíčovou část směrodatnou pro problematiku 

přímého squeeze-outu. Směrnice zde vyžaduje, aby předkladatel nabídky mohl požadovat, 

aby mu všichni držitelé zbývajících cenných papírů tyto cenné papíry prodali za spravedlivou 

cenu. 

Členské státy toto právo stanoví pro situace, kdy předkladatel nabídky drží cenné 

papíry představující nejméně 90 % základního kapitálu spojeného s hlasovacími právy a 90 % 

hlasovacích práv cílové společnosti nebo pokud po přijetí nabídky předkladatel nabídky získal 

nebo uzavřel pevnou smlouvu o nabytí cenných papírů představujících nejméně 90 % 

základního kapitálu spojeného s hlasovacími právy a 90 % hlasovacích práv obsažených v 

nabídce.  



 

Navíc Směrnice poskytuje členským státům možnost stanovit vyšší prahovou 

hodnotu, která však nesmí být vyšší než 95 % základního kapitálu spojeného s hlasovacími 

právy a 95 % hlasovacích práv. Za tímto účelem musí být stanovena přesná pravidla 

umožňující výpočet okamžiku, kdy bude dosaženo prahové hodnoty. Zákonná reglementace 

tohoto výpočtu bude zejména relevantní v případech, kdy cílová společnost emitovala více 

než jeden druh cenných papírů. Členské státy pak mohou stanovit, že právo výkupu 

účastnických cenných papírů lze uplatňovat pouze u toho druhu, u něhož bylo dosaženo výše 

zmíněné prahové hodnoty. 

Pokud předkladatel nabídky hodlá uplatnit právo výkupu účastnických cenných papírů 

je povinen tak učinit do tří měsíců od konce lhůty pro přijetí nabídky (viz stejnojmenná 

kapitola výše). Pro zaručení spravedlivé ceny předepisuje Směrnice stejné podmínky jako 

pro protiplnění nabídnuté v nabídce převzetí a umožňuje jeho realizaci ve formě hotovosti 

jako výlučnou nebo alternativní možnost. Za spravedlivé je považováno, pokud po 

dobrovolné nabídce přijetím nabídky její předkladatel získal cenné papíry představující 

nejméně 90 % základního kapitálu spojeného s hlasovacími právy obsaženého v nabídce. Po 

povinné nabídce se pro protiplnění uplatní presumpce spravedlivosti. 

Směrnice pamatuje i na opačný proces tzv. sell-outu, tedy odkoupení na žádost 

menšinového či menšinových akcionářů. Výše zmíněná ustanovení směrnice pro především 

určení spravedlivé ceny se použijí obdobně. 

 

4.14 Kontrolní orgány EU a ČR 

 

Primárním dohledovým orgánem nad dodržováním inkorporace obsahu této Směrnice 

je jako v jiných případech směrnic Komise. Té je nápomocen Evropský výbor pro cenné 

papíry (rozhodnutí 2001/528/ES). Za speciálním účelem usnadnění harmonizování 

uplatňování této směrnice pomocí pravidelných schůzí zabývajících se praktickými problémy 

vznikajícími v souvislosti s jejím uplatňováním byl Směrnicí zřízen Kontaktní výbor, jehož 

úkolem je v případě potřeby poskytovat Komisi rady, pokud jde o dodatky nebo změny této 

směrnice, avšak negativně vymezeno není jeho úkolem hodnocení rozhodnutí přijatých 

dozorčími orgány v jednotlivých případech.  

Roku 2011 a v nejbližší době roku 2016 (opakující se lhůta pěti let) pak přezkoumá 

Komise tuto směrnici na základě zkušeností získaných při jejím uplatňování a v případě 

potřeby navrhne její úpravu. Tento přezkum bude zahrnovat prošetření kontrolních struktur a 

překážek pro nabídky převzetí, které tato směrnice neupravuje. K tomuto účelu členské státy 



 

každoročně poskytují Komisi informace o nabídkách převzetí, které byly podány na 

společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na jejich regulovaných trzích. 

Tyto informace obsahují údaje o státní příslušnosti dotčených společností, výsledky nabídek a 

všechny další informace významné pro pochopení toho, jak nabídky převzetí v praxi fungují. 

Členské státy byly povinny uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto Směrnicí do 20. května 2006 a o tomto musely neprodleně 

uvědomit Komisi. Česká republika tak učinila dodatečně až prostřednictvím zákona číslo 

104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a změně dalších zákonů, kde v základních ustanoveních 

v § 1 - Předmětu úpravy uvádí, že tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů 

vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry 

jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice a některé otázky spojené s 

nabídkou převzetí se zahraničním prvkem a některé další otázky s tím spojené. Tomuto 

zákonu a jeho vazbě na ustanovení § 393 ZOK (nucený výkup účastnických cenných papírů 

následující po nabídce převzetí) je věnována samostatná kapitola. 

 

  



 

5 PLÉNUM ÚSTAVNÍHO SOUDU 56/05 

Pl.ÚS 56/05 ze dne 27. 3. 2008 se týkalo návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu 

České republiky na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato ustanovení vnesla do právní úpravy výkupu 

účastnických cenných papírů novela obchodního zákoníku obsažená v zákoně č. 377/2005 

Sb., v zákonu o finančních konglomerátech. Řízení u Ústavního soudu se účastnila i 

Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České republiky jako 

účastníci řízení. Nález byl později vyhlášen pod č. 257/2008 Sb. ve Sbírce zákonů.  

Podstatou argumentace navrhovatelů byl tvrzený rozpor dané novely s právní 

úpravou výkupu cenných papírů, jak je obsažena ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

ES 2004/25/ES Úřední věstník EU (tzv. Třináctá směrnice)
37

. Navrhovatel spatřoval v novele 

vady, které představují rozpor s principy uvedenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod
38

, rozpory s ustanoveními mezinárodních dohod o ochraně investic
39

 a 

vady procesní povahy
40

. 

Ústavní soud jistou měrou přesáhl navrhovatelem namítané rozpory s právní úpravou a 

využil toto rozhodnutí k poskytnutí svého komplexního právního náhledu na problematiku 

squeeze-outu. S ohledem na detailnost a fundovanost právního rozboru je ponechána značná 

část právní argumentace ÚS beze změn či je zkrácena nebo parafrázována.  

 

5.1 K podstatě samotného squeeze-outu 

 

                                                 
37

 Ve vztahu k rozporu s komunitárním právem, navrhovatel namítal nesprávné převzetí čl. 15 Třinácté směrnice, 

když podle směrnice je třeba splnění dvou kumulativních podmínek – dosažení nejméně 90% podílu akcií a 

současně nejméně 90% podílu na hlasovacích právech, nikoli pouze jedné z nich. Také fakt, že není upraveno 

právo minority na tzv. sell-out, tj. právo minoritního akcionáře na to, aby většinový akcionář jeho akcie 

odkoupil. Výtky padly i na adresu neimplementace pravidla pro předpoklad správnosti ceny po dobrovolné 

nabídce převzetí a nezajištění podmínky čl. 15 odst. 5 Třinácté směrnice – zaručení spravedlivé ceny. 
38

 Rozpor s Evropskou úmluvou byl konrétně spatřován v rozporu novely 377/2005 Sb. s principem legality, 

který vyžaduje přesnost, určitost a předvídatelnost právní úpravy a v rozporu s požadavkem veřejného zájmu při 

úpravě práva výkupu, který je dán u práva výkupu v případě společností s kótovanými akciemi prováděného po 

nabídce převzetí. Vytýkána zde byla i neexistence možnosti předběžně (před přechodem vlastnického práva k 

akciím) přezkoumat zákonnost postupu společnosti při realizaci práva výkupu. 
39

 Rozpor s mezinárodními dohodami o ochraně investic byl dán tím, že každé opatření k odnětí vlastnického 

práva musí být přezkoumatelné soudem jak z hlediska vztahu k investici, tak z hlediska správnosti ocenění, což 

v novele absentovalo. Dále nejasnost, která vede v praxi k masovému stanovení výše protiplnění k jinému datu, 

než ke kterému bylo vyvlastnění oznámeno. Náhrada se má podle těchto dohod rovnat tržní hodnotě vyvlastněné 

investice bezprostředně před tím, než bylo rozhodnutí o vyvlastnění oznámeno. Ve všech známých případech 

výkupu však byla hodnota akcií stanovena k tzv. rozhodnému dni několik měsíců před tím, než bylo rozhodnutí 

oznámeno. Poslední výtkou byla neexistence zúročení protiplnění, a to ode dne vyvlastnění do dne výplaty. 
40

 Vady procesního charakteru spatřoval navrhovatel v nerespektování principu rovnosti zbraní, ochrany slabšího 

a přístupu k soudu. 



 

Ekonomické a právní důvody úpravy tohoto institutu jsou vzájemně podmíněny. 

Původně akciová společnost rozhodovala podle principu jednomyslnosti a vycházelo se z 

předpokladu, že zákonem nelze do poměrů takové společnosti zasahovat. Uplatňovala se tzv. 

vested rights theory, která stála na stanovisku, že určitá práva nemůže společník bez svého 

souhlasu pozbýt. Ta se ukázala z hlediska hospodářských potřeb zcela neudržitelnou již od 

konce 19. století. Proto byla nahrazena principem většinového rozhodování.
41

  

"S rozvojem ekonomiky, růstem počtu akciových společností a akcionářů, se na 

základě původních představ o spolkovém charakteru a nabytých právech (střet strategie 

členství a strategie investice) začala projevovat tyranie menšiny s právem veta"
42

. Proto se 

postupně překonávaly původní představy a vývoj vedl k současnému stavu nejen v USA, 

nýbrž i v jednotlivých vyspělých evropských státech, a od roku 2004 rovněž v rámci Evropské 

unie.  

Důležité je to, že tento proces je upraven právně a zřetelně, čímž se liší od tzv. 

divokého vytěsnění, kdy se k vytlačení menšinových akcionářů používají jiné prostředky 

vedoucí rovněž k tomuto cíli, nejsou průhledně upraveny a umožňují postihnout menšinové 

akcionáře, jejichž podíl výrazně přesahuje i 5 % až 10 %, jak je při právu nuceného výkupu 

standardem. "Současně tento institut bývá chápán jako legitimní doplněk k úpravě povinných 

nabídek převzetí."
43

 

 

5.2 K pozici minoritních akcionářů v akciové společnosti 

 

ÚS zdůraznil, že akciová společnost má jinou povahu než odborová organizace, 

spolek, politická strana či náboženská společnost. Nelze podle stejných měřítek hodnotit 

splnění ústavních požadavků na vznik, fungování a zánik takové společnosti. Členství v ní 

založené na vlastnictví akcií nelze srovnávat s placením členských příspěvků nebo vytěsnění 

tzv. minoritních akcionářů s vyloučením člena ze spolku nebo politické strany. Proto je též 

chápání akcionářů jako vlastníků ve srovnání s vlastníky jiného majetku předmětem diskusí 

zejména v případě minoritních vlastníků (tzv. pasivní vlastníci
44
). Tímto byla vyhraněna 

svébytná pozice minoritních akcionářů jako členství sui generis.  
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Cílem akciové společnosti je soustředění kapitálu, investování, podnikání a 

dosahování zisku. V případě, že jeden z akcionářů dosáhne stanoveného podílu akcií, nastává 

v akciové společnosti situace, kdy zbývající akcionáři mohou přestat být pro takovou 

společnost přínosem. Platí to jak z hlediska významu jejich podílu na celkovém kapitálu 

společnosti, tak pro jejich možnosti ovlivňovat přijímání rozhodnutí v ní. „Naopak jejich 

účast může zatěžovat akciovou společnost z hlediska nákladů na její chod, svolávání valných 

hromad a jejich rozhodování s ohledem na práva těchto akcionářů. Značný počet malých 

akcionářů může (ale nemusí) představovat pro společnost zbytečné zvýšené náklady správy a 

vedení. Akciová společnost má povinnost vůči takovým akcionářům v nezměněném rozsahu, 

ačkoli jejich možný přínos k jejímu dalšímu rozvoji, k přijímání strategických i jiných 

rozhodnutí, je prakticky nulový.“
45

   

 

5.3 Ke specifickému podnikatelskému prostředí v ČR 

 

„V současnosti převládá názor, že akciové společnosti vyžadují pružný právní rámec k 

dosahování svých strategických cílů, což nemůže být vždy dosaženo cestou uzavírání smluv. 

Proto by měl zákonodárce vytvářet potřebné podmínky.“
46

 V podmínkách České republiky 

byla prvním krokem kupónová privatizace, která vytvořila podstatně jiný typ akcionářské 

struktury akciových společností než v některých jiných státech.  Totéž platí pro úvahy z 

hlediska potřebnosti zavedení institutu nuceného výkupu z důvodu konkurenceschopnosti a 

zvýšení zájmu zahraničních investorů o podnikání na domácím trhu. 

 

5.4 K postavení a právům akcionářů v procesu vytěsnění 

 

Podíl akcionáře je dán velikostí jeho investice a současně rizika, která z tohoto 

důvodu nese. Práva akcionářů
47

 se proto liší, stejně jako jejich povinnosti. Je-li akcionář 

držitelem 90 % akcií, vliv zbylých akcionářů na chod společnosti je mizivý a možnost podílet 

se na zásadních rozhodnutích o směřování společnosti je iluzorní. Právo na vysvětlení a 

informační povinnost může komplikovat strategická rozhodnutí hlavního akcionáře. Taková 
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rozhodnutí mohou být rovněž napadána jako forma zneužití většiny hlasů ve společnosti v 

neprospěch menšiny. Již samotná možnost takových sporů může ztěžovat podnikatelské 

záměry hlavního akcionáře. Nelze nevidět, že zákaz zneužití postavení může objektivně 

omezovat hlavního akcionáře s ohledem na přítomnost zbývajících akcionářů. Naopak poukaz 

na možné zneužívání jejich práv není v tomto směru rozhodující.  

Zatímco v situaci 90% podílu se v případě hlavního akcionáře uplatňují v plné míře 

jak složky účasti, podnikání a kapitálu, minoritní akcionáři či minoritní akcionář se již podílí 

pouze kapitálově jako investor, zatímco složka rozhodovací je prakticky potlačena. Bude-li 

jim zajištěna přiměřená náhrada za takovou investici, nelze mít za takto nastavených 

podmínek nuceného výkupu námitky z hlediska ústavnosti. Nelze též vyloučit, že takové 

opatření může být i ku prospěchu minoritních akcionářů, neboť za určitých podmínek takový 

druh akcií ztrácí na své hodnotě a akcie se stávají neprodejnými, neboť o ně přestává být 

zájem. Proto vytvoření zákonné úpravy pro nucený výkup akcií lze za určité situace rovněž 

chápat jako možné zvýhodnění minoritních akcionářů z hlediska zvýšení zájmu o převzetí 

akciové společnosti.  

 

5.5 K problematice chápání vytěsnění jako vyvlastnění 

 

K obecné námitce, že se jedná o formu vyvlastnění, třeba uvést, že subjektem, který 

minoritní akcionáře zbavuje jejich práva, není orgán veřejné moci prosazující veřejný zájem. 

Nucený výkup akcií představuje určitý způsob uspořádání majetkových poměrů aprobovaný 

státem a je srovnatelný s jinými formami úpravy vlastnických poměrů v manželství, ve 

společenství vlastníků bytových jednotek nebo mezi spoluvlastníky obecně.  

Ústavní soud proto stojí na stanovisku, že stejně jako minoritní akcionáři by se na 

něj v jiné pozici mohl obrátit tzv. hlavní akcionář. Ten je rovněž vlastníkem a rovněž má 

nárok na ochranu svých vlastnických, společnostních a podnikatelských práv z hlediska 

Listiny (čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 26 odst. 1 a 2). Má-li každý akcionář právo soudně napadnout 

usnesení valné hromady, nese riziko paralyzování akceschopnosti akciové společnosti hlavní 

akcionář v daleko větší míře.  

Proto se jedná o případ řešení kolize základních práv a svobod, nikoli o 

vyvlastnění ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny. Jedná se o vytvoření možnosti pro to, aby valná 

hromada rozhodla o změně struktury soukromovlastnických poměrů mezi akcionáři
48
, byť za 
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dohledu České národní banky a se zaručenou možností soudní ochrany. To, že stát plní svou 

ochrannou funkci, ještě neznačí, že mu lze přičítat zásah do práv minoritních akcionářů jako v 

případě vyvlastnění. 

 

5.6 K problematice potřebnosti právní úpravy 

 

Ústavní soud musel posoudit z hlediska zásady proporcionality vhodnost a 

potřebnost takové možnosti postupu hlavního akcionáře, neboť v daném případě se nejedná 

prvotně o střet veřejného zájmu a základního práva, nýbrž o střet dvou základních práv, kde 

proti sobě stojí osoby soukromého práva (vlastníci), nikoli veřejná moc jednající podle 

pravidel čl. 2 odst. 2 Listiny a osoba soukromého práva jednající v rámci pravidel čl. 2 odst. 3 

Listiny.  

Tzv. vytěsnění či právo nuceného výkupu, někdy nepřesně označované jako squeeze-

out či freeze-out
49

 je známo právním řádům řady zemí, v rámci Evropské unie se to dokonce 

předpokládá na základě transpozice Třinácté směrnice. Někde je nucený výkup omezen jen na 

akciové společnosti
50
, jinde se uplatňuje obecně

51
. Měřítkem přezkumné činnosti Ústavního 

soudu však není rozpor či nesoulad napadené právní úpravy se zahraniční úpravou, nýbrž 

ústavní pořádek. To, že tuzemská právní úprava může zajišťovat nižší standard ochrany práv 

minoritních akcionářů, nutně neznamená, že je protiústavní. 

 

5.7 K opodstatnění spravedlivosti squeeze-outu 

 

Veřejný zájem se projevuje v principu tržního hospodářství a svobody podnikání 

jiným způsobem a uplatňuje se jinými prostředky, mezi jiným i vytvářením vhodných 

právních podmínek pro fungování akciových společností. Hlavní akcionář se neřídí veřejným 

zájmem ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, neboť je věcí jeho úvahy umožněné obchodním 

zákoníkem, aby se rozhodl, zda zbývající akcionáře vykoupí, a tím se stane jediným 

akcionářem, který bude rozhodovat podle vlastní úvahy bez jednání valné hromady a dalších 

institutů práva akciových společností (tzv. going private v anglosaském právu).  

V případě práva nuceného výkupu nejde o obvyklé rozhodování na valné hromadě. Jde 

o většinu kvalifikovanou a situovanou tak vysoko, že možné námitky zneužití postavení 
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jsou již prakticky potlačeny. Při rozhodování kvalifikovaně většinového vlastníka nemohou 

minoritní akcionáři ani blokovat jednání valné hromady, natož zabránit přijetí zásadních 

rozhodnutí, ať již je třeba k jejich přijetí většiny prosté, kvalifikované nebo kombinované se 

zákazem majorizace. Při podílu devět ku jedné nelze hovořit o faktické možnosti 

menšinových akcionářů rozhodování společnosti ovlivňovat, jde jen o možnou faktickou 

komplikaci jejího fungování.  

Takto nastavený požadavek 90% kvalifikované většiny daleko překračuje to, co se 

považuje za ovládnutí společnosti. Z hlediska principu proporcionality lze s ohledem na 

takový poměr již těžko něco namítat, budou-li dodrženy další kautely ochrany vlastnického 

práva v rámci úpravy vlastního postupu při nuceném vykoupení (přiměřená náhrada, právní 

ochrana). 

 

5.8 K vytěsnění jako právu hlavního akcionáře 

 

Umožnění nuceného výkupu v obchodním zákoníku neznamená, že kvalifikovaně 

většinový akcionář bude vždy považovat za potřebné zbývající akcionáře vykoupit. To je věcí 

jeho podnikatelského rozhodnutí, které je omezeno lhůtou a takovými podmínkami, které 

sice neochrání členství minoritních akcionářů (aspekt sdružovacího práva, svobody podnikat a 

možnost rozhodovat) v akciové společnosti, ale ochrání jejich stávající majetkový podíl 

vyjádřený v podobě akcií, což je podmínkou ústavní konformity takové úpravy (čl. 4 odst. 4 

Listiny).  

Na prvém místě taková úprava musí vést hlavního akcionáře ke zvážení, zda se mu 

vůbec vyplatí využití jeho práva, které mu poskytuje zákon a to v situaci, kdy společnost 

plně ovládá. „To však plyne z výše zdůrazněné ekonomické povahy takové transakce, takže po 

právní stránce není třeba rozhodnutí o samotném využití práva nuceného výkupu (na rozdíl od 

náhrady za výkup) odůvodňovat. Plyne to z pojetí tržní ekonomiky v současné době (oproti 

stavu do poloviny 20. století, kdy se chránilo členství), kdy se očekává, že většinový akcionář 

sám zváží, zda náklady na provedení nuceného výkupu mu přinesou zisk.“ 52
 Úkolem státu a 

jeho orgánů (ČNB, soud) pak není přezkoumávat možné vyhlídky správnosti podnikatelského 

rozhodnutí, nýbrž posoudit, zda byly splněny zákonné podmínky k provedení takové akce, a 

poskytnout případně právní ochranu vykupovaným akcionářům.  
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5.9 K problematice rozhodné hranice a sell-outu 

 

Stanovená hranice 90 % je výsledkem úvahy zákonodárce, který by mohl stanovit 

případně i hranici nižší, stejně jako vyšší
53
. Z hlediska ústavního pořádku a dodržení ochranné 

funkce státu v rámci úpravy vzájemného postavení společníků je hranice 90 % vyjádřením 

potřebné limity a nevzbuzuje pochybnosti již s ohledem na evropský standard, za který 

lze považovat hranice obsažené ve Třinácté směrnici a využívané v řadě dalších států. 

Stejně tak není zásadním problémem nucený výkup minoritních akcionářů
54
, nýbrž 

ochrana před svévolí hlavního akcionáře a dostatečná právní ochrana.  

 

5.10 K intenzitě legitimního očekávání 

 

Legitimní očekávání vlastníka akcií nedosahuje takové intenzity jako legitimní 

očekávání vlastníků jiného majetku, vzhledem k tomu, že samotná povaha vlastnictví akcií 

nezaručuje akcionářům neměnné postavení ani absolutní rovnost akcionářů, neboť rozsah 

vlastnických práv je odvozen od počtu akcií shodné nominální hodnoty a z povahy podstaty 

akciové společnosti vyplývá možnost „rizika“ změn postavení jejích společníků, zejména 

minoritních akcionářů.  

Posouzení této otázky na základě testů známých v zahraničí
55

 je v rámci řízení o 

abstraktní kontrole ústavnosti vyloučeno, neboť může zahrnovat posouzení očekávání 

investora pouze v obecné rovině. V praxi však takový investor není – vždy je zde konkrétní 

akciová společnost v konkrétní situaci (v době nákupu akcií a v době provedení nuceného 

výkupu, pro nakupující mimo společnost a uvnitř společnosti, tržní cena a výnosová cena) a je 

zde konkrétní situace na kapitálovém trhu (hodnota akcie závisí nejen na stavu konkrétní 

akciové společnosti).  

V rámci abstraktní kontroly ústavnosti zákona lze pouze posoudit z hlediska 

proporcionality, zda je zásah možný, potřebný a žádoucí z hlediska jiného základního práva, 

zda zde ochrana vůbec je a zda je dostatečně zaručena. Samotný institut nuceného výkupu 

akcií je proto možno považovat za opatření, jehož provedení se pohybuje v mezích ústavního 

pořádku České republiky. 
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5.11 K problematice rovnosti akcionářů 

 

Co se týče vzájemného vztahu hlavního a menšinového akcionáře z hlediska 

respektování rovnosti, je třeba zdůraznit, že pojetí rovnosti vystupuje v mnoha různých 

polohách. Proto pouhý paušální poukaz na rovnost akcionářů, bez ohledu na povahu 

vlastnictví účastnických cenných papírů, je prakticky bez významu. Samotná povaha 

vlastnictví akcií nezaručuje akcionářům neměnné postavení ani jejich absolutní rovnost, 

neboť rozsah jejich vlastnických práv je odvozen od počtu akcií shodné nominální hodnoty a 

z povahy akciové společnosti vyplývá možnost „rizika“ změn postavení jejích společníků, 

zejména minoritních.  

Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Protože znakem akciové společnosti a 

její zvláštností je možnost, aby jeden společník měl akcií více (nikoli jeden společník – jedna 

akcie stejné jmenovité hodnoty), liší se i postavení a možnosti společníků v této společnosti. 

Jedná se především o rovnost z hlediska velikosti podílu na základním kapitálu akciové 

společnosti. Z tohoto hlediska o nějaké nerovnosti hovořit nelze. 

Z tohoto pohledu dochází ovšem naopak ke ztížení pozice hlavního akcionáře, jehož 

investice může být na základě uplatnění takových práv ohrožena. Právě proto je, jak bylo 

vyloženo výše, ústavně přípustné, aby hlavní akcionář zvážil, zda využije možnost nuceného 

výkupu. Porušení principu rovnosti v tomto ohledu proto Ústavní soud neshledal.  

Podstatné z pohledu uplatnění zákazu diskriminace je, že obchodní zákoník z 

hlediska vymezení hlavního akcionáře a minoritních akcionářů nestanoví žádné výjimky. 

Možnost provedení nuceného výkupu hlavním akcionářem nelze považovat za bezdůvodné 

zvýhodnění, neboť je založena na racionálních a objektivních důvodech.  

Dopady právní úpravy nuceného výkupu jsou pro všechny minoritní akcionáře 

stejné. Obdobně nelze v takové situaci považovat za zásah do vlastnického práva povinnost 

učinit nabídku převzetí v případě dosažení určitého stupně podílu na základním kapitálu 

společnosti. V této souvislosti však Ústavní soud zdůrazňuje, že k vyváženosti právní úpravy 

postavení minoritních akcionářů by přispělo, kdyby zákonodárce upravil rovněž jejich právo 

na to, aby v takové situaci hlavní akcionář měl nejen právo, ale i povinnost na jejich žádost 

jejich akcie odkoupit (tzv. sell-out, popř. nabídková povinnost). 

 

5.12 K problematice znalců 

 



 

Vyloučení neústavního subjektivního kritéria lze dovodit i ze zákona č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících, v podobě požadavku nestrannosti znalce, jeho odborných znalostí a 

vyloučení v případě podjatosti (§ 4, 6, 11). Možno též poukázat na judikaturu Ústavního 

soudu v otázkách podjatosti znalců
56
, která v konkrétních případech vymezila přísná 

hlediska pro posouzení znaleckých posudků. To, že náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku jsou hrazeny hlavním akcionářem, samo o sobě ještě nemůže vést k obecnému 

závěru, že tyto posudky jsou již tím vadné, protože stejnou námitku by bylo možno vznést v 

případě, že by byly hrazeny minoritním akcionářem.  

 

5.13 O přiměřeném plnění v zahraničních úpravách 

 

Konečně je třeba poznamenat, že ani v jiných státech není postupováno jinak. 

Například nejnovější rakouská úprava
57

 hovoří o „Gewährung einer angemessenen 

Barabfindung“, tedy poskytnutí přiměřeného odstupného v hotovosti, aniž stanoví cokoli 

dalšího
58
. Pokus najít jiný způsob určení této ceny v SRN, založený na nevyvratitelné 

domněnce přiměřenosti v případě, že ji akceptuje nejméně 90 % vykupovaných akcionářů, 

ztroskotal.
59

 Proto Ústavní soud v tomto bodě neústavnost obchodního zákoníku neshledal. 

Například obrat „fair market value“, používaný v USA, je kritizován s ohledem na 

více možných významů a cest k jeho zjištění.
60

 Proto si soudní praxe hledá množství různých 

tzv. testů, které se rovněž časem mění. V tomto směru je v USA v oblasti práva akciových 

společností považováno za klíčové zákonodárství státu Delaware. Jeho Nejvyšší soud v 

precedenčním rozhodnutí uvádí, že bez ohledu na množství různých testů bude akceptovat 

každou rozumnou metodu, která bude všeobecně uznána ve finančním světě.
61

  

 

5.14 K výkladu pojmu zneužití postavení společníka 

 

Využije-li hlavní akcionář možnosti nuceného výkupu akcií, kterou mu zákon 

poskytuje z výše uvedených důvodů, chová se dovoleně a svého práva nezneužívá. Pravidla 

zákazu zneužití postavení společníka podle se pochopitelně vztahují rovněž na nucený výkup 
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akcií. Zneužitím ovšem nemůže být sám zákonem umožněný výkup akcií při dosažení 

stanoveného podílu na vlastnictví účastnických cenných papírů ve společnosti.  

Nelze tvrdit, že v rámci podnikatelského prostředí v České republice k takovým 

situacím nedochází a že ve srovnání s vyspělými ekonomikami je zejména využívání 

prostředků soudní ochrany zcela dostatečné. „Teprve jejich využívání přestavuje v těchto 

státech skutečný obraz společnostního práva, které nelze bez judikatury vůbec pochopit. Bez 

judikatury bylo společnostní právo ubohým cárem (sad rag).“
62

 Rovněž nelze popřít, že 

zákonodárce může hledat další prostředky
63
, nicméně pouze účinné využívání soudní ochrany 

může mít preventivní účinek z hlediska pokusů zneužívat postavení v akciové společnosti. To 

však není příliš častým jevem nejen u nás, nýbrž i v jiných státech, kde rovněž kontrola 

zneužití zůstává spíše možností. To souvisí i s tím, že již sám zákon připouští nucený výkup a 

není třeba takovou transakci věcně odůvodňovat.
64

 

K námitce zneužití proto ÚS uvedl, že v takové situaci v podstatě na pohnutkách 

hlavního akcionáře nesejde, protože zneužitím by muselo být již úsilí získat oněch 

požadovaných 90 %. Ani v USA, bez ohledu na možnost žaloby pro náhradu škody, se 

neuvádí příliš velká úspěšnost takových řízení s ohledem na výdaje na expertízy, znalce a 

zejména právní zastoupení.
65

  

 

5.15 K závěrečné argumentaci ÚS 

 

Právní úprava práva nuceného výkupu účastnických cenných papírů není, a to nejen z 

hlediska postupu při jejím vložení do obchodního zákoníku a při jejích změnách, příkladem 

právní úpravy, která by nevyvolávala řadu pochybností ústavního rázu. S využitím ústavně 

konformního výkladu lze tyto námitky překlenout.  

To však neznačí, že v konkrétních případech nemůže dojít k zásahu do ústavně 

zaručených práv minoritních akcionářů podle čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 26 

odst. 1 a 2, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny. V tomto případě však ÚS 
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neposuzoval konkrétní situaci v rámci provádění nuceného výkupu účastnických cenných 

papírů v konkrétní akciové společnosti, nýbrž obsahové splnění ústavních požadavků na 

přijetí zákona a jeho soulad s ústavním pořádkem. 

 

  



 

6 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY  

Realizace nuceného přechodu účastnických cenných papírů je podmíněná řádným 

dodržením všech zákonem uložených povinností. Osobou oprávněnou iniciovat svolání valné 

hromady, která přijme usnesení o zahájení tohoto procesu vytěsnění minoritních akcionářů, je 

tzv. hlavní akcionář. Pro legislativní vymezení tohoto termínu zvolil zákonodárce nutnost 

bezprostřední dispozice s určitým objemem účastnických cenných papír (nejenom akcií, 

k vymezení tohoto termínu viz následná kapitola).  

 

6.1 Podnět ke svolání valné hromady 

 

Pakliže splní hlavní akcionář tato objemová kritéria, je oprávněn požadovat na 

představenstvu, aby došlo ke svolání valné hromady. Valné hromadě je pak předložen návrh 

na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů. Přechod cenných papírů ale není 

automatickým procesem. Ustanovení §375 a násl. ZOK jsou pouze zázemím pro valnou 

hromadu, která teprve rozhodne, zda bude proces vytěsnění zahájen nebo ne. Jinými slovy, 

splnění kritérií §375 ZOK nelegitimuje hlavního akcionáře k nekompromisnímu převzetí 

všech účastnických cenných papírů. Má jen iniciační charakter pro komplexní a 

několikastupňový proces završený buď úspěšnou realizací squeeze-outu nebo odmítnutím 

valné hromady přijmout usnesení o jeho zahájení. 

 

6.2 Jednočlenná společnost 

 

Pro hlavního akcionáře je kýženým cílem celého tohoto procesu získání výsadní či 

lépe výlučné pozice v dané akciové společnosti. Bude naplněna litera zákona v §11 odst. 2 

ZOK, který umožňuje kapitálovým společnostem mít jediného společníka v důsledku 

koncentrace všech podílů v jeho výlučném vlastnictví. Hlavní akcionář dosahuje tohoto cíle 

nejčastěji z pragmatických ekonomických důvodů a zájmem na co nejefektivnější vedení 

společnosti očištěné od minoritních akcionářů. Zahraniční literatura hovoří o cíli „going 

private“, jinými slovy, jít do podnikání v plné míře na vlastní riziko, odpovědnost a bez 

vyloučení zájmů dalších osob. 

 

6.3 Zákonné předpoklady pro vymezení hlavního akcionáře 

 

V prvním odstavci padla zmínka o definici hlavního akcionáře vymezené objemem 



 

jím vlastněných účastnických cenných papírů. Zákon zde vystavěl terminologické vymezení 

na dvou kumulativních podmínkách vázaných k tzv. rozhodné hranici. „Nebudou-li jím 

vlastněné akcie splňovat zákonné předpoklady, nebude hlavním akcionářem a nebude moci 

realizovat vytěsnění minoritních akcionářů. A to přesto, že by rozhodnutí valné hromady 

podle §382 byl s to prosadit vahou svých hlasů.“
66 
Zákonná ustanovení nejenom ve vztahu k 

§375, ale k celé právní úpravě, jsou takřka bezvýjimečně kogentní. 

 

6.3.1 První předpoklad 

 

Prvním předpokladem je dispozice s akciemi s hlasovacím právem, jejichž 

jmenovitá hodnota činí nejméně 90% základního kapitálu společnosti. Při požadavku 

hlasovacího práva ze spektra relevantních akcií vypadávají především prioritní akcie ve 

smyslu § 278 ZOK a případně znění stanov dané akciové společnosti. Prioritní akcie, pokud 

stanovy neurčí jinak, jsou totiž zásadně vydávány bez hlasovacího práva. 

 

6.3.2 Druhý předpoklad 

 

Druhým předpokladem je skutečnost, že tyto akcie splňující první předpoklad, 

současně zajišťují alespoň 90% podíl na hlasovacích právech v předmětné akciové 

společnosti. Relevantní hlasovací práva se zde určí z celkového objemu hlasovacích práv. Je 

otázkou, jak se postavit k situacím, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodů 

uvedených v §426 ZOK
67
. Zákonná úprava zde mlčí. Níže uvádím tři argumenty, proč 

v tomto případě (na rozdíl od prvního předpokladu) musí k započtení dojít. 

 

6.3.2.1 Teleologická argumentace pro započtení  

 

Nahlíženo paradigmatem teleologickým, je nucený výkup účastnických cenných 

papírů procesem, který se dotkne všech minoritních akcionářů bez výjimky. Ve prospěch 

koncentrace vlastnictví všech účastnických cenných papírů v rukou hlavního akcionáře není 

činěno výjimky mezi vyvlastňovanými akciemi co do jejich druhu, formy či podoby. 
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Nucenému přechodu podléhají všechny.  Z tohoto důvodu by i vlastníci prioritních akcií měli 

mít právo, aby jejich hlasovací práva byla započtena ve smyslu §375 písm. b) ZOK. 

 

6.3.2.2 Argumentace per analogiam legis pro započtení¨ 

 

Per analogiam legis je možné se obrátit na § 382 odst. 2 ZOK, který při rozhodování 

valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, dává vlastníkům 

prioritních akcií právo vždy hlasovat bez ohledu na zápověď výkonu hlasovacího práva 

uvedenou v § 278 ZOK. „Hlavním důvodem tohoto závěru je předpoklad, že zákonodárce 

zvolenou úpravu zákona zamýšlel přiznat statut hlavního akcionáře pouze osobám, které jsou 

v případě svolání valné hromady následně schopny prosadit rozhodnutí o nuceném přechodu 

účastnických cenných papírů ostatních akcionářů vahou svých vlastních hlasů“
68/69

. 

 

6.3.2.3 Systematicko-gramatická argumentace pro započtení 

Argumentaci ve prospěch zápočtu všech akcií do hlasovacího rámce ve smyslu §375 

písm. b) ZOK  lze podpořit i z hlediska konstrukce právních norem. V případech, kdy 

zákonodárce výslovně zamýšlí vyloučit určitý druh hlasů, učiní tak. Příkladem zde budiž § 73 

odst. 3 ZOK, kde bylo vyloučeno hlasovací právo u podílu (ve vztahu k problematice § 73 

odst. 1 a 2 ZOK spojené s většinovým vlastníkem) a to i tehdy, pokud dle zákonných 

ustanovení hlasovací právo dočasně nabývá. V §375 písm. b) ZOK k vyloučení těchto hlasů 

výslovně nedošlo. 

