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Úvod 
 

Akciová společnost je jediným tuzemským druhem obchodní společnosti čistě 

kapitálové povahy. Díky své právní koncepci, kdy se pro vytvoření základního kapitálu 

předpokládá účast širokého okruhu zúčastněných subjektů, disponuje jako jediná 

neomezenou možností shromažďovat volný kapitál. K tomu dochází na základě 

vydávání akcií, jejichž souhrnná hodnota odpovídá základnímu kapitálu akciové 

společnosti.  

 Podle obchodního zákoníku mohla akciová společnost vydávat pouze dva druhy 

akcí – kmenové a prioritní.  Zákon o obchodních korporacích a družstvech (dále jen 

„zákon o obchodních korporacích“), inspirujíc se zahraničními úpravami,1 však v tomto 

ohledu zavedl neomezenou možnost akciové společnosti vydat nijak neurčený počet 

druhů akcií.  

 Ve své práci bych se ráda zaměřila na vývoj právní úpravy druhů akcií na území 

České republiky. Dále se pak budu věnovat samotné nové úpravě, charakteristice 

jednotlivých druhů, jež zákon o obchodních korporacích upravuje výslovně, avšak ještě 

důkladněji těm druhům akcií, jež zákonná demonstrativní úprava neobsahuje. Zejména 

v souvislosti s tímto bych ráda poukázala na některé nesoulady a mezery v právní 

úpravě, porovnala názory odborné literatury a předložila jejich možné řešení.  

V následujícím textu se tak zaobírám mimo jiné okruhem práv a povahou, jež 

lze do akcie inkorporovat, rozsahem jednotlivých oprávnění a jejich vzájemnými 

vztahy. 

Jak už jsem předeslala, autoři zákona o obchodních korporacích se inspirovali 

v zahraničí. Mezi státy se značně vyvinutou strukturou druhů akcií patří Velká Británie 

a Spojené státy americké. Závěrem se proto hodlám věnovat úpravě obsažené 

v britském zákoně o obchodních společnostech [Companies Act (2006)] a v americkém 

modelovém zákoně o korporacích [Revised Model Business Corporation Act (2002)] 

a nabídnout porovnání ve vztahu k české úpravě. 

 Cílem mé práce je nejen představit novou právní úpravu a její vývoj, ale 

především poukázat na její možná úskalí a zhodnotit jejich možné právní, popř. i jiné 

                                                 
1 HAVEL, Bohumil a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 
Ostrava: Sagit, 2012. s. 130. 
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následky, jakož i nabídnout srovnání se zahraniční právní úpravou zemí, kde je podobná 

úprava již dlouhodobě zavedena.  

 Doufám, že má práce alespoň skromným dílem přispěje k přiblížení vývoje 

druhů akcií a cestě, jež vedla k nové právní úpravě a zároveň představí jednotlivé 

otázky, které se mohou jevit jako ne zcela jasné. 

 

1. Pojem akcie a povaha práv s ní spojených 
 

1.1. Pojem cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru 
 

Abych se mohla věnovat tématu, jež je těžištěm této práce, dovolím si alespoň 

stručný exkurz, pokud jde o to, čím vlastně akcie je. Podle ustanovení § 256 odst. 1 

ZOK je akcie 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 zrušení společnosti s likvidací.  

 Vymezení akcie v zákoně o obchodních korporacích se téměř neliší od původní 

definice v obchodním zákoníku.2 Novinkou však je, že občanský zákoník v ustanovení 

§ 514 zavádí legální definici cenného papíru, která dosud v českém právním řádu 

chyběla a dovozovala se pouze v rámci právní doktríny a soudní praxe.3 Ve spojení 

s § 515 OZ4 tak dochází k opuštění demonstrativního výčtu cenných papírů v zákoně 

o cenných papírech5 a k zavedení tzv. nepojmenovaných cenných papírů. 

Cenným papírem se podle občanského zákoníku rozumí listina, se kterou je 

právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny 

uplatnit ani převést. Legální definice je přitom téměř doslovně opsána z čl. 945 

švýcarského obligačního zákona z roku 1911.6 Osobně mě poněkud překvapilo, že se 

zákonodárce v tomto ohledu neinspiroval nám bližší, slovenskou úpravou zákona 
                                                 
2Viz ustanovení § 155 ObchZ: „Akcie je cenným papírem, 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 zániku společnosti.“ 
3KOTÁSEK, Josef aj. Právo cenných papírů. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 9.  
4Viz ustanovení § 515 OZ : „Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými 
zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem 
spojeno, a údaj o emitentovi.“ 
5Viz ustanovení § 1 odst. 1 ZCP. 
6KOTÁSEK, Josef; Vlastimil PIHERA; Přemysl RABAN aj. Kurs obchodního práva: Právo cenných 
papírů. 5. vyd. Praha: Beck, 2009, s. 12. 
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č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch, který rovněž podává definici cenného papíru 

v ustanovení § 2 odst. 1,7 jež dle mého názoru lépe odpovídá realitě, kdy existují jednak 

listinné cenné papíry a jednak zaknihované cenné papíry, neboť neoperuje s pojmem 

„listina.“ 

Namísto toho česká legální definice výslovně obsahuje dva pojmové znaky 

cenného papíru, s nimiž dosud pracovala pouze teorie.8  Tedy že cenný papír je 

představován spojením hmotného substrátu a práv vyplývajících ze skripturního aktu 

v něm obsažených, přičemž tato práva se s ním převádějí i vykonávají. 

Jako zaknihovaný cenný papír pak ustanovení § 525 OZ vymezuje případ, kdy je 

cenný papír, tedy již zmíněný hmotný substrát, nahrazen zápisem do příslušné evidence, 

přičemž jej nelze převést jinak než změnou zápisu v této evidenci.  

Z materiálního hlediska se tedy v právním režimu zaknihovaného cenného 

papíru podle občanského zákoníku a podle zákona o cenných papírech příliš nemění. Je 

však potřeba mít na paměti, že podle nové právní úpravy se jedná o samostatný právní 

institut, který již nadále není podmnožinou cenného papíru, čímž dochází ke zrušení 

rozlišování podoby cenného papíru. 

 

1.2. Cenný papír jako věc v právním smyslu 
 

Novinkou je rovněž výslovné zařazení cenných papírů a zaknihovaných cenných 

papírů do kategorie věcí v právním smyslu. Před rekodifikací soukromého práva byl 

právní režim cenných papírů poněkud rozpolcený.9 Podle ustanovení zákona č. 40/1960 

Sb., občanského zákoníku nebyly cenné papíry chápány jako věci v právním smyslu, 

nýbrž jako jiné majetkové hodnoty.10  

                                                 
7Viz ustanovení § 2 odst. 1 slovenského ZCP: „Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom 
ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných 
zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči 
zákonom určeným osobám.“ 
8KOTÁSEK, Josef; Vlastimil PIHERA; Přemysl RABAN aj. Kurs obchodního práva: Právo cenných 
papírů. 5. vyd. Praha: Beck, 2009, s. 12. 
9 K tomu např. HUSTÁK, Zdeněk. Cenné papíry ve světle rekodifikace – poznámky k novému režimu. 
Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 13. 
10 V tomto směru občanský zákoník reflektoval to, co se dovozovalo pouze v rámci právní nauky. 
K tomuto tématu se vyjadřuje např. KOTÁSEK, Josef; Vlastimil PIHERA; Přemysl RABAN aj. Kurs 
obchodního práva: Právo cenných papírů. 5. vyd. Praha: Beck, 2009, s. 20. 
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K povaze akcie coby cenného papíru se vyjádřil Nejvyšší soud v rozhodnutí ze 

dne 9. 6. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2587/1999: „Akcie, stejně jako jiný cenný papír, není věcí 

ve smyslu ustanovení § 119 obč. zák.; lze ji charakterizovat jako specificko-majetkovou 

hodnotu, jejímž charakteristickým rysem je spojení práva s listinou (právo je v ní 

