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Autor zvolil pro svou rigorózní práci téma nuceného přechodu účastnických cenných papírů (nucené 
vytěsnění, squeeze-out). Jedná se o téma aktuální, které je dosud detailněji rozpracované pouze 
v komentářové literatuře. Přitom se jedná o problematiku, která má velkou praktickou relevanci a 
práce je proto využitelná rovněž v tomto směru.  

Práce je rozdělena netypicky na úvod (který spíše připomíná závěr) a cíle. První kapitola je věnována 
legislativní historii. V druhé kapitole je pojednáno o základních institutech úpravy. Tuto kapitolu 
považuji z převážné části za zbytečnou, neboť se jedná o popis bez zřejmého přínosu pro další výklad 
(viz např. pojednání o představenstvu či valné hromadě). Třetí kapitola vymezuje problematické 
aspekty squeeze-outu s tím, že je odkazováno na jiné kapitoly, kde je problematika řešena. Čtvrtá 
kapitola je věnována evropské úpravě nabídek převzetí. I zde je zbytečně mnoho místa věnováno 
popisu, který není pro další práci určující. Pátá kapitola se věnuje klíčovému nálezu Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 56/05. Následující kapitoly (6 – 20) pojednávají o realizaci vytěsnění a klíčových 
institutech této problematiky. Výsledky práce jsou shrnuty v závěru. 

Uvedené členění považuji za vyhovující. Výhradu ovšem mám k přílišné popisnosti některých kapitol 
(viz dále).  

Kladně je třeba hodnotit skutečnost, že se autor důkladně seznámil s úpravou squeeze-out v jiných 
právních řádech. Bohužel do práce se promítají takto získané znalosti jen minimálně. Popis institutů 
obvyklých v zahraničních právních úpravách a zhodnocení, zda takové instituty mají místo v českém 
právu či nikoliv (a proč), by bylo velmi přínosné pro akademickou i praktickou sféru. Rovněž je nutno 
ocenit autorovo úsilí pojmout problematiku i z ekonomického hlediska (součástí práce je podrobný 
výklad o výpočtu výše protiplnění, resp. postupu znalce a České národní banky), které je pro práci 
velmi přínosné.  

Největším nešvarem rigorózní práce je častý a opakující se popis (např. znění úpravy obchodního 
zákoníku, sumarizace podstaty squeeze-out obsažená v kapitole 2.1, text popisující cenné papíry a 
zaknihované cenné papíry a jejích třídění – 7.5, vymezení pověřené osoby, 11.2 apod.). Popisné 
pasáže jsou nadbytečné a pro informovaného čtenáře nemají význam. Práce je navíc zbytečně 
rozsáhlá a autorovi zbývá jen málo prostoru pro vlastní argumentaci a závěry, které by nicméně měly 
být těžištěm rigorózní práce. To je dobře patrné např. z popisu, jak postupovat v případě, že je 
schváleno vyšší plnění, než bylo navrhováno (s. 114), kde je uveden závěr (s nímž souhlasím), ale 
argumenty chybí. Rovněž bych ocenila bližší argumentaci pro a proti snížení potřebného podílu na 
základním kapitálu společnosti (autor zmiňuje 85 %) jako základním předpokladu pro realizaci 
vytěsnění, o kterém se autor zmiňuje. Obdobných míst lze v rigorózní práci najít celou řadu.  

V práci se vyskytují nepřesnosti. Např. cenné papíry se již nerozlišují podle podoby (s. 18, s. 62), 
kmenové akcie nejsou akcie nabývané za zvýhodněných podmínek zaměstnanci (s. 75), nesplacené 
akcie lze převádět výhradně podle ustanovení o postoupení smlouvy (s. 76), chybné používání pojmů 
zástavce (s. 129), zástavní právo nezaniká s ohledem na svůj akcesorický charakter, ale proto, že tak 
stanoví zákon (s. 130), zastavení akcií se do obchodního rejstříku nezapisuje (s. 131), lhůta uvedená 
v § 390 odst. 1 ZOK je lhůtou prekluzivní, nikoliv promlčecí (s. 147), obecně problematické rozlišování 
lhůt (s. 155) apod.  