 

6.4 Účastnické cenné papíry 

 

Ačkoli půjde o výjimečné situace, je nutné v rámci podmínky uvedené v §375 písm. b) 

ZOK  zohlednit kompletní plejádu všech účastnických cenných papírů. „Hlavním 

důvodem obecného rozšíření aplikace nuceného přechodu na veškeré účastnické cenné 

papíry je bezesporu snaha zákonodárce o důslednou eliminaci možného znevážení postavení 

hlavního akcionáře jakožto jediného akcionáře společnosti prostřednictvím později 

uplatněných nároků na vydání dalších akcií, to by totiž vedlo ve své podstatě k opětovnému 

rozšíření akcionářské členské základny společnosti a tedy i ke zmaření uskutečněného 
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nuceného přechodu akcií.“
70

 Níže bude nutné podat odpověď na to, kam až lze při vymezení 

účastnických cenných papírů zajít. 

V této kapitole se uchýlím pouze k jejich vyjmenování
71

. Zatímní listy či 

nesplacené akcie reprezentující buď doposud neemitované, nebo ne plně splacené akcie bude 

nutné také do celkového objemu bezesporu započíst. Problematičtější je zařazení opčních 

listů a vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Dle názoru odborné veřejnosti, s nímž se zde 

ztotožňuji, je však nutné je do celkového objemu relevantních účastnických cenných papírů 

s hlasovacími právy započíst. „S ohledem na účel institutu vytěsnění (umožnit hlavnímu 

akcionáři získat postavení jediného společníka) máme za to, že se nucený přechod dotkne také 

samostatně převoditelných práv na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů 

podle §281 odst.1 a §282 odst.2 ZOK.“
72

 

 

6.5 Plná absence či absence akceschopného představenstva 

 

Hlavní akcionář se dle výslovné litery §375 ZOK obrací se svou žádostí na 

představenstvo. ZOK nicméně sám předvídá případy, kdy bude nutné se bez jeho 

přítomnosti či řádného fungování obejít. §404 ZOK je aplikován v situacích, kdy 

společnost nemá (bez ohledu na důvod) zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo 

dlouhodobě neplní své povinnosti. Nastane-li tento stav, svolává valnou hromadu dozorčí 

rada. Ta smí svolat valnou hromadu (i při absenci výše uvedených předpokladů týkajících se 

představenstva) v situaci kdy to vyžadují zájmy společnosti. Je-li na svolání valné hromady 

imanentní zájem a přesto nedojde k jejímu svolání, smí tak učinit i jakýkoli člen dozorčí rady 

nezávisle na názoru ostatních.  

Pakliže tedy nadejde okamžik, kdy hlavní akcionář požádá o svolání valné hromady ve 

smyslu §375 ZOK vyvstává otázka, jak bude postupováno za předpokladu nefunkčnosti či 

absence představenstva. Restriktivním jazykovým výkladem tohoto ustanovení bychom za 

takových podmínek znemožnili hlavnímu akcionáři realizaci squeeze-outu. Nepovažuji za 

správné znemožnit aplikaci všech ustanovení týkajících se jednoho institutu jen z důvodu 

legislativních marginálních chyb. Analogicky bych se tedy obrátil v této situaci na §404 ZOK 

jako na obecné ustanovení a umožnil dozorčí radě převzít v §375 uvedené povinnosti. 
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6.6 Případy nesplnění předpokladů §375  

 

6.6.1 Potencionalita singulární a univerzální sukcese 

 

Právní nástupnictví neboli sukcese je procesem, při němž dochází k nastoupení do 

práv předchůdce, kdy sukcesor získává plné či částečné postavení svého předchůdce. 

Nejčastější situací je dědické právo ve vztahu k fyzickým osobám a přeměny v případě 

právnických osob. V případě, že na jediného následníka přechází veškerá aktiva i pasiva 

předchůdce, hovoříme o univerzálním právním nástupnictví či univerzální sukcesi. Pakliže 

sukcesor vstupuje jen do určitého práva či povinnosti svého předchůdce, hovoříme o 

singulárním právním nástupnictví či singulární sukcesi. 

Mezidobí podání žádosti o svolání valné hromady do rukou představenstva (popř. 

dozorčí rady – viz výše) a okamžiku nuceného přechodu vlastnického práva k účastnickým 

cenným papírům do sféry dispozice hlavního akcionáře je v praxi několikaměsíční proces. 

Ačkoli doposud právní praxe nemusela čelit takové situaci, může dojít k tomu, že osoba 

hlavního akcionáře projde v důsledku univerzální či singulární sukcese změnou. Jinými 

slovy, osoba hlavního akcionáře, která iniciovala svolání valné hromady a osoba, na kterou 

v závěrečné fázi vytěsnění přešly účastnické cenné papíry, nebudou totožné. Za těchto 

okolností je na místě právní otázka, zda lze pokračovat v již zahájeném procesu vytěsnění a za 

jakých podmínek. 

Zákonodárce na tuto situaci v aktuální právní úpravě nepamatoval. Opětovně 

vedeni myšlenkou smysluplnosti a realizovatelnosti squeeze-outu, musíme připustit sukcesi i 

se všemi důsledky s tím spojenými. Nelze však slevit ze zákonného požadavku § 375 

kladeného na hlavního akcionáře a to po celou dobu vytěsnění. Tedy i například dočasný 

převod části účastnických cenných papírů na třetí osobu by znamenal porušení zákonných 

předpokladů. Bez ohledu na osobu hlavního akcionáře účastnící se procesu nuceného 

přechodu účastnických cenných papírů, musí v každém okamžiku tato entita splňovat první a 

druhý předpoklad uvedené v bodech 6.4.1. a 6.4.2 této kapitoly. 

Pokud navzdory sukcesi, v jejímž důsledku došlo ke ztrátě zákonných podmínek 

kladených na osobu hlavního akcionáře, bylo přijato usnesení na svolané valné hromadě o 

zahájení procesu vytěsnění, bude neplatné. Procedurálně bude neplatnost nutné vyslovit 

postupem v souladu s §428 ZOK. Aktivně legitimovanými k podání návrhu na vyslovení 

takového usnesení bude každý akcionář společnosti, člen představenstva či dozorčí rady i 

případný likvidátor společnosti.  



 

Došlo-li k řádnému přijetí usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů 

a bylo-li usnesení řádně zapsáno do obchodního rejstříku, nastane běh měsíční lhůty plynoucí 

právě od okamžiku zveřejnění tohoto zápisu. Uplynutím této lhůty přechází vlastnické právo 

na hlavního akcionáře (§385 odst. 1 ZOK). Pokud však v tento den nejsou splněna kritéria 

hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK, není na koho dané účastnické cenné papíry převést 

a ty zůstávají nadále v rukou původních akcionářů minoritních. 

 

6.6.2 Kvalifikace hlavního akcionáře v „mezidobí“  

 

Specifickým údobím je okamžik podání žádosti do rukou představenstva a okamžik 

rozhodování valné hromady. Vzniká otázka, zda i v tomto údobí musí osoba akcionáře 

splňovat kvalifikační požadavky ve smyslu §375, aby byla hlavním akcionářem a zda by 

usnesení přijaté na takové valné hromadě bylo stiženo neplatností nebo ne. Na rozdíl od 

většiny interpretačních nedokonalostí úpravy vytěsnění, se k tomuto problému vyjádřila 

judikatura. „Zásadně přitom postačí, že toto postavení měla (osoba hlavního akcionáře – 

pozn. autora) v době rozhodování valné hromady; skutečnost, že v době podání žádosti ještě 

podmínky podle § 375  ZOK nesplňovala, sama o sobě není důvodem pro vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na 

hlavního akcionáře.“
73

 Usnesení tedy platné bude (judikatura argumentuje zájmem hodným 

právní ochrany), respektive v případném soudním řízení nebude vyslovena jeho neplatnost, 

nedokonalost zákona nicméně za těchto okolností způsobuje, že dochází k porušení §375 

ZOK. 

 

6.6.3 Prokázání nároku svolat valnou hromadu 

 

Břemeno zjištění, zda jsou splněny podmínky stanovené §375 ZOK a obstarání 

náležité dokumentace k tomuto ulpívá v plné míře na osobě hlavního akcionáře. Pakliže 

nebude schopen prokázat svůj nárok na svolání valné hromady, představenstvo (popř. dozorčí 

rada – viz výše), mu nesmí vyhovět. Prokázání nároku hlavním akcionářem bude rozdílné 

v případě akcií na majitele (§274 ZOK) a akcií na jméno (§269 a násl. ZOK). 
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6.6.3.1 Prokázání zákonného objemu akcií majitele 

 

V prvém případě bude nezbytné reflektovat skutečnost, že akcie na majitele mohou 

být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo jako imobilizovaný cenný papír 

(§274 odst. 2 ZOK). Vydání imobilizovaných akcií z hromadné úschovy do rukou akcionářů 

zákon výslovně zapovídá. Fyzická dispozice s ani jednou z těchto skupin akcií tedy není 

možná. Hlavnímu akcionáři zbyde jediná možnost a to prokázat nezbytný objem akcií 

prostřednictvím výpisů – z evidence zaknihovaných i imobilizovaných cenných papírů ve 

smyslu § 526 NOZ a § 2413 a násl. NOZ. 

 

6.6.3.2 Prokázání zákonného objemu akcií na jméno 

 

V akciové společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen do akcií na jméno, tedy ve 

druhém výše uvedeném případě, bude situace pro hlavního akcionáře méně komplikovaná. 

Přesnou výši jím vlastněných účastnických cenných papírů bude možné prokázat seznamem 

akcionářů. Pokud jsou tyto cenné papíry zaknihované, pak z evidence zaknihovaných cenných 

papírů. V praxi často dochází k situacím, kdy seznam akcionářů neodpovídá v některých 

případech skutečnosti (např. přechod či převod akcie z rozmanitých právních titulů). Častější 

případ bude například odkup akcií hlavním akcionářem na poslední chvíli a nezanesení této 

skutečnosti do seznamu akcionářů. § 269 odst. 2 ZOK pak dává hlavnímu akcionáři šanci 

prokázat splnění předpokladů v §375  ZOK obyčejným předložením daných akcií na jméno 

představenstvu společnosti. 

 

6.6.3.3 Návaznost na §376 odst. 2 ZOK 

 

Společnosti je doručována žádost, stejně tak i znalecký posudek o přiměřenosti plnění 

nebo zdůvodnění výše daného plnění s rozhodnutím ČNB. 

 

6.7 Neoprávněné svolání valné hromady 

 

6.7.1 Odpovědnost představenstva 

 

Pokud by představenstvo (popř. dozorčí rada) žádosti hlavního akcionáře vyšli vstříc 

bez splnění zákonných podmínek uvedených v §375 ZOK, došlo by k porušení obecné 

povinnosti §6 odst. 1 NOZ, která ukládá každému jednat v právním styku poctivě a 



 

speciální povinnosti ve smyslu §159 odst. 1 NOZ, která každému, kdo přijme funkci člena 

voleného orgánu, je povinen vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými 

znalostmi a pečlivostí
74
. Za těchto okolností by pak představenstvo bylo povinno uhradit 

takto společnosti vzniklou škodu především v podobě zbytečně vynaložených nákladů na 

svolání a konání valné hromady. 

 

6.7.2 Neplatnost usnesení 

 

Pokud bude při porušení podmínek §375 přijato na valné hromadě usnesení o zahájení 

vytěsnění, bude stiženo relativní neplatností. Procedurálně bude neplatnost nutné vyslovit 

postupem v souladu s §428 ZOK. Aktivně legitimovanými k podání návrhu na vyslovení 

takového usnesení bude každý akcionář společnosti, člen představenstva či dozorčí rady i 

případný likvidátor společnosti.  

Subjektivní lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto usnesení 

zanikne 3 měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí 

takového usnesení a objektivní lhůta uplynutím jednoho roku od okamžiku přijetí tohoto 

usnesení (§429 odst. 1 ZOK). Nedojde-li k uplatnění práva v těchto zákonných lhůtách nebo 

není-li návrhu na neplatnost usnesení vyhověno, nelze neplatnost usnesení valné hromady 

dále přezkoumávat. Výjimky z tohoto obecného pravidla mohou být stanoveny zvláštním 

předpisem (429 odst. 2 ZOK). 

 

  

                                                 
74

 Aktuální podoba právní úpravy nahrazuje znění zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, kde terminologie pracovala s pojmem „péče řádného hospodáře“ či ještě předtím „s náležitou péčí“. 
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představenstva akciové společnosti v ustanovení §194 odst. 5 OBCHZ.  



 

7 TERMÍN „ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY“  

 

Absence řádné a legálně přesně vymezené definice cenného papíru charakteristická 

pro právní řád České Republiky do ukončení účinnosti předchozí právní úpravy (31.12.2013), 

byla parciálně napravena a to s účinností NOZ k 1. lednu 2014. Zrušením zákona č. 591/1991 

Sb., o cenných papírech a přesunutím této právní materie do NOZ - díl 4., hlavy IV byl dán 

prostor k vytvoření řádné právní definice „účastnického cenného papíru“. Pro pochopení 

následujícího výkladu uvádím obecně platný doktrinální (a dnes již právní úpravou 

prolomený) axiom o tom, že imanentním znakem cenných papírů je spojení dvou základních 

znaků - práva a listiny, v níž je právo inkorporováno
75

. 

 

7.1 Aktuální právní úprava 

 

Nová právní úprava nuceného výkupu účastnických cenných papírů relativně úspěšně 

odstranila jeden z nejvýraznějších deficitů předchozí právní úpravy – problematiku 

interpretačního rozsahu legální definice „účastnických cenných papírů“ – byť s jistými 

právními výhradami. Pozitivní právní úpravu podávající výkladovou právní definici přímo 

´účastnického cenného papíru´ lze nalézt v § 245 ZOK: „Účastnickými cennými papíry jsou 

cenné papíry vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo 

hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry vydané společností, se kterými je 

spojeno právo takové cenné papíry získat.“ 

 

7.2 Restriktivní a extenzivní výklad  

 

Bez jednoznačné odpovědi nicméně zůstává otázka, jak postupovat v případě 

zatímních listů, nesplacených akcií a nevydaných akcií. Restriktivní výklad chápe úpravu 

obsaženou v §375 ZOK jako lex specialis ve vztahu k §256 odst. 4 ZOK, přičemž za 

„účastnické cenné papíry“ by nadále bylo možné považovat pouze vlastníky již vydaných a 

plně splacených akcií. Pakliže však odhlédneme od chápání § 375 ZOK jako lex specialis a 

budeme aplikovat výlučně 256 odst. 4 ZOK, je nutné brát v potaz i akcionáře s dosud 

nesplacenými či nevydanými akciemi a vlastníky zatímních listů.  

Je mým osobním názorem a zřejmě i praxe se do budoucna přikloní k právní aplikaci 

druhého zmíněného – extenzivního pojetí této interpretační problematiky, z tohoto vycházím i 
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 Byť i toto dogma je prolomeno existencí zaknihovaných cenných papírů. 



 

v této kapitole. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že by se právě tato insuficientní 

vymezení právní terminologie mohlo stát prostředkem boje o zákonem vyžadovanou 90% 

hranici pro realizaci squeeze-outu ve smyslu § 375 ZOK a je nanejvýš pravděpodobné, že 

v takových případech sehraje výraznou roli v této oblasti judikatura. 

 

7.3 Problematika „inominátních cenných papírů“ 

 

Tato problematika se ale nevyčerpává problémem s nejednoznačnou definicí termínu 

akcie. Za „účastnické cenné papíry“ lze totiž považovat i inominátní cenné papíry ve smyslu 

§515 NOZ. Litera zákona zde káže, že nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi 

zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň s odkazem na emisní podmínky právo, 

které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi. Lze tedy usuzovat, že zákon 

vydávání inominátních cenných papírů aprobuje. Toto bude platit i pro cenné papíry spojené 

svou funkcí s procesy zvyšování základního kapitálu (vyměnitelné dluhopisy, prioritní 

dluhopisy a opční listy).  

 

7.4 Umělé navyšování základního kapitálu  

 

Pomineme-li nepojmenované cenné papíry, může s ohledem na ostatní účastnické 

cenných papírů nastat významná kolize zájmů. Rozhodne-li společnost např. o podmíněném 

zvýšení základního kapitálu, pak může dojít k tomu, že nově vydané účastnické cenné papíry 

skoupí majoritní akcionář a splní tak podmínku rozhodné hranice, které by jinak nedosáhl. A 

contrario, skoupí-li nově emitované účastnické cenné papíry minoritní akcionáři, mohou tímto 

způsobem zmařit zamýšlenou investici akcionáře hlavního
76

.  

Zákon tuto situaci ponechává bez povšimnutí a konečnou rozhodující instancí
77

 by 

zřejmě byly opět soudy. Soudy by se tak ocitly v nezáviděníhodné pozici, kde by při 

rozhodování bylo nutné vytvořit vyvážené rozhodnutí zohledňující proporcionálně zájmy 

hlavního a minoritních akcionářů. 

 

7.5 Kritéria dělení účastnických cenných papírů 

Kritérii dělení jednotlivých druhů účastnických cenných papírů jsou jejich forma, 

podoba a druh. Tyto aspekty budou v průběhu procesu squeeze-outu relevantní na jednu 
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 nejenom s aplikační, ale i interpretační funkcí 



 

stranu pro znalce resp. ČNB, představenstvo a pro valnou hromadu při určování výše 

přiměřeného protiplnění a na druhé straně při zohlednění práv s těmito cennými papíry 

spojenými (včetně problematiky práva zástavního). 

 

7.5.1 Forma cenného papíru 

 

Kategorizace dle formy cenného papíru je dána možností a převoditelností cenného 

papíru. Konzistentně s předchozí právní úpravou může být cenný papír vydán ve formě na 

doručitele, na jméno nebo na řad. Zákonná úprava opětovně pracuje s vyvratitelnými a 

nevyvratitelnými domněnkami při určování formy cenného papíru.
78

  

Cenný papír na doručitele se v listinné formě převádí na základě platné smlouvy 

předáním (tradicí) a je neomezeně převoditelný. Za majitele cenného papíru se považuje 

vlastník listiny. Práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonat ten, kdo listinu 

předloží.  

V případě cenného papíru na jméno jde o listinný cenný papír, na němž je jméno 

první oprávněné osoby uvedeno v textu listiny a práva spojená s ním lze převádět pouze 

smlouvou o postoupení práv neboli tzv. cesí a předáním listiny avšak nikoli rubopisem, avšak 

pouze pokud jsou převoditelná.  

Cenný papír na řad je cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem 

neboli indosamentem a předáním neboli tradicí. Práva spojená s tímto cenným papírem je 

oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo 

jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Tato osoba je považována i za majitele cenného 

papíru, nestanoví-li zákon jinak. 

 

7.5.2 Podoba cenného papíru 

 

Zaknihované cenné papíry jsou chápány novou právní úpravou jako právní kategorie 

sui generis. Zaknihovaným cenným papírem je cenný papír, který je nahrazen zápisem do 

příslušné evidence a nelze jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci. Je tedy spíše 

cenným právem. Termín podoby cenného papíru lze tak de lege lata interpretovat buď jako 

jednočlennou kategorii anebo lze vůbec od institutu podoby cenného papíru upustit. Pro 
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 Prvotní je vyvratitelná právní domněnka, podle které je cenný papír, který obsahuje jméno oprávněné osoby, 
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zaknihované cenné papíry se použijí ustanovení o cenných papírech, ne však tam, kdy to 

vylučuje jejich povaha nebo zákon.  

Zaknihovaný cenný papír je NOZ chápán jako věc nehmotná oproti cennému papíru / 

listině, která je chápána jako věc hmotná. NOZ umožňuje přeměnu z listinného cenného 

papíru na zaknihovaný - jde pak o přeměnu věci hmotné na věc nehmotnou. 

 

7.5.3 Druhy cenných papírů 

 

Druhy cenných papírů jsou upraveny roztroušeně v NOZ, ZOK, zákonu směnečném 

a šekovém, zákonu o dluhopisech atd. Aktuální podoba implikuje možnost vydávání i 

nepojmenovaných / inominátních cenných papírů. § 515 NOZ implicitně připouští možnost 

vydat i cenný papír zákonem nepředpokládaný a tudíž bez zákonných požadavků týkajících se 

jeho náležitostí. Z podstaty využitelnosti cenného papíru bude ale muset takový cenný papír 

obsahovat přinejmenším odkaz na emitenta, emisní podmínky a právo, které je s cenným 

papírem spojeno. 

 

7.5.3.1 Výčet druhů cenných papírů de lege lata 

 

V relaci na problematiku výkupu účastnických cenných papírů půjde o akcie
79

 (a 

rozmanitou škálu jejich druhů – viz dále) a zatímní listy (promesy)
80

 a v případě 

převoditelných cenných papírů, které nabytí akcií nebo zatímních listů cílové společnosti 

umožňují např. opční listy
81

.  

Předpokladem k využití širokého spektra účastnických cenných papírů bude, aby 

stanovy možnost jejich využití výslovně připouštěly – tedy případná nezbytná změna stanov 

akciové společnosti. Výčet účastnických cenných papírů nicméně s ohledem na jejich absenci 

v nové právní úpravě opomíjí poukázky na akcie, jejichž cílené vynechání umožní rychlejší 

zápis zvýšení do obchodního rejstříku a navíc v dalším je v podstatě plně nahrazují 
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 V souladu s legální definicí uvedenou v § 256 ZOK se jedná o cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s 
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 Vyskytují se pouze jako cenné papíry na doručitele lhostejno, zda v listinné nebo zaknihované podobě. 

Akciová společnost je oprávněna je vydat pro uplatnění přednostního práva vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů. 



 

nesplacené akcie
82.

  

V neposlední řadě (byť velice omezeně) bude poskytováno při squeeze-outu přiměřené 

protiplnění i v případě vyměnitelných a prioritních dluhopisů (dle většinového 

doktrinálního mínění). 

 

7.5.3.1.1 Akcie  

 

Právní úpravu akcií nalezneme v paragrafech 256 až 285 ZOK. Nelze při aplikaci 

práva samozřejmě opomenout obecná ustanovení úpravy cenných papírů obsažená v NOZ (§ 

514-544). Odklon od obchodního zákoníku, který nabízel emitujícím společnostem předem 

daný taxativní výčet jednotlivých druhů s danými vlastnostmi, byl aktuální právní úpravou 

obrácen.  

Akcionářům je nově umožněno vydávat libovolné expressis verbis nepojmenované 

druhy cenných papírů, nejsou-li contra legem. Explicitně zakázané druhy akcií jsou opět 

tzv. úrokové akcie přiznávající právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích. 

 

7.5.3.1.1.1 Formy akcií 

 

Akcie připouští ZOK ve formě cenného papíru na řad nebo na doručitele (§ 263 

ZOK). Totéž platí i pro zaknihované akcie. Akcie ve formě cenného papíru na doručitele pak 

zákon označuje jako akcie na majitele. Společnost může tyto akcie vydat výlučně jako 

zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. Stejná pravidla se uplatní pro 

změnu formy nebo podoby akcií.  

Akcii ve formě cenného papíru na řad zákon označuje jako akcii na jméno. Akcie na 

jméno (§ 269 ZOK) se převádějí se rubopisem a nemusejí být opatřeny doložkou „na řad“.  K 

účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se pak navíc vyžaduje oznámení změny 

osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Stanovy mohou 

převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit
83

.  
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 V souladu s §256 odst 2 ZOK představujíc doo splacení emisního kursu akcie akcionářská práva a povinnosti 

nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacenou akcii lze převádět podle ustanovení o postoupení 

smlouvy; souhlas společnosti se nevyžaduje.  
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 S ohledem na § 271 - § 273 ZOK je nutné dodat, že v případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna 

souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas 

udělen. Není-li pak tento souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž 

účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Je-li převoditelnost akcií 

omezena jinak než je výše uvedeno a převede-li akcionář akcie v rozporu s daným omezením, je převod akcií 

neplatný. Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, 

v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v 



 

Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné (§ 274 ZOK). Tyto mohou být 

vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo jako imobilizovaný cenný papír. Akcionáři 

s nimi disponující nejsou oprávněni požadovat vydání svých imobilizovaných akcií z 

hromadné úschovy.  

 

7.5.3.1.1.2 Zaknihované akcie – podoba akcie  

 

Skupina akcií členěných dle podoby zahrnuje výlučně zaknihované akcie. Ty jsou 

neomezeně převoditelné, ledaže stanovy jejich převoditelnost omezí.
84

 Převod zaknihované 

akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z 

účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná 

osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako 

vlastník akcie. Není-li pak stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje. Toto lze však 

rozporovat tím, že bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů 

neodpovídá skutečnosti. 

 

7.5.3.1.1.3 Prioritní akcie  

 

Ve vztahu ke druhům akcií, výslovně ZOK upravuje prioritní akcie. Jsou jimi akcie, se 

kterými jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních 

zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie. Prioritní akcie jsou 

vydány bez hlasovacího práva, není-li ve stanovách určeno jinak. Pakliže dojde na hlasování 

na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva 

oprávněn na valné hromadě hlasovat. Akcie (nejenom prioritní), s nimiž není spojeno 

hlasovací právo, mohou být početně vydány v množství nepřesahujícím souhrn jejich 

jmenovitých hodnot ve výši 90 % základního kapitálu.
85

 

                                                                                                                                                         
jakých případech je povinen souhlas odmítnout. Nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od 

doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na 

jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od 

doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie 

je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie. Je-li převoditelnost 

akcií na jméno stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na 

jméno při výkonu zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje. 
84

 Na omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií se použijí obdobně ustanovení o omezení převoditelnosti 

akcií na jméno. 
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 Hlasovacího práva nabývá vlastník prioritní akcie ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada 
rozhodla o tom, že přednostní podíl na zisku nebude vyplacen, nebo ode dne prodlení s výplatou podílu na zisku, 
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7.5.3.1.1.4  Kmenové akcie  

 

Pokud stanovy určí, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie 

společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek, jedná se o kmenové akcie. 

Zvýhodněnými podmínkami se rozumí situace, kdy na základě stanov nebo na základě 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je možné určit, že zaměstnanci 

nebudou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných 

zvýhodněných podmínek. To však za podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou 

částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů 

společnosti. Závěrem je nutné dodat, že kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu.  

 

 

7.5.3.1.1.5 Kusové akcie 

 

Kusové akcie lze vydat pouze, připouští-li to stanovy. Tyto akcie nemají 

jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Jsou-li pak 

tyto akcie společností vydány, nemohou mít jmenovitou hodnotu a ipso facto nelze na ně 

aplikovat ustanovení týkající se jmenovité hodnoty. Odpovídající podíl na základním kapitálu 

se u kusové akcie určí podle počtu akcií na základě zákonem daného předpokladu, že na jednu 

kusovou akcii připadá jeden hlas.   

 

7.5.3.1.1.6 Nesplacené akcie 

 

Nesplacené akcie představují akcionářská práva a povinnosti do doby splacení 

emisního kurz akcie. Tuto obligaci lze nahradit zatímním listem. Samotný rozdíl mezi 

nesplacenou akcií a zatímním listem bude primárně v převoditelnosti - zatímní list je cenný 

papír na řad (pro převod nutnost rubopisu), nesplacená akcie může být převedena také 

postoupením smlouvy.  

 

7.5.3.1.2 Zatímní list  

 

                                                                                                                                                         
a to do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku nebo do okamžiku jejího 

vyplacení, byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení.  Tento vlastník prioritní akcie, který přechodně nabyl 

hlasovací právo, má právo hlasovat ještě v rozsahu celého pořadu na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení 

přednostního podílu na zisku. 



 

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. 

Jedná se o cenný papír na řad, který obsahuje zákonem stanovené obsahové náležitosti.     

Těmito jsou výslovné označení „zatímní list“; jednoznačná identifikace 

společnosti; jednoznačná identifikace vlastníka zatímního listu; jmenovitá hodnotu tvořená 

součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií; počet akcií, které zatímní list nahrazuje; 

jejich forma nebo údaj, že nahrazuje zaknihované akcie - případně i určení jejich 

druhu; splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení a podpis 

člena nebo členů představenstva, který může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině 

současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.  

K úplnosti problematiky je pak nutné dodat, že převodce ručí společnosti za dluhy, 

které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. 

 

7.5.3.1.3 Opční list 

 

K uplatnění přednostního práva (samostatně převoditelné právo – viz níže) lze vydat 

opční list, který je cenným papírem na doručitele a může být vydán i jako zaknihovaný cenný 

papír. Obsahovými zákonem požadovanými náležitostmi jsou výslovné označení, že se jedná 

o opční list a výslovné označení příslušné společnosti. Podstatným je určení, kolik akcií a jaké 

formy nebo kolik akcií, jež budou vydány jako zaknihované cenné papíry, jakého druhu anebo 

kolik dluhopisů společnosti, jaké formy nebo kolik dluhopisů, jež budou vydány jako 

zaknihované cenné papíry, a v jaké jmenovité hodnotě lze získat z opčního listu.  

Dalšími náležitostmi jsou lhůta a podmínky pro uplatnění přednostního práva. Každý 

opční list obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, náhražkou 

může být jeho otisk, avšak pouze za podmínky, že jsou na listině současně použity ochranné 

prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.  

Pokud jsou opční listy vydány, jako zaknihované cenné papíry postačuje k naplnění 

litery zákona, pokud výše uvedené údaje jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných 

papírů. Při emisi zaknihovaných opčních listů je společnost povinna dát společnost osobě 

vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů příkaz k zápisu zaknihovaných opčních listů 

na majetkový účet v evidenci zaknihovaných cenných papírů, avšak pouze za předpokladu, že 

přednostní právo bylo uplatněno ve stanovené lhůtě po splnění podmínek pro vydání těchto 

cenných papírů. V korelaci k tomuto kroku dá společnost příkaz ke zrušení těch opčních listů, 

z nichž bylo přednostní právo uplatněno, pokud u nich nebylo-li právo z nich plynoucí 

uplatněno v určené lhůtě. 



 

 

7.5.3.1.4 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy 

 

Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost v souladu se stanovami vydat 

dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy nebo 

které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Emise vyměnitelných dluhopisů pak může 

být vázána na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o 

podmíněném zvýšení základního kapitálu.  

Je-li vydání prioritních dluhopisů vázáno na současné rozhodnutí společnosti o 

podmíněném zvýšení základního kapitálu, pak platí, že schválením vydání prioritních 

dluhopisů rozhodla valná hromada současně o omezení přednostního práva akcionářů na 

upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto 

rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu.  

V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované 

cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle 

evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. 

 

7.6 Samostatně převoditelná práva 

 

Relevanci při určení přiměřeného protiplnění budou mít i samostatně převoditelná 

práva, díky nimž může dojít k rozdílné relaci hodnot jednotlivých akcií. Převodem akcie se 

zásadně převádějí všechna práva s ní spojená. V praxi se jedná o právo na vyplacení podílu na 

zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na 

podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovami jsou 

samostatně převoditelnými.  

Pokud tak výslovně určí stanovy nebo zákon (praxe tomuto příliš nakloněna není), lze 

tato samostatně převoditelná práva jinak spojená s akcií od akcie oddělit a spojit s dalším 

cenným papírem vydaným k této akcii
86
. Výjimkou je hlasovací právo spojené s akcií, které 

nelze převádět samostatně. Samostatně převoditelné právo se zásadně převádí smlouvou o 

postoupení pohledávky. 
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 Pokud pak společnost dá příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva spojeného se zaknihovanou akcií 

do evidence zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo registrací převodu v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akcii nebo v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů.  

 



 

7.7 Zákonné principy 

 

Zákon při vydávání akcií standardně ukládá akciové společnosti povinnost, aby se 

všemi vlastníky akcií za stejných podmínek zacházela stejně. Reflexí této zákonné kautely 

v oblasti squeeze-outu bude potřeba garantovat stejné přiměřené protiplnění všem vlastníkům 

účastnických cenných papírů, které si jsou co do obsahu práv rovny. Výrazným zákonným 

imperativem bude bezpochyby také princip dobrých mravů.  

8 ZNALECKÝ POSUDEK A ROZHODNUTÍ ČNB 

 

§376 ZOK bezprostředně navazuje na iniciační ustanovení § 375 ZOK. Podstatou 

tohoto ustanovení je vytvořit právní základ nárokovatelnosti tzv. přiměřeného protiplnění a 

uložením povinnosti na bedra hlavního akcionáře prokázat spravedlivost a proporcionalitu 

jeho výše buď prostřednictvím tzv. znaleckého posudku, nebo na základě odůvodnění 

ČNB. Neopominutelnou součástí je i odůvodnění výše protiplnění a dodržení 3-měsíční lhůty 

pro předložení znaleckého posudku. 

 

8.1 Charakter přiměřeného protiplnění 

 

§376 ZOK zakládá právo všech účastníků cenných papírů na přiměřené plnění. Pro 

usnadnění procesu, zákonodárce pragmaticky zvolil remuneraci ve výlučné podobě peněz. 

Nepeněžité statky by poskytovaly variabilitu protiplnění, nicméně by podobně jako při 

oceňování v rámci jejich vnášení do základního kapitálu společností mohly přinést jistou míru 

zneužívání a následných neshod. 

 

8.2 Návrh výše přiměřeného protiplnění 

 

Je nutné si uvědomit, že protiplnění, byť je doloženo odůvodněním a znaleckým 

posudkem popřípadě odůvodněním ČNB, nemusí nutně odpovídat výši protiplnění, které 

bude přijato v rámci valné hromady svolané na základě §375 ZOK. Logika vytěsnění zde 

říká, že pokud akcionář naplnil požadavky §375 ZOK, pak jím navržená výše protiplnění 

musí být schválena. Je tedy na něm, jakou výši protiplnění zvolí. Vždy ale musí brát v potaz, 

že výrazná diskrepance mezi výší protiplnění jím navrženou a znalcem uvedenou v rámci 

odůvodnění vyvolá značné pochyby (byť má do jisté míry i volnou ruku při výběru tohoto 

znalce).  

 



 

8.3 Kontroverze nízkého protiplnění 

 

Pokud by se tedy uchýlil k návrhu s výrazně nízkou výší protiplnění, musí očekávat 

nespokojenost minoritních akcionářů. Ta může vyústit až v podání žaloby na dorovnání a tím 

proces vytěsnění hlavnímu akcionáři značně zkomplikovat. Je tedy nutné volit rozumnou výši 

protiplnění s vyhlídkou na akceptaci menšinovými akcionáři. V praxi do vyjednávání o výši 

protiplnění vstupuje v České republice advokát hnán zájmy klientů – minoritních akcionářů i 

zájmy svými finančními. Takřka absolutní většina touto cestou dohodnutých výší protiplnění 

pak není minoritními akcionáři soudně rozporována. Praxe v tomto ohledu funguje hladce. 

 

8.4 Znalecký posudek 

 

Doprovodným dokumentem uvedené výše protiplnění bude znalecký posudek. Právní 

úprava je poněkud lakonická ve vztahu k určení osoby, jež znalce pověří vypracováním 

znaleckého posudku. V návaznosti na předchozí právní úpravu a praxi, tak činí hlavní 

akcionář. Jak již bylo v předchozích kapitolách uvedeno, vzbuzuje způsob jeho ustavení 

značné pochybnosti o jeho nezávislosti. Jedinou garancí zde zůstává jeho zákonná povinnost 

vyhotovit posudky zcela nezávisle a nestranně, s důrazem na řádný výkon jemu svěřené 

činnosti a ve vyměřené lhůtě (§10 z.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících).  

Můj negativní náhled na objektivitu takto ustaveného znalce se ale dostává do 

kontrastu s některými doktrinálními názory: „Skutečnost, že znalce vybírá hlavní akcionář, 

tedy osoba, jež má ekonomický zájem na určení co nejnižšího protiplnění, objektivitu procesu 

stanovení výše protiplnění, s ohledem na ustanovení zákona o znalcích a tlumočnících, 

neohrožuje.“
87

 Ke způsobu vypracování znaleckého posudku s akcentem na určení 

přiměřeného protiplnění odkazuji na rozsáhlou následující kapitolu. 

 

8.4.1 Aktuálnost znaleckého posudku 

 

Znalecký posudek nesmí být za žádných okolností starší než tři měsíce. Lhůta plyne 

ode dne doručení návrhu na svolání valné hromady představenstvu ve smyslu §375 ZOK. 

Z hlediska časového musí však znalec i hlavní akcionář myslet na to, že tři měsíce jsou 

v tržním prostředí dlouhá doba.  