inkorporováno), která může být v zákonem stanovených případech nahrazena zápisem 

do zákonem stanovené evidence. Akcie pojmově má majetkovou hodnotu.“11 

Příčinou této teorie byla představa, že předmětem vlastnictví mohou být pouze 

hmotné věci, 12 mající kořeny ve 2. polovině 19. století v názorech Josepha Ungra 

a Antonína Randy.13 Navzdory zcela opačnému přístupu ABGB14 se tato teorie na 

našem území ujala a v rámci rekodifikace občanského práva v roce 1950 se stala 

součástí právního řádu. 15 

 Zákon o cenných papírech zakotvující zaknihované cenné papíry tak poprvé 

odmítl myšlenku cenných papírů jako věcí v právním smyslu, z čehož vzešly 

protichůdné názory právní nauky ohledně zařazení cenných papírů do systému věcí 

v právním smyslu.16 

Novela zákona o cenných papírech provedená zákonem č. 362/2002 Sb. pak 

doplnila ustanovení § 1 odst. 2, který nově stanovil, že na cenné papíry se analogicky 

použijí ustanovení o věcech movitých.17 

Občanský zákoník reaguje na výše uvedené rozpory tím, že považuje cenné 

papíry i zaknihované cenné papíry, a tedy i akcie, za věci v právním smyslu způsobilé 

být předmětem vlastnického práva,18 jelikož věcí v právním smyslu se podle § 489 OZ 

                                                 
11LASÁK, Jan; DĚDIČ, Jan. Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2012, s. 11. 
12RANDA, Antonín. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha : ASPI, 2008, s. 10. 
13ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost, systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha: Linde, 2000, s. 99. 
14 Viz ustanovení § 353 ABGB: „Všechno, co něčí jest, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, slovou jeho 
vlastnictví čili jmění.“  
15ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost, systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha: Linde, 2000, s. 99. 
16 HUSTÁK, Zdeněk. Cenné papíry ve světle rekodifikace – poznámky k novému režimu. 
Obchodněprávní revue, 2014, č. 1, s. 13. 
17KOTÁSEK, Josef; Vlastimil PIHERA; Přemysl RABAN aj. Kurs obchodního práva: Právo cenných 
papírů. 5. vyd. Praha: Beck, 2009, s. 21. 
18PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, Alexander J a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 2. Díl., s. 1189. 
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rozumí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Občanský zákoník také 

výslovně stanoví, že právo je věcí movitou19 a nehmotnou.20  

Listinná akcie a zaknihovaná akcie stojí tak vedle sebe jako dvě samostatné 

kategorie věcí (jež však zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 256 odst. 1 

souhrnně řadí pod pojem akcie), přičemž v případě zaknihované akcie se bude jednat 

o věc nehmotnou, zatímco u listinné akcie půjde o věc hmotnou.  

 

1.3.  Akcie jako nositel práva povinností akcionáře 
 

1.3.1. Právní povaha akcie 
 

Východiskem pro objasnění právní povahy akcie je její vymezení ve vztahu 

k základnímu kapitálu akciové společnosti. Obdobně jako obchodní zákoník, i zákon 

o obchodních korporacích stanoví, že základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií.21 Se zavedením možnosti vydávat kusové akcie sice odpadá nutnost stanovení 

jejich jmenovité hodnoty,22 avšak tato skutečnost nemá vliv na koncept akcie jakožto 

cenného papíru či zaknihovaného cenného papíru vyjadřujícího práva a povinnosti 

akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku.   

 Z výše uvedeného vyplývá, že akcie je podílnickým cenným papírem či 

zaknihovaným cenným papírem, na který lze pohlížet ve třech rovinách: 

 

1. Akcie jako část základního kapitálu 

2. Akcie jako nositel akcionářských práv a povinností 

3. Akcie jako osvědčení společnického vztahu akcionáře k akciové 

společnosti.23 

 

                                                 
19Viz ustanovení § 498 odst. 2 OZ: „Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou 
movité.“ 
20Viz ustanovení § 496 odst. 2 OZ: „Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci 
bez hmotné podstaty.“ 
21Viz ustanovení § 243 odst. 1 ZOK. 
22Viz ustanovení § 257 odst. 1 ZOK. 
23KOTÁSEK, Josef; Vlastimil PIHERA; Přemysl RABAN aj. Kurs obchodního práva: právo cenných 
papírů. 5. vyd. Praha: Beck, 2009, s. 77. 
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Pro další výklad má význam především druhé hledisko. S ohledem na téma 

diplomové práce se však v následujících odstavcích budu zabývat pouze akcionářskými 

právy, jelikož prakticky nejdůležitější povinností akcionáře dle zákona o obchodních 

korporacích je splacení emisního kurzu akcie.24 

 

1.3.2. Práva akcionáře 
 

 Akcie vyjadřuje podíl akcionáře v akciové společnosti. V  návaznosti na 

obecnou úpravu podílu25  pak lze i na akcii aplikovat rozlišení jeho kvalitativní 

a kvantitativní stránky.   

 Kvalitativní stránku představují všechna majetková a nemajetková práva 

a povinnosti vtělené do akcie. Charakteristickým rysem kvalitativního vyjádření podílu 

je pak nedílnost těchto práv a povinností jako jednoho celku, souhrnně nazývána jako 

princip celistvosti akcie, zakotvený v § 281 odst. 1 ZOK. Výjimku představují 

samostatně převoditelná práva, jež zákon o obchodních korporacích stanoví v § 281 

odst. 2 demonstrativně. Je tedy otázkou, zda můžeme hovořit o principu celistvosti 

akcie i nadále. 

 Kvantitativní stránka je pak definována výší a hodnotou podílu. Pro akciovou 

společnost je typická tzv. pluralita podílů, kdy jedna akcie představuje jeden podíl, 

v důsledku čehož se míra účasti akcionáře na společnosti odvíjí od celkového počtu jím 

vlastněných akcií. Příslušná úprava zákona o obchodních korporacích je však 

dispozitivního charakteru, a záleží tedy na stanovách společnosti, zda nestanoví úpravu 

odchylnou. 

 V důsledku zavedení kusových akcií však už pro stanovení celkové velikosti 

a hodnoty obchodního podílu akcionáře není podstatným kritériem souhrn jmenovitých 

hodnot jím držených akcií. Míra účasti se odvíjí od poměru akcií, jež má akcionář ve 

vlastnictví, vůči základnímu kapitálu akciové společnosti.26 Vydá-li akciová společnost 

                                                 
24PELIKÁNOVÁ, Irena aj. Obchodní právo. 1. díl. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 
50. 
25Viz ustanovení § 31 a násl. ZOK. 
26PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 2. Díl. s. 1203. 
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kusové akcie, rozhodným pak bude poměr počtu akcií ve vlastnictví akcionáře 

k celkovému počtu vydaných akcií. 

 

1.3.3. Nejdůležitější majetková a nemajetková práva 
  

 Ač práva akcionářů lze rozlišovat na základě různých hledisek, pro další 

pojednání je tím nejdůležitějším dělení na práva majetková, vyplývající ze skutečnosti, 

že akcionáři vnesli do společnosti vklad, a nemajetková, vyjadřující účast akcionáře na 

řízení společnosti.27 Ač zákon mnohá z práv výslovně upravuje, jejich výčet v zákoně 

není taxativní28 a ani následující výklad si neklade za cíl obsáhnout všechna práva 

náležející akcionářům, nýbrž představit pouze ta stěžejní, jež mají přímou návaznost na 

právní úpravu druhů akcií. 

 Mezi nejvýznamnější majetková práva patří právo podílet se na zisku 

společnosti,29 které bývá hlavním motivem vstupu akcionáře od akciové společnosti. 

K  jeho realizaci dochází výplatou dividend v případě akcionářů či tantiém v případě 

členů představenstva, dozorčí rady či správní rady za podmínky, že akciová společnost 

generuje zisk a jeho rozdělení schválila valná hromada.  

 Dále se mezi majetková práva řadí všechna ta, jež umožňují akcionáři uchovat si 

svou pozici ve společnosti při zvyšování základního kapitálu – např. právo na 

přednostní úpis nových akcií či přednostní právo na získání vyměnitelných nebo 

prioritních dluhopisů.30 

 Druhým významným právem je pak právo na podíl na likvidačním zůstatku, 

jestliže dochází ke zrušení akciové společnosti s likvidací.31 

 Jako nemajetková práva se označují ta, která umožňují akcionáři podílet se na 

řízení společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami akciové společnosti. 