Kladně hodnotím, že autor při zpracování práce využil i zahraniční literaturu. Citace jsou důsledné, 
často však chybí strana, na které se citovaný text nachází (např. s. 51, 61, 99, 117, 118). 

Z formálního hlediska lze vytknout občasné chyby (např. menšinový akcionáři, s. 26; interpunkce, 
např. s. 64) a kostrbaté formulace (např. s. 8 „Čas naštěstí obrátil účel tohoto právního institutu 
v ústrety právního pragmatismu a reálné aplikovatelnosti pro právní praxi.“). Věta by neměla začínat 
značkou paragrafu, tj. „§“ (např. s. 76, 133, 143), značkou paragrafu by neměl končit ani řádek (např. 
s. 143, 147). Rušivě působí ve vědeckých pracech neobvyklé vytučnění. Nedostatečná pozornost byla 
věnována poznámkám pod čarou, které jsou nejednotné (někdy začínají malým písmenem, na konci 
chybí tečka) a často jsou na jiné stránce než text, který na ně odkazuje (např. s. 88, 160).  

Na ústní obhajobě rigorózní práce navrhuji zabývat se následujícími oblastmi: 

 V souvislosti s pojednáním o právech kvalifikovaných akcionářů autor uvádí, že „Dochází 
k výraznému zasahování do jinak bezvýhradných rozhodovacích procesů spojených 
s manažerským směřováním společnosti, restrukturalizací nebo ovlivňováním vnitřních 
mechanismů společnosti.“ (s. 25). Prosím o vysvětlení.  

 Autor argumentuje, proč je účast menšinových akcionářů ve společnosti nežádoucí (s. 26 – 
27). Je možné najít důvody pro zachování menšiny ve společnosti? 

 Prosím o vysvětlení, zda je podle názoru autora možné vydat inominátní cenné papíry jakožto 
účastnické cenné papíry (s. 70). 

 Autor se zabývá umělým navyšováním základního kapitálu (s. 70). Není však dostatečnou 
ochranou právo na přednostní úpis akcií?  

 Je možné, aby návrh na určení výše protiplnění valné hromadě předkládal hlavní akcionář a 
nikoliv svolavatel (s. 87)? 

 Mohlo by vést porušení lhůty, v jaké je třeba svolat valnou hromadu (§ 377 odst. 1 ZOK), 
k prohlášení usnesení valné hromady za neplatné (s. 103)? 

 Je možné, aby se výše protiplnění odchylovala od závěrů znaleckého posudku či zdůvodnění 
výše protiplnění, popř. v jakém směru (s. 107)? 

 Autor uvádí, že „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.“ (s. 107). Platilo by to i v případě, 
že by hlavní akcionář nedosahoval stanoveného podílu na základním kapitálu a hlasovacích 
právech společnosti (§ 375 ZOK)? 

 Nemělo by právo na informace trvat po dobu, po jakou je možné uplatnit právo na dorovnání 
(s. 128)? 

 Prosím o vysvětlení tohoto tvrzení: „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.“ 
(s. 134). 

 Platí dohoda o výši narovnání pouze pro vlastníky účastnických cenných papírů, kteří své 
právo uplatnili včas, anebo i pro vlastníky, kteří je v tříměsíční lhůtě u hlavního akcionáře 
neuplatnili (s. 151)? 

 



Přes výše uvedené výtky jsem názoru, že autor prokazuje hlubší znalosti zkoumané problematiky a 

schopnost samostatně pracovat s textem zákona, odbornou literaturou a judikaturou a splňuje tak 

požadavky kladené na rigorózní práce. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě.    

 

V Praze dne 6. 12. 2014  
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