„S ohledem na nepopiratelnou skutečnost, že i v rámci vymezeného období tří měsíců 
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může dojít k podstatným ekonomickým změnám působícím na akciovou společnost a tudíž i na 

účastnické cenné papíry, vkládá zákonodárce do rukou jednotlivých vlastníků přecházejících 

účastnických cenných papírů obecnou možnost se, na základě ustanovení §390 odst. 1 ZOK, 

domáhat po hlavním akcionáři svého práva na dorovnání, není-li poskytnuté protiplnění 

přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva na 

hlavního akcionáře.“
88

 V praxi lze doporučit, aby znalecký posudek reflektoval období co 

nejaktuálnější ve vztahu ke dni jeho předložení představenstvu akciové společnosti. 

 

8.5 Rozhodnutí ČNB 

 

Jedná-li se o společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na 

evropském regulovaném trhu, tedy jsou tzv. kótovány, pak znalecký posudek je irelevantní 

a na jeho místo nastupuje krom odůvodnění hlavního akcionáře i předchozí rozhodnutí ČNB. 

V souladu s §391 ZOK ČNB posuzuje pouze, zda navrhovatel řádně zdůvodnil navrhovanou 

výši protiplnění. Okamžikem doručení žádosti hlavního akcionáře o určení, zda jde o řádné 

zdůvodnění do ČNB, započne plynout 15-denní lhůta k jejímu rozhodnutí s potenciální 

jednorázovou možností 15-denní prolongace lhůty.  

Účastníkem tohoto řízení je výlučně hlavní akcionář. „Souhlas udělený ČNB ve 

smyslu §391 ZOK představuje správní akt ad personam, který je nepřevoditelný na jiné osoby. 

Jinými slovy, jednou vyřčený souhlas je nerozlučně spjat s osobou hlavního akcionáře. Jeho 

případný výkon jinou osobou přichází v úvahu pouze v případech procesního nástupnictví.“
89

 

K detailnímu výkladu těchto ustanovení odkazuji na samostatnou kapitolu. 

 

8.6 Právní následky nesplnění povinností dle §376 ZOK 

 

Nedojde-li ke splnění požadavků dle §376 lhostejno, zda z důvodu nedoložení 

odůvodnění přiměřeného protiplnění, znaleckého posudku nebo kladného rozhodnutí ČNB, a 

lhostejno zda z důvodu jejich absence či neúplnosti, pak je představenstvo povinno žádost 

hlavního akcionáře jako celek zamítnout. Pokud by došlo k vyhovění žádosti navzdory 

nesplnění §376, pak by usnesení na základě takto svolané valné hromady bylo stiženo 

relativní neplatností a představenstvo by bylo odpovědno společnosti za jakoukoli škodu 
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takto vzniklou. Pokud představenstvo nevyhoví žádosti hlavního akcionáře, je povinno jej o 

tomto spravit. 

 

8.7 Předkládané dokumenty  

 

Doložení znaleckého posudku není nutné v případě nuceného výkupu účastnických 

cenných papírů následujícího po nabídce převzetí. V souladu s §393 odst.1 ZOK platí první 

nevyvratitelná právní domněnka řádného a přiměřeného protiplnění poskytovaného při 

nuceném přechodu účastnických cenných papírů následujícím po skončení závaznosti nabídky 

převzetí (bez ohledu na její formu dobrovolná nebo povinná). Druhá nevyvratitelná právní 

domněnka přiměřenosti protiplnění při dobrovolné nabídce převzetí (§393 odst. 2 ZOK) je 

zúžena pouze na okruh squeeze-outů následujících po tzv. dobrovolných nabídkách 

převzetí. Pakliže hlavní akcionář nabyl účastnické cenné papíry v důsledku právě dobrovolné 

nabídky převzetí a to v souladu s §375 ZOK, pak je takové protiplnění považováno za 

přiměřené. Zde také není vyžadováno doložení znaleckého posudku.  

 

8.8 Návazující právní postup 

 

Aktivita a finanční náklady spojené s obstaráním znaleckého posudku, vyhotovení 

odůvodnění, doručovací náklady atd. jdou na vrub hlavního akcionáře s ohledem na fakt, že se 

jedná o jeho právní zájem.  

Představenstvo svolá při kumulativním splnění požadavků uvedených v §375 a §376 

ZOK valnou hromadu (§377 odst. 1 ZOK). V rámci pozvánky je povinno uvést, zda 

považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou (§377 odst. 2 ZOK). Výše tohoto 

protiplnění je pak podrobena hlasování v rámci valné hromady, která případným schválením 

rozhodne o jeho definitivní přiměřenosti. K detailnímu popisu těchto kroků odkazuji na 

následující kapitoly. 

 

  



 

9 URČENÍ PŘIMĚŘENÉ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ 

 

Tato kapitola pracuje pouze s určením řádného, přiměřeného a spravedlivého 

určení protiplnění za nekótované účastnické cenné papíry. Jinými slovy, s akcentem na 

společnosti, jejichž účastnické cenné papíry nebyly přijaty k obchodování na některém 

z evropských regulovaných trhů. Problematice kótovaných cenných papírů, určení jejich 

hodnoty a roli ČNB v tomto procesu se vyčerpávajícím způsobem věnuje kapitola 19 této 

práce. 

Rozdíl v doložení přiměřenosti protiplnění za kótované a nekótované účastnické 

cenné papíry u vytěsnění nespočívá v rovině věcné (materiální), ale může (s mým osobním 

důrazem na slovo „může“, i když v praxi se zatím vždy lišil) se lišit svou formou – zatímco v 

případě nekótovaných akcií musí mít formu znaleckého posudku, v případě kótovaných akcií 

se forma znaleckého posudku nevyžaduje. To samozřejmě nevylučuje, aby byl použit jako 

zdůvodnění výše protiplnění znalecký posudek, není to však podmínkou.  

U kótované společnosti tak samozřejmě i nadále existuje možnost využít při 

zpracování zdůvodnění výše protiplnění služeb např. investiční banky, poradenské společnosti 

nebo i vlastního útvaru, přestože se nejedná o znalce ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumočnících (praxe tohoto u kótovaných papírů nevyužívá). Předběžně lze ale 

uvést, že i zde požadavek přiměřenosti znamená povinnost přihlédnout ke všem okolnostem, 

které lze rozumně považovat za významné pro stanovení hodnoty účastnických cenných 

papírů. 

 

9.1 Základní zásady  

 

Jedná se o zásady pro účely vytěsnění
90

 lhostejno, zda ve vztahu ke kótovaným 

nebo nekótovaným účastnickým cenným papírům. Jednoznačným informačním zdrojem 

zde byla Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných 

nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění (Verze 1.0 - červenec 2010). 

Mnoho formulací z této Informace bylo ponecháno v původním znění. Adresátem jsou 

objednatel; vlastníci cenných papírů, kteří jsou adresáty nabídky převzetí nebo veřejného 

návrhu smlouvy, resp. kterým je na základě rozhodnutí hlavního akcionáře odňato vlastnické 

právo k cenným papírům; ČNB a případně další subjekty. „Primárním cílem zakotvení 

povinnosti odůvodnit výši protiplnění je ochrana oprávněných zájmů zúčastněných stran při 
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povinné nabídce převzetí, veřejném návrhu smlouvy nebo vytěsnění. Proto musí ocenění 

zdůvodňující výši protiplnění splňovat následující požadavky
91

: Musí být komplexní, úplné, 

vnitřně konzistentní, nezávislé a nestranné a opakovatelné. Kromě toho musí být metody 

použité v ocenění zvoleny důvodně a odůvodněně a použité údaje musí být spolehlivé a musí 

být užity transparentně.“
92

 

 

9.1.1 Úplnost, komplexnost a vnitřní konzistence 

 

Úplnost ocenění je dána tím, že zachycuje úplný postup, kterým zpracovatel dospěl k 

výsledku ocenění, předpoklady tohoto ocenění, popis metod a použité informace a údaje.  

Ze základních informací nesmí být opomenuta identifikace oceňované společnosti; 

identifikace zpracovatele ocenění; datum, ke kterému je ocenění provedeno; datum 

zpracování ocenění; vymezení účelu ocenění; definice hodnoty, která je výsledkem ocenění; 

všechny důležité předpoklady a omezující podmínky, na jejichž splnění je platnost ocenění 

závislá a pro něj relevantní zdroje informací. 

Za účelem ocenění konkrétní společnosti s ohledem na její předmět podnikání bude 

nutné přihlédnout k její strategické a finanční analýze a finančnímu plánu společnosti. 

Strategická analýza tedy analýza podnikatelské činnosti standardně obsahuje historii 

společnosti; jí nabízené produkty a/nebo služby; obsluhované trhy a zhodnocení dosavadního 

vývoje a budoucí prognózy; konkurenční prostředí (identifikace hlavních konkurentů a jejich 

srovnání s oceňovanou společností). Finanční analýza se naopak zaměřuje na analýzu 

účetních výkazů a analýzu finančního zdraví. Finanční plán reflektuje vývoj hospodaření 

oceňované společnosti, který zpracovatel s ohledem na závěry strategické a finanční analýzy 

očekává. Vyjádřen by měl být ve formě plánovaných účetních výkazů a okomentovány by 

měly být všechny významné položky. 

Samotné ocenění by mělo být vybráno s ohledem na co nejvhodnější metody/metod 

ocenění a mělo by obsahovat zdůvodnění této volby. Pro vyvrácení sporů ohledně podstaty 

zvoleného ocenění, musí být detailně popsána zvolená metoda či metody a měly by být 

zdůvodněna všechna vstupní data a parametry.  
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V závěru ocenění je vhodné zrekapitulovat výsledky a stanovit hodnotu společnosti a jednoho 

účastnického cenného papíru. Ocenění je komplexní, pokud zpracovatel při jeho sestavení 

přihlédnul nezávisle a nestranně ke všem relevantním skutečnostem, ke kterým přihlédnout 

měl a mohl.
93

 

Vnitřní konzistence vyžaduje ze strany zpracovatele volbu postupu výpočtu a vstupní 

údaje použité metody v souladu s obecnými předpoklady a principy, v souladu s předpoklady 

v ocenění výslovně vyjádřenými nebo předpoklady a principy vyplývajícími z použití určitého 

postupu, metody nebo údaje a v souladu s interpretací výsledků ocenění.
94

 

 

9.1.2 Nezávislost a nestrannost 

 

Ocenění je posuzováno jako nezávislé, jestliže zpracovatel není žádným způsobem 

závislý na jeho výsledku. Ocenění je nestranné, jestliže jej zpracovatel volbou předpokladů, 

údajů, metod nebo postupů neovlivnil ve prospěch některé ze zúčastněných stran. 

 

9.1.3 Opakovatelnost, důvodnost a transparence 

 

 Ocenění musí být zpracováno ve formě, která umožňuje vlastníkům účastnických cenných 

papírů a ČNB kontrolu provedeného výpočtu a použitých vstupů. Forma provedení ocenění a 

jeho struktura by měly být přehledné – přehlednost do značné míry ovlivňuje i posuzování 
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 ČNB zde negativně vymezila předpoklady nesplnění této podmínky: 

a) platnost předpokladu trvání společnosti v dohledné budoucnosti společně s oceněním na základě likvidační 
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jako celku. 



 

kvalitativní úrovně provedených analýz a podporuje jejich přezkoumatelnost. Postup při 

provedení ocenění musí být objasněn takovým způsobem, aby ČNB byla schopna 

přezkoumat, zda dokládá přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnického cenného papíru. 

Ocenění je opakovatelné, jestliže jsou všechny použité údaje, metody a postupy 

odůvodněny a nezávislý a nestranný odborník je schopen při vynaložení přiměřeného úsilí a 

prostředků na základě informací o zdrojích údajů, postupech a metodách obsažených v 

ocenění zopakovat postup zpracovatele s obdobnými výsledky. Metody, postupy a údaje 

použité v rámci ocenění jsou použity důvodně, jestliže za nezávislého a nestranného 

přihlédnutí ke všem relevantním informacím, které zpracovatel při jeho provedení znát měl a 

mohl, existuje důvod pro použití těchto metod, postupů a údajů.
95

  

Metody, postupy a údaje jsou použity odůvodněně, jestliže jsou důvody použití 

těchto metod, postupů a údajů v ocenění výslovně uvedeny. Údaje použité v rámci ocenění 

jsou transparentní, jestliže pocházejí z věrohodného zdroje a je-li u každého z použitých 

údajů nebo souboru údajů tento zdroj uveden. 

 

9.1.4 Reminiscence na §376 ZOK 

 

Aktuálně platná a účinná právní úprava je obsažena v § 376 ZOK. Při vytěsňování v 

rámci akciových společností vyvstává otázka, v jaké formě a jakým způsobem má být 

tzv. přiměřené protiplnění poskytované vytěsňovaným minoritním akcionářům realizováno.  

Zákon předepisuje kritérium peněžní úplaty a kritérium určení výše tohoto 

protiplnění valnou hromadou. Samotná přiměřenost protiplnění musí být hlavním 

akcionářem doložena znaleckým posudkem nebo zdůvodněním rozhodnutí České národní 

banky – za předpokladu, že se jedná o společnost, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty 

k obchodování na evropském regulovaném trhu. Zákon limituje stáří samotného posudku 

na tři měsíce.  
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9.1.5 Povinný subjekt 

 

Orgánem akciové společnosti určujícím výši protiplnění je valná hromada. Již zde 

zákon ale neurčuje, který subjekt bude povinován předkládat návrh tohoto rozhodnutí. Z 

logiky věci půjde samozřejmě o subjekt, který je na úspěšné realizaci procesu squeeze-out 

zainteresován nejvíce, tedy o hlavního akcionáře.  

Lze předpokládat, že samotný obsah návrhu rozhodnutí co do výše plnění bude značně 

subjektivně ovlivněn (ve prospěch hlavního akcionáře) s maximálním akcentem na 

ekonomickou úsporu nuceného přechodu účastnických cenných papírů. Zákon zde přinesl 

jistou míru objektivní relativizace výše protiplnění dané nutností znaleckého posudku nebo 

odůvodnění předkládaného hlavním akcionářem valné hromadě po posouzení Českou 

národní bankou. Není zde třeba zdůrazňovat, že s ohledem na volbu tohoto znalce svěřenou 

do rukou hlavního akcionáře, je i toto objektivní zákonné kritérium do jisté míry bohužel 

subjektivizováno.  

 

9.1.6 „Dvoustupňový proces“ 

 

Již předchozí právní úprava svěřovala určení výše protiplnění přímo do rukou 

hlavního akcionáře. Lze tedy bohužel konstatovat, že zavedením byť dvoustupňového 

zákonného procesu určení přiměřené výše protiplnění, nedošlo co do právní jistoty 

minoritních akcionářů k takřka žádnému posunu. Ba i dokonce na tomto místě by bylo 

oprávněné polemizovat, zda tento jakýsi zastírací právní manévr není spíše výsledkem vlivu 

lobbingových skupin.  

Lhostejno, kterou právní úpravu zvolíme (starou nebo novou), dojdeme vždy ke 

stejnému konečnému výsledku, kdy hlavní akcionář disponuje majoritním rozhodovacím 

podílem hlasů na valné hromadě a v důsledku toho je výlučným subjektem, který nakonec 

rozhodne o přiměřenosti plnění. Nejenom, že tedy sice nově určí znalce, kterého pověří 

vypracováním daného posudku, ale současně i prosadí schválení výše tohoto protiplnění 

rozhodnutím jím kontrolované valné hromady. 

 

9.2 Rozbor legální definice termínu „přiměřenost plnění“ 

 

9.2.1 Stanovisko doktríny 



 

 

Otázka přiměřenosti protiplnění znamená především poskytnutí možnosti realizace 

víceméně totožné investice, která nahradí stávající ztracenou investici v podobě účastnických 

cenných papírů. Judikatura k výkladu tohoto substantiva (přiměřenost) je okrajová – přímý 

zákonný výklad nulový. Pokusím se tedy definovat termín přiměřenosti s pomocí stávajících 

judikátů a pomocí doktrinálně orientovaných komentářů.  

Výkladový komentář k ZOK uvádí: „Otázka přiměřenosti protiplnění je situací, kdy by 

akcionář měl obdržet protiplnění v takovém rozsahu, aby mohl realizovat jinou investici 

totožné hodnoty (totožného výnosu, rizikovosti a úsilí, které je nutno do správy investice 

vložit)“
96

. K tomuto autor dodává, že protiplnění by se nemělo výlučně odvíjet od úsudku 

hlavního akcionáře, potažmo představenstva společnosti, které se rozhodováním může dostat 

do konfliktu zájmů, nýbrž by mělo být stanoveno s využitím nezávislých odborníků, kde 

výstupem bude znalecký posudek, jehož obsah bude zákonem stanoven včetně kritérií, která 

v něm budou muset být zohledněna.  

 

9.2.2 Stanovisko Ústavního soudu 

 

K této problematice se vyjádřil i Ústavní soud v době účinnosti ještě staré právní 

úpravy, a to v zákonu č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

ve svém Plénu č. 56/05, kde urgoval problematičnost výběru znalce samotným hlavním 

akcionářem jako problém, u něhož je třeba uvažovat o jiném postupu již z toho důvodu, že 

úkolem právní úpravy by mělo být v maximální míře eliminovat možnost vzniku soudních 

sporů. Tehdy se Ústavní soud vyjádřil i k navrhované možnosti jmenování znalce soudem, 

nicméně argumentačně odmítl tuto variantu primárně s ohledem na praktičnost samotného 

procesu co do takto vzniklé zbytečné administrativní i finanční zátěže pro celý proces 

vytěsnění.  

 

9.3 Znalec určující přiměřenost plnění 

 

Ústavní soud definoval i znaky, které by měly zajistit znalcovu objektivitu a 

nestrannost a zabránit záměrnému zkreslení hodnot při určování přiměřené hodnoty 

protiplnění při squeeze-outu. V rámci svého usnesení pod spisovou značkou II. ÚS 666/06 z 
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8. února 2007 odkázal při určování těchto znaků na zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Adjektivální atributy požadované tímto zákonem 

(tedy zdůrazněné Ústavním soudem) jsou řádný a nestranný výkon znalecké činnosti 

doprovázený potencionální hrozbou sankce při porušení těchto povinností v podobě 

vyškrtnutí ze seznamu znalců. V případě podání nepravdivého, hrubě zkresleného nebo 

neúplného znaleckého posudku (§ 175 trestního zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), se znalec vystavuje i hrozbě trestního stíhání. Ústavní soud shledal takto pojatou 

právní úpravu za dostatečnou pro vypracování objektivního posudku. 

 

9.4 Navrhovaná výše přiměřeného plnění v usnesení 

 

Hlavní akcionář je předkladatelem usnesení návrhu usnesení o výši protiplnění, jenž 

podléhá schválení valné hromady a de facto iniciuje proces squeeze-outu. Určení zde uvedené 

výše protiplnění bez vazby na povinné přílohy náležející k žádosti by vedlo k obsolentnosti 

povinných příloh. Z tohoto důvodu zákonné ustanovení § 381 vyžaduje korelaci mezi výší 

přiměřeného protiplnění určenou v povinných přílohách a tou uvedenou v návrhu na 

usnesení o výši protiplnění.  

Tato korelace znemožňuje, aby protiplnění vymezené v návrhu usnesení valné 

hromady (respektive v již přijatém usnesení) znělo na částku nižší, než je uvedena ve výše 

uvedených povinných přílohách. „Zákonodárce vlastníkům předmětných účastnických 

cenných papírů zajišťuje určitou, a navíc před jednáním valné hromady známou minimální 

výši přiměřeného protiplnění.“
97

 

A contrario k výše uvedenému a s ohledem na absenci maximálního zákonného stropu 

pro výši přiměřeného protiplnění, je samozřejmě její zvýšení nad hranici uvedenou 

v povinných přílohách popř. na základě protinávrhu jiného akcionáře či skupiny akcionářů, 

bez jakéhokoliv omezení. Ke kompletaci interpretace je nutné uvést, že „hlavnímu akcionáři 

samozřejmě zůstává zachováno právo navrhnout původní výši protiplnění v souladu s § 

361“
98
, což v praxi bývá nejčastější případ.  

Při stanovování výše protiplnění v návrhu usnesení bude samozřejmě hlavní akcionář 

přihlížet k výši protiplnění uvedené v povinných přílohách (znalecký posudek nebo 

odůvodnění). Nelze však opominout případné výkyvy v hodnotě účastnických cenných papírů 
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v časovém úseku mezi uveřejněním znaleckého posudku nebo odůvodnění a návrhem 

usnesení pro valnou hromadu.  

V případě nekótovaných společností tato situace bude mít takřka nulovou relevanci, u 

kótovaných to je poměrně častý jevem. Proto by hlavní akcionář s ohledem na to, aby se 

vyhnul situaci, kdy vytěsňovaní akcionáři budou využívat práva na dorovnání v souladu s § 

387, měl „přihlížet ke kursu dosahovanému při obchodování s těmito cennými papíry; a to, i 

když to zákon výslovně nezmiňuje. Pokud by akcionáře chtěl měnit předmět své investice, 

nejpravděpodobněji by akcie prodal na burze a musel by kurz cenného papíru akceptovat.“
99

 

Na toto musí hlavní akcionář pamatovat samozřejmě při určování navrhované výše 

přiměřeného protiplnění pro usnesení valné hromady, ale ideálně předem už při zdůvodnění 

podléhajícímu posouzení a schválení ČNB. 

Při zohlednění § 358 může vyvstat pochybnost spojená s tím, zda se při snížení této 

hranice jedná o zápověď absolutního charakteru nebo ne. Potencionálním titulem 

k prolomení této hranice by mohl být institut podstatné změny okolností, které vedly k určení 

aktuální výše protiplnění. V praxi by se mohlo jednat rapidní výkyvy na trhu s účastnickými 

cennými papíry, které by ve svém důsledku vyústily v rapidně nižší cenu těchto cenných 

papírů.  

Za této situace bude nutné vzít v potaz, zda existuje jiné řešení konfliktu skutečné 

ceny a ceny zákonem omezené. Nabízí se pro společnost relativně finančně nákladné řešení, 

kdy s ohledem na ustanovení § 410 ZOK hlavní akcionář odvolá, byť již řádně svolanou, 

valnou hromadu a celou proceduru počínaje vypracováním povinných příloh s tentokrát již 

odpovídající výší přiměřeného protiplnění, zopakuje.  

Právo uplatňování návrhů a protinávrhů ve smyslu § 361 je dotčeno zápovědí § 

381 také. Nebylo-li by tomu tak, pak by mohl hlavní akcionář prostřednictvím předem 

koordinovaných návrhů a protinávrhů dosáhnout prolomení zákonného požadavku na 

minimální výši přiměřeného protiplnění. Rozpor tohoto přijatého usnesení s § 381 nebo 

rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy zakládá dle § 428 a násl. právo požadovat 

vyslovení neplatnosti takového usnesení; každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady 

nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, včetně usnesení o 

určení výši přiměřeného protiplnění.  

Právo podat návrh na vyslovení neplatnosti takového usnesení zanikne uplynutím tří 

měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí tohoto usnesení, 
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nejdéle však uplynutím jednoho roku od přijetí tohoto usnesení. Stejně tak nebude možné toto 

usnesení valné hromady a případné povinné přílohy uveřejnit v obchodním rejstříku tak, jak 

to požaduje litera § 384. 

 

9.5 Možnost soudního přezkumu přiměřenosti plnění 

 

Ochrana akcionářů je pak dána i tím, že sleduje-li vytěsnění nabídku převzetí (jedno 

zda povinnou či dobrovolnou), je-li tam sjednaná cena (zkontrolovaná ČNB) považována 

za přiměřenou, a tedy správnou, dále viz důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích 

(komentář k ustanovením §375 až §395). Dostatečnou objektivnost stávajícího pojetí právní 

úpravy byla navíc podtržena nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1768/09 ze dne 

21. března 2011, kde Ústavní soud zdůraznil možnost objektivně stanovenou cenu 

podrobit soudnímu přezkumu.  

Již znalcem stanovená a valnou hromadou akciové společnosti schválená přiměřenost 

protiplnění, může být za zákonem stanovených podmínek předmětem soudního přezkumu. 

Základní právní zázemí tzv. práva na dorovnání lze nalézt v § 390 ZOK s tím, že umožňuje 

vlastníkům účastnických cenných papírů se od splatnosti protiplnění domáhat po hlavním 

akcionáři práva na dorovnání, není-li poskytnuté protiplnění přiměřené hodnotě účastnických 

cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.  

Možnost uplatnění práva na dorovnání se váže na tříměsíční prekluzivní lhůtu běžící 

ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady, jinak toto právo zaniká (§ 384 NOZ). 

Případné soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, je pro 

hlavního akcionáře závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům 

účastnických cenných papírů.  

Nedávný judikát Ústavního soudu týkajícího se výkupu účastnických cenných papírů 

pak vymezil okolnosti, za nichž lze použít žalobu na dorovnání a žalobu na určení neplatnosti 

usnesení valné hromady dle §382 ZOK. V rámci stanoviska pléna Ústavního soudu 

sp. zn. Pl. ÚS 36/13 ze dne 23. dubna 2013 bylo konstatováno, že soudní ochrany 

vlastnického práva menšinového akcionáře se lze domáhat toliko v řízení o přezkoumání 

přiměřenosti protiplnění podle § 183k obchodního zákoníku. Samotný rozsah zákonem 

stanovených procesních garancí vlastnického práva menšinových akcionářů (při určování 

výše přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry, které pozbyli v důsledku usnesení 

valné hromady o výkupu účastnických cenných papírů) není důvodem pro vyhovění žalobě 

podané menšinovým akcionářem na neplatnost takového usnesení valné hromady.  



 

 

9.6 Rozhraní právní a ekonomické problematiky 

 

Doktrinální chápání častokrát poukazuje na to, že „určení výše protiplnění by snad ani 

nemělo (pokud už akceptujeme, že tato pravomoc je svěřena do rukou znalce) být otázkou ryze 

a výlučně ekonomickou, ale spíše právně orientovanou“
100
. K tomuto nás musí vést úvaha, že 

na straně nabídkové je přítomen pouze jeden subjekt a nepřichází tedy naprosto v potaz 

jakékoli tržní rozhodování mezi více subjekty korunované přijetím nejvýhodnější nabídky. 

Přechod cenných papírů totiž je nedobrovolným zcizením.  

I s ohledem na tento argument nemůže jít o cenu tržní a nezbývá tedy než se při určení 

ceny obrátit do sféry právní. A právo žádá cenu přiměřenou a implicitně (jakožto reflexe 

jednoho z právních principů) cenu spravedlivou. A zde si dovoluji vznést vlastní pochybnost 

nad tím, zda právě tohoto je (v souladu se současnou právní úpravou) byť nezávislý odborník 

schopen. 

 

9.7 Kritéria odvození přiměření hodnoty protiplnění 

 

V rámci rozhodnutí Weiberger v. UOP (USA, 1983) je uvedeno, že při určování 

přiměřeného protiplnění poskytovaného akcionářům bude hrát nepsaný prim nutnost určení 

hodnoty celého předmětného podniku (akciové společnosti). Volba metody ocenění není 

ZOK právně reglementována a nezbývá tedy než se obrátit na judikaturu. Okrajově se této 

problematiky dotýká Plénum ÚS 56/05, kde je lakonicky uvedeno, že při hodnocení hodnoty 

akcií je nutné přihlédnout ke všem podstatným okolnostem v souvislosti s nuceným 

výkupem. Je zde citováno rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Delaware, kde je judikováno, 

že bez ohledu na množství různých testů bude soud akceptovat každou rozumnou metodu, 

která bude všeobecně uznána ve finančním světě.  

Ke stanovení hodnoty jednoho účastnického cenného papíru – převážně akcie – a tedy 

i ke stanovení přiměřeného protiplnění v případě jejího nuceného přechodu na nového 

vlastníka, bude tedy nutné vypočíst v případě nekótovaných akciových společností hodnotu 

společnosti jako celku a následně takto získanou hodnotu vydělit počtem účastnických 

cenných papírů. 
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9.8 Způsoby výpočtu hodnoty společnosti 

 

9.8.1 Podnik a hodnota společnosti 

 

Podnik je z hlediska celkového investovaného kapitálu definován jako souhrn všech 

jeho aktiv zahrnujících hmotná aktiva (nemovitosti, stroje, zařízení), nehmotná aktiva 

a provozní kapitál (rozdíl krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků). Hodnota společnosti 

(vlastního kapitálu) je dle Nachtigala (2008, s. 30) pro kupce rovna rozdílu celkové hodnoty 

výše definovaného podniku a hodnoty dlouhodobých závazků (rozdíl hodnoty celkového 

investovaného kapitálu a hodnoty dlouhodobých závazků (dluhů)).  

 

9.8.2 Metody oceňování podniku 

 

V procesu oceňování podniku jsou na mezinárodní úrovni (a doktrína pracuje se všemi 

alternativami) využívány tyto základní metody pro oceňování podniku na základě analýzy – 

výnosů (výnosové metody), trhu (tržní metody) a majetku (majetkové ocenění).
101

 

Ústavní soud konstatoval k problematice rozmanitosti oceňovacích metod, že bez 

ohledu na to, že lze na základě nich dospět k rozdílným hodnocením, nelze v tomto spatřovat 

cokoliv protiústavního. Bohužel zde neuvedl, kterou z nich by znalec měl při svém postupu 

preferovat ani jakými případnými vodítky by se při jejím výběru měl řídit.  

Při hodnocení majetku mohou tedy být využity všechny tři metody, popřípadě jejich 

kombinace v závislosti na povaze majetku a účelu jeho oceňování. Volba aplikovatelné 

metody ocenění podniku nezávislým odborníkem/znalcem s ohledem na mlčení zákona a 

nejednoznačný odkaz v rámci rozhodnutí Ústavního soudu bude tedy ryze spočívat na něm. 

 

9.8.3 Přehled metod pro finanční ocenění podniku 

 

Metody opírající se o analýzy výnosů neboli výnosové metody jsou následující
102

: 

 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů. 

 Kombinované (korigované) výnosové metody, které kombinují výnosové ocenění 
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s oceněním majetkových. 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). 

 

Metody založené především na analýzy aktuálních cen na trhu (tržní metody) tvoří: 

 Ocenění na základě tržní kapitalizace. 

 Ocenění na základě srovnatelných podniků. 

 Ocenění na základě srovnatelných transakcí. 

 

Metody založené na ocenění vynaložených nákladů (nákladů na pořízení majetku) 

neboli metody majetkového ocenění jsou: 

 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen. 

 Likvidační hodnota. 

 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen. 

 Substanční hodnota na principu úspory nákladů. 

 

Volba metody závisí na funkcích, které si ocenění klade. Nejvhodnější je použít 

všechny tři základní metody a výsledné ocenění je tvořivou syntézou jejich výsledků. Je 

důležité uvědomit si, že danému účelu ocenění je třeba podřídit nejen volbu metody, ale i její 

konkrétní modifikace a hodnoty, kterými ji naplníme.  

 

9.8.3.1 Výnosové metody 

 

Tyto metody jsou koncipovány na principu stanovení současné hodnoty budoucích 

očekávaných výnosů (příjmů) generovaných danými aktivy podniku. Jako výnos mohou 

vystupovat buď diskontované peněžní toky, dividendový výnos nebo kapitalizovaný zisk, 

případně ekonomická přidaná hodnota. Klíčovým problémem je stanovení diskontní míry, 

kterou může tvořit reálná úroková míra, průměrné kapitálové náklady, nebo požadovaná 

(očekávaná) výnosnost akcií.
103

 

 

9.8.3.1.1 Metoda diskontovaného čistého cash flow - DCF  

 

Metoda diskontovaného čistého cash flow je základní výnosovou metodou. Tato 
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metoda je nejvíce rozšířena v USA a Velké Británii a postupně se prosazuje i v dalších 

zemích. Může se vyskytovat ve více variantách. Smyslem všech tří metod je zjistit hodnotu 

„čistého obchodního majetku“ (obchodní zákoník §§ 5 a 6), nebo v mezinárodní terminologii 

hodnotu „vlastního kapitálu“. Jednotlivé metody se však liší podle toho, jak k hodnotě 

vlastního kapitálu dospějeme
104

.  

Lze rozlišit tři základní techniky pro výpočet výnosové hodnoty metodou DCF a to 

metodu „entity“ (Entity approach), entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek. Dále 

metodu „equity“ (Equity approach), equity = vlastní kapitál. A na závěr metodu „APV“ 

(Adjusted present value), upravená současná hodnota. 

 

9.8.3.1.2 Metodou kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Metodou kapitalizovaných čistých výnosů (nebo též kapitalizovaných zisků) máme 

na mysli oceňovací postup, který byl vypracován a je používán v německy mluvících zemích 

a je zde označován jako Ertragswertverfahren – tedy jako postup vedoucí ke zjištění výnosové 

hodnoty. Je metodou „netto“ (nebo „equity“), tj. výnosovou hodnotu počítáme z výnosů 

pouze pro vlastníky (držitele) vlastního kapitálu a výsledkem je tedy také přímo hodnota 

vlastního kapitálu. Jsou rozlišovány dvě základní variant, které závisí na tom, jak jsou 

chápány tyto čisté výnosy – varianta 1 a varianta 2.
105

 

 

9.8.3.1.2.1 Varianta 1  

 

Jedná se o variantu, která je rozšířena v akademických kruzích. Vychází 

z předpokladu, že čistý výnos podniku má být určován na základě rozdílů mezi příjmy a 

výdaji, tedy peněžních toků, což znamená, že tuto variantu je možno prakticky ztotožnit 

s metodou DCF equity. 

 

9.8.3.1.2.2 Varianta 2  

 

Jedná se o „variantu praktiků“. Byla zpracována institutem auditorů (Institut der 

Wirtschaft-sprüfer – IDW). Čistý výnos je odvozován především z upravených výsledků 

hospodaření, tedy rozdílů účetně chápaných výnosů a nákladů. V ČR příslušná ustanovení 
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Obchodního zákoníku pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezení (srov. § 178 

OBCHZ). V rámci výpočtu volných peněžních toků můžeme bezprostředně do základu 

ocenění promítat přímo investiční výdaje a časový okamžik, kdy pravděpodobně nastanou. 

Přesně odpovídá teoretickému vymezení hodnoty podniku.  

 

9.8.3.2 Majetkové metody 

 

Tyto metody vycházejí z účetní evidence a výsledná hodnota je součtem hodnot 

jednotlivých položek aktiv snížená o hodnotu cizích zdrojů (pasiv). Akceptují prvek 

vytvořené kapacity (dlouhodobé majetkové části) a dále pak vybavení firmy oběžným 

majetkem.
106

 Základem této metody je představa, že je možné k okamžiku ocenění vytvořit 

identický podniku.   

 

9.8.3.2.1 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen  

 

Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen (book value 

of equity in historical costs) použijeme, když oceňujeme společnost na základě účetní 

hodnoty jejího vlastního jmění/kapitálu (book Value of Equity – BVE).
107

 Vycházíme v praxi 

z bilance (rozvahy), které bereme jako určité souhrnné účetní ocenění majetku a závazků i 

vlastního kapitálu společnost. Výsledkem majetkového (účetního) ocenění je rozdíl mezi 

bilančně vykazovanými aktivy/majetkem a závazky oceňované a v nejstarším finančním 

výkazu/bilanci zobrazené. Tento účetní rozdíl je pak i výslednou hodnotou netto (equity) celé 

společnosti.  

 

9.8.3.2.2 Likvidační hodnota 

 

Likvidační hodnota je samostatným a specifickým majetkovým ocenění. Oceňujeme 

jí společnost (podnik), kde nelze očekávat, že společnost bude ekonomicky efektivně 

pokračovat ve své činnosti, případně má omezenou životnost, nebo je dlouhodobě ztrátová. 

V praxi se používá, když převyšuje výnosové ocenění. Je to tedy odhad a současně určitý test 
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modelové absolutně krajní dolní hranice ocenění podniku.
108

   

 

9.8.3.2.3 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 

Substanční hodnota na principu reprodukčních cen je metoda ocenění kdy se jedná 

o částku, za kterou by bylo možno k datu ocenění provést rekonstrukci provozně nutného 

majetku z pohledu cílů a účelů fungování podniku.
109

 Vzhledem k tomu, že trhy jednotlivých, 

do substance zahrnutých majetkových složek nemusejí existovat nebo nemusejí být 

dostatečně likvidní, vede cesta k odhadu reprodukční hodnoty použité majetkové substance 

přes odpočet kalkulovaných odpisů, jejichž výše závisí na odborném posouzení oceňovatele.  