                                                 
27
ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl, Praha: ASPI, 206, s. 157. 

28DĚDIČ, Jan; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o cenných papírech. Komentář. 1. Vydání. Praha, C.H. Beck 
1997, s. 3. 
29Viz ustanovení § 348 odst. 1 ZOK. 
30PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 2. díl. s. 1188. 
31Viz ustanovení § 37 a násl. ZOK. 
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Jedním z charakteristických rysů těchto práv je nemožnost vykonávat je nezávisle na 

ostatních akcionářích. Z tohoto důvodu také bývají nazývána jako práva vespolná.32 

 Tato práva bývají často redukována na účast a hlasování na valné hromadě, které 

je sice stěžejním, nikoli však jediným důležitým právem nemajetkové povahy, ačkoli 

další práva se od něj odvíjejí.33 

 Takovými jsou právo být informován o svolání valné hromady, právo žádat 

vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy na jednání valné hromady či právo 

dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady.   

 Všechna práva spojená s akcií jsou právy soukromými. Žádná veřejná práva 

nemohou být do akcie vtělena (například právo podnikat v určitém oboru, které vzniká 

v důsledku vydání průkazu živnostenského oprávnění příslušným živnostenským 

úřadem).34  

 

2. Druhy akcií 
 

2.1. Pojem „druh akcie“ 
 

Jelikož tématem této práce je problematika druhů akcií, je třeba nejdřív vymezit, 

co se vlastně za druh akcie považuje. Obchodní zákoník tento pojem blíže 

nevysvětloval, v teorii se tedy ustálil názor, že druhem akcie se rozumí akcie, s nimiž je 

spojeno určité právo, které tyto akcie odlišuje od akcií s jinými právy nebo se jedná 

o akcie, s nimiž naopak žádná zvláštní práva spojena nejsou.35 

V této souvislosti poukazuje Karel Eliáš na obecnou povahu akcie: „A č platí, že 

akcie reprezentuje jako cenný papír jeden právní institut, platí současně i to, že se jedná 

o právní institut obecný, který zahrnuje různé druhy akcií. Pro tyto jednotlivé druhy je 

typické, že určitou skupinu akcií charakterizují zvláštní oprávnění nebo zvláštní 

omezení, popř. oboje.“ 36 

                                                 
32
ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl, Praha: ASPI, 206, s. 158. 

33ELIÁŠ, Karel, Miroslava BARTOŠÍKOVÁ a Jarmila POKORNÁ. Kurs obchodního práva: právnické 
osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: Beck, 2005, s. 322. 
34
ČERNÁ, Stanislava: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl, Praha: ASPI, 2006, s. 117. 

35KŘÍŽ, Radim. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně 
o obchodních společnostech a družstvech. Obchodně právní revue. 2013. č. 4, s. 110. 
36ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost. Praha : Linde Praha, a.s., 2000, s. 118. 
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Podobně Jan Dědič uvádí, že „o zvláštní druh akcie jde tehdy, jsou-li s určitými 

akciemi spojena jiná akcionářská práva než s akciemi jinými.“37 

K potvrzení toho, co do 1. 1. 2014 dovozovala pouze právní nauka, došlo 

v zákoně o obchodních korporacích, jehož § 276 odst. 1 stanoví: „Akcie se zvláštními 

právy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh. Akcie, se kterými není 

spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové.“ 

Ačkoli lze kladně hodnotit snahu zákonodárce legislativně zakotvit tento pojem, 

zákonné vymezení se zcela nekryje s tím teoretickým. Jak poukazuje Radim Kříž,38 

z dikce zákona vyplývá, že druhem akcie jsou pouze ty akcie, s nimiž jsou spojena 

zvláštní práva. Naopak kmenové akcie, s nimiž žádná zvláštní práva spojena nejsou, by 

pak netvořily druh akcií. Tento výklad se však jeví jako nelogický. Z ustanovení § 259 

odst. 2 ZOK totiž výkladem a contrario lze dovodit, že i kmenové akcie jsou druhem 

akcií. De lege ferenda proto Kříž navrhuje z dotčeného ustanovení vypustit, že druhem 

akcie je „akcie se zvláštními právy“.39 

Osobně souhlasím s tím, že zákonná definice druhu akcií se může zdát poněkud 

zavádějící a jako vhodnější by se tak mohla jevit např. legální definice inspirovaná 

britským zákonem o obchodních společnostech z roku 2006 (Companies Act), podle níž 

jeden druh akcie představují ty akcie, jejichž obsah práv je shodný.40 Jelikož však lze 

uvedený nedostatek překlenout výkladem, nemyslím, že by tato nepřesnost měla pro 

praxi takový význam, aby odůvodňovala novelu zákonného textu. 

 

2.2. Vznik a vývoj druhů akcií 
 

Podle právní teorie je druh akcie určen rozsahem a charakterem práv, jež jsou 

s akcií spojena.41 Současná právní úprava je poměrně volná a nabízí široké spektrum 

variací, co se týče práv inkorporovaných do akcií. Cesta k této relativně volné právní 

úpravě však nějakou dobu trvala. 

                                                 
37DĚDIČ, Jan a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. vydání. Díl II. Praha : POLYGLON Praha, 2002, s. 
1418. 
38KŘÍŽ, Radim. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně 
o obchodních společnostech a družstvech. Obchodně právní revue. 2013. č. 4, s. 110. 
39Op. cit. sub. 38, s. 110. 
40 Viz ustanovení § 629 odst. 1 zákona o obchodních společnostech z roku 2006. 
41KOTÁSEK, Josef; Vlastimil PIHERA; Přemysl RABAN aj. Kurs obchodního práva: právo cenných 
papírů. 5. vyd. Praha: Beck, 2009, s. 110. 
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Původně totiž akciové společnosti vydávaly pouze jeden druh akcií, tzv. akcie 

kmenové, s nimiž nebyla spojena žádná zvláštní práva. Tyto akcie se typicky 

vyznačovaly vysokou nominální hodnotou, která však bývala jen málokdy zcela 

splacena.42 

Ačkoli tedy již samotná právní koncepce akciové společnosti umožňovala 

shromažďování kapitálu od široké veřejnosti, až hospodářská praxe, kdy v důsledku 

nárůstu zájmu menších akcionářů v 2. pol. 19. století došlo k vydávání většího počtu 

akcií o nižším nominálu, který se obvykle povedlo splatit v podstatně větší výši než 

doposud, měla za následek, že akciové společnosti začaly vydávat i jiné než kmenové 

akcie.43 

Právě možnost relativně jistého pravidelného zisku byla pro tento druh 

akcionářů atraktivní.  Na druhou stranu se však odmítali podílet na řízení společnosti.44 

Získávání kapitálu od subjektů vně společnosti však nebylo jediným motivem 

pro modifikaci práv vtělených do akcií. Rovněž zachování vlivu na chod společnosti 

bylo důvodem pro další úpravu inkorporovaných práv, a to konkrétně práv hlasovacích. 

Společnosti začaly vydávat akcie s větším počtem hlasů, jež si ponechali v držení 

zakladatelé společnosti. Na rozdíl od akcií, jež s sebou nesly pouze jeden hlas, tyto 

akcie nebývaly umisťovány k obchodování na burze, takže nehrozilo, že by chod 

společnosti ovládnul někdo cizí. 

Zájem na získání dalšího kapitálu měly ovšem i samotné společnosti, přičemž 

zvýšení základního kapitálu se jevilo jako výhodnější způsob financování než 

financování na základě úvěru, který by musela akciová společnost splácet.45 A aby 

společnost nalákala investory, potřebovala zatraktivnit nově vydávané akcie oproti těm 

dosavadním. Toho docílila pomocí inkorporace přednostních práv do takto vydaných 

akcií.  