 

9.8.3.3 Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

 

Substanční hodnota na principu úspory nákladů je odhadem částky, která 

za předpokladu trvalého pokračování provozu podniku může konkrétní kupující ušetřit tak, že 

bude využívat stávající majetkovou substanci oproti jejímu novému vybudování s tím, že 

úspory mohou mít jednat formu úspory výdajů a jednak formu časového oddálení investičního 

výdaje. Jedná se tedy o ryze subjektivní kategorii hodnoty, která je založena na globálním 

pohledu na podnik jako funkční celek.
110

 

 

9.8.3.4 Kombinované metody  

 

Kombinované metody se snaží kombinovat ocenění majetkové a výnosové. Máme 

čtyři typy výnosových metod. Metoda střední hodnoty (Schmalenbachova metoda), která 

je praktická a nemá teoretické zdůvodnění a proto je potřeba s ní zacházet opatrně.
111

 Metoda 

vážené střední hodnoty kombinuje výpočet tržní hodnoty podniku na základě váhy 

stavových a tokových veličin.  

Metody nadzisku či superzisku jsou analogií metody střední hodnoty s tím, že expert 

se zabývá tzv. nadziskem nebo superziskem. Podnik musí produkovat vyšší zisk, než je zisk 

na úrovni alternativního bezrizikového výnosu. Metoda ekonomické přidané hodnoty, kdy 
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ekonomická přidaná hodnota (angl.. EVA - economic value added) je veličina, lze využít jako 

nástroj finanční analýzy. Je v podstatě ukazatel výnosnosti, který však překonává nedostatky 

ukazatelů, které jsou běžně užívány (ROE, ROA apod.).
112

  

 

9.8.3.5 Tržní metody  

 

Jsou to metody založené na analýze trhu. Podstatou tohoto přístupu je stanovení 

hodnoty podniku, která spočívá v odvození hodnoty aktiv a pasiv podniku z hodnoty veličin 

u srovnatelných subjektů. 

 

9.8.3.5.1 Ocenění na základě tržní kapitalizace 

 

Ocenění na základě tržní kapitalizace vychází z jednoduchého principu a to, že výši 

tržní kapitalizace lze získat vynásobením aktuální ceny akcií jejich počtem. Tržní kapitalizace 

není sama o sobě vyjádřením tržní hodnoty podniku. Tato metoda je použitelná jen pro 

porovnávání omezené počtu akciových společností.
113

   

 

9.8.3.5.2 Ocenění na základě srovnatelných podniků 

 

Ocenění na základě srovnatelných podniků vychází z tržní hodnoty aktiv, která 

je odvozena z informací o konkrétních cenách nebo tržních hodnotách a obdobných aktiv. 

Toto ocenění je prováděno na podkladě tržních multiplikátorů (násobitelů), stanovených na 

základě skutečně zaplacených cen za porovnatelné podniky v dostupném a relevantním 

časovém intervalu. Touto metodou lze získat přímo hodnotu podniku.  

 

9.8.3.5.3 Ocenění na základě srovnatelných transakcí  

 

Ocenění na základě srovnatelných transakcí je jako ocenění na základě již 

proběhlých transakcí se srovnatelnými a substitučními aktivy na trhu.
114
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9.9 Sumarizace rysů aktuální právní úpravy  

 

Prvním aspektem je posouzení termínu „přiměřené plnění“. Samotný výraz si 

zachoval vágní charakter a jediným zásahem, který jej omezeně obsahově vymezil, byla 

judikatura prostřednictvím ad hoc posuzovaných případů. V tomto ohledu tedy bohužel nelze 

spatřovat žádný pokrok. 

Druhým aspektem je posouzení procedury jmenování znalce, který určí výši 

přiměřeného plnění s doporučujícím charakterem. V této oblasti lze spatřovat snahu o zvýšení 

komplexity právní úpravy. Obecně lze konstatovat, že bez ohledu na to, jakou legislativu 

zvolíte – starou nebo novou – absolutní vliv na výběr znalce a tedy zprostředkovaně i na 

samotné znalecké doporučení spočívá v rukou majoritního akcionáře. Tento subjektivní druh 

vlivu způsobuje pro právní úpravu nechtěný aspekt tlaku na osobu znalce a jeho následné 

stanovení přiměřeného protiplnění může být co do objektivity pochybné. Rádi bychom zde 

tedy závěrem uvedli, že ustanovení týkající se znalců v oblasti squeeze-outu zůstávají také 

bohužel nedostatečná. 

Jak třetí aspekt zmiňuji problematiku možnosti soudního přezkumu, jehož právní 

inovaci lze považovat za jediný positivní přínos nové právní úpravy. Bohužel jeho efektivita a 

potencionální přínos nebyl doposud otestován praxí. Nedostatek judikatury byl navíc podtržen 

i zúžením samotné možnosti uplatnit soudní přezkum přiměřeného protiplnění v rámci 

jednoho z judikátů. Celkovým výsledkem tedy je, že jakkoli je nová právní úprava praktická a 

potencionálně prospěšná pro minoritní akcionáře, její aplikace je výrazně omezená a do jisté 

míry může v určitých ohledech působit obsoletně. 

Detailní rozbor jednotlivých aspektů problematiky přiměřeného protiplnění a příslušné 

legislativy mne dovedl k jednomu obecnému závěru. Aktuálně platná a účinná právní úprava 

(bohužel) nevytváří dostatečný právní rámec pro efektivní ochranu finančních nároků 

minoritních akcionářů a neposkytuje ani výraznější posun při objasnění mnoha doposud 

nezodpovězených právních problémů, které se objevily již v souvislosti s předchozí právní 

úpravou. 

 

  



 

10 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY  

 

10.1 Obecně k významu ustanovení §377 ZOK 

 

Ustanovení §377 ZOK týkající se způsobu svolání valné hromady, která bude 

rozhodovat o vytěsnění minoritních akcionářů potažmo následně i o výši protiplnění, 

zodpovídá dvě důležité otázky – a to lhůtu, v rámci níž je představenstvo povinno svolat 

z podnětu hlavního akcionáře valnou hromadu a problematiku obsahových náležitostí 

této pozvánky na valnou hromadu.   

Jednou z těchto informací obsažených v pozvánce je i navrhovaná výše protiplnění a 

závěry o její výši vyplývající ze znaleckého posudku. Tento fakt má určující význam pro 

potencionální iniciaci uplatňování nároků vyplývajících z principu ochrany minoritních 

akcionářů - například žádosti o případné dorovnání nebo případný soudní přezkum usnesení 

následně přijatého valnou hromadou. „V kontextu skutečnosti, že impulzem pro svolání valné 

hromady je podle § 375 ZOK vždy žádost hlavního akcionáře, který s ohledem na klíčové 

postavení uvnitř společnosti zcela jistě naplňuje podmínky vymezené v ustanovení § 365 ZOK, 

tímto dovozujeme, že úpravu procedurálních aspektů této žádosti je možné obdobně aplikovat 

pravidla stanovená zákonodárcem pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaného 

akcionáře, vyplývající z ustanovení § 366 až § 368 ZOK.
115

“ 

 

10.2 Problematika lhůty ke svolání valné hromady 

 

V souladu s a v návaznosti na §375 ZOK jde o iniciaci svolání valné hromady 

z podnětu hlavního akcionáře. Samotnému představenstvu tuto pravomoc zákon nesvěřil a 

není oprávněno bez předchozí žádosti akcionáře (zde hlavního) konat. Zákon v §377 odst. 1 

ZOK lakonicky konstatuje, že představenstvo svolá valnou hromadu do 30 dnů ode dne 

doručení žádosti společnosti. „Počátek běhu lhůty bezesporu závisí i na řádném předložení 

příloh dle § 376 odst. 2 ZOK (tedy znalecký posudek nebo předchozí souhlas ČNB), jejichž 

případné absence brání, až do okamžiku doplnění poslední z nich, realizaci žádosti hlavního 

akcionáře.
116
“  Pro názorovou úplnost je nutné dodat, že dle komentáře C. H. Beck (viz dále) 

takto podaná žádost hlavního akcionáře představuje zvláštní případ práva požádat o svolání 

valné hromady dle § 366 ZOK a tudíž „představenstvo není oprávněno navržený pořad valné 
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hromady měnit ani jej bez souhlasu hlavního akcionáře doplnit
117
“.  

Předně je nutné poukázat na pořádkový charakter 30 denní lhůty. Případné 

nedodržení tedy nepovede k nemožnosti uskutečnit svolání a následné konání valné hromady. 

Porušením této lhůty ale může vzniknout akcionářům (lhostejno zda hlavnímu nebo 

minoritním v tomto případě) potažmo i samotné společnosti škoda. K její náhradě by pak 

právě bylo povinno představenstvo, které ji svým neřádným a nevčasným přístupem 

způsobilo. 

Představenstvo je takto s ohledem na nejednoznačnou literu zákona postaveno před 

poměrně výrazný interpretační problém vztahující se k maximální době, kterou jí zákon 

svěřuje ke svolání této valné hromady. Pro úplnost je nutné uvést, že pro počítání lhůt platí 

standardně § 605 NOZ. 

Extenzivní interpretační pojetí lhůty pro svolání valné hromady rozhodující o 

iniciaci squeeze-outu ve smyslu §377 odst. 1 je svolání valné hromady obvyklým způsobem a 

to uveřejněním pozvánky ze strany svolavatele (zde představenstva) ve lhůtě nejméně třiceti 

dnů před konáním valné hromady, tedy postup v souladu s §406 odst. 1 ZOK. Alternativně se 

lze přiklonit k pojetí, které upřednostňuje lhůtu patnáctidenní či jednadvacetidenní 

(společnosti s kótovanými akciemi). Jednalo by se pak o speciální případ svolání valné 

hromady v souladu s §367 odst. 1 ZOK.  

Zodpovědět jakou z těchto verzí lze akceptovat jako právně relevantnější, vyžaduje 

nahlédnout do oblasti quasi-závazné judikatury a v této otázce částečně rozpolcené sféry 

doktrinální.  

 

10.2.1 Interpretace lhůty ke svolání valné hromady daná ÚS 

 

Ústavní soud se byť nepřímo a ještě za účinnosti staré právní úpravy k této otázce 

nepřímo vyjádřil ve svém Nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 1768/09 ze dne 21.3.2011. Je nutné zde 

brát v potaz fakt, že ÚS ve svém krátkém excerptu pouze uvedl, že zde posuzovaná lhůta pro 

svolání valné hromady nebyla jediným ale jedním ze dvou hlavních důvodů (vedle absence 

ustanovení o přezkumu nezávislým a nestranným orgánem v podobě ČNB) proč v dané věci 

Ústavní soud stěžovateli vyhověl.   

Ad hoc v tomto konkrétním případě došlo k aplikaci tehdy účinného § 181 OBCHZ 

(dnešní alternativa § 367 odst. 1 ZOK) a představenstvo a později ve shodě s ním i obecné 
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soudy aplikovaly patnáctidenní lhůtu pro svolání valné hromady rozhodující o nuceném 

výkupu účastnických cenných papírů. Ústavní soud k tomuto ve svém nálezu konstatoval, že 

kumulace obou namítaných skutečností (již zmíněná absence dohledu ČNB jako první 

skutečnost) vede ve svých důsledcích k zásahu do základních práv stěžovatele.  

Samotná 15-denní lhůta by tedy vedla k tomu, že menšinoví akcionáři měly 

omezenější možnosti se připravit na valnou hromadu a spolu s tím nebylo vůbec zajištěno, 

že stanovená výše protiplnění bude přezkoumána nezávislým a nestranným orgánem v podobě 

ČNB.  

 

10.2.2 Doktrinální interpretace lhůty ke svolání valné hromady 

 

Omezená část doktríny se nicméně kloní k naprosto opačnému chápání a preferuje 

lhůtu ve smyslu § 367 odst. 1 (tedy lhůtu, která byla zakořeněna praxí obecných soudů před 

výše uvedeným nálezem ÚS).
118

 Jako imanentní a určující berou v potaz skutečnost, že jde o 

speciální úpravu kvalifikovaných akcionářů, zde hlavního akcionáře pojící se s pouhou 

patnácti- či – jedenadvaceti-denní lhůtou.   

Zajímavý je i fakt, že do této názorové minority se postavil jeden z nejfundovanějších 

komentářů ZOK publikovaný ve společnosti C.H. Beck. Kolektiv autorů chápe svolání valné 

hromady k žádost hlavního akcionáře ve „smyslu § 375 jako zvláštní případ svolání valné 

hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 366 a v důsledku této právní argumentace 

se zkracuje lhůta mezi svoláním valné hromady (tj. uveřejněním pozvánky na internetových 

stránkách společnosti a odesláním pozvánky, popřípadě jiným způsobem oznámení určeným 

stanovami) a dnem jejího konání na 15 dnů (§367 odst. 1), resp. Jde-li o společnost s akciemi 

přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, 21 dnů (§ 367 odst. 1 věta druhá, 

čl. 5 odst. 1 směrnice o výkonu některých akcionářských práv).
119
“  

S vysokou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat a tedy konstatovat, že zkrácená 

lhůta ve smyslu §367 odst. 1 by i nadále měla být považována za nedostatečnou. To nás musí 

vést k příklonu k §406 odst. 1. S ohledem na naprosto identický interpretační problém spojený 

již s předchozí právní úpravou je nicméně nutné vznést výtku směrem k zákonodárci a 

urgovat budoucí odstranění pochybností jednoznačnou literou zákona. 
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10.3 Problematika nečinnosti představenstva 

 

Byť se do jisté míry budeme pohybovat v teoretické rovině praxí doposud 

nepodrobené, je nutné právně zohlednit i situaci, kdy představenstvo bude buď úmyslně 

nebo bez zavinění nečinné nebo nebude schopné řádného fungování. Vzniká pak otázka, 

kdo bude ke svolání valné hromady zákonem povolán. V úvahu lze brát dvě legální řešení a 

zákonodárce opět neposkytl přímou či nepřímou indicii, ke kterému z nich se v praxi 

přiklonit. Dle obecné právní úpravy ve smyslu § 368 odst. 1 se může hlavní akcionář obrátit 

na soud, aby ke svolání valné hromady zmocnil přímo jeho. Stejně tak ale dle obecné úpravy 

svolávání aplikovat subsidiární roli buď jednoho člena představenstva, nebo dozorčí rady 

v souladu s § 402 odst. 2 ve spojení s § 404.   

Pakliže fungující představenstvo ve stanovené lhůtě 30 dnů nesvolalo valnou 

hromadu, bude nutné, aby soud zmocnil ke svolání valné hromady přímo hlavního 

akcionáře v souladu s § 368 NOZ (restriktivní interpretace daného ustanovení). Pakliže 

společnost nedisponuje zvoleným představenstvem nebo představenstvo dlouhodobě neplní 

jemu zákonem či společenskou smlouvou svěřené pravomoci, bude k tomuto právnímu 

jednání povolána v souladu s §404 NOZ dozorčí rada. 

Alternativně lze pojmout § 368 odst. 1 NOZ v extenzivním slova smyslu s tím, že 

nesvolá-li představenstvo valnou hromadu proto, že není zvoleno nebo z důvodu dlouhodobé 

nefunkčnosti, lze se klonit i k názoru že může za tohoto předpokladu být povolán ke svolání 

valné hromady akcionář.  

Je mým názorem, že s ohledem na co nejtransparentnější průběh procesu squeeze-

outu, bude nutné omezovat koncentraci pravomocí v rukou hlavního akcionáře a preferovat 

přesun pravomocí do rukou dalších méně zainteresovaných či plně nezávislých orgánů – tedy 

v tomto případě dozorčí rady. K snazšímu pojetí této interpretace lze přispět i podpůrným 

zákonným argumentem, kdy akcionář je oprávněn činit jen taková jednání, která souvisejí 

s valnou hromadou (§368 odst. 1 NOZ). Opět by zde došlo na otázku, zda případné soudní 

rozhodnutí / zmocnění zahrnuje veškeré kroky potřebné pro squeeze-out, která by vyvolala 

další interpretační problém.  

 

10.4 Obsahové aspekty pozvánky na valnou hromadu 

 

Pozvánka určená akcionářům na konání valné hromady spojené s hlasováním o 

squeeze-outu musí obsahovat údaje obecné ve smyslu § 407 odst. 1 NOZ a náležitosti 



 

speciální determinované specifiky procesu squeeze-outu. 

 

10.4.1 Obecné náležitosti pozvánky 

 

Obecné náležitosti pozvánky na valnou hromadu představují jakési garanční 

informační minimum a zahrnují firmu a sídlo společnosti; místo, datum a hodinu konání valné 

hromady; označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; pořad valné hromady, 

včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; rozhodný den k účasti 

na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné 

hromadě; návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; lhůtu pro doručení vyjádření 

akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být 

kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.  

Představenstvo je povinno se vyjádřit ke každé navrhované záležitosti, nejedná-li se o 

návrh usnesení valné hromady se zdůvodněním. Sama společnost je povinna na svých 

internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejnit návrhy 

akcionářů na usnesení valné hromady. Pro další obecné aspekty konání valné hromady viz 

§408 a následující NOZ, pro tuto práci nejsou imanentní. 

Specializované obsahové náležitosti jsou spojené výlučně se zaměřením valné 

hromady na proces squeeze-outu. Jedná se o informace o navrhované výši protiplnění, 

stanovisko představenstva k této výši a fakultativní informativní právo zástavních věřitelů.  

 

10.4.2 Reflexe přiměřeného protiplnění v pozvánce 

 

Ve vztahu k navrhované výši protiplnění je nutné zdůraznit princip srozumitelnosti. 

Srozumitelnost vyžaduje vyjádření výše navrhovaného protiplnění,  přepočet plnění na 

jeden účastnický cenný papír (akcii), způsob či zvolenou metodu tohoto výpočtu, uvedení 

závěrů obsažených ve znaleckém posudku a v neposlední řadě nesmí být opomenuto 

vyjádření či stanovisko představenstva k přiměřenosti výše protiplnění. „Postoj 

představenstva vyjádřený v pozvánce na valnou hromadu může pro mnohé vlastníky 

ovlivněných účastnických cenných papírů představovat pomocný zdroj informací pro následné 

zvážení možného využití práva na dorovnání vyplývajícího z §390 odst. 1 NOZ.
120
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Jinými slovy, minoritním akcionářům má takto v souladu s právem na informace být 
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poskytnuto maximální informační zázemí pro to, aby určili, nakolik jsou ochotni dané 

protiplnění akceptovat nebo ne. Nejpodstatnější zde bude rozdíl mezi protiplněním 

určeným znalcem a protiplněním navrhovaným. Případný výrazný rozdíl mezi těmito 

částkami nebo nespokojenost minoritních akcionářů s tímto spojená bude znamenat vyšší 

pravděpodobnost toho, že dojde k uplatnění tzv. práva na dorovnání.  

Jeho nárokovatelnost se odvíjí od §390 ZOK, kde je uvedeno, že pokud není 

poskytnuté plnění přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů,  mohou menšinový 

akcionáři požadovat na hlavním akcionáři tzv. právo na dorovnání. Nikterak ovšem nelze 

schválené usnesení valné hromady o výši protiplnění zvrátit či zneplatnit s výjimkou 

nedodržení zákonem předepsaných procedurálních ustanovení kladených na svolání a konání 

valné hromady.  

 

10.4.3 Nutnost výzvy zástavním věřitelům 

 

Sekundárním speciálním obsahovým aspektem je výzva zástavním věřitelům, aby v 

rozumné představenstvem stanovené lhůtě uvedli případnou existenci zástavního práva 

váznoucího na účastnických cenných papírech.  Zákonodárce zde nicméně opět pochybil, 

neboť sice expressis verbis hovoří o této výzvě,  bohužel ale opomněl zakotvit zákonnou 

povinnost zasílat těmto zástavním věřitelům pozvánku na valnou hromadu. Pozvánka 

směřuje jen akcionářům a pravděpodobnost, že osoba zástavního věřitele bude současně 

akcionářem, není příliš vysoká,  jistota (což je zde určující) je nicméně nulová.  

Zákon v §380 ZOK přenesl tuto informativní povinnost na pouze akcionáře,  kteří 

jsou vlastníky zastavených cenných papírů.  Jsou povinni toto sdělení o existenci 

zástavního práva učinit bez zbytečného odkladu po okamžiku,  kdy se dozvědí o konání valné 

hromady. Zákon vyžaduje informaci o tom, jaké účastnické cenné papíry byly zastaveny a o 

osobě zástavního věřitele.  

Samotný okamžik přechodu účastnických cenných papírů znamená pro osobu 

zástavního věřitele zánik zástavního zpráva a to bez nároku na restituci a vznik povinnosti 

předložit zastavený cenný papír. Z titulu tohoto přechodu naopak zástavní věřitel právo si 

nárokovat právo na přiměřené protiplnění a případně následně i právo na dorovnání. Způsob 

informování není dán, je ale nutné, aby zástavní věřitele upozornilo představenstvo 

společnosti. 

 

10.4.4 Právo nahlédnout do dokumentů 



 

 

V neposlední řadě musí pozvánka obsahovat srozumitelný údaj o možnosti 

nahlédnout do podkladových informací, které budou k dispozici k nahlédnutí zpřístupněny 

v sídle společnosti ve smyslu §379 a požadavek na bezúplatné vydání kopií těchto materiálů 

vztahujícím se na vlastníky účastnických cenných papírů. „Společnosti s kótovanými akciemi 

takto zpřístupní vlastníkům účastnických cenných papírů místo znaleckého posudku 

zdůvodnění výše protiplnění a rozhodnutí ČNB dle § 391 a současně informace o postupu dle 

§ 375 uveřejní na svých internetových stránkách.
121
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11 PROCES VÝPLATY PROTIPLNĚNÍ 

 

11.1 Pojmosloví 

 

Kompenzaci za nucený přechod účastnických cenných papírů představuje přiměřené 

protiplnění. Samotným menšinovým vytěsňovaným akcionářům má umožnit volbu jiné 

alternativní investice. Charakterem se jedná o jednorázové odškodnění, jehož cílem je 

restituovat v co nejvyšší míře původní majetkové postavení vytěsněných akcionářů. 

S ohledem na protiplnění poskytované v penězích musí právní úprava zajistit spolehlivý 

rámec pro způsob jejich výplaty. Klíčovou zde bude tzv. pověřená osoba, tedy entita 

odpovědná za samotný způsob výplaty protiplnění a následně způsob výplaty protiplnění. 

Osobou povinnou k poskytnutí protiplnění bude hlavní akcionář. 

 

11.2 Pověřená osoba 

 

Finanční prostředky, které jsou předmětem vypláceného plnění, je nutné předat 

pověřené osobě. Jak již bylo zmíněno výše, je k tomuto povinován hlavní akcionář. Samotnou 

pověřenou osobou mohou být výlučně právnické osoby stanovené zákonem, které naplňují 

tam uvedené charakteristiky. Souhrnně tyto právnické osoby označujeme jako úvěrové 

instituce. „Dohled nad těmito subjekty a případná pravidla součinnosti orgánů dohledu 

členských států EU by měla zajistit bezpečnost pro investory, a tedy i bezpečnost vyplacení 

protiplnění v procesech squeeze-out.
122
“  

 

Jako úvěrové instituce tedy označujeme (tuzemské) banky; zahraniční banky se 

sídlem na území některého členského státu podnikající na území České republiky na 

základě tzv. jednotné licence (viz níže); zahraniční banka s pobočkou na území České 

republiky, jíž byla ČNB udělena licence v souladu s §5 zákona o bankách; spořitelní a 

úvěrové družstvo; obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba podnikající na území 

České republiky (ve smyslu §3024 odst. 1 NOZ), jejíž předmět podnikání odpovídá 

spořitelnímu či úvěrovému družstvu nebo obchodníkovi s cennými papíry. 

 

11.2.1 (Tuzemská) banka 
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Bankami se v souladu zákonem č. 21/1992 Sb. rozumějí akciové společnosti se 

sídlem v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti (peněžní prostředky, které 

představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu) a cumulative poskytují úvěry (dočasně 

poskytnuté peněžní prostředky) a které k výkonu těchto dvou činností mají bankovní licenci.  

Kromě výše uvedených činností může banka vykonávat další činnosti, má-li je 

povoleny v jí udělené licenci. Mezi ně spadá investování do cenných papírů na vlastní účet, 

finanční pronájem (finanční leasing), platební styk a zúčtování, vydávání a správu platebních 

prostředků (platebních karet a cestovních šeků), poskytování záruk, otvírání akreditivů, 

obstarávání inkasa, poskytování investičních služeb (v každé jednotlivé licenci je nutné uvést, 

které hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby je banka oprávněna 

poskytovat, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, směnárenskou činnost, poskytování 

bankovních informací, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými 

hodnotami (které ale nejsou investičním nástrojem a se zlatem) nebo pronájem 

bezpečnostních schránek.  

Kogentní ustanovení nepřipouští, aby banka vykonávala podnikatelské činnosti než 

ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud 

souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jí ovládaných jiných bank a finančních 

institucí.  

 

11.2.2 Tuzemská banka 

 

Výše uvedené bankovní činnosti může vykonávat na území České republiky rovněž 

zahraniční banka prostřednictvím své pobočky nebo přímo sama zahraniční banka. Ke 

splnění zákonných předpokladů musí mít sídlo v členském státě Evropské unie nebo ve státě, 

který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru která požívá výhody 

jednotné licence podle práva Evropské unie (tedy v situaci, pokud oprávnění k jejich výkonu 

jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postupy stanovené 

právem Evropské unie). Banky se sídlem v členských státech Evropské unie jsou dále za 

stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez založení pobočky, pokud 

jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. 

 

11.2.3 Bankovní licence 

 



 

Každá takto ČNB nebo jiným příslušným zahraničním orgánem udělená licence 

obsahuje jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat vymezení rozsahu 

povolené činnosti (to však nelze chápat jako omezení počtu jednotlivých obchodních 

případů). Může obsahovat stanovení podmínek, které musí banka nebo pobočka banky z 

jiného než členského státu splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti a popřípadě je 

dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. 

 

11.2.4 Spořitelní a úvěrová družstva 

 

Družstevní záložny se liší od bank právní formou (družstevní záložna může být 

založena pouze ve formě družstva), výší požadovaného základního kapitálu (35 mil. Kč 

oproti 500 mil. Kč u bank) a okruhem klientů, pro které je družstevní záložna oprávněna 

vykonávat činnosti (pouze pro členy). Pravidla obezřetného podnikání platí pro družstevní 

záložny stejně jako pro banky. Činnost družstevních záložen podléhá zákonu č. 87/1995 Sb., 

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Povolení působit jako družstevní záložna uděluje Česká národní banka družstvu se 

sídlem v České republice k výkonu následujících činností přijímání vkladů od svých členů a 

poskytování úvěrů svým členům. Obchodní firma družstevní záložny musí obsahovat 

označení "spořitelní a úvěrní družstvo", "družstevní záložna", "spořitelní družstvo" nebo 

"úvěrní družstvo". Družstevní záložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank a 

její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti. 

Družstevní záložna vykonává pouze činnosti stanovené tímto zákonem v rozsahu 

uděleného povolení. Její podnikatelské aktivity musí být provozovány s obezřetným 

přístupem a s náležitou péčí. Zákon primárně vyžaduje neohrožovat návratnost vkladů jejích 

členů a její bezpečnost a stabilitu a zákaz uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných 

podmínek pro družstevní záložnu 

Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů. Základní kapitál musí činit nejméně 

500000 Kč. Před podáním žádosti o povolení ČNB musí být splacena částka ve výši alespoň 

35 000 000 Kč, kterou představuje základní kapitál, popřípadě rizikový fond a rezervní fond, 

jsou-li vytvořeny při založení družstevní záložny. Sídlo družstevní záložny musí být na území 

České republiky. Povolení družstevní záložně uděluje na základě písemné žádosti Česká 

národní banka, jak již bylo uvedeno výše. 

 



 

11.2.5 Obchodník s cennými papíry 

 

V souladu se zněním § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se 

v případě obchodníka s cennými papíry jedná o právnickou osobu, která poskytuje 

investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s 

cennými papíry. 

Zákonné předpoklady k udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry 

jsou fakt, že obchodník s cennými papíry zvolí formu výlučně akciové společnosti nebo 

společnosti s ručením omezeným. Pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze 

listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie. Pokud se jedná o společnost s ručením 

omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou 

pravomoci dozorčí rady akciové společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích. 

Sídlo i skutečné sídlo dané právnické osoby musí být situováno na území České republiky. 

Počáteční (stejně tak i základní) kapitál musí mít nezávadný a průhledný původ. Důležitým a 

legálně těžko interpretovatelným je aspekt důvěryhodnosti. Výrazný prim při udělení 

k povolení činnosti obchodníka s cennými papíry bude hrát role správního uvážení ČNB. 

Pokud se týká administrativních předpokladů, je nutné ČNB předložit plán 

obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty, návrh organizačního 

uspořádání obchodníka s cennými papíry, návrh pravidel obezřetného poskytování 

investičních služeb, která splňují požadavky tohoto zákona a návrh pravidel jednání 

obchodníka s cennými papíry se zákazníky. V rozsahu, v jakém hodlá obchodník s cennými 

papíry investiční služby poskytovat, musí disponovat příslušnými věcnými, personálními a 

organizačními předpoklady pro výkon činnosti obchodníka a pro plnění jeho povinností.  

Akcent je pak kladen na pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými 

papíry. Bezpodmínečnou nutností je splacení základního kapitálu. V čele musí spočinout 

nejméně 2 vedoucí osoby splňující kritéria výkonu této činnosti (dovršení 18 roku života, plná 

svéprávnost, absence překážky provozování živnosti, důvěryhodnost a odborná způsobilost – 

§10 zák.č. 256/2004 Sb., zákona o podnikání na kapitálovém trhu).  

Pokud je obchodník s cennými papíry kapitálově propojen s jinou právnickou 

osobou, nesmí úzké propojení s touto jinou osobou bránit účinnému výkonu dohledu nad 

obchodníkem s cennými papíry. Při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné 

sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a 

způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad 

obchodníkem s cennými papíry. 



 

Pro úplnost předpokladů výkonu funkce pověřené osoby musí ČNB v povolení k 

činnosti obchodníka s cennými papíry uvést, které hlavní a doplňkové investiční služby je 

obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním 

nástrojům. 

 

11.3 Aspekty procesu výplaty finančního protiplnění 

 

11.3.1 Předání finančních prostředků pověřené osobě 

 

Proces předání finančních prostředků podléhá kogentní právní úpravě. U všech výše 

uvedených osob musí být předmětem podnikání platební styk respektive jiné poskytování 

finančních a investičních služeb. Dalším společným rysem je podrobení se dohledu České 

národní banky. Dohledové a kontrolní aspekty začleněné do právní úpravy mají zajistit vyšší 

míru bezpečnosti pro investory a ochranu minoritních akcionářů.  

Hlavní akcionář složí / předá / převede dané finanční prostředky určené k výplatě 

protiplnění na účet (lze zřejmě i hotově, byť s omezení zákona proti praní špinavých peněz) 

pověřené osoby, který je povinna provést výplatu těchto prostředků minoritním akcionářům 

popř. zástavním věřitelům. „Předání peněžních prostředků“ v sobě samozřejmě subsumuje i 

užití peněžních prostředků, které u sebe má pověřená osoba již na základě jiného smluvního 

vztahu uzavřeného mezi ní a hlavním akcionářem anebo je dokonce hlavnímu akcionáři sama 

poskytuje například na základě platně uzavřené smlouvy o úvěru (§2395 až §2400 NOZ).
123
“ 

 

11.3.2 Výše složených peněžních prostředků 

 

Výše prostředků složených u pověřené osoby musí odpovídat výši navrhovanému 

přiměřenému protiplnění. Pověřená osoba je povinna proces výplaty provést bez zbytečného 

odkladu. Pokud pak dodatečně dojde k tomu, že valná hromada schválí vyšší plnění než to, 

které navrhl a složil hlavní akcionář, je hlavní akcionář bez zbytečného odkladu po okamžiku 

rozhodnutí valné hromady dorovnat pověřené osobě prostředky do výše nově schválené. 

 

11.3.3 Nedostatky právní úpravy procesu výplaty protiplnění 
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Značným nedostatkem právní úpravy je fakt, že zákon nespecifikuje konkrétní 

podmínky zabezpečení výplaty protiplnění. S ohledem na kontraktační právní jistotu 

hlavního akcionáře a pověřené osoby lze předpokládat, že realizace výplaty protiplnění bude 

podléhat lex contractus (ad hoc smluvnímu ujednání).  

Druhou nejistou je absence určení přesného časového okamžiku kdy mají být 

předmětné finanční prostředky vyplaceny minoritním akcionářům. „Zákonná úprava 

neurčuje, ke kterému časovému okamžiku mají být prostředky na vyplacení protiplnění 

poskytnuty
124
.“ (na rozdíl od předchozí právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku v 

§183i odst. 5 výslovně za tento okamžik považující den konání valné hromady). Zákon zde 

pouze určuje, že předání peněžních prostředků musí být prokázáno společností.   

Lze logicky usuzovat, že prostředky určené jako výplata přiměřeného protiplnění musí 

být pověřené osobě svěřeny nejpozději před vznikem práva na výplatu protiplnění. 

„S ohledem na smysl úpravy (zajistit, aby vlastníkům účastnických cenných papírů bylo 

protiplnění skutečně poskytnuto, a to i při špatné hospodářské situaci hlavního akcionáře) se 

nicméně domníváme, že i podle zákona o obchodních korporacích platí, že peněžní prostředky 

k výplatě protiplnění je třeba předat ještě přede dnem konání valné hromady.
125
“  

Hejdův výkladový komentář k tomuto dodává: „Pouze předchozí předložení peněžních 

prostředků poskytne společnosti záruku, že hlavní akcionář skutečně disponuje odpovídajícím 

objemem finančních prostředků na úhradu účastnických cenných papírů ve vlastnictví 

ostatních osob a této minoritě současně poskytne dostatečnou ochranu v podobě ujištěn, že 

schválené protiplnění skutečně dostane.
126
“ Nelze než se s oběma výše uvedenými citacemi 

ztotožnit. 

 

11.3.4 Prokázání složení finanční částky 

 

Doložení skutečnosti o předání finančních prostředků prokáže hlavní akcionář 

představenstvu dualistické akciové společnosti (potažmo statutárnímu řediteli nebo správní 

radě monistické akciové společnosti). Předmětem sdělovaných informací musí být informace 

o tom, že došlo ke splnění podmínek pro výplatu protiplnění a identita pověřené osoby.   
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11.3.5 Pověřenou osobou nevyplacené finanční prostředky 

 

Dojde-li k tomu, že převedené finanční prostředky buď vůbec nejsou použity k výplatě 

protiplnění lhostejno, z jakého právního důvodu k tomu došlo anebo zde zůstanou zbylé 

prostředky za účelem výplaty protiplnění nevyužité, pak pověřená osoba spolu se zákonným 

nebo kontraktačně smluveným úrokem vrátí zpět hlavnímu akcionáři. „Částku je třeba 

hlavnímu akcionáři vrátit bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta pro výplatu 

protiplnění a je tedy zřejmé, v jakém rozsahu prostředky zbyly.
127
“ Samotná lhůta pro výplatu 

protiplnění je určena valnou hromadou v souladu s §382 odst. 2 ZOK– viz výše.  

 

11.4 Finanční prostředky jako součást majetkové podstaty 

 

Právní úprava zde výslovně upravuje problematiku insolvence pověřené osoby, 

avšak plně opomíjí situaci, kdy do insolvence vstoupí hlavní akcionář. Jednou předané 

peněžní prostředky jsou až do časového okamžiku vyplacení protiplnění majetkem hlavního 

akcionáře. Pakliže se osoba pověřená ocitne v insolvenci (v pozici dlužníka), je nutné 

rozlišovat situace, kdy ona sama návrh podala a kdy byl návrh na ni podán věřitelem – 

řešení nalezneme v (§205 odst. 2 insolvenčního zákona).  

V prvém případě náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni 

zahájení insolvenčního řízení a majetek, který dlužník v průběhu insolvenčního řízení nabyl.  

V případě druhém pak do insolvenční podstaty náleží majetek náležející dlužníkovi 

v době, kdy bylo insolvenčním soudem nařízeno předběžné opatření, kterým soud plně či 

zčásti omezil dispoziční právo dlužníka ve vztahu k tomuto majetku a majetek náležející 

dlužníku k okamžiku vydání soudního rozhodnutí o jeho úpadku a do třetice majetek 

dlužníkem nabytý po vydání těchto rozhodnutí.  

 

11.4.1 Kvalita právní úpravy §378 odst. 4 ZOK 

 

Komentářová hodnocení relevance a kvality tohoto odstavce se značně rozcházejí. 

Od pozitivních názorů: „Odstavec čtvrtý poznámkovaného ustanovení představuje zdařilé 
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plody snah zákonodárce o upřesnění již zažité právní úpravy“.
128

 Rád bych se také ztotožnil 

se sporým konstatováním, že „pravidlo čtvrtého odstavce chrání vytěsňované akcionáře, 

neboť vyjímá převedené finanční prostředky z dosahu případného úpadku pověřené osoby“
129

, 

které deskriptivně podtrhává zákonodárcem zřejmě zamýšlený význam tohoto odstavce. 

Nicméně při pečlivém právním rozboru lze dojít k mnohem komplexnějším závěrům. 

Podíváme-li se na druhou stranu - opačným až odmítavým názorovým extrémem 

zpochybňujícím samotnou smysluplnost či relevanci tohoto odstavce je vyhraněné 

konstatování, že „normativní význam čtvrtého odstavce je poněkud nejasný.
130
“ Proveďme 

níže tedy právní rozbor. 

 

11.4.2 Obsoletnost právní úpravy 

 

 Relevantním pro nás je fakt, že majetek osob jiných než dlužníka smí náležet 

do insolvenční podstaty jen tehdy, pokud tak stanoví zákon (např. neúčinné právní úkony…) 

v souladu s §205 odst. 4 IZ. „Pověřená osoba nikdy nezískává vlastnické právo k jí předaným 

peněžním prostředkům, a proto je ani nemůže užít na úhradu svých dluhů a závazků.
131
“ Do 

majetkové podstaty pověřené osoby v insolvenci samozřejmě zákon peněžní prostředky 

svěřené hlavním akcionářem nezapočítává, lze tedy dovodit obsoletnost ustanovení §378 odst. 

4 ZOK. 

 

11.4.3 Koncernová insolvence v rámci evropského práva 

 

Litera textu § 378 odst. 4 hovoří o „úpadku nebo obdobné situaci podle právního řádu 

jiného členského státu“ – rozumějme členského státu Evropské unie. Evropská legislativa se 

zaměřuje na úpadkové řízení v rámci Nařízení Rady ES č. 1346/2000 Sb., o úpadkovém 

řízení – hovoříme o tzv. „koncernové insolvenci“. Osobní příslušnost nicméně vyjímá z 

aplikovatelnosti nařízení banky a obchodníky s cennými papíry a s ohledem na evropský 

princip subsidiarity, spadá tato legislativní problematika do sféry jednotlivých národních 

zákonodárství členských států Evropské unie. Pakliže se bude jednat o insolvenční řízení 
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právnické osoby založené dle českého práva a se sídlem v České republice, bude využito 

práva českého.  

U finančních institucí lze ale mnohem častěji anticipovat přeshraniční charakter a 

přítomnost mezinárodního prvku. Určení rozhodného práva pro takové případy bude dáno 

zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. V souladu s §112 odst. 4 písm. 

a) jsou pro určení majetku spadajícího do majetkové podstaty finanční instituce rozhodné 

právo jejího domovského členského státu (lex sitae).  Domovským členským státem je stát, 

který této instituci vydal povolení k činnosti. „Bude-li tímto právním řádem právo jiného 

členského státu, je otázkou, jaký význam pro určení majetku spadajícího do majetkové 

podstaty pověřené osoby bude mít ustanovení českého právního řádu. Za nutně použitelné 

ustanovení ve smyslu §3 nového ZoMPS jej podle našeho názoru považovat spíše nelze.
132
“  

Složitý aplikační normativní proces jsem výše popsal se záměrem prokázat, že opět 

normativní charakter §378 odst. 4 absentuje. Normativní zázemí pro tuto oblast je dostatečně 

zajištěno jinými právními normami a tento odstavec do této situace svou nejednoznačností a 

definiční nevyhraněností vnáší zbytečný zmatek.   

 

11.4.4 Převedení finančních prostředků při úpadku  

 

V souladu s výše uvedeným, zákon opomíjí řešit právní charakter převedených 

finančních prostředků v situaci úpadku hlavního akcionáře. Kombinace § 385 a §278 

odst. 2 ZOK ve spojení s §205 a násl. Zde vytváří značně nepřijatelnou právní situaci, kdy 

řadí do majetkové podstaty hlavního akcionáře v úpadku účastnické cenné papíry nabyté 

hlavním akcionářem tak i ale jím převedené finanční prostředky určené jako výplata 

protiplnění za jejich nabytí. Stávající praxe doposud nečelila podobnému případu, nicméně 

s ohledem na jeho pravděpodobnost lze usuzovat, že toto nechtěné či spíše nedotažené 

legislativní řešení bude ponecháno do budoucna na bedrech soudní judikatury.   
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12 VZNIK PRÁVA NA ZAPLACENÍ PROTIPLNĚNÍ 

 

12.1 Okamžik vzniku práva na zaplacené protiplnění 

 

Den vzniku práva na zaplacení protiplnění bude odlišný v závislosti na tom, zda se 

jedná zaknihované cenné papíry nebo ostatní cenné papíry. „Vzhledem k tomu, že 

účastnické cenné papíry mohou v akciové společnosti existovat buď v podobě klasických 

cenných papírů, věcně vymezených v ustanovení § 514 NOZ, nebo zaknihovaných cenných 

papírů, popsaných za pomoci ustanovení § 525 odst. 1 NOZ jako zápis v příslušné evidenci, 

vymezuje poznámková úprava dva různé režimy reagující na konkrétní podobu daných 

účastnických cenných papírů, které pak vymezují načasování vzniku práva na výplatu 

protiplnění s ohledem na jejich povahu a specifický charakter.“
133

 

12.1.1 Zaknihované cenné papíry 

 

V případě zaknihovaných cenných papírů vzniká toto právo v době přechodu 

vlastnického práva účastnických cenných papírů do příslušné evidence zaknihovaných 

cenných papírů (návaznost na § 386 ZOK). Břímě právní odpovědnosti za podání příkazu 

k zápisu vlastnického práva na majetkový účet hlavního akcionáře nese společnost. Povinna je 

konat bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva, ke kterému dojde uplynutím 

jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku (§ 385 odst. 1 ZOK).  

Dojde-li k prodlení s podáním tohoto příkazu, odpovídá společnost za vzniklou újmu 

(bez ohledu zda poškozeným je původní vlastník nebo hlavní akcionář).  Obdobná situace se 

týká (v souladu s § 2414 NOZ) i imobilizovaných účastnických cenných papírů a podání 

příkazu k vyznačení příslušné změny schovateli. O nesplacených a nevydaných 

účastnických cenných papírech zákon mlčí, lze však usuzovat, že právo na zaplacení zde 

vznikne dnem přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.  

 

12.1.2 Ostatní cenné papíry 

 

V případě ostatních cenných papírů bude relevantní okamžik předání či předložení 

společnosti v rámci běhu 30-denní lhůty po přechodu vlastnického práva (návaznost na § 
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387 odst. 1 ZOK). Nedojde-li k předložení cenných papírů (§ 387 odst. 2 ZOK), pak prohlásí 

představenstvo společnosti zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. „Za 

okamžik vzniku práva na zaplacení přiměřeného protiplnění je v případě účastnických 

cenných papírů, jež byly prohlášeny za neplatné, třeba považovat okamžik, kdy byla 

oprávněná osoba zbavena držby těchto cenných papírů. Tím je jejich prohlášení za neplatné, 

neboť tímto okamžikem přestávají být cennými papíry a oprávněná osoba drží jen hmotný 

substrát, do kterého nejsou inkorporována práva akcionáře.“
134

  

V souladu s následujícími kapitolami je nutné dodat, že škoda (v podobě dodatečných 

nákladů) spojená s nesplněním předkládací povinnosti jde k tíži původních vlastníků nebo 

jejich zástavních věřitelů. Osobou oprávněnou požadovat úhradu této škody je společnost.  

 

12.2 Úrok 

 

Nelze však opomenout skutečnost, že zákonná úprava nad přiměřené protiplnění 

garantuje původním vlastníkům účastnických cenných papírů i úrok. „Zmíněný nárok na 

výplatu úroků podle poznámkovaného ustanovení zákonodárce kompenzuje skutečnost, že 

zatímco vlastnické právo k účastnickým cenným papírům pozbývají dosavadní vlastníci 

(zástavní věřitelé) již v okamžiku popsaném v ustanovení § 385 odst. 1 ZOK, k výplatě 

odpovídajícího protiplnění dochází až s určitým odstupem (§ 386 a § 387 odst.1 ZOK), jenž 

nelze vyloučit ani v případě maximální součinnosti ze strany oprávněných osob. Smyslem 

práva na úrok je tak kompenzovat tento časový posun.“
135

  

     Pro účely problematiky squeeze-outu se jím rozumí úrok obvyklý
136

 v době 

přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti a to 

ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. I přes absenci výslovné delegace 

na ustanovení § 1802 NOZ, lze usuzovat, že zákonodárce zde hovořil právě o této situaci, kdy 

výše úroku nebyla ujednána. Nejsou-li takto úroky stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky 

požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době 

uzavření smlouvy.  

Doba, za kterou je hrazen tento obvyklý úrok je ohraničena okamžikem přechodu 

                                                 
134

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2321/2011 
135

 HEJDA, J. a kol.: Nový zákon o obchodních společnostech a družstev: (Zákon o obchodních korporacích): 

poznámkové znění. 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-823-9. 
136

 V kontrapozici k tzv. obvyklému úroku stojí úrok z prodlení ve smyslu §1970 NOZ. Ten je možný vedle 

obvyklého úroku poskytnout v případě, že se hlavní akcionář či snad příno osoba pověřená dostane do prodlení 

s uhrazením přiměřeného plnění.  



 

vlastnického práva na hlavního akcionáře a ukončena posledním dnem uplynutí 30-denní 

lhůty po přechodu vlastnického práva (§ 387 odst. 1 ZOK), alternativně dnem uplynutí 

posledního dne dodatečné lhůty vyhlášené představenstvem společnosti, popřípadě dnem 

prohlášení cenných papírů za neplatné. Ačkoli to na první pohled může být nepopiratelné, 

zákonné ustanovení nezmiňuje osobu povinnou k výplatě tohoto úroku. „Výplatu 

s ohledem na to, že podle § 513 NOZ představuje příslušenství hlavní pohledávky – tedy 

samotného protiplnění, obstarává, podle našeho názoru, také pověřená osoba v rámci své 

působnosti založené ustanovením § 378 ZOK.“
137

 

12.3 Prodlení oprávněné osoby 

 

Pakliže dojde k prodlení oprávněné osoby s předáním účastnických cenných papírů 

společnosti, dané právo na výplatu úroku nevzniká po tuto dobu. „Odstavec 2 poznámkového 

ustanovení v tomto ohledu tak představuje významnou ochranu osoby hlavního akcionáře 

před svévolným oddalováním výplaty ze strany dosavadních vlastníků resp. Zástavních 

věřitelů, kteří se na základě takového nečistého jednání dostávají do věřitelského prodlení, po 

dobu nějž již nemají na výplatu daného úroku právo.“
138

 

 

12.4 Proces poskytnutí finančních prostředků  

 

12.4.1 Materializované cenné papíry 

 

Pakliže došlo k naplnění podmínek pro vznik práva na zaplacení protiplnění, je osoba 

pověřená povinna poskytnout oprávněným vytěsněním vlastníkům účastnických 

cenných papírů přiměřené plnění bez zbytečného odkladu. „Vznik práva tedy není vázán 

na pevně stanovenou lhůtu, počítanou na dny či týdny, ale na splnění určitých podmínek, 

vymezených v ustanovení §388 odst. 1 ZOK.“
139

  

Břemeno aktivní činnosti nespočívá pouze na pověřené osobě. Bez explicitního znění 

zákona v praxi je nezbytné, aby pro řádný průběh výplaty přiměřeného protiplnění 

spolupracoval hlavní akcionář i společnost sama. „V závislosti na dohodě s hlavním 

akcionářem společnost poskytuje součinnost jemu popřípadě přímo pověřené osobě (která je 
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smluvním partnerem hlavního akcionáře)“
140.

  

Konkrétně půjde o seznam jejich akcionářů, popřípadě jiných vlastníků účastnických 

cenných papírů a údaje s těmito osobami spojené. Cílem je snížit náklady samotného procesu 

protiplnění, což je zprostředkovaně i zájmem hlavního akcionáře, tedy i společnosti samé a 

zabránit obsoletnímu duplicitnímu shromažďování dat. Je tedy nutné brát zákonnou literu a 

termín „bez zbytečného odkladu“ jako co nejrychleji, ale s přihlédnutím ke všem 

okolnostem.  

 

12.4.2 Dematerializované cenné papíry 

 

Terminologické zákonné spojení „bez zbytečného odkladu“ bude ale mít nepatrně jiný 

dopad v případě imobilizovaných a zaknihovaných cenných papírů a v případě těch 

nezaknihovaných a neimobilizovaných. Běh této lhůty je podmíněn změnou zápisu 

vlastnického práva (respektive výmazu zástavního práva) v rámci jednotlivých majetkových 

účtů vedených v evidenci zaknihovaných / imobilizovaných cenných papírů.  

     V širším kontextu podáno, § 385 odst. 1 ZOK předpokládá, že uplynutím jednoho 

měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přejde 

vlastnické právo na hlavního akcionáře. Pro společnost tento okamžik je zákonným 

imperativem pro podání příkazu osobě oprávněné vést evidenci emise k poslednímu dni 

v předchozí větě uvedené lhůty (§385 odst. 1 v souladu s § 386 ZOK) a její požádání o výpis 

z příslušné evidence cenných papírů jí vedené, opětovně ke dni předcházejícímu dnem den 

přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.  

     Zákon nehovoří o tom, zda společnost má daný výpis přímo postoupit pověřené 

osoby nebo jej ta získá až zprostředkované po předání hlavnímu akcionáři.  Lhostejno od 

koho obdrží tento výpis pověřená osoba, je to pro ni okamžikem práva i povinnosti vyplatit 

protiplnění dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (jinými slovy, jakmile se 

ocitne výpis v rukou pověřené osoby, jsou splněny všechny předpoklady pro výplatu 

protiplnění v souladu s §388 NOZ). 

 

12.4.3 Výplata protiplnění zástavnímu věřiteli 

 

Výplata protiplnění zástavnímu věřiteli má do jisté míry úskalí způsobená mlčením 
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zákona v případech, kdy výplata částky převyšuje výši nároku vypláceného protiplnění 

zástavnímu věřiteli. Částka převyšující zástavním právem vzniklý nárok zástavního věřitele 

by s ohledem na nepsaný axiom dobrých obchodních zvyklostí a dobrých mravů připadnout 

předchozímu vlastníkovi cenných papírů. S ohledem na zásadu vigilantibus iura (každý je 

povinen si střežit vlastní právo/a) by ale bylo vhodné buď vůbec anebo jen na toto bývalého 

vlastníka upozornit, aby případný rozdíl mezi hodnotou jím zastavených akcií a nárokem jeho 

zástavního věřitele, sám prokázal. „Nicméně není-li pověřené osobě skutečnost, že zajištěná 

pohledávka je nižší než výše protiplnění, prokázána (např. sdělením učiněným podle § 377 

odst. 2 a § 380 ZOK), vyplatí celé protiplnění zástavnímu věřiteli.“
141

 

 

12.4.4 Nutnost fyzického předložení  

 

Druhou stranou mince jsou účastnické cenné papíry, které nebyly zaknihovány / 

imobilizovány. S ohledem na skutečnost, že zde není fyzická přítomnost akcií samotných ve 

sféře ani společnosti ani hlavního akcionáře, je nutné provést jejich předložení společnosti 

stávajícími vlastníky (zástavními věřiteli, §387 ZOK). K urychlení procesu výplaty 

protiplnění by společnost měl sdělit totožnost dosavadních vlastníků (zástavních věřitelů) 

zprostředkovaně hlavnímu akcionáři nebo přímo pověřené osobě.  

     Měla by tak učinit bez zbytečného odkladu, neopominout množství účastnických 

cenných papírů jí vlastněných a případně i den odevzdání toho kterého cenného papíru 

(relevance pro výši následně nárokovaných úroků) a v neposlední řadě skutečnost existence 

zástavního práva, totožnost zástavního věřitele a výši příslušné zajištěné pohledávky. 

 

12.5 Prohlášení cenných papírů za neplatné 

 

Prohlášení cenných papírů cestou jedné ze dvou zákonem připuštěných variant 

za neplatné (§ 387 odst. 3 nebo § 346 odst. 1 ZOK – nesplnění povinnosti předat akcie 

společnosti ve stanovené lhůtě nebo akcie prohlášené za neplatné) implikuje dvojjakost 

přístupu k výplatě protiplnění kriteriálně dané druhem účastnických cenných papírů. Seznam 

akcionářů reflektuje pouze jména akcionářů vlastnících akcie na jméno. V těchto případech 

sdělí společnost jejich totožnost (popř. totožnost tzv. oprávněné osoby v souladu s § 389 

ZOK) hlavnímu akcionáři nebo přímo pověřené osobě.  
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V ostatních případech a v případech, kdy nebude seznam vlastníků účastnických 

cenných papírů odpovídat skutečnosti, bude břemeno prokázání nároku na přiměřené 

protiplnění přeneseno na osobu samotného stávajícího akcionáře. Ten je povinen prokázat, že 

byl vlastníkem daných akcií dnem přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře 

(částečně tuto situací prostřednictvím vyvratitelné právní domněnky řeší § 265 odst.1 ZOK). 

Pro kompletaci této problematiky opětovně odkazuji na výše uvedený komentář v rámci 

usnesení NS sp. Zn. 29 Cdo 2321/2011. 

 

12.6 Dohoda o logistice procesu výplaty protiplnění 

 

„Oprávněné osoby se legitimují vůči akciové společnosti, zatímco výplatu protiplnění, 

na které jim tím okamžikem vzniká právo, zajišťuje na jiném místě některý ze subjektů 

vymezených v ustanovení § 378 odst. 1, se kterým má akciová společnost za tímto účelem 

uzavřenou smlouvu.“
142

 Právě s ohledem na zvýšení flexibility procesu výplaty protiplnění 

může (opět s ohledem na praktičnost, logiku a ekonomičnost, zákonná litera v tomto ohledu 

mlčí) padnout dohoda mezi společností a pověřenou osobou o tom, že účastnické cenné 

papíry budou převzaty přímo společností od stávajících vlastníků nebo zástavních věřitelů a 

těmto může v okamžiku předání vyplatit přiměřené protiplnění. „Taková dohoda by ovšem 

musela být oznámena dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (aby se dozvěděli 

o možnosti předat cenné papíry pověřené osobě) a nezbavovala by společnost povinnosti 

převzít cenné papíry ve svém sídle.“
143

 

 

12.7 Promlčení nároku  

 

Právo na přiměřené protiplnění a právo na zákonný obvyklý úrok se promlčují 

v souladu s NOZ a to v zákonem stanoveném režimu tříleté lhůty počínaje okamžikem, kdy se 

jej oprávněná osoba mohla domáhat u soudu (okamžik actio nata). Zákon ale nevylučuje 

odlišné ujednání stran uzavřené s přihlédnutím ke znění § 630 NOZ. 
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13 PRÁVO NA INFORMACE 

Právem na informace se rozumí možnost požadovat od určitých soukromo- či 

veřejnoprávních subjektů informace týkající se určité sféry či záběru jejich činnosti. Obecné 

právo na informace je zaručeno ustanovením čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod
144

 byť je majoritně zaměřeno na podmínky přístupu k informacím pro veřejnoprávní 

sféru. Základní maximy tohoto práva lze ale nalézt i v oblasti soukromoprávní.  

Reflexí tohoto principu je i § 379 odst. 1, 2 a 3 ZOK, který zjednává vlastníkům 

účastnických cenných papírů právo na poskytnutí určitých informací a korelativně tomuto 

oprávnění ukládá společnosti povinnost zveřejnit určité údaje. Teleologický charakter tohoto 

ustanovení cílí na dostatečnou informovanost vlastníků účastnických cenných papírů, in 

concreto zajištění dostatečného časového předstihu pro seznámení se s podstatnými údaji o 

vůči nim plánovaném uplatnění squeeze-outu. „Pravidla obsažená v tomto ustanovení se snaží 

o vyrovnání informačních deficitů minoritních akcionářů a majitelů dalších účastnických 

cenných papírů.
145
“ 

 

13.1 Proces vyrozumění akcionářů o konání valné hromady 

 

Jedná se o dvoustupňové informování vlastníků účastnických cenných papírů. 

Prvním krokem je již distribuce pozvánek na valnou hromadu, která musí splňovat požadavky 

na ni kladené co do obecných obsahových aspektů (§ 407 ZOK) a speciálních požadavků 

plynoucích z procesu squeeze-outu (§377 ZOK) – viz výše. Forma realizace tohoto práva je 

dána zajištěním a zpřístupněním relevantních dokumentů a informací v sídle akciové 

společnosti, popřípadě na internetových stránkách dané společnosti.  

Konkrétní předmětné informace jsou údaje o osobě hlavního akcionáře, znalecký 

posudek ve smyslu § 376 odst. 1 (jde-li o společnost s nekótovanými akciemi), popřípadě 

rozhodnutí ČNB dle § 391 a zdůvodnění výše protiplnění hlavním akcionářem požadujícím 

přechod ostatních účastnických cenných papírů na jeho osobu (společnost s kótovanými 

akciemi). „Účelem právní úpravy povinnosti zpřístupnit uvedené listiny je v maximální možné 

míře vytvořit akcionářům předpoklady pro přípravu na valnou hromadu.
146
“  

Většina údajů o osobě hlavního akcionáře je z iniciativy vlastníka účastnických 
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cenných papírů zjistitelná z veřejných rejstříků v souladu s §120 odst. 1 NOZ, zákon nicméně 

zesiluje právní jistotu - vlastníkům účastnických cenných papírů garantuje ještě silnější 

informační zázemí. S ohledem na výše v tomto odstavci uvedené, lze informační požadavky 

kladené na společnosti rozdělit do dvou sfér v závislosti na tom, zda se jedná o společnost 

s nekótovanými nebo kótovanými akciemi. Ve druhém uvedeném případě je nutné ještě 

uveřejnit informace o postupu dle §375 na svých internetových stránkách a k těmto umožnit 

dálkový přístup. 

 

13.2 Možnost požadovat vydání kopií těchto listin 

 

Nebude-li vlastník účastnických cenných papírů spokojen s takto garantovaným 

informačním zázemím nebo nebude v jeho silách dostavit se osobně do sídla společnosti a zde 

se obeznámit s obsahem pro něj relevantních listin, smí se obrátit na společnost s požadavkem 

bezodkladného vydání kopií těchto listin.  

K interpretaci „lhůty bez zbytečného odkladu“ se vyjádřil ve svém usnesení i Nejvyšší 

soud147 s tím, že tento termín předpokládá, že „společnost je povinna kopie listin vydat či 

zaslat tak, aby je vlastník účastnických cenných papírů měl k dispozici v co nejkratší době 

poté, kdy společnost žádost vlastníka cenných papírů obdržela.
148
“ Samotná pozvánka na 

valnou hromadu musí toto upozornění na toto právo expressis verbis obsahovat. Případné 

kopie jsou pak vydány na náklady žadatele. „Informace o právu vyžádat si kopie uvedených 

listin tak představuje další povinnou náležitost pozvánky na valnou hromadu svolanou na 

základě ustanovení § 375.
149
“  

Podstatnou okolností je doba, po kterou bude toto právo na informace společnost 

povinna zajišťovat. Zákon zde mlčí. Logickou interpretací lze předpokládat, že počátkem 

běhu této neuvedené doby by měl být okamžik, kdy je hlavnímu akcionáři vyhověno a je 

svolána valná hromada. Koncem této doby by měl být okamžik, kdy již bude na základě 

těchto informací definitivně rozhodnuto, tedy okamžik zveřejnění přijatého usnesení valnou 

hromadou (případně dalších výše uvedených listin). Právě od tohoto okamžiku a s těmito 

listinami zákon již spojuje další případné nároky (např. právo na dorovnání) uplatnitelné 

vlastníky účastnických cenných papírů a právo na informace ve smyslu § 379 ztrácí právní 
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relevanci. 

  



 

14 ZÁSTAVNÍ PRÁVO 

 

Zástavní právo svou věcnou povahou představuje zajišťovací prostředek sui generis. 

Jeho předpokladem je, že zásadně následuje právní osud zajištěné věci (zástavy). 

Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli záruku za splnění povinnosti dlužníka. Pokud 

dlužník svůj dluh řádně a včas nesplní, může se věřitel uspokojit z výtěžku prodeje zástavy.  

Zástavou může být každá věc či jiná majetková hodnota, s níž lze obchodovat. NOZ 

podrobněji upravuje zastavení pohledávky, podílu v korporaci, cenného papíru i účtu 

vlastníka zaknihovaných cenných papírů. Zastavení (zaknihovaných) cenných papírů je 

upraveno v ustanoveních §1328 a násl. NOZ. 

 

14.1 Zástavní právo váznoucího na účastnickém cenném papíru 

 

Proces squeeze-outu se musí vypořádat s potencionální existencí zástavního práva 

váznoucího na účastnickém cenném papíru. Cílem je poskytnout přiměřené protiplnění 

přímo do rukou osoby zástavce, aby nedošlo ke zkrácení jeho práv tím, že by bylo plnění 

poskytnuto přímo do rukou zastavitele účastnických cenných papírů a zaniklo by zástavní 

právo, jímž se zaručil zástavci.  

Břemeno odpovědnosti spočívá na bedrech vlastníků účastnických cenných papírů. 

§380 ZOK předpokládá, že vlastníci účastnických cenných papírů sdělí skutečnost existence 

zástavního práva společnosti. Je nutné toto učinit bez zbytečného odkladu poté, co se 

dozvěděli o konání valné hromady. Společnosti sdělené informace zahrnují samotný fakt 

existence zástavního práva a osobu zástavního věřitele. „Splnění informačních povinností tak 

umožňuje společnosti, aby si učinila jasnou představu o tom, jaká práva k danému cennému 

papíru mají určité osoby a podle toho předala příslušné pokyny osobě pověřené vyplacením 

protiplnění.“
150

 

 

14.2 Pozvánka na valnou hromadu zástavním věřitelům 

 

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat upozornění na tuto skutečnost za všech 

okolností lhostejno, zda tyto informace jsou již společnosti k dispozici před jejich rozesláním 

nebo ne. „ Důvod této striktní aplikace zákona tkví zejména v subsidiární povaze zástavního 

práva, které může kdykoliv, bez ohledu na vědomí akciové společnosti, v závislosti na 
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uspokojení zajišťované pohledávky, zaniknout
151
.“ Jedná se zde tedy o rozšíření obecných 

zákonných aspektů požadovaných v § 377 odst. 2 ZOK v rámci pozvánky na valnou hromadu 

rozhodující o squeeze-outu. 

V momentě přechodu vlastnického práva k účastnickému cennému papíru na hlavního 

akcionáře zaniká s ohledem na akcesorický charakter i zástavní právo s ním spojené. 

V souladu s výše uvedeným, je nutné zajistit výplatu protiplnění z rukou pověřené 

osoby přímo do rukou osoby zástavního věřitele. Osoba pověřená nicméně musí být 

obeznámena s existencí zástavního práva a zástavního věřitele a obojí jí musí být prokázáno. 

 

14.3 Vznik zástavního práva 

 

Vznik zástavního právo může nastat (a ve většině případů samozřejmě nastane) před 

konáním valné hromady rozhodující o squeeze-outu, je otázkou zda zákonodárce zvážil i 

situaci, že stejně tak může vzniknout i po konání valné hromady. V této situaci pak 

pověřená osoba ve spolupráci se společností bude povinna zjistit vznik, trvání či ukončení 

zástavního práva a osobu zástavního věřitele. Rozhodným okamžikem bude den přechodu 

vlastnictví k účastnickým cenným papírů na osobu hlavního akcionáře. 

Tyto dva právně relevantní okamžiky – vznik zástavního práva a den přechodu 

vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře – bude nutné 

identifikovat rozdílným způsobem v závislosti na podobě a formě cenného papíru.  Obecně 

vzniká zástavní právo k cennému papíru jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli s tím, že pokud 

tak určí zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k cennému papíru případně tím, že zástavce 

nebo zástavní věřitel předá cenný papír a stejnopis zástavní smlouvy třetí osobě, aby pro ně 

zástavu opatrovala.  

Co do podoby; v případě zaknihovaných účastnických cenných papírů bude toto 

jednoznačně určitelné v souladu s § 1331 NOZ v evidenci zaknihovaných cenných papírů a 

v případě imobilizovaných účastnických cenných papírů v souladu s § 2412 NOZ 

v evidenci vedené osobou schovatele.  Co do formy; v případě účastnických cenných papírů 

na doručitele bude protiplnění vázáno na jejich předložení osobou zástavního věřitele 

v souladu právě s § 380 ZOK a v případě účastnických cenných papírů bude vše seznatelné ze 

zástavného rubopisu v souladu s § 1328 odst. 2 NOZ.  
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14.4 Ochranný účel ustanovení  

 

Je samozřejmé, že toto ustanovení §380 ZOK chrání primárně zástavní věřitele, 

protože v souladu s § 385 odst. 2 ZOK zaniká zástavní právo okamžikem přechodu 

vlastnického práva k účastnickému cennému papíru na hlavního akcionáře. Avšak pro řádné 

uzavření této problematiky je nutné upozornit na jeho obojaký teleologický charakter.  

„Uvedení informační povinnost vlastníků zastavených účastnických cenných papírů, 

vymezená zákonodárcem v rámci poznámkovaného ustanovení, podle nás, ve světle uvedených 

skutečností, neslouží pouze k ochraně zájmů existujících zástavních věřitelů, ale i k ochraně 

zájmů samotných vlastníků účastnických cenných papírů, které bude výslovné upozornění na 

uvedenou povinnost v textu pozvánky na valnou hromadu bezesporu nutit k nápravě 

případných nesouladů mezi stavem reálným a stavem zapsaným v obchodním rejstříku – 

zejména ochranu vlastních zájmů prostřednictvím řádného prokázání zániku zástavního práva 

k určitému účastnickému cennému papíru, které je nadále v rozporu se skutečným stavem 

vedeno v obchodním rejstříku.“
152

 Tento Hejdův komentář cílí na časté absence výmazů 

zástavního práva z obchodního rejstříku při jeho reálném zániku, kdy formálně nadále jeho 

existence přetrvává. 
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15 ZÁKAZ VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI USNESENÍ  

 

V souladu s § 428 ZOK každý akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady nebo 

likvidátor oprávněn se dovolat neplatnosti usnesení valné hromady. Aplikovatelná 

ustanovení na tuto problematiku lze nalézt v § 258 a násl. NOZ v rámci ustanovení týkajících 

se vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo 

stanovami. Zákon zde uvádí i potencionální možnost dovolání se rozporu s dobrými mravy 

jako jednoho z titulů opravňujících rozporovat platnost usnesení valné hromady. 

 

15.1 Speciální právní úprava 

 

K výše uvedenému však problematika squeeze-outu přistupuje negativním vymezením 

vůči obecné právní úpravě, když uvádí, že důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení 

valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře není 

skutečnost, že protiplnění není přiměřené. Benefitem hlavního akcionáře je fakt, že se díky 

tomuto ustanovení vyhne marginálním právním útokům jednotlivých akcionářů, které by 

samotný proces squeeze-outu zbytečně protahovaly. Na druhé straně je toto ustanovení 

nepřímým odkazem na další alternativní řešení v případě nespokojenosti minoritních 

akcionářů s výší protiplnění obsaženou v rámci squeeze-outu – tedy využití tzv. práva na 

dorovnání. 

Squeeze-out-ová legislativa zde do jisté míry spoléhá na fakt, že existence kontrolních 

subjektů v podobě osoby znalce potažmo ČNB kombinovaná se zákazem jít s výkupní cenou 

pod jimi doporučenou cenovou hranici je dostatečným garantem přiměřenosti poskytovaného 

protiplnění. „Úkolem těchto subjektů je odstranit z procesu stanovení odpovídající výše 

protiplnění svévoli a bezohledné plnění zájmů hlavního akcionáře“
153

.  

K opodstatnění smyslu této zákonné zápovědi možnosti napadení usnesení z titulu 

nepřiměřenosti protiplnění doplnil ÚS, že se jedná o „opatření, které neodporuje konstrukci 

práva nuceného výkupu a je racionální, neboť brání tomu, aby se tímto způsobem ve 

skutečnosti zavedl soudní přezkum samotného institutu výkupu, když by každý neúspěch 

hlavního akcionáře v řízení znamenal prohlášení valné hromady za neplatnou s důsledky pro 

zachování práv třetích osob a právní jistoty“
154

. § 383 ZOK tak představuje strážce samotné 

ochrany relevance a aplikovatelnosti institutu squeeze-outu, bez něhož by se jakékoli snahy 
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 Nález sp. zn. Pl. ÚS 56/2005, bod 78 v rámci odůvodnění 



 

hlavního akcionáře o dokončení výkupu účastnických cenných papírů staly nekončícím 

procesem soudních sporů o neplatnost usnesení o výši přiměřeného protiplnění. 

 

15.2 Alternativy obrany proti nepřiměřenému plnění 

 

Eo ipso zákon poskytuje minoritnímu akcionáři více alternativ, jak se bránit při 

nesouhlasu s navrhovaným plněním. V souladu s obecnými ustanoveními § 361 a násl. má 

každý akcionář v rámci valné hromady právo uplatnit vlastní protinávrh. Toto je jedna z cest, 

jak se lze domoci vyššího protiplnění. „Vedle této formální cesty mohou akcionáři 

samozřejmě zvolit i zcela libovolný neformální způsob domluvy s hlavním akcionářem a 

přispět tím k jeho budoucímu vlastnímu návrhu obsahujícímu nabídku vyššího plnění.
155

 

Pakliže hlavní akcionář vyslyší takto požadavky minoritních akcionářů a výši protiplnění 

navýší, dostojí samozřejmě liteře zákona v ustanovení §381 ZOK požadující nesnížit hranici 

protiplnění pod výši uvedenou ve znaleckém posudku nebo v rámci odůvodnění hlavního 

akcionáře, s nímž dala předchozí souhlas ČNB.  

 

15.3 Právo na dorovnání 

 

Netřeba dodávat, že jednou valnou hromadou přijaté usnesení výše uvedené možnosti 

zvýšení protiplnění vylučuje. Zde nastupuje tzv. právo na dorovnání reglementované 

ustanovením § 390 odst. 1 ZOK. Jedná se o nejsilnější právní nástroj v případě 

nedostatečnosti poskytnutého protiplnění z pohledu minoritních akcionářů. Vyústěním 

případného soudního sporu pak je rozhodnutí soudu nebo dohoda účastníků daného řízení.  

V obou případech však s ohledem na dodržení zásady rovnosti akcionářů bude nutné 

nově stanovenou výši protiplnění reflektovat stejnou měrou u všech akcionářů. Je nutné si 

ještě závěrem uvědomit, že „otázka přiměřenosti protiplnění je řešena mimo vlastní proces 

squeeze-out a není zde žádné propojení mezi zkoumáním přiměřenosti majetkové kompenzace 

a zkoumáním vad procesu squeeze-out.“
156

 

 

15.4 Pozice ÚS k funkci §383 ZOK v právní úpravě vytěsnění 
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Teoretické vymezení následků spojených se situací, kdy by toto ustanovení v aktuální 

právní úpravě absentovalo, stanovil i ÚS: „Prohlásil-li by obecný soud usnesení valné 

hromady, která rozhodla o přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na 

hlavního akcionáře, za neplatné, odpadne právní důvod, na jehož základě k takovému 

přechodu došlo, což by ve svém důsledku mělo vést k obnovení vlastnického práva 

předcházejících akcionářů. S ohledem na principy imanentní ústavnímu pořádku však přesto 

nelze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady, neboť takové rozhodnutí by bylo 

nepřiměřeným zásahem jak do objektivního principu právní jistoty, který je jednou 

z komponent konceptu právního státu a tak by mohlo dojít k porušení subjektivních 

majetkových práv třetích osob.“ 
157

 

Ve faktické dopadové rovině takového rozhodnutí musí být bráno v potaz, že 

s ohledem na fakt, že došlo-li k přijetí usnesení valné hromady o nuceném výkupu akcií před 

výraznou dobou, by pak potencionální zrušení předchozích rozhodnutí vedlo k případné nulitě 

právních jednání, ke kterým přistoupila akciová společnost (starý odpovědnostní koncept) 

nebo její orgány (koncept dle nové právní úpravy).  

 

15.5 Jiná pochybení při přijetí usnesení dle §381 ZOK 

 

Negativní vymezení uvádí jako jediný titul neopravňující k dovolání se neplatnosti 

nesouhlas se schválenou výší protiplnění. To ale nepředstavuje nemožnost minoritních 

akcionářů rozporovat soudní cestou v souladu s § 428 ZOK dané usnesení z titulu mnoha 

jiných formálních nedostatků počínaje předchozími pochybeními hlavního akcionáře při 

pořizování znaleckého posudku či předchozího souhlasu ČNB až po nezákonný průběh valné 

hromady, která o tomto usnesení rozhodla (svolání, průběh hlasování, absence notářského 

zápisu atd.).  