Ostatní druhy se tedy vyvinuly jako modifikace kmenových akcií, jež byly pod 

tlakem hospodářských okolností legalizovány, čímž byl poskytnut prostor pro vydávání 

dalších druhů akcií.46 

                                                 
42FARRAR, H, John; HANNIGAN, Brenda. Farrar’s Company Law. 4. Edition. London : Butterworths, 
1998, s. 226. 
43 Op. cit. sub. 42, s. 226. 
44 Op. cit. sub. 42, s. 229. 
45 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. Praha: ASPI, 2006, s. 143. 
46 Op. cit. sub. 45, s. 143. 
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2.3. Druhy akcií na území ČR před rokem 1989  
 

První úpravu druhů akcií na našem území přinesl Všeobecný obchodní zákoník 

vydaný pod č. 1/1863 ř. z., upravující akciovou společnost ve třetím titulu druhé 

knihy.47 

Úprava akciové společnosti byla poměrně stručná a její rozšíření přinesl tzv. 

akciový regulativ z 20. září 1899. Význam akciové společnosti pro ekonomiku státu 

způsobil, že si stát vyhradil podstatný vliv na akciové společnosti. Ke každému založení 

i změně stanov se vyžadovalo schválení státu.48 Současně však došlo k posílení právní 

jistoty v důsledku celkového zkvalitnění právní úpravy. 

Ta připouštěla, že obsah práv spojených s akciemi nemusel být u všech akcií 

totožný. Rozlišovaly se akcie prioritní a kmenové, kdy s prioritními mohlo být spojeno 

právo na větší podíl na čistém zisku (nejvýše však 5% jmenovité hodnoty prioritních 

akcií) nebo na přebytku jmění při likvidaci. Některé prioritní akcie pak akcionářům 

zaručovaly, že v letech, kdy společnost dosáhla zisku, musela vyplatit dividendu i za 

roky, kdy jej nedosáhla. Konkrétní práva přiřazená k prioritním akciím musela být 

vymezena stanovami společnosti. Prioritní akcie mohly představovat nejvýše dvě třetiny 

základního kapitálu.49 

Recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. byla rakouská právní úprava na území Čech 

převzata a přetrvala až do roku 1950, kdy ji nahradil zákon č. 243/1949 Sb., 

o akciových společnostech. Tato úprava sice nezakazovala zakládání akciových 

společností fyzickými osobami, avšak v praxi k tomu docházelo pouze v oblasti 

zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. K emisi akcií v těchto 

společnostech nedocházelo. K nahrazení tohoto zákona moderní úpravou došlo až 

v roce 1990.50 

 

2.4. Druhy akcií na území ČR po roce 1989 
 

                                                 
47PELIKÁNOVÁ, Irena aj. Obchodní právo. 1. díl. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 
47. 
48MALOVSKÝ – WENIG, Arnošt. Příručka obchodního práva. 1. vydání. Praha: Československý 
kompas v Praze, 1947, s. 256. 
49Op. cit. sub. 48, s. 319. 
50 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. Praha: ASPI, 2006, s. 29. 
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O návrat ke kvalitní právní úpravě akciového práva se pokusil zákon č. 104/1990 

Sb., o akciových společnostech, který nabyl účinnosti 1. května 1990. Oproti pozdější 

úpravě akcií byl o poznání liberálnější, konkrétně v případě druhů akcií se neomezoval 

pouze na ty, jež povolí zákon, ale umožnil, aby si akciová společnost sama ve stanovách 

určila, jaké druhy akcií chce vydávat.51 

 Zákon pak výslovně upravoval prioritní a zaměstnanecké akcie, a dokonce 

i akcie úrokové, s nimiž bylo spojeno právo na vyplácení úroků ze jmenovité hodnoty, 

jehož výše byla uvedena na akcii, bez ohledu na to, zda společnost vytvořila zisk či 

nikoli.52 

 Mnohá z jeho ustanovení převzal obchodní zákoník, který zákon o akciových 

společnostech nahradil s účinností od 1. ledna 1992. Ustanovení § 159 odst. 2 ObchZ 

jednoznačně zakázalo úrokové akcie. Kmenové, prioritní a zaměstnanecké akcie patřily 

mezi ty, jež obchodní zákoník výslovně zmiňoval a jejichž vydávání umožňoval. Otázka 

vydávání jiných druhů akcií než těch upravených v obchodním zákoníku ale nebyla 

zcela jasná. To změnila novela obchodního zákoníku č. 591/1992 Sb. doplňující § 155 

ObchZ o ustanovení výslovně zakazující vydávání jiných než zákonem upravených 

druhů akcií. 53 

 Jediným druhem akcií upravených mimo obchodní zákoník byly tzv. zlaté akcie. 

Zákon č. 210/1993 Sb., který doplňoval tzv. zákon o velké privatizaci č. 92/1991 Sb., 

o podmínkách převodu majetku státu pak v návaznosti na privatizační proces zakotvil 

akcie se zvláštními hlasovacími právy, která bylo možné uplatňovat pouze, byl-li 

akcionářem Fond národního majetku ČR nebo Pozemkový fond. Fond národního 

majetku byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006. Tímto dnem 

zanikla i zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného se zlatými 

akciemi.54 

 Za účinnosti obchodního zákoníku pak došlo novelou č. 370/2000 Sb. i ke 

zrušení zaměstnaneckých akcií a jejich nahrazení možností zaměstnanců nabývat akcie 

za zvýhodněných podmínek. 

                                                 
51ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost, systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha: Linde, 2000, s. 118. 
52PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 2. 
Díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 1266. 
53Viz ustanovení § 155 odst. 7 věta třetí ObchZ: „Jiné druhy akcií, než které upravuje zákon, nesmějí být 
vydávány.“ 
54
ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. Praha: ASPI, 2006, s. 149. 
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 Podrobnější výklad právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku bude 

poskytnut v následující části, a to zejména s důrazem na akcie kmenové, prioritní 

a zaměstnanecké. Tzv. zlaté akcie zmíním jen pro úplnost.  

 

2.5. Druhy akcií v obchodním zákoníku 
 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, právní úprava druhů akcií v obchodním 

zákoníku nebyla nijak rozsáhlá a obsahovala pouze základní druhy, s nimiž se lze běžně 

setkat. Jakékoli jejich modifikace však připuštěny nebyly. 

 

2.5.1. Kmenové akcie 
 

Obchodní zákoník vymezoval kmenové akcie negativně jako akcie, s nimiž 

nejsou spojena žádná zvláštní práva.55  Jinými slovy, v kmenové akcii nejsou 

inkorporována jiná práva, než ta která zákon běžně s akcií spojuje. Z tohoto důvodu ani 

obchodní zákoník nepožadoval výslovné označení takových akcií jako „kmenových“. 

 

2.5.2. Prioritní akcie 
 

Jak už jejich označení napovídá, prioritní, přednostní či také privilegované akcie 

se naopak vyznačují tím, že svému vlastníku nabízejí oproti akciím kmenovým něco 

navíc.  

Touto výhodou bývá majetkové právo na přednostní dividendu nebo přednostní 

podíl na likvidačním zůstatku či obojí. Skutečnost, že ustanovení § 159 odst. 1 ObchZ 

umožňoval kumulaci obou zmíněných výhod, vyplývá z gramatického výkladu, neboť 

spojka „nebo“ je zde použita v poměru slučovacím.56 

 Přednostní právo na dividendu přitom může mí několikero podob. Buď může mít 

akcionář právo na vyšší dividendu, než jaká připadá vlastníkům jiných druhů akcií 

v závislosti na jmenovitých hodnotách jejich akcií nebo se jedná o právo zajišťující 

výplatu dividendy i v případě, že valná hromada o rozdělení zisku (který i v tomto 
                                                 
55Viz ustanovení § 155 odst. 6 věta druhá ObchZ. 
56PELIKÁNOVÁ, I. in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: § 56-260. 2. přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 644. 
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případě musí být generován) nerozhodne, případně může být akcionář vlastnící prioritní 

akcie oprávněn čerpat obě výhody současně. 