Několika obdobným případům čelil Nejvyšší soud. Jmenovitě bylo judikováno, že 

skutečnost, že znalec zpracoval znalecký posudek k nesprávnému dni, nemůže vést ipso facto 

k závěru, že soud vysloví z tohoto důvodu neplatnost usnesení valné hromady o squeeze-outu. 

Nikterak však NS nezpochybnil možnost napadnout skutečnost, že je to důvodem pro 

zpochybnění faktu, že v usnesení přijatá výše protiplnění je nepřiměřená
158

.  

I přes absenci výslovného judikatorního nálezu k této problematice, lze v souladu 

s nepřímým náznakem v rámci pléna ÚS 56/05 a se závěry Ing. Hermannové v rámci 
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subkapitoly o variantách oceňování účastnických cenných papírů při realizaci squeeze-outu 

dojít k závěru, že nelze prohlásit takové usnesení za neplatné ani z titulu nesprávně či 

nevhodně zvolené oceňovací metody. 

 

15.6 Neplatnost dle §383 ZOK a tzv. jiné vady 

 

Závěrem k této problematice je nutné uvést, že základním paradigmatem je 

nemožnost žádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu 

účastnických cenných papírů z titulu nepřiměřenosti protiplnění poskytovaného hlavním 

akcionářem, které je proklamováno zákonným ustanovením § 383 ZOK jako speciální 

ustanovení k § 428 ZOK. Na druhou stranu „z tohoto nelze paušálně dovozovat, že každé 

porušení zákona při svolávání či konání valné hromady, jež může vyústit v závěr o 

nepřiměřenosti protiplnění, nemůže být bez dalšího důvodem pro vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady bez ohledu na to, že primárně souvisí především s určením 

přiměřeného protiplnění.“
159

 Co bude považováno za primárně související s určením 

přiměřeného protiplnění a co ne, bude v plné míře tedy ponecháno výlučně na judikatuře 

soudů, neb zákon v tomto ohledu co do poskytnutí bližší specifikace či hlubšího rozboru mlčí. 

 

 

15.7 Uveřejnění usnesení 

 

 S ohledem na zajištění informovanosti široké nejen podnikatelské veřejnosti a 

s akcentem na princip formální
160

 a materiální
161

 publicity, je nutné zajistit uveřejnění 

skutečností spojených s usnesením o nuceném přechodu účastnických cenných papírů. „Tato 

povinnost bezesporu představuje významný prostředek zajištění dostatečné informovanosti 

třetích osob, pro které může daná informace o přechodu všech účastnických cenných papírů 

na jedinou osobu často představovat velice významnou skutečnost mající přímý vliv na 

                                                 
159

 ŠTENGLOVÁ, I. a kol.: Zákon o obchodních korporacích. 1. vyd., Praha: C. H. BECK, 2013. ISBN: 978-

80-7400-480-3. 
160

 § 3 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – Rejstříkový soud uveřejní 

údaj o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat 

úředně ověřený elektronický opis.  
161

 § 8 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – Proti osobě, která právně 

jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis 

neodpovídá skutečnosti.  



 

zvažování potencionální investiční účasti či vstoupení do jiných smluvních vztahů s danou 

akciovou společností.“
162

  

 

15.7.1 Zápis do obchodního rejstříku 

 

 Uveřejnění zákonem stanovených skutečností je realizováno prostřednictvím zápisu 

do obchodního rejstříku jako jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve 

smyslu zák. č. 304/2013 Sb. V souladu s § 776 ZOK je každá povinnost zveřejnění údajů a 

skutečností stanovená ZOK splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Nejinak 

tomu tedy bude u zápisu usnesení valné hromady obsahujícím rozhodnutí o přechodu 

účastnických cenných papírů, s kterým jsou po uplynutí zákonné lhůty spojeny i translativní 

účinky v podobě přechodu vlastnického práva. „Splnění této informační povinnosti má 

zajistit zejména vytěsňovaným subjektům možnost uplatnit právo na dorovnání, pokud výše 

protiplnění nedosahuje hodnoty účastnických cenných papírů.“
 163

 

 

15.7.2 Veřejný rejstřík 

 

 Právní úprava zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob předpokládá, že rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku (dle 

§1 odst. 1 tohoto zákona zde rozuměn obchodní rejstřík), jeho změnu nebo výmaz (vše 

terminologicky ujednoceno pod obecný termín „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin 

v elektronické podobě do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu. Zveřejňované údaje 

rejstříkový soud oznámí nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu také správci daně 

z příjmu, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému 

úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění. Takto je zajištěna co nejširší 

publicita dané skutečnosti ve sféře soukromých i veřejných subjektů. 

 

15.7.3 Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

 

 V momentě přijetí usnesení valné hromady, které obsahuje i mimo jiné rozhodnutí o 

výši protiplnění, je nutné podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a to bez 

                                                 
162

HEJDA, J. a kol.: Nový zákon o obchodních společnostech a družstev: (Zákon o obchodních korporacích): 

poznámkové znění. 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-823-9. 
163
BĚLOHLÁVEK, A. J.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, ISBN: 978-

80-7380-451-0. 



 

zbytečného odkladu. K tomuto příslušným orgánem společnosti je představenstvo. 

Představenstvo je povinno vyhotovit bez výraznějšího prodlení návrh na zápis do obchodního 

rejstříku. Způsob uveřejnění reflektuje analogii postupu dle § 406 ZOK, tedy oznámení o 

podání návrhu na zápis na internetových stránkách společnosti a zaslání akcionářům 

vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů 

nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím 

imobilizované akcie v úschově. 

 

15.7.4 Dokumenty k uveřejnění 

 

 Uveřejnění se netýká pouze zmíněného usnesení, ale i závěrů znaleckého posudku 

(je-li vyžadován, jinak zdůvodnění výše protiplnění a souhlas ČNB ve smyslu § 391 ZOK) a 

oznámení o uložení příslušného notářského zápisu. Samotný notářský zápis (veřejná listina 

ve smyslu § 776 odst. 2 ZOK) musí být uložen v sídle společnosti k nahlédnutí. Dotčení 

akcionáři mohou požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu 

existence společnosti. Pakliže není ani zápis potažmo jeho část uveřejněna ve lhůtě 15 dnů 

ode dne ukončení valné hromady (§ 423 odst. 1 ZOK), na internetových stránkách 

společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Obě předchozí zmíněná práva se 

opírají o § 425 ZOK.  

 

16 PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

 Splnění povinnosti zápisu usnesení valné hromady obsahujícím rozhodnutí o přechodu 

účastnických cenných papírů do obchodního rejstříku je zákonnou prerekvizitou 

k přechodu účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře. 

Okamžik zveřejnění tohoto zápisu a okamžik přechodu vlastnického práva dělí měsíční lhůta 

– její běh musí být počítán s ohledem na pravidla počítání času ve smyslu § 605 a násl. 

NOZ
164

.  

 

16.1 Lhůta k přechodu vlastnického práva 

 

 Uplynutím měsíční lhůty dochází k zákonnému translativnímu převodu 
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 V souladu s ustanovením §605 odst. 2 NOZ, připadá konec lhůty stanovené podle měsíců na den, který se 
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vlastnického práva vztahujícímu se ke všem účastnickým cenným papírům nenáležejícím do 

vlastnické sféry hlavního akcionáře. Na straně původního i nového vlastníka předmětných 

cenných papírů může dojít k obměně. „Je právně irelevantní, vlastníky převáděných 

cenných papírů jsou stejné osoby jako ke dni přijetí rozhodnutí valné hromady či zda 

účastnické cenné papíry byly následně (po konání valné hromady) převedeny na další „nové“ 

vlastníky.“
165

  

Stejně tak může dojít i ke změně na druhé straně na translaci se účastnících subjektů. 

„Vlastnické právo může přejít i na osobu odlišnou od původního hlavního akcionáře. I když to 

zákon výslovně nevyjadřuje, je nepochybné, že k takové situaci může dojít, pokud např. hlavní 

akcionář prodá jinému majiteli svoje veškeré podíly nebo pokud dojde k úmrtí hlavního 

akcionáře (fyzické osoby) a jeho podíly přejdou na dědice.“
166

  

 

16.2 Předmět přechodu vlastnického práva 

 

 Předmětnými převáděnými účastnickými cennými papíry (viz stejnojmenná 

kapitola) nemusí být (ačkoli ve výrazné majoritě případů tomu tak bude) jenom akcie a 

rozmanitá škála jejich druhů, ale i zatímní listy (promesy), opční listy, nevydané či nesplacené 

akcie (bez ohledu na absenci inkorporace do podoby cenného papíru) a samostatně 

převoditelná práva na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Pokud byl 

vydán samostatný cenný papír na právo na vyplacení podílu na zisku, právo na podíl na 

likvidačním zůstatku či jiná obdobná majetková práva (§282 odst. 2 ZOK v kombinaci s § 

281 odst. 2 ZOK), pak se spolu s akcií nepřevádí a tudíž nedochází k přechodu na hlavního 

akcionáře; z logiky věci by jeho využitelnost byla nulová a současně pro stávajícího akcionáře 

představuje minimální újmu na jejich právech.  

 

16.3 Relace zástavního práva k převodu 

 

 Okamžik uplynutí zákonné měsíční lhůty je relevantní i pro existenci zástavního 

práva ulpívajícího na převáděných cenných papírech. Přechod vlastnického práva 

k účastnickému cennému papíru na osobu hlavního akcionáře implikuje zánik akcesorického 

zástavního práva k němu se vztahujícímu. „Zanikají všechna zástavní práva bez ohledu na 
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důvody jejich vzniku – smluvní, zákonné i zřízené z rozhodnutí orgánu veřejné moci – a bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů je financován chod společnosti.“
167

  

Pro osobu zástavního věřitele to znamená nutnost předložení účastnického cenného 

papíru společnosti, se všemi důsledky v souladu s § 387 ZOK v případě neřádného či 

nevčasného splnění této povinnosti.  Pokud se jedná o zástavní právo spočívající na 

zaknihovaném cenném papíru, dojde při zápisu změny vlastníka zaknihovaného účastnického 

cenného papíru k automatickému výmazu zástavního práva. „Hlavním účelem tohoto pravidla 

je očištění předcházejících účastnických cenných papírů od veškerých nežádoucích břemen na 

nich váznoucích, která by později mohla nežádoucím způsobem ovlivnit výkon vlastnického 

práva hlavního akcionáře a v krajních případech i ohrozit jeho postavení jediného akcionáře 

v dané společnosti.“
168

 S odkazem na pozdější rozbor jen podotýkám, že právo na výplatu 

přiměřeného protiplnění náleží osobě zástavního věřitele a to do výše, do jaké byl zástavní 

dlužník (zde vlastník zastaveného účastnického cenného papíru) její osobě povinován. 

 

16.4 Další zákonné důsledky přechodu vlastnického práva 

 

 Přechod vlastnického práva představuje i podnět k iniciaci dalších návazných 

zákonem požadovaných kroků. Dané účastnické cenné papíry musí být vyřazeny 

z obchodování na českém regulovaném trhu (§ 394 odst. 1 ZOK). Změna vlastníka musí 

být reflektována i na majetkovém účtu osoby oprávněné vést evidenci cenných papírů (§ 386 

ZOK).   

 Neopominutelnou skutečností je počátek běhu 30-denní prekluzivní lhůty, v rámci níž 

mohou s výší poskytnutého přiměřeného protiplnění nespokojení bývalí vlastníci 

účastnických cenných papírů využít svého práva na podání soudního návrhu na dorovnání 

do jimi kýžené výše (§ 387 odst. 1 ZOK).  V návaznosti na další kapitoly je nutné uvést, že 

okamžik přechodu je spojen se vznikem povinnosti bývalých vlastníků předložit společnosti 

do 30 dnů tyto cenné papíry, nejinak tomu je v případě zástavních věřitelů (§ 387 odst. 1 ZOK 

v návaznosti na § 385 odst. 2 ZOK). 

 

16.5 Změny v evidenci zaknihovaných cenných papírů 

 

                                                 
167 

BĚLOHLÁVEK, A. J.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, ISBN: 978-

80-7380-451-0. 
168

 HEJDA, J. a kol.: Nový zákon o obchodních společnostech a družstev: (Zákon o obchodních korporacích): 

poznámkové znění. 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-823-9. 



 

 Akciová společnost musí zohlednit skutečnost spojenou s převodem vlastnického 

práva k účastnickým cenným papírům i dodatečnými povinnostmi spojenými s existencí 

zaknihovaných cenných papírů. K tomuto slouží podání příkazu k zápisu změny 

vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů. Změna se provádí na majetkových 

účtech osob oprávněných vést příslušnou evidenci cenných papírů v souladu se zákonem č. 

256/2004 Sb, o podnikání na kapitálovém trhu. Podstatou změny je přepsání vlastnického 

subjektu z osoby předchozího vlastníka na osobu hlavního akcionáře. Relativně běžným 

standardem bývá, že hlavní akcionář disponuje více kapitálovými účty zřízenými s rozdílnými 

zájmy, společnosti tedy předem musí být sděleno, na jaký z nich mají být nově nabyté akcie 

zaevidovány.  

 Podkladem pro samotný zápis je rozhodnutí valné hromady o přechodu účastnických 

cenných papírů na osobu hlavního akcionáře (§ 375 ZOK) a usnesení o nuceném přechodu 

účastnických cenných papírů (§382 ZOK). „Vzhledem k zákonodárcem uplatněné formulaci 

požadavku na doložení dokladu o zveřejnění daného usnesení usuzujme, že pro účely 

poznámkovaného ustanovení bude dostačující i běžný výpis z obchodního rejstříku, 

dosvědčující požadovanou skutečnost.“
169

  

 Zákonný direktiv provedení zápisu bez zbytečného odkladu implikuje údobí sepsání 

příkazu a bezprostředního předání do sféry osoby oprávněné vést evidenci cenných papírů. 

Přechod vlastnického práva je dán bezvýjimečně uplynutím měsíční zákonné lhůty dle § 385 

odst. 1 ZOK, charakter zápisu na majetkovém účtu je pouze deklaratorní. Relevantní je však 

zápis přechodu pro bývalé vlastníky účastnických cenných papírů, kterým tato skutečnost 

zakládá právo na vyplacení usnesením schváleného přiměřeného protiplnění. 

 

16.5.1 Osoby oprávněné vést evidenci cenných papírů 

 

 Pakliže zákon hovoří o osobách oprávněných vést evidenci cenných papírů, má tím 

na mysli v souladu s § 92 a násl. zák. č. 256/2004 Sb. jeden z typů evidence cenných papírů a 

to buď centrální evidenci všech cenných zaknihovaných papírů nebo samostatné 

evidence investičních nástrojů k evidenci specifických tzv. investičních nástrojů nebo 

evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo na samostatné evidence 

investičních nástrojů.  

K vedení prvých dvou jsou příslušné buď centrální depozitář nebo osoby svými 
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evidencemi na něj navazující. Těmito jsou obchodník s cennými papíry
170
, investiční 

společnost
171
, ČNB, zahraniční osoba

172
 nebo zahraniční centrální depozitář nebo zahraniční 

osoba oprávněné vést evidenci investičních nástrojů. S ohledem na § 526 lze tyto evidence 

vést přímo na účtech vlastníka
173

 nebo zprostředkovaně na účtech zákazníka
174

. 

 

16.5.2 Údaje vedené na majetkovém účtu klienta 

 

 Mezi údaje, které musí být bezprostředně obsaženy ve vztahu k majetkovému účtu, 

jsou údaje o osobě, pro kterou je účet veden a evidovaný druh cenných papírů, osoba 

oprávněná vykonávat tato práva, případná osoba zástavního věřitele, případná omezení 

výkonu práva nakládat s cenným papírem stanovená emitentem. Centrální evidence cenných 

papírů vedená centrálním depozitářem obsahuje specifickou evidenci emise, která musí 

obsahovat údaje o jednotlivých cenných papírech a osobě emitenta.  

 

16.6 Předložení účastnických cenných papírů  

 

 Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře 

uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku (§ 385 odst. 

1 ZOK). Tato právní skutečnost je současně okamžikem počátku běhu 30-denní lhůty určené 

k předložení či předání účastnických cenných papírů stávajícími akcionáři.  

K interpretaci počítání času pro tento případ odkažme opět na § 605 a násl. NOZ. 

Nepřímou motivací předložení cenných papírů bez zbytečného odkladu (dříve než uplyne 

zákonná lhůta) je vznik práva na zaplacení přiměřeného protiplnění.  

Potencionální doba prodlení (jakkoli by musela nastat až po vyhlášení dodatečné lhůty 

ve smyslu § 387 odst. 2 ZOK) pak je právním deterentem díky nemožnosti požadovat po tuto 

dobu protiplnění, pro praxi je ale tato zákonná formulace obsoletní. Ačkoliv to litera zákona 

výslovně neuvádí, s ohledem na systematický výklad institutu squeeze-outu, se pro toto 

ustanovení vlastníky cenných papírů rozumí i zástavní věřitelé.  
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16.6.1 Předložení imobilizovaných cenných papírů 

 

 Předchozí odstavec pracuje s cenným papírem – tedy pouze tím, který je listinou. 

Komplexnější situace je nicméně ve vztahu k imobilizovaným akciím
175

 dle § 2413 NOZ. § 

274 odst. 2 ZOK výslovně zapovídá akcionářům požadovat vydání svých imobilizovaných 

akcií z hromadné úschovy. Postup změny vlastníka cenných papírů v úschově zde bude 

probíhat dle ustanovení § 2414, které v případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého 

cenného papíru, vyžaduje přiměřené použití ustanovení „jiného zákona o cenných papírech“.  

 Pro naše účely bude relevantní analogická aplikace ustanovení § 386 ZOK 

požadujícím po společnosti (respektive jejím statutárním orgánu – představenstvu), aby dala 

příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových 

účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů (viz předchozí kapitoly). 

Společnost dá příkaz schovateli, aby v jím vedené evidenci reflektoval změnu vlastnického 

práva a anuloval veškerá existující zástavní práva s imobilizovanými cennými papíry spojená. 

 

16.6.2 Nepředložení účastnického cenného papíru  

 

 Nepředložení cenného papíru ve stanovené lhůtě jednoho měsíce neznamená 

automatickou ztrátu možnosti tak učinit nebo dokonce ztrátu práva na přiměřené protiplnění. 

Společnost je totiž povinna určit dodatečnou lhůtu, jejíž minimální doba činí alespoň 14 

dní. Dojde-li k včasnému vrácení cenných papírů (lhostejno zda v původní nebo dodatečné 

lhůtě), předá je společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu (§ 387 odst. 3 ZOK).  

 Nedojde-li ani v rámci této dodatečné lhůty ke splnění akcionářovi předkládací 

povinnosti, pak prohlásí představenstvo společnosti cenný papír za neplatný a oznámí to 

písemně akcionáři (analogická přiměřená aplikace § 346 odst. 1, věta první). Namísto těchto 

neplatných cenných papírů obdrží hlavní akcionář od společnosti bez zbytečného odkladu 

nové účastnické cenné papíry stejné formy (§ 263 ZOK), druhu (§ 276) a jmenovité hodnoty 

(§ 15 ZOK) dle § 387 odst. 4 ZOK.  

 

16.6.3 Náklady na dodatečnou rteemisi cenných papírů  

 Zamyšlení vzbuzuje otázka, kdo ponese břemeno nákladů na tuto dodatečnou 
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reemisi cenných papírů – zákonodárce neposkytuje ani vodítko, zda osobou povinnou 

k úhradě těchto výdajů bude sama společnost, akcionáři v prodlení s odevzdáním nebo 

dokonce hlavní akcionář. Přestože logika věci káže, že by s ohledem na porušení primární 

právní povinnosti měl být odpovědný původní akcionář, praxe i doktrína se přiklonily k tomu, 

že „,…nezbývá než tuto otázku uzavřít s tím, že dané náklady ponese sama společnost, která 

v souladu s odstavcem 4 poznámkovaného ustanovení odpovídá za vydání nových 

účastnických cenných papírů, přičemž ta bude následně oprávněna k vymáhání souvisejících 

nákladů od osob, které porušením svých povinností dané náklady (škodu) způsobily, a to podle 

obecného režimu náhrady škody upraveného v materii občanského zákoníku.“
176

 Hejdův 

komentář zde odkazuje na § 2894 a násl. NOZ (Závazky z deliktů). Ačkoliv jsou s touto 

dodatečnou emisí často spojeny nemalá náklady, v praxi se společnost ani hlavní akcionář 

neobracejí na soudy s žalobou na náhradu této škody. 

 

16.7 Terminologická diskrepance - "měsíc" vs. "30 dní"  

 

 Mnohem výraznější debatu právnické (nejenom doktrinální) veřejnosti vzbudila 

opětovná (i předchozí legislativní úprava tento legislativní poklesek obsahovala) 

lehkomyslnost zákonodárce, kdy na jedné straně hovoří o přeložení účastnických cenných 

papírů ve lhůtě 30 dnů od přechodu vlastnického práva a na straně druhé v případě 

stanovování náhradní lhůty hovoří o této možnosti až po uplynutí jednoho měsíce.    

Z laického neprávního pohledu jde o stejná údobí, nicméně s ohledem na pravidla o 

počítání času (§ 605 a násl. NOZ) zde o výrazný právní nedostatek, neboť poslední den této 

lhůty se může v závislosti na konkrétním kalendářním měsíci lišit. „Tato nesourodost právní 

úpravy může v krajním případě dokonce vést až k věcně nesprávnému výkladu, že výše 

vymezené lhůty představují dva samostatné mezníky, tj. že by jednoměsíční lhůta podle 

odstavce 2 začala běžet až po uplynutí třicetidenní lhůty podle odstavce 1 poznámkovaného 

ustanovení. Tento způsob výkladu byl však již dříve opakovaně popřen ze strany odborné 

veřejnosti, přičemž tento zamítavý postoj zaujímáme i my v rámci podaného výkladu.“
177

 

Argumentací ad absurdum uvedené v rámci této citace lze tedy dovodit nutnost interpretační 

shodnosti těchto jinak rozdílných lhůt (ačkoliv jazykový výklad káže úplný opak). 
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16.8 Způsob určení a oznámení dodatečné lhůty  

 

Pochybnosti vzbuzuje i opominutí zákonodárce určit přesný způsob určení a oznámení 

dodatečné lhůty. „V úvahu přichází jak adresné sdělení zaslané původním vlastníkům či 

známým zástavním věřitelům, kteří jsou v prodlení (s odevzdáním – pozn. autora), tak i 

oznámení způsobem určeným zákonem (§406 ZOK
178

) a stanovami pro svolání valné 

hromady.“
179

 Teprve okamžik doručení oznámení o této dodatečné lhůtě jednotlivým 

akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním, bude počátkem běhu takto společností 

stanovené dodatečné lhůty.  

 

16.9 Absence zákonné povinnosti oznamovat neplatnost 

 

Posledním (v tomto zákonném ustanovení již čtvrtým byť protentokrát ne tak závažného 

charakteru) je fakt, že § 387 odst. 1 ZOK odkazuje na postup výlučně dle § 346 odst. 1 ZOK 

věty první (viz. výše). Důsledkem (záměrného) legislativního opomenutí je to, že padne-li 

rozhodnutí představenstva o prohlášení účastnických cenných papírů za neplatné, nevzniká 

povinnost jej ani oznamovat způsobem určeným zákonem či stanovami pro svolání valné 

hromady, ba dokonce není nutné jej zveřejnit ani v Obchodním věstníku. 
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17 PRÁVO NA DOROVNÁNÍ 

 

Jak již bylo výše uvedeno, nepřiměřenost protiplnění schválená v rámci usnesení 

valnou hromadou nemůže být dle současné právní úpravy důvodem pro vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady (§428 ZOK) respektive k zamítnutí návrhu na zápis usnesení o 

přechodu do obchodního rejstříku (§382 ZOK). Vyloučení těchto zákonných možností 

implikuje nutnost existence jiného mechanismu, který by zaručil nespokojeným 

vytěsňovaným akcionářům určitou míru finanční satisfakce.  

Hovoříme o tzv. právu na dorovnání realizovaném prostřednictvím soudního 

přezkumu výše poskytnutého protiplnění. Slouží tak jako stěžejní nástroj ochrany 

menšinových vlastníků účastnických cenných papírů. Aktuální úprava nicméně výrazně 

omezila období, kdy se lze obrátit na soud s návrhem na přezkoumání přiměřeného 

protiplnění
180
. Předmětem případného soudního řízení, v němž aktivně legitimovanou stranou 

budou nespokojení minoritní akcionáři, a pasivně legitimovanou bude hlavní akcionář, bude 

určení přiměřeného protiplnění, tedy případné dorovnání již v rámci usnesení schválené výše 

protiplnění. K termínu přiměřenosti protiplnění viz samostatná kapitola. 

 

17.1 Realizace práva na dorovnání 

 

Oprávněným subjektem bude v případě práva na dorovnání vlastník účastnických 

cenných papírů ke dni jejich nuceného přechodu na osobu hlavního akcionáře (§ 385 ZOK). 

Povinným subjektem je nově „v první instanci“ samotný hlavní akcionář a teprve 

sekundárně soud. Podmínkou úspěchu vznesené žaloby bude soudní potvrzení nepřiměřenosti 

poskytnutého protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů ke dni přechodu vlastnického 

práva na hlavního akcionáře (§390 odst. 1 ZOK).  

Běh lhůty (detailněji viz dále) pro právo na dorovnání je ohraničen okamžikem 

splatnosti jejich pohledávky vůči hlavnímu akcionáři. Tím se rozumí okamžik, kdy získali 

právo požadovat vyplacení přiměřeného protiplnění. Tím je v souladu s § 389 odst. 1 ZOK 

okamžik, kdy byly splněny podmínky uvedené v § 388 ZOK. Promlčecí doba
181

 činí tři 

měsíce. Neuplatněné právo prekluduje.  
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17.2 Uplatnění práva na dorovnání 

 

Litera zákona hovoří o tom, že se vlastníci účastnických cenných papírů mohou 

domáhat po hlavním akcionáři práva na dorovnání bez bližší specifikace způsobu 

uplatnění tohoto práva. Přes dispozitivní charakter způsobu je s akcentem na právní jistotu 

nutné doporučit reflektovat veškeré s tímto právem související požadavky písemnou formou.  

V první „instanci“ bude adresátem hlavní akcionář (bydliště či sídlo), ve druhé 

„instanci“ příslušný soud.  Nebude-li oprávněný akcionář respektovat tuto posloupnost a 

obrátí-li se přímo na soud, uplatní se domněnka v souladu s § 41 odst. 3 OSŘ, že právo bylo 

uplatněno u osoby hlavního akcionáře dnem, kdy je mu návrh soudem doručen. Konstrukce 

aktuální právní úpravy svěřuje konečné rozhodnutí o samotném základu práva na dorovnání i 

o jeho výši soudu.  

Soud samotný není vázán výší protiplnění, které se menšinový akcionář dožaduje, lze 

tedy předpokládat, že samotné právní jednání, z jehož podstaty je srozumitelná nespokojenost 

menšinového akcionáře s výší schváleného protiplnění a snaha o dorovnání této částky, bude 

považována za podnět soudu při respektování obecných i speciálních náležitostí soudních 

podání.  

 

17.2.1 Lhůta k uplatnění práva na dorovnání  

 

Předchozí právní úprava umožňovala minoritním vytěsňovaným akcionářům obrátit se 

na soud již od svolání valné hromady (§ 183k z. č. 513/1991 Sb.). Právo domáhat se 

dorovnání je actio nata okamžikem splatnosti protiplnění (§390 odst. 1 ZOK). Zákonodárce 

sice stanovil okamžik běhu lhůty ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do 

obchodního rejstříku (§384 ZOK). Lhůtu pro uplatnění tohoto práva u hlavního akcionáře 

stanovil na tři měsíce od okamžiku uvedeného v předchozí větě.  

Marným uplynutím této lhůty dojde k prekluzi, tedy absolutnímu zániku práva 

v souladu s § 654 NOZ. Hmotněprávní charakter lhůty klade na vytěsňovaného akcionáře 

břemeno zajištění, aby (lhostejnou jakou formou) oznámení o uplatnění práva na dorovnání 

dorazilo hlavnímu akcionáři před uplynutím této lhůty (na rozdíl od procesněprávních lhůt, 

kde postačuje, aby oznámení bylo alespoň poslední den lhůty odesláno). 

 

17.2.2 Kontroverze provázanosti lhůt 

 



 

Budeme-li respektovat zákonnou úpravu, je nutné si od lhůty tří měsíců odečíst jeden 

měsíc, kdy v souladu s § 385 odst. 1 ZOK bude vytěsňovaný akcionář čekat na uplynutí 

měsíční lhůty do okamžiku, než dojde k přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.  

Nutné je podotknout, že uplynutí lhůty dané § 389 odst. 1 ZOK časově přesně 

nespecifikované („bez zbytečného dokladu) odkrojí další část ze tříměsíční lhůty uvedené v 

§390 odst. 1 ZOK. Pro poskytnutí úplného obrazu (tato právní materie byla již v předchozích 

kapitolách podrobena detailnímu rozboru) je nutné připomenout, že v rámci tohoto údobí „bez 

zbytečného dokladu“ je společnost povinna vyřídit agendu spojenou se stále existujícími 

účastnickými cennými papíry – jinými slovy u listinných účastnických cenných papírů musí 

dojít k jejich předání, alternativně dojde ke splnění povinnosti společnosti uložené v souladu s 

§ 386 ZOK nebo dojde k prohlášení účastnických cenných papírů za neplatné jedním ze dvou 

zákonem stanovených způsobů (§ 387 odst. 3 nebo § 346 odst. 1 ZOK – nesplnění povinnosti 

předat akcie společnosti ve stanovené lhůtě nebo akcie prohlášené za neplatné). Konečným 

výsledkem je pro vytěsňovaného akcionáře relevantní lhůta na podání soudního návrhu na 

dorovnání kratší než dva měsíce.  

Budeme-li tedy argumentovat ad absurdum, může společnost v případě 

imobilizovaných/zaknihovaných cenných papírů dospět k tomu, že bude vlastníkům 

účastnických cenných papírů dána možnost právo na dorovnání uplatnit. Stane-se tak 

v případě svévolné interpretace lhůty ve smyslu § 389 odst. 1 ZOK „bez zbytečného odkladu“ 

a situace, kdy společnost nedá nebo odmítne dát včasný příkaz osobě oprávněné vést evidenci 

imobilizovaných/zaknihovaných cenných papírů k zápisu změny vlastnického práva na 

majetkových účtech stávajících vlastníků a účtu hlavního akcionáře v souladu s §386 ZOK.  

 

17.2.3 Prekluze 

 

Opomenutím nebo pozdním učiněním tohoto kroku dojde po uplynutí tříměsíční lhůty 

proklamované v §390 odst. 1 ZOK a k faktickému i právnímu znemožnění uplatnit právo na 

dorovnání. Doba prekluze práva předstihne dobu actio nata. Nakolik jde o nedbalost 

zákonodárce při přípravách zákona nebo úmyslnou inkorporaci značně imperfektní právní 

úpravy nedokážu bohužel v tomto případě posoudit. Kloním se k názoru, že teleologický účel 

právní úpravy má být ku prospěchu racionální interpretace jí upravované problematiky 

v souladu s Komentářem paní docentky Štenglové a kol.: „Výkladem e ratione legis bude 

proto nutno zřejmě dovodit, že poruší-li společnost svoji povinnost podle §386, mohou se 



 

vytěsnění vlastníci domáhat v rámci objektivní prekluzivní tříměsíční lhůty dorovnání podle § 

390 odst. 1 bez ohledu na to, že protiplnění dosud není splatné.“
182

 

 

17.2.4 Zánik práva na dorovnání  

 

Právo na dorovnání zaniká, není-li žádným vlastníkem účastnických cenných 

papírů uplatněno u hlavního akcionáře. Interpretováno a contrario: Právo na dorovnání 

nezanikne, je-li uplatněno alespoň jedním vlastníkem účastnických cenných papírů u hlavního 

akcionáře. Za standardních interpretačních okolností by toto pojetí bylo chápáno jako správné.  

Jedná se zde nicméně o nešťastně zvolenou právní formulaci. Je nutné přihlédnout 

ke skutečnosti, že nároky jednotlivých vlastníků akcií a s nimi související prekluzivní lhůty 

spolu vzájemně nesouvisí, nelze tedy podmiňovat prodloužení této lhůty uplatněním nároku 

jednoho vlastníků účastnických cenných papírů. Jinými slovy, pokud uplyne jednomu 

z vlastníků prekluzivní tříměsíční lhůta ve smyslu § 390 odst. 1 ZOK, dochází k zániku jeho 

možnosti uzavřít s hlavním akcionářem dohodu na dorovnání mimo soudní řízení a stejně tak 

jeho práva na zahájení soudního řízení ve smyslu § 390 odst. 3 ZOK.  

Pakliže se objeví vlastníci účastnických cenných papírů, kteří nebyli účastníky 

soudního řízení iniciovaného uplatněním nároku na dorovnání, běží „nová“ promlčecí lhůta 

(§390 odst. 7 ZOK) pro uplatnění práva na dorovnání ode dne uveřejnění soudního 

rozhodnutí (§ 390 odst. 4 ZOK). Komplementárně s touto logikou, vlastníci účastnických 

cenných papírů, kteří nejsou stranami dohody o mimosoudním vyrovnání, běží promlčecí 

lhůta pro uplatnění práva na dorovnání ode dne uveřejnění oznámení (provedeného způsobem 

předepsaným v §390 odst. 4 ZOK).  

 

17.2.5 Běh promlčecí lhůty 

 

Neblahý stav právní úpravy týkající se promlčecích lhůt v jednotlivých odstavcích § 

390 je podtržen během promlčecí lhůty dle věty druhé § 390 odst. 2 ZOK. Proklamace běhu 

lhůty od momentu, kdy hlavní akcionář splní oznamovací povinnost, má obsoletní 

charakter. Neexistuje v aktuální právní úpravě práva na dorovnání žádná vazba na tuto právní 

lhůtu. Splněním oznamovací povinnosti zřejmě zákonodárce mínil povinnost hlavního 
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akcionáře oznámit bez zbytečného odkladu den uplatnění práva způsobem stanoveným pro 

svolání valné hromady (§ 390 odst. 2 věta první ZOK).  

Je diskutabilní, proč byla oznamovací povinnost svěřena hlavnímu akcionáři, 

když obdobná oznámení ukládá běžně zákon za povinnost společnosti samotné. Dochází zde 

k paradoxní povinnosti hlavního akcionáře zveřejnit oznámení na internetových stránkách 

společnosti, ačkoliv proces squeeze-outu nebyl doposud dokončen. V praxi toto bude 

vyžadovat kooperaci či minimálně součinnost společnosti samotné. Ta zpřístupní své 

internetové stránky hlavnímu akcionáři za účelem umístění tohoto oznámení (§390 odst. 2 

v souladu s §406 ZOK). S výjimkou akcií na majitele bude nutné i pomoc hlavnímu akcionáři 

rozeslat oznámení vytěsněným akcionářům
183

.  

Pro úplnost je nutné zopakovat tezi z kapitoly o interpretaci termínu „účastnické cenné 

papíry“, která předpokládá, že toto nebude realizováno ve vztahu k vlastníkům „ostatních 

cenných papírů“
184
. Jako shrnující dodatek tomuto odstavci musím podotknout, že stávající 

konstrukce oznamovací povinnosti ve smyslu §390 odst. 2 ZOK je nanejvýš pochybná co do 

právní kvality. 

 

17.3 Dohoda o výši narovnání 

 

Právo na dorovnání ve smyslu §390 je dle současné právní konstrukce 

dvoustupňovým procesem. Prvně by mělo být uplatněno u hlavního akcionáře a teprve 

poté prostřednictvím soudní žaloby. Dohoda o výši narovnání je mimosoudní dohodou, 

která hlavního akcionáře zavazuje co do základu uznaného práva i vůči ostatním vlastníkům 

účastnických cenných papírů. Praxe ukazuje, že touto cestou se ubírá takřka sto procent všech 

sporů o výši protiplnění v případě squeeze-outu. Valnou měrou se na tom podílí i fakt, že je 

výše dorovnání vysoce rentabilním finanční příležitostí pro specializované advokáty na tuto 

problematiku těžící z případné marže odvíjející se z každého jednotlivého účastnického 

papíru. 