 Pelikánová pak uvádí, že v závislosti na tom, jaká přednostní práva byla 

s prioritními akciemi spojena a zda šlo o akcie s hlasovacím právem, lze podle různých 

kombinací těchto práv rozlišit různé podtypy těchto akcií, např.: 

• Prioritní akcie s přednostním právem na dividendu a bez hlasovacího práva 

• Prioritní akcie s přednostním právem na dividendu i na podíl na likvidačním 

zůstatku a bez hlasovacího práva 

• Prioritní akcie s přednostním právem na dividendu a bez omezení hlasovacího 

práva 

• Prioritní akcie s přednostním právem na podíl na likvidačním zůstatku a bez 

omezení hlasovacího práva 

• Prioritní akcie s přednostním právem na dividendu i na podíl na likvidačním 

zůstatku a bez omezení hlasovacího práva.57 

Eliáš pak dodává, že patrně mohou existovat ještě další podtypy, než výše 

uvedené.58 Konkrétní příklady však již neudává, avšak v zásadě by mohlo jít o různé 

variace výše uvedeného, přičemž by mohlo například záležet, zda přednostní právo na 

zisku spočívá ve vyšší dividendě či pouze právu na její přednostní výplatu. Totéž by 

platilo i o likvidačním zůstatku. 

Na rozdíl od zahraničních úprav však podobné varianty prioritních akcií nebyly 

nikdy v kontextu českého práva chápány jako samostatné druhy akcií. 

 Prioritní akcie mohly být vydávány už při vzniku akciové společnosti, ale jejich 

vznik je možný rovněž na základě přeměny z kmenových akcií. Souhrn jmenovitých 

hodnot prioritních akcií mohl tvořit nejvýše jednu polovinu základního kapitálu.  

Tato hranice byla stanovena relativně vysoko, neboť vydávání prioritních akcií 

nepředstavovalo ve srovnání s dříve vydávanými zaměstnaneckými akciemi riziko 

fiktivního základního kapitálu.59 

                                                 
57 PELIKÁNOVÁ, I. in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: § 56-260. 2. přeprac. 
a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 644. 
58ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost. Praha : Linde Praha, a.s., 2000, s. 120. 
59PELIKÁNOVÁ, I. in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: § 56-260. 2. přeprac.  
a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 645. 
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 Rozsah a druh přednostních práv s nimi spojených musel být určen ve 

stanovách akciové společnosti, přičemž nebylo možné vydat prioritní akcie, aniž by 

s nimi alespoň jedno ze stanovených práv nebylo spojeno.60 

Rovněž mohlo být stanoveno, že s prioritními akciemi není spojeno právo 

hlasovat na valné hromadě,61 což lze chápat jako protiváhu výhod, které vlastnictví 

prioritních akcií poskytuje. Jednalo se o dispozitivní ustanovení, tedy pokud stanovy 

prioritní akcie jako „němé“ nekonstruovaly, byli jejich vlastníci oprávněni hlasovat na 

valné hromadě jako akcionáři vlastnící pouze akcie kmenové. 

Co se týče vyloučení hlasovacího práva, obchodní zákoník jej koncipoval jako 

podmíněné. Jestliže valná hromada rozhodla, že nebudou vypláceny dividendy nebo 

pokud nastalo prodlení s vyplacením prioritní dividendy, hlasovací právo ožilo 

a akcionář byl oprávněn jej vykonávat ode dne následujícího po dni, kdy předmětná 

skutečnost nastala, až do dne, kdy valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy či 

vyplatila dříve schválenou dividendu, přičemž na valné hromadě přijímající tato 

rozhodnutí byli akcionáři ještě oprávněni hlasovat. Hlasovací právo rovněž ožívalo, 

jestliže zákon vyžadoval hlasování na valné hromadě dle druhů akcií.62 Tak tomu bylo 

například u změn výše základního kapitálu. 

Přednostní právo na likvidačním zůstatku zakotvila až novela č. 142/1996. Sb. 

Stejně jako u dividendy, se toto právo může vztahovat k větší výši likvidačního 

zůstatku, než jaká připadá na kmenovou akcii nebo ke zvýhodněnému pořadí, v jakém 

je prioritní akcionář oprávněn likvidační zůstatek obdržet.63 

Stejná novela rovněž zrušila další omezení vztahující se na prioritní akcionáře, 

a to omezení či vyloučení práva na přednostní úpis akcií při zvyšování základního 

kapitálu.64 

Prioritní akcie někdy bývají v teorii připodobňovány k obligacím,65 jelikož pro 

akcionáře představují výhodnější zhodnocení jejich investic než akcie kmenové. 

S ohledem na skutečnost, že často bývají koncipovány jako akcie bez hlasovacího 

                                                 
60Op. cit. sub. 59, s. 645. 
61Viz ustanovení § 159 odst. 3 věta první ObchZ.  
62DĚDIČ, Jan; Ivana ŠTENGLOVÁ; Radim KŘÍŽ aj. Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2012, s. 114. 
63 PELIKÁNOVÁ, I. in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: § 56-260. 2. přeprac. 
a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 644. 
64ELIÁŠ, Karel.  Akciová společnost. Praha : Linde Praha, a.s., 2000, s. 120. 
65Op. cit. sub. 64, s. 122. 
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práva, dá se předpokládat, že tím, čím jsou pro akcionáře zajímavé, není možnost 

podílet se na řízení společnosti, ale právě jejich výnosnost. Z tohoto hlediska jsou tedy 

vhodným způsobem, jak může společnost získat finanční zdroje, aniž by se vystavila 

riziku ovládnutí.    

 

2.5.3. Zaměstnanecké akcie a zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci 
 

Zaměstnanecké akcie znala česká úprava akciového práva od účinnosti 

obchodního zákoníku až do 1. ledna 2001, kdy nabyla účinnosti novela č. 370/2000 Sb. 

harmonizující českou úpravu s evropskými právními předpisy. Zaměstnanecké akcie se 

tak ex lege přeměnily na akcie kmenové. 

 Zaměstnanecké akcie mohli nabývat pouze zaměstnanci akciové společnosti 

nebo zaměstnanci, kteří již odešli do důchodu. Akcie zněly pouze na jméno a mohly být 

převáděny pouze mezi zaměstnanci či bývalými zaměstnanci společnosti.66  Tato 

skutečnost se však mohla negativně odrazit na zájmu zaměstnanců na ekonomické 

prosperitě společnosti. Na druhou stranu, pokud společnost dosáhla vyššího zisku 

k rozdělení, dal se předpokládat i růst dividend ze zaměstnaneckých akcií. 

Stanovy mohly určit, že s tímto druhem akcií je spojeno právo odkupu ze strany 

akciové společnosti. Jak se ukázalo, právě povinnost odkupu mohla představovat pro 

společnost významnou finanční zátěž, a to zejména v situaci, kdy v důsledku 

nepříznivých hospodářských výsledků byla nucena propouštět část svých 

zaměstnanců.67 

 Zakotvení zaměstnaneckých akcií jako zvláštního druhu akcií bylo v evropském 

kontextu spíše výjimkou. V souladu s tzv. druhou směrnicí68 došlo k jejich nahrazení 

možností zaměstnanců nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek, 

připouští-li to stanovy akciové společnosti.69 Tato možnost se vztahuje jak na akcie 

kmenové, tak prioritní.  

                                                 
66ŽÁČEK, Vladimír, KRATOCHVÍL, Jaroslav. Akciová společnost, společnost s r.o. a jiné obchodní 
společnosti. 1. vydání. Praha : Management Press, 1992, s. 29. 
67 ČERNÁ, Stanislava. Akciová společnost in PLÍVA, Stanislav. a kol.: Změny v obchodním právu. 
Dotisk 1. vydání. Praha: Nakladatelství Orac, s.r.o., 2003, s. 57. 
68Druhá směrnice Rady (77/91/EHS) ze dne 13. 12.1976. 
69Viz ustanovení § 158 ObchZ. 
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 Zaměstnanci mohli nabývat akcie buď na základě jejich upsání při zvyšování 

základního kapitálu, nebo na základě koupě již vydaných akcií. Zvýhodněním je pak 

skutečnost, že se nevyžaduje, aby zaměstnanci splatili celý emisní kurz akcie nebo 

plnou kupní cenu. Tento rozdíl kryje společnost z vlastních zdrojů. Zákonodárce pak 

stanovil limit zvýhodnění tak, že souhrn zaměstnanci nesplacených částí emisního kurzu 

nebo kupních cen nesmí převyšovat 5 % základního kapitálu v době, kdy se o jejich 

upsání či prodeji rozhoduje.70 

 Při skončení pracovního poměru zaměstnanci nejsou povinni akcie vracet. 