Zákonná úprava rozšiřuje dosah takové dohody i na ostatní vlastníky účastnických 

cenných papírů, kteří splnili podmínku včasného uplatnění svého nároku na dorovnání 

v rámci předepsané tříměsíční lhůty ve smyslu §390 odst. 1 ZOK. „Ti stejně jako v případě 

přezkoumání přiměřenosti protiplnění soudem nemohou ovlivnit výši dorovnání (právo tak 

učinit jim marným uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1 zaniklo), nicméně mohou 
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profitovat z výsledků dosažených těmi dosavadními vlastníky, kteří právo na dorovnání podle 

odstavce 1 uplatnili včas.“
185

 

Oznámení této dohody ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů je 

povinností hlavního akcionáře, jež musí být realizována způsobem stanoveným tímto pro 

svolání valné hromady společnosti (bez ohledu na to, zda je právní úprava dána zákonem 

nebo stanovami společnosti). 
186

 Okamžikem uzavření dohody nastává proces identický 

s případem, kdy dojde k soudnímu rozhodnutí ukládajícímu hlavnímu akcionáři splnění 

povinnosti dorovnání prostřednictvím složením finanční částky do soudní úschovy. Postupuje 

se tedy obdobně jako v §390 odst. 4 a 5 ZOK a to vůči všem vlastníkům účastnických 

cenných papírů. Finanční částka, která jím bude složena, se bude skládat z částky 

dorovnávacího navýšení za jeden účastnický cenný papír vynásobená počtem účastnických 

cenných papírů a administrativních nákladů spojených se soudní úschovou.  

 

17.4 Kolize soudního řízení a dohody o narovnání¨ 

 

Právní situace, kdy zde souběžně část akcionářů bude postupovat cestou dohody o 

narovnání a část podáním soudního návrhu na přezkoumání výše přiměřeného plnění a 

případné dosažení dohody či soudního rozhodnutí, byla zákonodárcem ponechána bez 

povšimnutí. Přesto praxe je nucena toto řešit a vypořádat se s otázkou, co bude bráno 

preferenčně v potaz – výše přiměřeného protiplnění určená dohodou s hlavním akcionářem 

nebo soudní rozhodnutí o případném dorovnání. Detailně rozeberme tři možné variace 

právního vývoje ukončení sporu vlastníků účastnických cenných papírů s hlavním akcionářem 

ohledně přiměřenosti jím poskytovaného protiplnění: 

 

1) Část akcionářů uzavře dohodu o narovnání s hlavním akcionářem. Část akcionářů se 

obrátí na soud s návrhem na přezkoumání přiměřenosti protiplnění. „Podle našeho 

názoru bude mít dohoda účinky podle §390 odst. 6 ZOK pouze tehdy, uzavřou-li ji 

všechny dosavadní vlastníci, kteří uplatnili u hlavního akcionáře včas právo na 
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 ŠTENGLOVÁ, I. a kol.: Zákon o obchodních korporacích. 1. vyd., Praha: C. H. BECK, 2013. ISBN: 978-

80-7400-480-3. 
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 K úskalím tohoto procesu (identického v aspektu oznámení s §390 odst. 7 ZOK) více v kapitole „Proces 

výplaty protiplnění“. Jen pro úplnost dodávám, že právní konstrukce ukládá oznamovací povinnost poněkud 

nesourodě v §390 odst. 3 a 4 ZOK společnosti a v §390 odst. 6 a 7 ZOK hlavnímu akcionáři, ačkoliv proces 

oznámení je v obou případech realizován při plném zapojení společnosti.  



 

dorovnání ve vyšší částce, než určuje dohoda v soudním řízení podle §390 odst.3 

ZOK.“
187

 

 

2) Ponechme základní presumpci stejnou, tedy část akcionářů uzavře dohodu o narovnání 

s hlavním akcionářem a část akcionářů se obrátí na soud s návrhem na přezkoumání 

přiměřenosti protiplnění. Jednou z alternativ vyřešení soudního sporu i v případě 

přezkoumání výše přiměřenosti protiplnění je soudní smír dle § 99 OSŘ.  Jedná se o 

dohodu vlastníků účastnických cenných papírů a hlavního akcionáře uzavřenou během 

řízení, kterou si upravují jednoznačně a nepochybně výši protiplnění. Je-li smír 

uzavřen o celém předmětu řízení a soud jej schválí, je tím řízení skončeno – soud tedy 

především musí přezkoumat, zda hlavní akcionář splní svou povinnost složit do soudní 

úschovy finanční částku, jejímž prostřednictvím proběhne dorovnání i ostatních 

vlastníků účastníků cenných papírů neparticipujících na daném soudním řízení. 

K povaze procesně-právní institutu soudního smíru více v poznámce pod čarou
188

. 

 

3) Část stávajících vlastníků však může úspěšně dovést svůj nárok až k soudnímu 

rozhodnutí, kde jim soud dá za pravdu a bude jím stanoveno dorovnání v určité výši.  

Pakliže bude výše tohoto dorovnání určena vyšší, než je s částí ostatních akcionářů 

prostřednictvím dohody o narovnání, lze právně fabulovat nad tím, jak k tomuto 

přistoupit. Převážná část doktríny reflektuje zásadu rovnosti a spravedlnosti a 

doporučuje aplikovat na tuto situaci §390 odst. 3, 4 a 5 ZOK přiměřeným způsobem. 

Pak by tedy takto uzavřená dohoda nebyla zohledněna a soudní rozhodnutí by bylo 

závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům účastnických 

cenných papírů. Hlavní akcionář by pak byl povinen ve lhůtě určené soudem splnit 

dorovnání vůči všem vlastníkům účastnických cenných papírů uložením potřebných 

finančních prostředků do soudní úschovy. 
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 ŠTENGLOVÁ, I. a kol.: Zákon o obchodních korporacích. 1. vyd., Praha: C. H. BECK, 2013. ISBN: 978-
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 Účastníci mohou soudním smírem skončit soudní řízení pouze za předpokladu, že to připouští povaha věci. 
Smír je tak vyloučen zejména v těch případech, kdy takovou dohodu hmotné právo účastníkům uzavřít 

neumožňuje. Uzavřít smír je dále vyloučeno v těch řízeních, které lze zahájit i bez návrhu, jakož i v řízeních, v 

nichž soud rozhoduje o osobním stavu (např. v řízení o rozvodu manželství, o osvojení či o prohlášení za 

mrtvého). Pakliže je uzavřený smír v souladu s právními předpisy, soud jej usnesením schválí. Proti výroku o 

schválení soudního smíru není odvolání připuštěno. Před tím, než lze uzavřený smír schválit, je soud ovšem 

povinen zkoumat, není-li v rozporu s právními předpisy. Schválený smír má tytéž účinky jako pravomocný 

rozsudek.  Je proto závazný jak pro účastníky, tak  pro všechny orgány (v některých případech pak i pro třetí 

osoby). Zároveň je titulem pro soudní výkon (exekuci). Schválený soudní smír tvoří překážku věci rozsouzené.   



 

17.5 Soudní řízení  

 

Nedojde-li k dohodě vlastníků účastnických cenných papírů s hlavním akcionářem, 

tedy mimosoudní cestě řešení sporu o výši protiplnění, umožňuje zákon stávajícím vlastníkům 

podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění a přiznání 

práva na dorovnání. Promlčecí lhůta je tříletá ve smyslu § 629 NOZ. Legitimováni k podání 

návrhu jsou jen ti stávající vlastníci, kteří splnili podmínku včasného uplatnění svého práva na 

dorovnání u hlavního akcionáře ve smyslu §390 odst. 1 ZOK
189

.  

Zákon se nedokázal vypořádat s otázkou jak přistupovat k situacím, kdy dojde 

k podání oddělených návrhů alespoň dvou různých vlastníků účastnických cenných papírů ve 

vztahu k témuž akcionáři. „Máme za to, že se i nasále uplatní závěry formulované Nejvyšším 

soudem
190

, podle kterých podá-li vlastník účastnických cenných papírů návrh na přezkoumání 

přiměřenosti protiplnění a zaplacení dorovnání poté, kdy již bylo zahájeno řízení o 

přezkoumání výše téhož protiplnění návrhem jiného vlastníka (ale dříve, než je pravomocně 

skončeno), je nutno tento další návrh považovat za přistoupení k předtím zahájenému řízení.“  

 

17.5.1 Aktivní a pasivní legitimace 

 

Účastenství v daném soudním řízení se týká navrhovatele/ů stávajících vlastníků 

účastnických cenných papírů, v pozici žalované osoby vystupuje hlavní akcionář, procesně-

právní postavení společnosti samotné je těžko definovatelné nicméně za účastníka i s ohledem 

na povinnosti jí v § 390 odst. 4 ZOK uložené, je považována. 

 

17.5.2 Soudní návrh, povinnost soudu jej respektovat 

 

Návrh svým charakterem bude na plnění. Obsahem plnění bude výše dorovnání určen 

soudem na základě realizace práva na dorovnání ve smyslu 390 odst. 1 ZOK. Pro soud 

relevantní podání musí obsahovat alespoň záměr navrhovatele uplatnit prostřednictvím návrhu 

své právo na dorovnání, určení přesné výše není nutné.  

Soud (i v případě formulace přesné výše dorovnání v žalobním návrhu) není 

samotným návrhem vázán v souladu s §153 odst. 2 OSŘ. Může tedy přisoudit částku nižší 
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 Ve vztahu k ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů došlo k prekluzi tohoto práva uplynutím lhůty 

tří měsíců podle §390 odst.1 ZOK. 
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 Usnesení sp. zn. 29 Cdo 4712/2007, sp. zn. 29 Cdo 4918/2009 a sp. zn. 29 Cdo 3856/2010, která jsou do jisté 

míry v kontrapozici s sp. zn. 29 Odo 1019/2006. 



 

než je navrhovatelem požadována s v případě tohoto soudního řízení i vyšší (neuplatní se 

tedy procesněprávní princip nemo ultra petitum partium). Tato alternativnost z procesně-

právního hlediska nevyžaduje zamítnutí v části žalobního návrhu soudem v rozsudku 

nepostižené v případě nižší výše dorovnání a ani požadavek změny žalob ze strany žalobce 

v případě navýšení dorovnání).  

Soud základ nároku neurčuje svým výrokem, určí toliko výši přiměřeného protiplnění 

ve vztahu k jednomu účastnickému cennému papíru. „Má-li se nicméně prosadit požadavek § 

390 odst. 1 věty první, musí závěr soudu o základu nároku jasně plynout z odůvodnění 

rozhodnutí“
191

. 

 

17.5.3 Procesní lhůty 

 

Terminologicky je nutné rozlišovat několik promlčecích lhůt. 390 odst. 2 ZOK se 

týká návrhu na zahájení řízení (viz výše). Právo požadovat vyplacení dorovnání ze soudní 

úschovy se promlčuje ve lhůtě uvedené v §390 odst. 7 ZOK. Právo na zaplacení dorovnání již 

soudem v určité výši přisouzeného se promlčí v desetileté lhůtě počínaje dnem, kdy mělo být 

v souladu se soudním rozhodnutím plněno v souladu s §640 NOZ. Toto právo je nutné 

odlišovat od práva na zaplacení protiplnění obsaženého a schváleného usnesením valné 

hromady, zde činí promlčecí lhůta tři roky dle §389 ZOK. 

 

17.5.4 Problematika nákladů soudního řízení  

 

Navrhovatel/é (vlastník/ci účastnických cenných papírů) disponují pouze právem na 

úhradu účelně vynaložených nákladů
192

 (§390 odst. 3 ZOK). Podmínkou je výše zmíněné 

včasné uplatnění práva na dorovnání u hlavního akcionáře a podání návrhu na přezkoumání 

výše přiměřeného protiplnění a zaplacení dorovnání (§390 odst. 1 a 3 ZOK).  

Nakolik je nutné být úspěšný v daném řízení, aby tato náklady byly uhrazeny, je 

diskutabilní. Zákon nehovoří o podmínce úspěchu v daném řízení
193
. Nabízí se tedy otázka, 

                                                 
191

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4712/2007 (R 104/2010) 
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 Občanský soudní řád v § 137 odst. 1 obsahuje demonstrativní výčet druhů nákladů řízení. Náklady řízení tak 

zejména tvoří hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a 

jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho 

hotové výdaje, odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné a odměna za zastupování. § 137 odst. 2 

OSŘ dodává, že odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát nebo notář v 

rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.  
193

 Ustanovení § 142 odst. 1 OSŘ stanoví, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 



 

kdo bude povinnou osobou k zaplacení nákladů za předpokladu neúspěchu minoritních 

akcionářů v daném soudním řízení. §390 odst. 3 ZOK dodává, že není-li povinen tuto náhradu 

povinen poskytnout hlavní akcionář, poskytne se z prostředků uložených v úschově podle 

odstavce 4. Dle mého názoru je toto na hraně zákonné spravedlnosti, neboť zmíněný odstavec 

4 ukládá splnění dorovnání vůči všem vlastníkům účastnických cenných papírů do soudní 

úschovy hlavnímu akcionáři. Náklady nese tedy zprostředkovaně (bez ohledu na úspěch 

v daném soudním sporu) opět hlavní akcionář
194

.  

Za jistou míru korekce této nespravedlnosti lze považovat situaci, kdy by uplatnění 

návrhu vlastníky představovalo svévolné zneužití práva ve smyslu §8 NOZ a §150 OSŘ, 

potažmo fakt, že úhrada účelně vynaložených nákladů nepřichází v potaz ani tehdy, pokud 

soudní řízení skončí jinak než rozhodnutím ve věci samé – nejpravděpodobněji zpětvzetí 

návrhu a následné zastavení řízení.  

Výše zmíněný smír (§99 OSŘ) by soud (dle mého názoru) měl schválit pouze tehdy, 

bude-li obsahovat výslovné ujednání o tom, kdo bude povinen uhradit vzniklé náklady 

proběhlého soudního řízení
195
. Soud je vždy povinen uvést ve svém rozhodnutí přiznání 

nákladů úspěšným navrhovatelům a povinnost vyplatit dorovnání z prostředků uložených 

hlavním akcionářem do soudní úschovy. 
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 Půjde zřejmě o navýšení již složené stávající částky určené původně pouze na pokrytí pouze výši dorovnání 

pro všechny vlastníky o částku součtu nákladů řízení. 
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 §146 odst. 1 písm. b OSŘ 



 

18 KÓTOVANÉ AKCIE A ROLE ČNB  

 

Společnost s kótovanými akciemi je společností, jejíž účastnické cenné papíry byly 

přijaty k obchodování na některém z evropských regulovaných trhů. K přijetí rozhodnutí 

valné hromady o přechodu všech účastnických cenných papírů v případě kótovaných 

společností není právně relevantní znalecký posudek.   

Doložení skutečnosti, zda je hlavním akcionářem poskytované protiplnění přiměřené nebo 

ne probíhá tzv. zdůvodněním výše protiplnění (§391 odst. 1 ZOK). Řádnost zdůvodnění 

spočinula výlučně na bedrech ČNB. Na proces zdůvodnění musí být nahlíženo jako na  

správně-právní řízení, jehož jediným účastníkem je hlavní akcionář (§391 odst. 4 ZOK), který 

je povinen dát podnět k zahájení řízení samotného, ex offo jej zahájit nelze.  

Souhlas ČNB s řádností poskytovaného protiplnění je prerogativem pro žádost 

představenstva o svolání valné hromady ve smyslu §375 ZOK.
196 

Kótovaná společnost je 

povinna zpřístupnit toto rozhodnutí ČNB dle § 391 ZOK a zdůvodnění výše protiplnění 

hlavním akcionářem způsobem dle §379 odst. 1 ZOK, postup samotný musí být publikován 

na internetových stránkách kótované společnosti. 

 

18.1 Evropský regulovaný trh 

 

Účastnické cenné papíry musí být přijaty k obchodování na některém z evropských 

regulovaných trhů (§391 odst. 1 ZOK). Směrnice 2004/39/ES definuje termín evropského 

regulovaného trhu jako “mnohostranný systém, který provozuje nebo řídí organizátor trhu a 

který sdružuje nebo umožňuje sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji 

finančních nástrojů, uvnitř systému a v souladu s pevně stanovenými  pravidly, způsobem, 

jenž vede k uzavření smlouvy týkající se finančních nástrojů přijatých k obchodování podle 

jeho pravidel nebo systémů, a který má povolení a funguje pravidelně a v souladu s hlavou III 

této směrnice.“
197

 Seznam těchto evropských regulovaných trhů je s roční frekvencí 

publikován v Úředním věstníku EU. Organizací zastřešující problematiku evropských 

regulovaných trhů je CESR - The Committee of European Securities Regulators nebo-li 

Výbor pro evropskou regulaci cenných papírů
198

. 
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Pro ucelený přehled problematiky squeeze-outu v kótovaných společnostech v následujících větách uvádím 

relevantní aspekty, přestože jsou již detailněji rozebrány v samostatných kapitolách.   
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 Směrnice EP a Rady 2004/39/ES ze dne 21.4. 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 

85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice EP a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS  
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 Výbor pro evropskou regulaci cenných papírů byl ustanoven Evropskou Komisí roku 2001. Je poradní 

skupinou Evropské komise, usměrňuje a zabezpečuje konzistentní a včasné implementace legislativy pro členské 



 

Obsah směrnice byl inkorporován do českého právního řádu prostřednictvím zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu (z. č. 256/2004 Sb.). Definice regulovaného trhu je v tomto 

zákoně obsažena v §55: „Regulovaný trh je trh s investičními nástroji organizovaný 

organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením ČNB, na kterém se obchoduje 

pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování 

na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na 

regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto zákonem.“   

Přijetí účastnických cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu a 

nutnost souhlasu ČNB se zdůvodněním výše přiměřeného protiplnění z logiky věci činí 

znalecký posudek vyžadovaný u kótovaných společností nadbytečným, § 392 ZOK proto 

vyjímá kótované společnosti z obecné povinnosti znalecký posudek předložit.  

 

18.2 Zdůvodnění výše protiplnění 

 

Podstatou „zdůvodnění“ je z logiky věci právní a ekonomická argumentace hlavního 

akcionáře poskytující maximální výčet relevantních informací sloužících ČNB k nestrannému 

posouzení přiměřenosti výše plnění. Sama ČNB v rámci nezávazných informací hovoří o 

zdůvodnění „komplexním, úplném, vnitřně konzistentním, nezávislým a nestranným a 

neopakovatelným“. Ve vztahu k metodám ocenění uvádí na svých webových stránkách, že 

musí být zvoleny důvodně a odůvodněně a použité údaje musí být spolehlivé a musí být užity 

transparentně. Sám hlavní akcionář v dalších fázích squeeze-outu musí být přesně schopen 

doložit myšlenkový pochod, který jej vedl k určení právě této výše protiplnění. Ve vztahu 

k určení ceny účastnických cenných papírů kótovaných společností zde odkazuji na kapitolu 

„Přiměřené výše protiplnění“
199

. 

                                                                                                                                                         
státy a spolupráce mezi národními regulátory cenných papírů obvykle národními příslušnými Komisemi cenných 

papírů. Vydává směrnice, doporučení, a společné standardy, provádí kontrolu a porovnání postupů regulace v 

různých zemích. Podstatným je, že zpracovává analýz legislativy v oblasti cenných papírů. Právní dokumenty 

tímto orgánem vydávané slouží pak jako legislativní vodítko pro přípravu vnitrostátních předpisů jednotlivých 

členů EU a monitoringu následné implementace, avšak nejsou pro ně svou povahou závazné. Pokud se jedná o 

soukromoprávní subjekty, dokumenty CESR pro ně mohou být jakýmsi informačním kanálem pro vytvoření 

představy, co mohou do budoucna čekat od svých vnitrostátních zákonodárců; nejsou pro ně opět jakkoli 

závazné.  
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 Komentář paní docentky Štenglové uvádí jako obvyklou metodu určení hodnoty účastnických cenných 

papírů (a tedy i výši přiměřeného protiplnění) cenu stanovenou jako vážený průměr z cen, které byly 

dosaženy při obchodování s účastnickými cennými papíry na regulovaném trhu během určitého období 
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18.3 Souhlas ČNB 

 

Souhlas ČNB je nezbytným předpokladem pro možnost hlavního akcionáře požádat 

představenstvo společnosti o svolání valné hromady k přijetí usnesení o zahájení výkupu 

účastnických cenných papírů
200
. Dané správní řízení, jehož výstupem je udělení nebo 

neudělení souhlasu ČNB, probíhá v souladu se zákonem o ČNB (z. č. 15/1998 Sb.)
201
. ČNB je 

oprávněna posuzovat výlučně samotné zdůvodnění výše přiměřeného protiplnění co do jeho 

řádnosti.  

Kritéria jejího posuzování lze nalézt v dokumentu s názvem „Informace ČNB 

k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných 

návrhů smlouvy a vytěsnění“. Pakliže není zdůvodnění ČNB shledáno jako řádné, souhlas 

neudělí. Žádost hlavního akcionáře se tak stává neúplná a představenstvo kótované 

společnosti není oprávněno valnou hromadu svolat. V opačném případě bude následovat 

standardní postup ve smyslu §375 a násl. ZOK. 

 

18.4 Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování  

 

Okamžikem přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým papírům (§ 385 

odst. 1 ZOK) z pochopitelných důvodů jejich obchodování na regulovaném trhu je naprosto 

zbytečné. Spravedlivé, řádné účinné obchodování ve smyslu § 56 odst. 2 ZoOnKT se 

neslučuje s absolutní, byť i téměř výlučnou, koncentrací účastnických cenných papírů v rukou 

jedné osoby. Tato inhibice jejich obchodovatelnosti je ošetřena ustanovením § 394 odst. 1 

ZOK, díky němuž ex actu dochází okamžikem přechodu vlastnického práva k těmto 

cenným papírům k jejich vyřazení z obchodování na českém regulovaném trhu. Osobou 

povinnou takto učinit je z logiky věci organizátor regulovaného trhu. 

Ve snaze usnadnit průběh vyřazení cenných papírů, pak ustanovení § 394 odst. 2 ZOK 

uložilo ještě dodatečné preventivní informační břímě společnosti. Ta je povinna bez 

zbytečného odkladu informovat organizátora regulovaného trhu o přijetí usnesení valné 

hromady o zahájení výkupu účastnických cenných papírů. Toto předběžné upozornění je pro 

                                                                                                                                                         
posudek, svým charakterem se pak podstatou blíží situaci ve společnosti, jejíž účastnické cenné papíry nejsou 

kótovány. Jedná se pak o alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku společnosti. 
200

 Doktrinální úvahy nad tím, zda může být udělen souhlas dodatečný, považuji za absolutně liché. 
201

 Absence jiného účastníka řízení než je hlavní akcionář nelze chápat jako protiústavní v souladu s nálezem 

Pléna ÚS 56/05. 



 

organizátora regulovaného trhu signálem, že musí zjistit, kdy dojde ke zveřejnění zápisu 

usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (§ 384 odst. 1 ZOK).  

Tento okamžik je současně základem pro počátek běhu měsíční prekluzivní lhůty, po 

jejímž uplynutí dochází k výše dvakrát zmíněnému přechodu vlastnického práva 

k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře. Organizátor regulovaného trhu tak má 

více než měsíc, aby se na tento okamžik díky této předběžné notifikaci řádně připravil a 

obchodování s účastnickými cennými papíry k tomuto dni ukončil.  

 

18.5 Informace ČNB k oceňování cenných papírů  

 

Odbor cenných papírů a regulovaných trhů v rámci ČNB uveřejnil roku 2010 

nezávazný avšak svou odborností a propracovaností podnikatelskou a právní sférou 

respektovaný manuál k oceňování kótovaných cenných papírů. „Dokument nepředstavuje 

a ani nemůže představovat „příručku“ podrobně popisující postup při ocenění společnosti a 

jejích účastnických cenných papírů. V souladu s mezinárodní praxí a na jejím základě pouze 

shrnuje rámcové požadavky, jejichž dodržování je zárukou věrohodnosti a přesvědčivosti 

zpracovaného ocenění, jež má sloužit jako doklad o přiměřenosti protiplnění.“
202

  

Předesílám, že problematika oceňování nekótovaných cenných papírů je vyčleněna 

v rámci samostatné kapitoly zaměřené na určení správné a spravedlivé hodnoty přiměřeného 

protiplnění. Relevantní je i skutečnost, že s rokem vydání je spjata i tehdejší platná a účinná 

právní legislativa, se kterou manuál aktivně pracuje. Novější verze nebyla ČNB k září 2014 

zpracována. 

 

18.5.1 Pravomoc ČNB v oblasti dohledu  

 

ČNB v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o ČNB o dohledu v oblasti kapitálového 

trhu (reflexe i v jiných zákonech), vykonává dohled nad kapitálovým trhem. V rámci této 

pravomoci interpretuje a aplikuje právní předpisy regulující oblast kapitálového trhu. 

ČNB proto prostřednictvím této informace veřejně deklarovala kritéria, pomocí kterých se 

posuzuje v případech stanovených zákonem (§ 43 odst. 4 a 5 a § 44 ZNP, § 376 a násl. ZOK) 

zda byla řádně zdůvodněna přiměřenost protiplnění.  
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 Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných 

návrhů smlouvy a vytěsnění (Verze 1.0 - červenec 2010), kap. 1. str. 4 



 

Při výkupu kótovaných účastnických cenných papírů musí navrhovatel/hlavní akcionář 

předložit zdůvodnění výše protiplnění České národní bance. Účel zdůvodnění výše 

protiplnění je ekonomicky racionálně a transparentně odůvodnit přiměřenost navrhované výše 

protiplnění. „Cílem je zajistit, aby výše protiplnění byla stanovena přesvědčivě a způsobem, 

který je vnitřně konzistentní a umožňuje zpětnou kontrolu (přezkoumatelnost).“
203

 Požadavek 

přiměřenosti je obecný a ponechává praxi, jaká kritéria a postupy se v ní rozvinou
204
. ¨ 

 

18.5.2 Vymezení relevantních pojmů 

 

Pro účely doložení přiměřenosti protiplnění
205

 hodnotě účastnických cenných 

papírů je „způsobilý soubor metod ocenění založených na různých principech, pomocí kterých 

se zpravidla oceňuje společnost jako celek, přičemž hodnota akcie je poté určena jako 

alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku.“
206

 Obsahem ocenění tak obvykle 

bude postup stanovení hodnoty oceňované společnosti a tím i jejích účastnických cenných 

papírů.  

 

18.5.2.1  Hodnota účastnických cenných papírů 

 

Hodnotu účastnických cenných papírů ČNB chápe ve smyslu vymezení fair value v 

Mezinárodních účetních standardech (IAS 39, odst. 9). Jedná se tedy o částku, za níž by 

bylo možné účastnický cenný papír směnit, a to při transakci mezi nezávislými, 

informovanými a ochotnými stranami. „Tato hodnota představuje, zjednodušeně řečeno 

optimální situaci, za které by minoritní akcionář mohl zcizit své akcie a je mu tedy umožněno 

získat za nuceně vykoupené akcie minimálně stejné protiplnění jako v ideálním případě 

transakce uzavírané mezi nezávislými subjekty jednajícími informovaně, rozumně a bez 

jakéhokoliv nátlaku.“ 

Za primární indikaci hodnoty účastnického cenného papíru považuje ČNB jeho kurz 

na regulovaném trhu v České republice (blíže viz „Průměrná cena“). „Nevykazuje-li 

účastnický cenný papír na regulovaném trhu dostatečnou likviditu, alternativním postupem 
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 Oceňování účastnických cenných papírů pro účely doložení přiměřenosti protiplnění jejich hodnotě se zde 

nikdy neřídí ustanoveními § 19 a 20 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
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 K detailnímu rozboru tohoto termínu zde odkazuji na kapitolu 9 s přesahy do kapitoly 8 této práce. 
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 HITCHNER, J. R.: Financial valuation: applications and models. 2nd edition, New Jersey: John Wiley & 

Sons, 2006. ISBN 0-471-76117-6 4.  



 

odhadu jeho hodnoty je využití oceňovacích metod. Mělo by se přitom jednat o takové 

metody, jež jsou na kapitálovém trhu běžně využívány k oceňování účastnických cenných 

papírů“
207

.  

Stejný požadavek platí i pro vstupní data těchto metod. Aby bylo možné takovýto 

odhad označit za řádné zdůvodnění výše protiplnění, musí navíc splňovat určitá kvalitativní 

kritéria spočívající v respektování všeobecně uznávaných oceňovacích zásad a požadavků na 

obsahové náležitosti ocenění. I tyto rámcové požadavky na postup při odhadu hodnoty 

účastnického cenného papíru musí být formulovány konzistentně s pravidly pro stanovení fair 

value v Mezinárodních účetních standardech.“
208

 

 ČNB navíc v Informaci zdůrazňuje, že pokud jsou k odůvodnění výše protiplnění 

používány metody popsané v odborné literatuře
209
, je žádoucí, aby při jejich aplikaci bylo 

postupováno v souladu s doporučeními v této literatuře uvedenými (nejedná-li se o specifický 

případ, kdy je odchýlení se od standardního postupu účelné a odůvodněné). 

 

18.5.2.2 Hodnota vs. cena účastnických cenných papírů 

 

Existuje významový rozdíl mezi pojmy cena a hodnota účastnického cenného papíru. 

Hodnota účastnického cenného papíru představuje odhad jeho pravděpodobné ceny 

založený na ocenění skutečného nebo potenciálního prospěchu plynoucího z realizace práv v 

cenném papíru inkorporovaných. Cena je výrazem používaným pro požadovanou, skutečně 

placenou nebo nabízenou částku za zboží či službu, a tedy i za cenný papír, ať je zveřejněna 

nebo udržována v tajnosti. Cena se může odlišovat od hodnoty vlivem mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů či motivace prodávajícího nebo kupujícího nebo vlivem 

zvláštní obliby. 

 

18.5.2.3  Průměrná cena u kótovaných akcií 

 

Na rozdíl od průměrné ceny v rámci problematiky nabídek převzetí (kapitola 20.3.8.), 

u právní úpravy vytěsnění není kritérium průměrné ceny uvedeno. To nevylučuje možnost 

použít je k odhadu hodnoty účastnických cenných papírů i v těchto případech. Jedná se tedy o 
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průměrnou cenu stanovenou jako vážený průměr z cen, které byly dosaženy při obchodování s 

cennými papíry na regulovaném trhu během určitého období. Otázkou je, za jakých podmínek 

lze průměrnou cenu takto použít. 

Nezbytným předpokladem použití průměrné ceny k odhadu hodnoty účastnických 

cenných papírů je dostatečná likvidita daného titulu. To plyne i z úpravy v ZNP, podle které 

lze stanovit cenu v povinné nabídce převzetí odchylně od výše průměrné ceny, pokud tato 

byla výrazně ovlivněna mimořádně nízkou likviditou cenného papíru.  

Posuzovat likviditu cenného papíru je možné podle různých kritérií. Na úrovni EU 

vymezuje pojem likvidní akcie čl. 22 (1) nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 

2006. Z titulů obchodovaných na českých regulovaných trzích splňuje podmínky prováděcího 

nařízení jen několik titulů ze segmentu SPAD.
210

 Při analýze likvidity bude ČNB používat 

kritéria jako např. průměrný objem obchodů; průměrný počet obchodů; počet dnů, ve kterých 

se s akcií během sledovaného období obchodovalo; rychlost trhu (share-turnover capacity vs. 

market-turnover capacity).  

 

18.5.2.4 Datum ocenění 

 

Na rozdíl od případu povinné nabídky; kde je datem ocenění den předcházející dni, v 

němž byl uskutečněn obchod, v jehož důsledku vznikla povinnost učinit nabídku převzetí; 

v případě vytěsnění se jedná o realizaci práva hlavního akcionáře (nikoli plnění povinnosti). 

Proto rozhodnutí o uskutečnění práva výkupu je přijímáno na valné hromadě až po přezkumu 

přiměřenosti protiplnění ze strany ČNB. Datum ocenění v případě vytěsnění tak nesmí s 

ohledem na konkrétní okolnosti významně předcházet den podání žádosti o předchozí souhlas 

k ČNB. Ideálně by ocenění mělo být provedeno k datu konání valné hromady. 

 

18.5.3 Možnost vzniku časových prodlev  

 

Ve vztahu k požadavku předchozího souhlasu ČNB se zdůvodněním výše protiplnění 

bude vždy existovat určitá časová prodleva, kterou je pak zapotřebí minimalizovat. To v 

praxi znamená zejména nutnost zohledňovat v ocenění co nejaktuálnější účetní data. Nemělo 

by tak kupříkladu dojít k situaci, kdy mezi datem ocenění a datem podání žádosti oceňovaná 
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 Podmínky prováděcího nařízení jsou tedy z pohledu českých regulovaných trhů nastaveny poměrně přísně. 
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drobných akcionářů. 



 

společnost uveřejní výsledky hospodaření (pololetní či roční) – v takovém případě je žádoucí 

datum ocenění posunout směrem k datu zveřejnění těchto výsledků. 

 

  



 

19 NABÍDKA PŘEVZETÍ (VAZBA NA SQUEEZE-OUT) 

 

Obecná právní úprava veřejného návrhu smlouvy o koupi či směně účastnických 

cenných papírů se nachází přímo v §327 a násl. ZOK. Nabídka převzetí je komplexně 

upravena v zákonu č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o nabídkách převzetí) (dále jen ZNP). § 393 ZOK pak upravuje vytěsnění 

následující po nabídce převzetí. Právní podstatou nabídky převzetí je veřejný návrh smlouvy 

na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů (§ 2 odst. 1 ZNP). Výchozí zdroje 

aktuální právní úpravy nebo návazná legislativa na materii nabídek převzetí je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí, 

ustanovení zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a bývalý obchodně-

právní kodex, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trh. 

 

19.1 Podstata nabídky převzetí 

 

Tímto veřejným návrhem smlouvy navrhovatel projevuje vůli nabýt účastnické 

cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti. Nabídkou převzetí je 

jakékoli jednání směřující k nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti, které 

vykazuje významné znaky nabídky převzetí (§ 4 ZNP zde stanovuje nevyvratitelnou právní 

domněnku). Předmětem nabídky převzetí jsou vždy účastnické cenné papíry vydané cílovou 

společností. 

 

19.2 Základní právní terminologie 

 

Pro přiblížení podstaty nabídek převzetí níže uvádím základní rysy daného institutu 

s akcentem na základní terminologii a základní zásady zákona č.104/2008 Sb.  

 

19.2.1 Dobrovolná, povinná a konkurenční nabídka převzetí 

 

Pokud iniciativa vedoucí k realizaci nabídky převzetí vychází přímo od samotného 

navrhovatele a neopírá se o žádnou ex lege stanovenou povinnost, jedná se o dobrovolnou 

nabídku převzetí – právní úprava úvodních ustanovení ZNP. Naopak nabídková povinnost 

(HLAVA IV. - §35 a násl. ZNP) platí pro navrhovatele (zákon zde terminologicky hovoří o 

povinné osobě), který získá rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, 



 

učiní do 30 dnů ode dne, který následuje po dni získání nebo překročení tohoto podílu, 

nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů cílové společnosti přijatých k 

obchodování na evropském regulovaném trhu. Specifickou situací v souladu s §46 a násl. 

ZNP je tzv. konkurenční nabídka převzetí, kterou učiní jiný navrhovatel v době závaznosti 

původní nabídky převzetí. 

 

19.2.2 Částečná a podmíněná nabídka převzetí  

 

Částečná nabídka převzetí je situací, kdy navrhovatel zajistí poměrné uspokojení 

osob, které nabídku převzetí přijaly nad stanovený počet účastnických cenných papírů, a to 

poměrným způsobem s ohledem na celkový počet účastnických cenných papírů, které jsou 

předmětem přijatých nabídek převzetí.  

Navrhovatel těmto osobám poměrné uspokojení oznámí. Smlouva je uzavřena k 

okamžiku doručení oznámení o poměrném uspokojení. V nabídce převzetí pak může být 

určeno, že se vztahuje pouze na určitý počet účastnických cenných papírů. Nabídka převzetí 

může být podmíněna jen podmínkou (tzv. podmíněná nabídka převzetí), jejíž splnění 

nezávisí na úvaze navrhovatele nebo osoby s ním spolupracující; pokud však mohou ovlivnit 

splnění podmínky, učiní vše, co po nich lze pro její splnění spravedlivě požadovat (§ 21 a §22 

ZNP). 

 

19.2.3 Účastnické cenné papíry ve smyslu ZNP 

 

V souladu s § 2 odst. 3 ZNP jsou jimi cenné papíry vydané cílovou společností, se 

kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech cílové společnosti; a 

dále cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojeno právo takové cenné 

papíry získat.  