Jestliže se jich chtěli zbavit, museli pro ně najít kupce. Tato skutečnost měla sloužit 

k podnícení zájmu zaměstnanců na prosperitě společnosti a tím i zájmu kupujících o její 

akcie.  

 

2.5.4. Zlaté akcie 
 

Zákon č. 210/1993 Sb., kterým se měnil zákon č. 92/1991 Sb., upravoval do 

31. 12. 2005 možnost vydávat akcie se zvláštními hlasovacími právy, někdy 

označované jako tzv. zlaté akcie.71 Článek IV. bod 2. citovaného zákona stanovil: „Pro 

účely zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, mohou 

stanovy akciové společnosti založené Fondem nebo Pozemkovým fondem České 

republiky určit akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, která 

lze uplatňovat pouze za předpokladu, že majitelem těchto akcií je Fond nebo Pozemkový 

fond České republiky. Akcie se zvláštními právy státu spojenými s výkonem hlasovacího 

práva vydané do dne účinnosti tohoto zákona se považují za akcie podle předchozí 

věty.“ 

 Zvláštní práva spojená s těmito akciemi se týkala výhradně hlasování na valné 

hromadě, např. práva veta. Uplatnit je mohly pouze Fond národního majetku České 

republiky a Pozemkový fond České republiky. Došlo-li k převodu těchto akcií na jinou 

osobu, došlo prakticky ke změně druhu akcie, neboť nabyvatel nebyl oprávněn zvláštní 

hlasovací práva uplatnit. Zlaté akcie byly zrušeny zákonem č. 179/2005 Sb., kterým se 

                                                 
70 Viz ustanovení § 158 odst. 2 ObchZ. 
71DĚDIČ, Jan. Jsou přípustné akcie se zvláštními hlasovacími právy? Obchodní právo, 1994, č. 3, s. 8.  
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mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku 

České republiky.72 

 

2.5.5. Zákaz úrokových akcií 
 

Obchodní zákoník výslovně stanovil zákaz vydávání akcií, s nimiž je spojeno 

právo na určitý úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti.73 Zakotvení 

tohoto zákazu je pozůstatkem předchozí právní úpravy akciového práva v českém 

právním řádu, kdy zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech umožnil vydávání 

akcií, s nimiž spojoval úrok ze jmenovité hodnoty akcií podle úrokové sazby uvedené 

na akcii, a to i v případě, že společnost za daný rok nevytvořila žádný zisk. Dále 

akcionářům náleželo právo na dividendu, jež přesahovala výši úroků.74 

Vlastníci úrokových akcií pozbyli tato práva dnem účinnosti obchodního 

zákoníku.75 

Zákazem vydávání úrokových akcií dochází k realizaci pravidla, podle něhož je 

akcionář oprávněn obdržet od společnosti plnění, jen vytvořila-li zisk a valná hromada 

rozhodne o jeho rozdělení. V opačném případě by hrozilo snižování majetku 

společnosti, jež by mohlo dospět až k ohrožení základního kapitálu.76 

 

3. Druhy akcií v zákoně o obchodních korporacích 

 

Změny, jichž v důsledku rekodifikace soukromého práva doznala úprava 

akciového práva, se dotkly i právní úpravy druhů akcií. Nová úprava je mnohem 

liberálnější a poskytuje akciové společnosti větší prostor pro uspořádání vlastních 

poměrů, než měla doposud.  

                                                 
72
ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. Praha: ASPI, 2006, s. 149.  

73 Viz ustanovení § 159 odst. 2 ObchZ. 
74 PELIKÁNOVÁ, I. in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: § 56-260. 2. přeprac. 
a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 533. 
75DĚDIČ, Jan; Ivana ŠTENGLOVÁ; Radim KŘÍŽ aj. Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2012, s. 113. 
76 PELIKÁNOVÁ, I. in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: § 56-260. 2. přeprac. 
a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 645. 
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Základním východiskem je přitom zrušení numerus clausus, pokud jde o druhy 

akcií, jež mohla akciová společnost vydávat. S účinností od 1. ledna 2014 se totiž 

akciová společnost nemusí omezovat pouze na akcie kmenové a akcie prioritní, nýbrž 

může vydávat i jiné, zákonem výslovně neupravené druhy akcií, s nimiž spojí další 

zvláštní práva. 

 Při vytváření druhů akcií je potřeba respektovat zásadu totožného zacházení se 

všemi akcionáři.77 Je zakázáno jednání, které by znevýhodňovalo jakéhokoli akcionáře 

vůči jiným akcionářům nebo vůči akciové společnosti samotné. K takovému jednání se 

podle § 244 ZOK nepřihlíží. Tato zásada se v úpravě druhů akcií odráží v pravidle, že 

s jedním druhem akcií jsou spojena stejná práva.78 Právní postavení akcionářů se může 

tedy lišit do té míry, do jaké se liší obsah práv spojený s jednotlivými druhy akcií.  

 Skutečnost, že s akcií lze spojit jistá práva, vyplývá již ze samotné pojmové 

charakteristiky akcie coby účastnického cenného papíru či zaknihovaného cenného 

papíru, kdy majetková účast akcionáře na akciové společnosti je představována právě 

akcionářskými právy. Protikladem práv jsou ovšem určité povinnosti. Zabýváme-li se 

tedy tím, jaká práva lze do akcie vtělit a vytvořit tak nový druh akcie, nelze si nepoložit 

otázku, zda lze modifikovat i povinnosti akcionáře.   

Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, je potřeba si předně říci, zda 

vlastnictví akcie předpokládá pouze výkon akcionářských práv nebo akcionáře 

i k něčemu i zavazuje. Jsou-li s akcií spojeny určité povinnosti, vystupují spíše jako 

doplněk práv akcionáře. Jako nejvýznamnější povinnost akcionáře lze chápat povinnost 

splatit emisní kurz ve stanovené lhůtě. Její splnění je však podmínkou pro to, aby se 

vůbec dotyčná osoba akcionářem stala a mohla vykonávat práva spojená s akcií. 

Nejedná se tudíž o povinnost, jež by sama o sobě vyplývala z vlastnictví akcie.  

Za pomoci uvedeného příkladu lze dojít k závěru, že povinnosti samy o sobě 

nemohou být přidávány do souhrnu práv a povinností představujících účast akcionáře na 

akciové společnosti. Tím méně opodstatněný by se pak jevil i závěr, kdy by bylo 

umožněno vytvářet druhy akcií založené právě na povinnostech, a nikoli na právech. 

  

                                                 
77Viz ustanovení § 244 odst. 1 ZOK. 
78Viz ustanovení § 276 odst. 1 věta první ZOK. 
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3.1. Kmenové akcie 
 

Negativní vymezení kmenových akcií z obchodního zákoníku zůstalo nedotčeno 

a zákonodárce jej ponechal i v zákoně o obchodních korporacích.79  Kmenovými 

akciemi se tedy rozumí akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní akcionářská práva. 

Jinými slovy obsahují všechna běžná práva spojená s akcií, aniž by došlo k jakékoli 

jejich modifikaci. 

 

3.2. Prioritní akcie 
 

Stejně jako obchodní zákoník i zákon o obchodních korporacích výslovně uvádí 

prioritní akcie, a to v ustanovení § 278 a násl. ZOK. Jejich vymezení zůstává téměř 

stejné jako doposud – jedná se o akcie, s nimiž může být spojeno přednostní právo 

týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku (popř. obojí).80 Nová úprava 

do definice pouze doplnila přednostní právo na vlastních zdrojích společnosti.81 

Prioritní akcie jsou vydávány bez hlasovacího práva, neurčí-li stanovy jinak.82 

Uplatní se tedy přesně opačná koncepce, než jakou znal obchodní zákoník, kdy prioritní 

akcie obsahovaly hlasovací právo, jež mohly stanovy akciové společnosti vyloučit. 

Zákon o obchodních korporacích stanoví opačnou možnost pouze dispozitivně. 

Rovněž se výrazně změnil poměr, v němž bude možné prioritní akcie vydat. 

Dřívější souhrnná jmenovitá hodnota prioritních akcií nesměla překročit 50 % 

základního kapitálu.83 Ačkoli zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby souhrnná 

jmenovitá hodnota prioritních akcií tvořila až 90 % základního kapitálu, musí se jednat 

pouze o prioritní akcie, jimž stanovy nepřiznaly hlasovací právo.84 

Absence hlasovacího práva je tak protiváhou přednostních práv „prioritních“ 

akcionářů a zároveň zbylým akcionářům kompenzuje užší rozsah (v porovnání 

s prioritními akciemi) akcionářských práv tím, že vliv na dění ve společnosti ponechává 

                                                 
79Viz ustanovení § 276 odst. 1 věta druhá ZOK. 
80ŠTENGLOVÁ, I. in ŠTENGLOVÁ Ivana, PLÍVA, Stanislav, TOMSA, Miloš a kol.: Obchodní 
zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha . C.H. Beck, 2009, s. 494. 
81 Viz ustanovení § 278 odst. 1 ZOK. 
82 Viz ustanovení § 278 odst. 2 ZOK. 
83 Viz ustanovení §159 odst. 1 ObchZ. 
84 Viz ustanovení § 279 ZOK. 
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pouze jim, přičemž možnost tohoto vlivu se s posunutím na 90 % hranici podstatně 

zvýšila. 

 Úprava „ožití“ hlasovacího práva v případě nevyplacení podílu na zisku či při 

prodlení s jeho vyplacením je obdobná jako v obchodním zákoníku. 

 Ne všechny akciové společnosti však mohou vydávat prioritní akcie. Tato 

možnost je dle § 4 odst. 3 zákona č. 14/1994 Sb., o penzijním připojištění upřena 

penzijním fondům a podle § 101 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu rovněž centrálnímu depozitáři.  

Zvláštní úpravu ohledně prioritních akcií pak obsahuje § 20 odst. 2 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, podle něhož banky sice mohou vydávat prioritní akcie, avšak 

za žádných okolností s nimi nelze spojovat hlasovací právo, a to ani v případě, že zákon 

o obchodních korporacích stanoví v určitých situacích odlišný postup. 

 

3.2.1. Prioritní akcie jako akcie se zvláštními právy? 
 

Vrátíme-li se k zákonnému vymezení prioritních akcií, s ohledem na ustanovení 

§ 155 odst. 7 ObchZ bylo možné dovodit, že pokud společnost vydala prioritní akcie, 

musel být obsah jejich přednostních práv u všech takových akcií totožný a nebylo tak 

možné vydat různé poddruhy prioritních akcií. Smyslem takové úpravy bylo zakázat 

diskriminaci akcionářů spočívající v tom, že by uvnitř jednoho druhu akcií docházelo 

k další diferenciaci práv jejich vlastníků.85 

Z ustanovení § 276 odst. 1 ZOK však vyplývá, že existuje kategorie „akcií se 

zvláštními právy“ a v rámci té podle obsahu práv spojených s akciemi rozlišujeme 

jednotlivé druhy akcií, přičemž z ničeho nelze dovodit, že by společnost nemohla tyto 

různé druhy akcií se zvláštními právy vydávat souběžně. Společné těmto akciím tudíž 

bude to, že půjde o akcie s přednostními právy, nebude se však jednat o akcie 

zastupitelné.86 

Je otázkou, zda prioritní akcie mají být vnímány jako samostatný druh akcií tak, 

jak tomu bylo podle úpravy obchodního zákoníku, či jako akcie se zvláštními právy, 

jejichž obsah je však konkrétně určen zákonem, přičemž k druhé možnosti dle mého 
                                                 
85
ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, s. 142. 

86 PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 2. 
Díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 1272. 
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mínění přispívá skutečnost, že ustanovení § 278 ZOK, jež výslovně prioritní akcie 

upravuje, bylo zařazeno až za obecnou úpravu akcií se zvláštními právy.  

Zatímco úprava v obchodním zákoníku obsahovala dualismus kmenové akcie – 

prioritní akcie, z dikce § 276 ZOK vyplývá, že se mnohem spíše jedná o dualismus 

kmenové akcie – akcie se zvláštními právy. 

 Nadto již ze samotné definice prioritní akcie lze dovodit, že práva s ní spojená 

lze vnímat jako konkretizaci a možnou variantu onoho „rozdílného podílu na zisku či 

likvidačním zůstatku“, jak o něm hovoří § 276 odst. 3 ZOK.  

Pakliže však mají být prioritní akcie druhem stojícím vedle akcií se zvláštními 

právy, pravděpodobně se bude dál uplatňovat výše uvedená praxe zavedená za účinnosti 

obchodního zákoníku a akciová společnost bude moci vydat pouze jeden druh 

prioritních akcií. 

 

3.2.2. Prioritní akcie a další práva 
 

V případě, že by tedy prioritní akcie představovaly jedenu z možných variant 

akcií se zvláštními právy, nelze si nepoložit otázku, zda k prioritním akciím lze přidávat 

další práva. Jak již bylo řečeno, za účinnosti předchozí úpravy nic takového nebylo 

možné. Nyní tato možnost dle mého názoru závisí na tom, kam prioritní akcie zařadíme 

po systematické stránce.  

Pakliže přistoupíme na to, že prioritní akcie představují akcie se zvláštními 

právy, jejichž obsah je však stanoven zákonem, bude se na ně vztahovat možnost 

vydávat je doplněné o další zvláštní práva, než jaká jim přisuzuje zákon, dle uvážení 

akciové společnosti. 

Obdobný závěr samozřejmě lze učinit samozřejmě i bez toho, aniž bychom se 

zabývali systematickým umístěním úpravy prioritních akcií. Avšak v případě, kdy 

budeme chápat prioritní akcie jako samostatný druh, a nikoli jako subkategorii akcií se 

zvláštními právy, domnívám se, že zde není dáno vodítko, jež by vůbec opodstatňovalo 

úvahu, jež by vedla k odchýlení se od zavedené praxe, neboť ani předchozí úprava 

výslovně nevylučovala možnost přidat prioritním akciím další zvláštní práva. 

O tom, zda s prioritními akciemi lze spojit i jiná, „zvláštní“, práva, a zda tedy 

může akciová společnost vydat více druhů prioritních akcií, se v teorii objevují jak 
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názory ve prospěch tohoto tvrzení, tak názory opačné. Kříž se kloní spíše k záporné 

odpovědi s tím, že v případě přidání dalších zvláštních práv prioritním akciím by došlo 

k popření jejich zákonného vymezení dle § 278 ZOK.87 

Naopak Radan Marek a Václav Ježek tuto možnost připouštějí s tím, že 

z ustanovení zákona nevyplývá, že by taková praxe nebyla uskutečnitelná a tedy lze 

vydat i více druhů prioritních akcií.88 V obou případech však je zdůrazněno, že konečné 

rozhodnutí bude záviset na judikatuře. 

Dle mého názoru je přípustné, aby akciová společnost spojila s prioritní akcií 

další zvláštní práva ve smyslu § 276 ZOK. Zároveň však v případě přidávání dalších 

práv prioritním akciím je potřeba zachovat vymezení prioritní akcie z ustanovení § 278 

odst. 1 ZOK, tedy bez ohledu na to, jaká další práva mají být v prioritní akcii obsažena, 

vždy s ní musí být spojeno přednostní právo na podíl na zisku, likvidačním zůstatku či 

na vlastních zdrojích. 

Definici prioritních akcií by tak bylo možné chápat pouze jako vymezení toho, 

co je společné všem prioritním akciím. Jelikož zákon hovoří, co se týče vtělených práv, 

o „prioritních akciích“ přeci jen podrobněji než o „akciích se zvláštními právy“, akciová 

společnost by tak musela být při případné modifikaci akcionářských práv prioritních 

akcií obzvláště opatrná, aby dostála všem zákonným omezením. 