 

19.2.4 Protiplnění ve smyslu ZNP 

 

Protiplnění v obecném smyslu dle §20 ZNP je při nabídce převzetí chápáno jako 

cena nebo směnný poměr spočívající v penězích nebo v cenných papírech, případně v 

kombinaci obou.  Protiplnění v nabídce převzetí je stejné pro všechny adresáty u téhož 

zastupitelného účastnického cenného papíru. Naopak protiplněním v souladu s § 43ZNP se 

rozumí takové protiplnění, které může spočívat v penězích nebo v cenných papírech, případně 



 

v kombinaci obou. Výše protiplnění musí odpovídat alespoň nejvyšší ceně, za kterou povinná 

osoba nebo osoba s ní spolupracující nabyly v posledních 12 měsících před vznikem 

nabídkové povinnosti účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí (tzv. 

prémiová cena). ČNB může změnit výši protiplnění navrženou navrhovatelem tak, aby byla 

přiměřená za podmínek stanovených v §44 ZNP. 

 

19.2.5 Podíl a rozhodný podíl  

 

Obecným podílem na hlasovacích právech se rozumí přímý podíl hlasů plynoucích 

z účasti akcionáře ve společnosti na celkovém počtu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti. 

Akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se pro účely výpočtu podílu na hlasovacích 

právech považují za akcie bez hlasovacích práv i v případech, kdy jich podle zvláštního 

právního předpisu dočasně nabývají. Při výpočtu podílu na hlasovacích právech se 

nezohledňují hlasy z akcií v majetku cílové společnosti nebo jí ovládané osoby. Rozhodným 

podílem na hlasovacích právech společnosti je podíl na hlasovacích právech cílové 

společnosti představující alespoň 30 % všech hlasů spojených s účastnickými cennými papíry 

vydanými cílovou společností.  

 

19.2.6 Spolupracující osoba a osoba zájmově zúčastněná 

 

Spolupracující osobou je osoba, která ve vzájemném srozumění spolupracuje 

s navrhovatelem. Společným cílem je získání nebo prosazení společného vlivu na řízení nebo 

provozování podniku cílové společnosti. Forma společné spolupráce je buď konstruktivní - 

společný a řízený výkon hlasovacích práv anebo destruktivní - zmaření nabídky převzetí, 

obojí je chápáno zákonnou úpravou jako legální forma spolupráce. Osoba ovládající, osoba 

ovládaná a osoby, které uzavřely dohodu o hlasování při volbě členů orgánů cílové 

společnosti, nebo členové jednoho koncernu jsou spolupracujícími osobami. Tomuto 

odpovídá i definice skupiny spolupracujících osob, tu tvoří ty spolupracující osoby, které 

mají podíl na hlasovacích právech cílové společnosti, a spolupracující osoby, které jsou ve 

vztahu k prvně uvedeným osobami ovládajícími. Tzv. osobou zájmově zúčastněnou na 

nabídce převzetí je osoba, která má zájem na výsledku nebo průběhu nabídky převzetí, 

zejména navrhovatel, osoby s ním spolupracující, cílová společnost, osoby tvořící s cílovou 

společností podnikatelské seskupení, akcionáři vlastnící nebo disponující alespoň 5 % 

účastnických cenných papírů cílové společnosti.  



 

 

19.2.7 Průměrná cena 

 

Průměrnou cenu vymezuje pro účely povinné nabídky převzetí zákon jako vážený 

průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s cennými papíry na regulovaném trhu v 

době 6 měsíců před vznikem nabídkové povinnosti (§ 43 odst. 3). V rámci takto stanoveného 

období ovlivňují výši průměrné ceny ve značné míře minulé skutečnosti a snižuje se její vztah 

k aktuálnímu vývoji. V zahraničních právních úpravách se lze setkat s významně kratším 

obdobím pro výpočet průměrné ceny v rozsahu 3 až 1 měsíce
211
, které více zohledňuje 

„aktuální“ vývoj na trhu s danou akcií. „ČNB tedy považuje za přípustné, aby průměrná cena 

pro účely odhadu hodnoty účastnických cenných papírů v rámci veřejného návrhu smlouvy a 

vytěsnění byla spočítána za období kratší než 6 měsíců s tím, že minimální délka tohoto 

období by měla být 30 obchodních dnů.“
212

 

 

19.2.8 Pravidlo nejvyšší zaplacené ceny a tzv. prémiová cena 

 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o 

nabídkách převzetí bylo zavedeno tzv. pravidlo nejvyšší zaplacené ceny. Pro stanovení výše 

protiplnění v povinné nabídce převzetí je rozhodující v prvé řadě nejvyšší cena, kterou za 

účastnické cenné papíry cílové společnosti zaplatil její navrhovatel. V rámci povinné nabídky 

převzetí ale nadále může vzniknout potřeba zpracovat ocenění v souvislosti se stanovením 

výše prémiové ceny (§ 43 odst. 4 a 5 ZNP), jednak v případech podle § 44 zákona o 

nabídkách převzetí, kdy bude zpracované ocenění sloužit jako podklad pro případnou 

úpravu ceny prémiové nebo průměrné.  

Podle zákona o nabídkách převzetí je ČNB oprávněna ve stanovených případech 

změnit výši protiplnění navrženou navrhovatelem povinné nabídky převzetí tak, aby byla 

přiměřená. Musí zohlednit mimo jiné hodnotu účastnických cenných papírů, na něž se 

nabídka převzetí vztahuje, a je oprávněna požadovat vypracování znaleckého posudku 

dokládajícího přiměřenost navržené výše protiplnění. 

 

19.2.9 Datum ocenění 
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 Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných 

návrhů smlouvy a vytěsnění (Verze 1.0 - červenec 2010), kap. 1. str. 8 



 

 

V případě povinné nabídky převzetí je datem ocenění den předcházející dni, v němž 

byl uskutečněn obchod, v jehož důsledku vznikla povinnost učinit nabídku převzetí. 

V případě veřejného návrhu smlouvy je datem ocenění den předcházející den konání valné 

hromady, která rozhodla o skutečnosti zakládající povinnost učinit veřejný návrh smlouvy. 

Takto stanovená data ocenění jsou v souladu s účelem nabídky převzetí, kterým je ochrana 

adresátů těchto návrhů před důsledky změny, jež povinnost založila.  

 

19.2.10Sankce ČNB 

 

Osobě, která se dostane do prodlení se splněním povinnosti učinit nabídku 

převzetí, je ČNB oprávněna uložit sankci. Povinná osoba má nicméně možnost alespoň 

dodatečně zmírnit následky svého protiprávního jednání tím, že navrhovanou cenu zvýší o 

částku zohledňující prodlení a jeho důsledky tak alespoň částečně napraví. 

 

19.3 Zásady nabídky převzetí  

 

Primární je zásada rovnosti proklamující rovné zacházení při nabídce převzetí všem 

vlastníkům účastnických cenných papírů cílové společnosti, s nimiž jsou spojena stejná práva, 

musí. Pakliže někdo ovládne cílovou společnost, musí být ostatním vlastníkům účastnických 

cenných papírů poskytnuta ochrana, adresátům nabídky převzetí musí být poskytnut 

dostatečný čas a informace tak, aby mohli učinit rozhodnutí o tom, zda nabídku převzetí 

přijmou se znalostí věci. 

Představenstvo a dozorčí rada cílové společnosti jsou povinny jednat v zájmu této 

společnosti jako celku; svým postupem nesmí zmařit možnost vlastníků účastnických 

cenných papírů rozhodnout se, zda nabídku převzetí přijmou. Stejně tak v souvislosti s 

nabídkou převzetí nesmí docházet k deformacím trhu s cennými papíry cílové společnosti, 

navrhovatele nebo jiné společnosti tak, aby byl uměle ovlivňován jejich kurz a normální 

fungování trhu bylo narušeno. 

Ke zveřejnění samotné nabídky může dojít teprve tehdy, co navrhovatel zajistí, že 

bude schopen poskytnout peněžité plnění jejím adresátům v plném rozsahu. Má-li pak být 

nabízeno jiné než peněžité plnění, smí uveřejnit záměr učinit nabídku převzetí až poté, co 

učiní taková opatření, na základě nichž bude zajištěno, aby zajistil poskytnutí takového 

plnění. Závěrečnou podmínkou je, že cílová společnost nesmí být nabídkou převzetí 



 

nepřiměřeně omezována ve své podnikatelské činnosti. Nabídky převzetí se zahraničním 

prvkem se svým průběhem a principy odchylují v některých aspektech od obecné úpravy 

nabídek převzetí.  

K úspěšné realizaci veřejné nabídky převzetí je nutné zachovat absolutní ochranu 

vnitřních informací a maximálně efektivní ochranu před deformacemi trhu. Osoba 

navrhovatele musí zajistit, aby nedocházelo k předčasnému a nerovnému šíření informací o 

tom, že zvažuje nebo že pojal záměr učinit nabídku převzetí. Stejně tak nesmí být zveřejněny 

jakékoli předrealizační indicie, které budou mít za následek vznik nabídkové povinnosti.  

 

19.4 Vytěsnění následující po nabídce převzetí 

 

19.4.1 První nevyvratitelná domněnka (§390 odst. 1 ZNP) 

 

Právní úprava § 393 ZOK přináší nevyvratitelnou právní domněnku řádného a 

přiměřeného protiplnění poskytovaného při nuceném přechodu účastnických cenných 

papírů následujícím po skončení závaznosti nabídky převzetí (bez ohledu na její formu 

dobrovolná nebo povinná). Minoritním akcionářům je poskytováno takové protiplnění, která 

bylo uvedeno v nabídkovém dokumentu, který představuje první krok k řádné realizaci 

nabídky převzetí.  

Nabídka převzetí musí být tedy učiněna výlučně uveřejněním nabídkového 

dokumentu (§10 ZNP), který obsahuje obecné informace
213

. Dále informace nezbytné pro 

posouzení, zda byly splněny předpoklady zákonné realizace nabídky převzetí
214

. Specifickou 

kategorií jsou podstatné náležitosti kupní popřípadě směnné smlouvy
215

, informace 

relevantní pro cílovou společnost
216

 a ve ve vztahu k účastnickým cenným papírům a ve 

vztahu k podmínkám nabídky samotné
217

. 
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 Mezi obecné informace náleží obchodní firma nebo název a sídlo respektive jméno, příjmení a bydliště nebo 

místo podnikání.  
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 podíly navrhovatele a osob spolupracujících s navrhovatelem na základním kapitálu cílové společnosti a výši 

jejich podílu na hlasovacích právech cílové společnosti 
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 označení účastnických cenných papírů, které jsou předmětem nabídky převzetí, tedy druh, forma, podoba, 

jmenovitá hodnota a identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných 

papírů (ISIN), bylo-li přiděleno 
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 údaje o protiplnění nabízeném za účastnický cenný papír (zákon připouští i dostatečně přesný způsob určení 

protiplnění), průměrnou cenu a u povinné nabídky převzetí prémiovou cenu účastnických cenných papírů a ve 

vztahu k oboum odůvodnění výše nabízeného protiplnění  
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 maximální množství účastnických cenných papírů, na které je nabídka převzetí omezena (alternativou je i 

minimální množství účastnických cenných papírů, jejichž nabytím je podmíněna), doba závaznosti nabídky 

převzetí a výše a podmínky a způsob výplaty odškodnění
217
, způsob oznámení přijetí nabídky převzetí, postup 

při převodu cenných papírů a podmínky a způsob placení ceny (zákon připouští i jiné protiplnění), pravidla pro 

odvolání přijetí nabídky převzetí a záměry navrhovatele týkající se budoucí činnosti cílové společnosti 



 

 

19.4.2 Role ČNB v procesu nabídek převzetí 

 

Jsou-li účastnické cenné papíry obchodovány na evropském regulovaném trhu, je 

řádná realizace výkupu účastnických cenných papírů podmíněna předchozím souhlasem 

ČNB. Role ČNB je ve vztahu k nabídkám převzetí mnohem komplexnější. Již samotná 

předzahajovací fáze nabídkového řízení předpokládá, že navrhovatel předloží návrh 

nabídkového dokumentu ČNB do 15 pracovních dnů od okamžiku vzniku oznamovací 

povinnosti  (§ 8 odst. 3 ZNP). ČNB může navrhovatele vyzvat, aby prokázal, že má dostatek 

zdrojů k financování nabídky převzetí a doložil jejich původ (§ 12 odst. 3 ZNP). Pokud ČNB 

zjistí, že nabídkový dokument neobsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem nebo že 

obsahuje zjevně nepravdivé nebo zkreslující informace, případně že nebyly splněny 

požadavky podle odstavce 2 nebo 3, zakáže jeho uveřejnění (§ 12 odst. 4 ZNP). Pokud Česká 

národní banka nevydá rozhodnutí, kterým uveřejnění nabídkového dokumentu zakáže, 

uveřejní navrhovatel nabídkový dokument nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů, nejpozději 

však do 30 pracovních dnů (§ 13 odst. 1 ZNP).  

 

19.4.3 Žaloba na dorovnání (§390 ZOK v. §52 ZNP) 

 

Relevantní bude otázka, jakým způsobem mají postupovat vytěsňovaní akcionáři 

v případě nespokojenosti s výší protiplnění. Nevyvratitelné právní domněnka v §393 odst. 1 

ZOK implikuje bezpodmínečnost. Domáhání se práva na dorovnání ve smyslu § 390 ZOK je 

dle mě nemožné. V kontrapozici k mému názoru je nutné uvést například stanovisko 

kolektivu doc. Štenglové: 

„Závěr, že uplatnění práva na dorovnání podle §390 nepřichází s ohledem na 

nevyvratitelnou domněnku přiměřenosti protiplnění v úvahu, by bylo možné akceptovat pouze 

tehdy, jestliže právo vytěsněných vlastníků na přezkum přiměřenosti protiplnění bude 

zabezpečeno jinak. Za takové zajištění práva vytěsňovaných vlastníků však podle našeho 

názoru nelze považovat §50 odst. 4 a §52 ZNP či §329 odst. 3 ZOK, neboť vytěsněným 

vlastníkům účastnických cenných papírů, kteří nabídku převzetí neakceptovali, nedává právo 

                                                                                                                                                         
(zaměstnanců a členů orgánů společnosti, plánované změny podmínek zaměstnanosti nebo přesídlení a 

přemístění provozoven cílové společnosti). 



 

návrh na zahájení řízení podle §50 ZNP či §329 odst. 3 ZOK podat, popřípadě do takového 

řízení přistoupit a ovlivnit případně jeho výsledek.“
218

 

Jako protiargumentaci lze uvést skutečnost, že každý z potencionálně dotčených 

vlastníků účastnických cenných papírů si má střežit včasnost a řádnost ochrany svých práv 

(vigilantibus iura). Nelze taky opominout skutečnost, že takto extenzivní teleologická právní 

interpretace přesahuje jistojistě v mnohých ohledech záměr zákonodárce, který paradoxně 

mohl být dokonce i opačný (tedy cíleně omezit jakékoli potencionální opravné prostředky).  

Právní pojistkou je ve fázi následující po nabídce převzetí tzv. žaloba na dorovnání 

ve smyslu §52 ZNP. Pakliže se dojde ke vznesení této žaloby, soud není vázán dokonce ani 

rozhodnutím České národní banky o přiměřenosti výše protiplnění. Okolnost, že výše 

protiplnění při nabídce převzetí byla stanovena v rozporu s tímto zákonem, nezpůsobuje 

neplatnost smlouvy vzniklé přijetím nabídky převzetí. Její příjemce je však oprávněn domáhat 

se u soudu doplacení rozdílu mezi protiplněním uvedeným v nabídce převzetí a protiplněním 

podle § 43 ZPT.  

 

19.4.4 Druhá nevyvratitelná domněnka (§393 odst. 2 ZOK) 

 

Aplikovatelnost tohoto ustanovení je zúžena pouze na okruh squeeze-outů 

následujících po tzv. dobrovolných nabídkách převzetí. Pakliže hlavní akcionář nabyl 

účastnické cenné papíry v důsledku právě dobrovolné nabídky převzetí a to v souladu s §375 

ZOK, pak je takové protiplnění považováno za přiměřené. Jedná se o speciální právní úpravu 

se zákonem omezenými předpoklady a tudíž je aplikovatelnost obecných ustanovení ve 

smyslu §322 a násl. ZOK vyloučena). Tento druh nabídek převzetí není podroben žádnému 

zákonem požadovanému kontrolnímu procesu
219
; nedochází tedy k jakékoli reflexi 

přiměřenosti poskytovaného protiplnění.  

Konečné slovo, zda jde či nejde o přiměřené protiplnění, zde mají sami vlastníci 

účastnických cenných papírů, kteří musí protiplnění v rámci dobrovolné nabídky převzetí 

akceptovat s překročením zákonem stanovené hranice. Ta činí nejméně 90% základního 

kapitálu spojeného s hlasovacími právy obsaženými v nabídce a to v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí 
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 S výjimkou povinnosti dle §12 ZNP, která ukládá navrhovateli předložit návrh nabídkového dokumentu ČNB 

do 15 pracovních dnů od okamžiku vzniku oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 3 ZNP. ČNB může na žádost 

navrhovatele lhůtu podle tohoto odstavce prodloužit, nejvýše však o 30 pracovních dnů. 



 

(čl.15 odst.5). Toto předkladatelem (směrnice nepoužívá termín navrhovatel jako ZNP) 

navržené protiplnění je při překročení této hranice zákonnou domněnkou považováno za 

spravedlivé (směrnice nepoužívá termín přiměřené jako ZNP a ZOK)
220

. 

 

19.4.5 Nedodržení předpokladů §393 odst. 2 ZOK 

 

Absence řádného splnění zákonných podmínek stanovených v §393 odst. 2 ZOK 

po ukončení dobrovolné nabídky převzetí a současné přijetí usnesení pro zahájení nuceného 

výkupu účastnických cenných papírů na takto svolané valné hromadě by bylo postupem 

v rozporu se zákonem a z podnětu nespokojených akcionářů by mohlo být jak svolání valné 

hromady za těchto okolností, tak následné přijetí takového usnesení být soudně rozporováno. 

Toto by nastalo za předpokladu, že by hlavní akcionář využil nevyvratitelné právní domněnky 

dle §393 odst. 2 ZOK a doložil výši protiplnění podepřenou jen o vlastní zdůvodnění. Pokud 

však doloží výši protiplnění znaleckým posudkem jako při standardním procesu vytěsnění 

v souladu s §376 ZOK, nelze vůči jeho postupu ničeho namítat. 

Pokud se týká disputace na téma, zda vytěsněným akcionářům svědčí či nesvědčí 

právo na dorovnání ve smyslu §390 odst. 3 ZOK, opět se kloním k zápornému stanovisku. 

Budeme-li brát v potaz jejich možnost využít této soudní obrany, pak nelze hovořit jak 

v případu §393 odst. 1 ZOK (viz předchozí komentář) a stejně tak v případě §393 odst. 2 

ZOK o nevyvratitelných domněnkách. Mým stanoviskem je, že pokud vykazuje legislativa 

nedostatky takového charakteru, nesmí být formou nadstandardní interpretace e ratione legis 

dováděna ke kýženým cílem odpovídajícím potřebám spravedlivé společnosti, ale naopak má 

docházet k intenzivnímu tlaku ze strany odborné veřejnosti a soudů ke změně této legislativy 

přímo samotnými zákonodárci. 

 

19.4.6 Výjimka z obecné aplikace 1. domněnky  

 

Pokud není právo na zahájení nuceného výkupu účastnických cenných papírů ve 

smyslu §375 ZOK hlavním akcionářem uplatněno ve lhůtě 3 měsíců počínaje koncem 

závaznosti nabídky převzetí, nedojde k aplikaci tzv. 1. nevyvratitelné domněnky přiměřenosti 

protiplnění ve smyslu §393 odst. 1 ZOK. Po této lhůtě podaná žádost mu již znemožňuje 
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s hlasovacími právy) a 2) s těmito akciemi je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. 



 

doložit přiměřenost protiplnění výší protiplnění uvedenou v nabídkovém dokumentu. 

Nikterak to ale nevylučuje postup hlavního akcionáře v souladu se zákonnými předpoklady 

standardní procedury vytěsnění ve smyslu §375 a násl. ZOK. 

Bez povšimnutí nemůže zůstat skutečnost, že toto omezení se vztahuje pouze na §393 

odst. 1 ZNP a opomíjí §393 odst. 2 ZNP. „Máme za to, že s ohledem na výklad e ratione 

legis, jakož i eurokonformní výklad je nutné dovodit, že se §393 odst. 3 ZOK užije i na 

případy podle §392 odst. 2 ZOK, tedy i na dobrovolné nabídky převzetí.“
221

 Opětovně se 

osobně s touto nadstandardní interpretací absolutně neztotožňuji a odkazuji na výše uvedenou 

argumentaci o nutnosti změny standardní legislativní procedurou. 
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20 PRÁVO ODKUPU CENNÝCH PAPÍRŮ / FAIR EXIT 

 

Vykoupení účastnických cenných papírů je pouhým právem hlavního akcionáře. Praxe 

zaznamenala četné situace, kdy většinová pozice hlavního akcionáře je dostatečným zázemím 

pro ovládnutí společnosti a vytěsnění ve smyslu §375 a násl. ZOK jím není považováno za 

potřebné. "V situaci, kdy jeden z akcionářů dosáhne tak výrazného podílu na základním 

kapitálu a hlasovacích právech, že ostatní akcionáři pozbývají jakoukoliv reálnou možnost 

podílet se na řízení a rozhodování akciové společnosti a jejich postavení se fakticky zužuje na 

pouhé investory, přičemž ruku v ruce s tak výraznou koncentrací moci ve společnosti obvykle 

jde i snížení likvidity účastnických cenných papírů, lze považovat za spravedlivé, aby 

zbývajícícm vlastníkům účastnických cenných papírů byl umožněn odchod ze společnosti za 

rozumných podmínek (právo na fair exit)."
222

 Právě na tyto situace pamatuje závěrečné 

zákonné ustanovení v rámci vytěsnění - tedy §395 ZOK. 

 

20.1 Podstata sell-outu 

 

„Obvyklým a férovým doplňkem úpravy vytěsnění menšinových akcionářů je regulace 

práva minoritních akcionářů (případně ostatních vlastníků účastnických cenných papírů) 

požadovat, aby hlavní akcionář jejich akcie odkoupil (tzv. sell-out), v terminologii zákona o 

obchodních korporacích – právo odkupu - § 395).
223

“ Jedná se o korelaci postupu, kdy má 

hlavní akcionář při splnění zákonných podmínek právo požadovat, aby představenstvo cílené 

akciové společnosti svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod 

všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto hlavního akcionáře. Ostatní akcionáři 

mohou následně požadovat, aby jejich účastnické cenné papíry hlavní akcionář odkoupil 

postupem podle ustanovení tohoto zákona o povinném veřejném návrhu smlouvy.  

 

20.2 Právní úprava povinného veřejného návrhu 

 

 Právní úprava povinného veřejného návrhu smlouvy nás přenáší do ustanovení § 

327 a násl. zákona o obchodních korporacích. Povinný veřejný návrh smlouvy je veřejný 

návrh smlouvy učiněný navrhovatelem ke splnění zákonem uložené povinnosti odkoupit 
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účastnické cenné papíry. Výše protiplnění musí být přiměřená hodnotě účastnických cenných 

papírů, což navrhovatel doloží posudkem znalce. Doba závaznosti veřejného návrhu nesmí 

být kratší než 4 týdny
224

. Nebude-li pak návrh přijat do 15 pracovních dnů ode dne jeho 

doručení, může se oprávněný vlastník účastnických cenných papírů domáhat uzavření 

smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu újmy
225
. Pokud vlastníci účastnických cenných 

papírů, které byly předmětem veřejného návrhu smlouvy, neobdrželi nebo nemají podle 

smlouvy obdržet přiměřené protiplnění, mohou se dovolávat toho, aby jim navrhovatel 

protiplnění dorovnal. 

 

20.3 Sell-out u kótovaných účastnických cenných papírů 

 

 Pokud jsou účastnické cenné papíry předmětem povinného veřejného návrhu smlouvy 

a současně jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, pak předloží 

navrhovatel návrh takového veřejného návrhu smlouvy ČNB ke schválení a doloží 

přiměřenost výše protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír; znalecký posudek 

se následně nevyžaduje
226

.  

 Řízení před ČNB má v tomto případě několik potencionálních výsledků. ČNB 

může ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení veřejného návrhu smlouvy vydat 

rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy, nebo výzvu k odstranění vad návrhu 

včetně nedostatečného odůvodnění přiměřenosti protiplnění. Případné vydání rozhodnutí o 

zákazu učinit veřejný návrh smlouvy je prvním úkonem v řízení; účastníkem řízení před 

Českou národní bankou je pouze navrhovatel. Patnáctidenní lhůta přestává běžet dnem vydání 

výzvy k odstranění vad návrhu a neskončí dříve než 15 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty 

stanovené k odstranění vad návrhu.   

 Pokud pak navrhovatel nepředloží veřejný návrh smlouvy nebo odůvodnění výše 

navrženého protiplnění nebo v případě, že veřejný návrh smlouvy nadále vykazuje vady, 

Česká národní banka vydá rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy. Povinný 

veřejný návrh smlouvy lze učinit až poté, co marně uplyne lhůta pro vydání rozhodnutí o 

zákazu učinit tento veřejný návrh smlouvy, ledaže Česká národní banka před uplynutím lhůty 

oznámí navrhovateli, že ukončila přezkum. 
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Avšak pouze pokud navrhovatel jinak řádně odůvodní přiměřenost protiplnění. 



 

  



 

ZÁVĚR  

 

Pochybné diskuse vznášející se nad relevancí právní úpravy squeeze-outu vedené v 

českém podnikatelském prostředí od roku 2005 se ukázaly jako liché. Naopak již samotný 

legislativní proces spojený s novelou obchodního zákoníku z. č. 216/2005 Sb. ukázal, že 

zájem podnikatelské sféry na regelementaci tohoto institutu, je imanentní. Přítomnost nového 

institutu v právní úpravě však ne vždy musí nutně implikovat jeho kvalitu. Prvotní akcent byl 

v této práci kladen na individuální hodnocení jednotlivých ustanovení, jejich vzájemné 

provázanosti a vazbám na související zákonodárství. 

Nová právní úprava zákona o obchodních korporacích odstranila některé nejasnosti 

spojené především s výkladovou stránkou právních ustanovení. Zákonodárce nicméně 

doposud nedokázal řádně legislativně uchopit problematiku vymezení časových legislativních 

termínů – např. „bez zbytečného odkladu“, „měsíc vs. 30 dní“ a nepříliš velký posun lze 

bohužel spatřovat i v oblasti termínů „účastnických cenných papírů“ a „přiměřeného 

protiplnění“. K částečnému odstranění interpretační ambivalentnosti v období přítomnosti 

vytěsnění v české právní úpravě pak (i přes přetrvávající nedokonalost právní úpravy) nejvíce 

přispěl samotný zákonodárce, sekundárně doktrína a na posledním místě až jinak obvykle 

výrazně aktivní judikatura (jistou výjimku zde tvoří Pl. 56/05). 

Otázkou zůstává, proč praxí poměrně vytěžovaný segment legislativy týkající se 

vytěsnění není charakteristický postupným zpřesňováním sporných termínů, situací a jiných 

nejasností. Detailním rozborem legislativních návrhů, způsobu legislativních procesů, 

legislativních chyb a samotných právních úprav lze vysledovat v začátcích obrovskou roli 

podnikatelské lobby na pozadí, která kontinuálně ovlivňovala vývoj právní úpravy vytěsnění a 

to bohužel i v následných novelizacích. Dalším důvodem je fakt, že se spoustou nejasných 

právních kroků spojených se squeeze-outem přímo vypořádala praxe se značným a pozitivním 

přispěním advokátů. V neposlední řadě hraje roli i fakt, že četnost soudy řešených případů 

týkajících se vytěsnění je ve srovnání s jinými instituty spíše nízká. 

Odhlédneme-li od problémů teoreticko-právních jako je disputace týkající se 

aplikovatelnosti ustanovení Listiny základních práv a svobod (konkrétně článku 11) nebo zda 

jde o výlučně vertikální soukromoprávní vztah (viz. Pl. ÚS 56/05) a nezabýváme-li se 

řádností či přiměřeností protiplnění a příležitostně nejasnými právními termíny, nezbývá mi, 

než konstatovat, že efektivita právní úpravy vytěsnění je v našem právním prostředí 

uspokojivá. Na jedné straně byly v právní úpravě detekovány četné nedostatky, na straně 



 

druhé se s jejich existencí velice šikovně daří vypořádat adresátům těchto norem a to díky 

fundované (byť omezené) advokátní sféře specializující se v této právní oblasti. 

Iniciačním vytyčeným cílem bylo zhodnotit, které de lege ferendae úpravy by byly 

ku prospěchu znění de lege lata. Druhá kapitola této práce přináší výčet právních aspektů 

inovujících oblast squeeze-outu, které česká právní úprava plně opomíjí. Obecně platí, že 

jednou věcí je možnost inkorporace nových aspektů do nové právní úpravy a druhou je jejich 

vhodnost pro aktuální právní úpravu. V této kapitole pocházejí všechny právní „novoty“ z 

anglického a německého právního prostředí, tedy ze zemí, kde „vytěsnění“ jako právní institut 

má již několik desítek let hluboké kořeny. V těchto státech platily podmínky tržního prostředí 

nepřetržitě s výhradami takřka celé století; squeeze out zde procházel vývojem graduálním a 

konstantním reflektujíce potřeby trhu či zájmy zákonodárců na jeho regulaci. 

Druhou stranou mince je české právní prostředí poznamenané stigmatizací nejenom 

desítky let trvající centralizované ekonomiky, ale i ekonomickou tranzicí prostřednictvím 

několika vln privatizací s nepříliš uspokojivými výsledky ústícími v asymetrickou 

nekontrolovatelnou alokaci zdrojů. A do tohoto ne plně stabilního prostředí vstoupila roku 

2005 právní úprava vytěsnění. Samotná kvalita právní úpravy vyvolala diskuse nejenom 

odborné veřejnosti, ale v řádu měsíců i blízkých let došlo k četným novelizacím, nemluvě o 

tom, že i sám Ústavní soud našel potřebu odstranit některé z nejasností. 

Má úvaha směřuje čtenáře k tomu, že zasadit do českého podnikatelského prostředí 

spoustu právních novot spojených se squeeze-outem by mělo tři alternativní výsledky: V 

ideálním případě by vedlo k jeho absorpci a usu adresáty norem, v neutrálním případě k jeho 

ponechání bez využívání právní praxí anebo v případě negativním k jeho zneužívání právní 

praxí. S ohledem na to, že samotný institut vytěsnění potřeboval léta k ustálení a akceptaci ze 

strany podnikatelské veřejnosti, lze bez váhání vyslovit stejné pochybnosti i nad tím, jak by 

byly přijaty novoty s vytěsněním spojené po jejich inkorporaci do právně-podnikatelského 

prostředí, kde nemají historické kořeny a ani nejsou zatím opodstatněny potřebami 

podnikatelského prostředí.  

Snad jedinou relevantní a pro české právní prostředí aplikovatelnou novotou je 

posunutí tzv. rozhodné hranice v případě buy-outu a sell-outu na nižší hodnotu. Rozbor 

podpůrných argumentů ukázal, že tento krok přináší benefity do sféry jak hlavního akcionáře, 

tak minoritních akcionářů. V souladu s britskou soudní praxí by byl tento krok podmíněn 

aktem soudního přivolení. Hladina, na kterou by bylo nutné snížit hodnotu tzv. rozhodné 

hranice, je diskutabilní. Z mé strany lze pouze doporučit pro akademickou půdu počátek 

diskusí nad výhodami a nevýhodami s její inkorporací do právního řádu spojenými.  



 

Obeznámen s právní úpravou polskou, německou a anglickou mohu úhrnně 

konstatovat, že současná právní úprava je z hlediska potřeb praxe dostačující pro podmínky 

českého tržního prostředí. Obohacovat ji aktuálně nuceně o nové instituty nebo manipulovat 

se zákonnými hranicemi pro výkup či odkup akcií, by nemělo příliš smysl, neboť by to jistě 

bylo minimálně vytvoření dalšího prostředí pro pochybné transakce. Zde se odvolávám na již 

zmíněnou nepřipravenost české tržní ekonomiky na obdobné inovace.  

Dílčím cílem této práce, který vyplynul z potřeby se efektivně vypořádat s termínem 

„přiměřenost protiplnění“, bylo jeho co nejpřesnější vymezení nejenom po právní, ale i po 

ekonomické stránce. Ke konkrétním závěrům spojeným s právní stránkou a metodami 

výpočtu přiměřeného protiplnění, odkazuji na kapitoly osm a devět. Tuto závěrečnou část 

však věnuji postupu, který by se nedostatkům spojeným s její aplikací, do jisté míry vyhnul.  

Přiměřenost protiplnění je pojem nesmírně relativní. Aktuální i předchozí právní 

úprava káží bezpodmínečnou rovnost výkupových podmínek pro všechny akcionáře bez 

rozdílu. V reálném životě však pro každého akcionáře je přiměřená cena naprosto rozdílná. 

Někdo je ochoten akcii prodat za tu, jiný za onu cenu. Ke zvážení jest, zda by nebylo-li lepší 

oprávnit hlavního akcionáře v okamžiku, kdy překročí kýženou 90% hranici vlastnictví akcií, 

k tomu, aby se s každým jednotlivým minoritním akcionářem pokusil dohodnout na určité 

ceně, která by nebyla zveřejněna.  

Teprve až po skončení zákonem stanovené lhůty nebo po překročení zisku určitého 

procenta akcií by se přistoupilo k nucenému přechodu akcií. Takováto právní konstrukce je 

diskutabilní s ohledem na výraznou složitost a na fakt, nakolik by nevytvořila ještě vyšší tlak 

na minoritní akcionáře než stávající koncepce. Právně by bylo celkem snadné napadnout tento 

postup jako rozporný s právní kautelou rovného zacházení se všemi akcionáři. Naopak jejím 

hlavním benefitem je nepopiratelně alespoň částečné zohlednění požadavků minoritních 

akcionářů, nejenom nucená akceptace jednostranně diktované ceny. 

Pokud se týká mé úvodní ambice vytvořit obecnou právní část, je na čtenáři, aby 

zhodnotil její kvalitu. Můj myšlenkový postup se zde ubíral od nejzákladnějšího vymezení 

termínů „hlavního a minoritního akcionáře“ či „squeeze-outu“ až po komplexnější rozbory 

právních struktur jako „přechod vlastnického práva“ nebo „právo na dorovnání“. 

Tématice problematiky nabídky převzetí a veřejného návrhu v této práci byla 

věnována značná část, přestože s vytěsněním souvisí pouze nepřímo. Jak směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí tak Informace ČNB k 

oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných 

návrhů smlouvy a vytěsnění (Verze 1.0 - červenec 2010) obsahují souhrnné úpravy institutu 



 

vytěsnění, veřejné nabídky a nabídky převzetí. Navíc §393 ZOK upravuje vytěsnění 

následující po nabídce převzetí. 

Jsem toho názoru, že nelze abstrahovat od provázanosti jednotlivých institutů. Identická 

argumentace pak platí pro detailní definování tzv. „pověřených osob“ nebo např. při výkladu 

jednotlivých metod určení výše přiměřeného protiplnění. 

Jako poslední byť nepříliš viditelnou reflexí mé snahy o poskytnutí obecného nadhledu 

na tuto právní problematiku oproštěnou od restriktivního paradigmatu aktuální české 

legislativy jsou některé poznámky pod čarou či autorovi poznámky v textu, kterými se snaží 

poukázat na rozdílné názory či náhledy ostatních autorů, popřípadě diskrepance od jiných 

právních úprav. 

Cíl, který vykrystalizoval v souvislosti se zahraničními studijními pobyty, stipendii a 

konferencemi bylo vytvořit si možnost zpracovat několik prací shrnujících právní úpravu 

squeeze – outu v zahraničí. Jednalo se o stipendijní pobyt na Humboldtově univerzitě v 

Berlíně, kde mé tamní práci dozorovala paní Prof. Dr. Christine Windbichler LL. M. Nadále o 

studijní pobyt na Vídeňské univerzitě, kde byla zpracována nejrozsáhlejší práce pod sdíleným 

vedením Univ. – Prof. DDr. Rainer van Husen a již emeritního profesora a ikony tamní 

katedry obchodního a hospodářského práva Univ. - Prof. Dr. Josef Aicher.  

Anglický příspěvek srovnávající českou a anglickou právní úpravu byl prezentován na 

Hradeckých ekonomických dnech 2014 a vyšel ve sborníku s ISBN 978-80-7435-370-3 a byla 

mu nabídnuta publikace v indexovaném časopise American Journal (v době odevzdání této 

práce je přepracováván pro publikační účely). Závěrečný výtah z práva vytěsnění byl 

prezentován v rámci studia na právnické fakultě v Krasnoyarsku v Ruské federaci (jedná se 

soupis souhrnných rysů ruské právní úpravy squeeze-outu, který sice nedosahuje kvalit jeho 

německého nebo rakouského protějšku, přesto je pro tuto práci relevantním pramenem 

informací). 
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