Odpověď tedy závisí na tom, zda budeme vycházet z názoru, že prioritní akcie je 

samostatným druhem akcie, kdy vtělování dalších zvláštních práv by bylo teoreticky 

možné pouze za předpokladu, že všechny prioritní akcie vydané akciovou společností 

budou obsahovat totožná práva, nebo uzavřeme, že prioritní akcie jsou akciemi se 

zvláštními právy, a tedy s nimi mohou být spojována i další zvláštní práva než ta, jež 

přísluší prioritním akciím. Není přitom nutné, aby všechny akcie mající práva dle § 278 

ZOK obsahovala tatáž zvláštní práva, čímž by docházelo k diferenciaci mezi prioritními 

akciemi. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že společnost může vydat jednak prioritní 

akcie, z nichž všechny budou naplňovat požadavek ustanovení § 278 odst. 1 ZOK, 

přičemž s některými může být spojeno například pouze právo na přednostní dividendu 

                                                 
87KŘÍŽ, Radim. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně 
o obchodních společnostech a družstvech. Obchodně právní revue. 2013. č. 4, s. 110. 
88MAREK, Radan; JEŽEK, Václav. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 6. 
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a s jinými zase pouze právo na přednostní likvidační zůstatek. Zároveň však k těmto 

variacím mohou být přidána další práva dle stanov společnosti. V praxi se tak mohou 

objevit různé „poddruhy“ prioritních akcií jako je tomu například ve Velké Británii či 

USA. 

 

3.3. Zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci dle zákona o 

obchodních korporacích 

 

Z důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích je patrné, že 

zákonodárce chápe jako druh akcií i ty akcie, jež jsou vydávány akciovou společností 

jejím zaměstnancům za zvýhodněných podmínek.89 Domnívám se však, že takové 

zařazení není koncepčně zcela správné, neboť vybočuje z pojetí druhu akcie. 

Dané ustanovení nezakládá pravidlo, dle něhož by se akcie vydávané 

zaměstnancům měly z materiálního hlediska co do obsahu inkorporovaných práv lišit od 

jiných akcií, jež společnost vydá. Pojetí takových akcií jako samostatného druhu se pak 

zakládá pouze na tom, kdo se stane vlastníkem akcie – zda zaměstnanec či jiná osoba.  

Tyto akcie by sice mohly představovat samostatný druh, avšak jen za 

předpokladu, že stanovy s nimi spojí práva, jež nebudou příslušet akciím jiných 

akcionářů, nikoli však jen z titulu toho, kdo se stane jejich vlastníkem. 

Svůj názor opírám rovněž o systematické zařazení této úpravy do § 258 ZOK, 

čili ještě před úpravu druhů akcií v zákoně o obchodních korporacích. 

Zákon o obchodních korporacích přebírá koncepci z obchodního zákoníku 

s výjimkou pětiprocentní hranice coby omezení pro množství takto vydaných akcií. 

Jako důvod uvádí důvodová zpráva skutečnost, že takovéto omezení Druhá směrnice 

nezná a dále zdůrazňuje, že není věcí zákonné úpravy, ale orgánů společnosti, aby 

rozhodly o výši, do níž budou takové akcie vydávány.90 Napříště tedy bude záležet na 

ustanovení stanov společnosti, v jaké výši stanoví maximální hranici či zda vůbec tak 

učiní. 

                                                 
89HAVEL, Bohumil a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 
Ostrava : Sagit. 1. vydání, 2012. s. 130. 
90 HAVEL, Bohumil a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 
Ostrava : Sagit. 1. vydání, 2012. s. 130. 
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 Další novinkou je rozšíření možnosti nabývat akcie společnosti, v níž jsou 

zaměstnanci zaměstnáni, ale i akcie společností s ní propojených.91 Z nového znění 

příslušného ustanovení lze rovněž dovodit, že se nadále již neuplatní pravidlo, kdy 

společnost mohla zaměstnancům prodat akcie se slevou, jen jednalo-li se o akcie určené 

k nabývání zaměstnanci.  

Zákon o obchodních korporacích totiž hovoří obecně o nabývání za jiných 

zvýhodněných podmínek, jestliže by případný rozdíl mezi splacenou částí emisního 

kurzu a cenou nebo rozdíl mezi emisním kurzem byl pokryt ze zdrojů společnosti. 

Uvedené zvýhodněné podmínky však zákonodárce dále nerozvádí. Zaměstnanci by tak 

mohli nabývat i akcie určené původně k jinému účelu.92 

 

3.4. Akcie se zvláštními právy 
 

Jak jsem již nastínila výše, dle mého názoru zákon o obchodních korporacích na 

rozdíl od předchozí úpravy už nestaví na roveň kmenové a prioritní akcie (ačkoli 

výslovná úprava prioritních akcií nechybí ani v zákonu o obchodních korporacích), ale 

jako určitý protiklad ke kmenovým akciím uvádí akcie se zvláštními právy. 

 Zatímco koncept kmenových akcií se nijak nezměnil a stále se jedná o akcie, 

jimž zákon nepřiznává žádná jiná, zvláštní práva, než jaká jsou obvykle s akciemi 

spojována, v případě akcií se zvláštními právy zákonodárce přináší do českého 

akciového práva úpravu, která na našem území dříve nepůsobila. Došlo tak 

k odstoupení od taxativního výčtu druhů akcií, jež se do našeho právního řádu dostala 

pod vlivem německého práva.93 

 Inspirace v zahraničí je nepochybná, neboť většina evropských států počítá 

s několikero druhy akcií.94 

 Liberálnost nové úpravy nespočívá pouze ve zrušení omezení, co se druhů akcií 

týče, ale rovněž ve skutečnosti, že zákon stanoví pouze demonstrativně, jaká jsou ona 

                                                 
91Viz ustanovení § 258 odst. 1 ZOK. 
92 PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 2. 
Díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 1207.   
93 VYBÍRAL P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1398. 
94 PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 2. 
Díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 1267. 
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zvláštní práva, jež mohou být s akcií spojena.95 Z koncepce celé právní úpravy druhů 

akcií lze pak dovodit, že tato práva by měla být svým obsahem speciální vůči těm, která 

jsou inkorporována do akcií kmenových. 

Co se týče zvláštních práv, jež lze inkorporovat do akcie, zákon o obchodních 

korporacích tak výslovně uvádí pouze právo na rozdílný, pevný či podřízený podíl na 

zisku či na likvidačním zůstatku a dále možnost spojit s akcií rozdílnou váhu hlasů ve 

srovnání s akciemi kmenovými.96 Přestože zákon výše uvedená zvláštní práva jmenuje, 

dále s nimi nepracuje. Konkrétní vymezení jejich obsahu je tak ponecháno na stanovách 

akciové společnosti.  

Ačkoli se domnívám, že do této skupiny akcií lze řadit i prioritní akcie, 

vzhledem k výše uvedenému rozboru jejich právní úpravy se v dalším textu budu 

věnovat jiným druhům akcií se zvláštními právy, než jsou akcie prioritní. 

 

3.4.1. Povaha zvláštních práv vtělených do akcií 
 
 Ačkoli by se mohlo zdát, že v důsledku liberalizace právní úpravy lze do akcie 

vtělit jakákoli práva, není to tak docela pravda. Petr Čech poukazuje na skutečnost, že 

definičním znakem akcie je souhrn účastnických práv akcionáře, a tudíž lze dovodit, že 

i práva inkorporována do akcie, musí svou povahou být právy akcionáře, jež se váží ke 

konkrétní akciové společnosti.97 

Ke stejnému názoru se kloní i Jarmila Pokorná, když shrnuje, že obsahem akcií 

se zvláštními právy budou různé kombinace výnosových práv a práva podílet se 

nařízení společnosti a jejich různé kvantifikace.98 Přitom nelze opomenout, že suma 

práv akcionáře je dána konstantně, čili jestliže u jednoho druhu akcií práva přidáme, 

jinde se musí projevit jejich úbytek.99 

Na možnost opačného výkladu poukazuje Marek s Ježkem, když správně 

podotýkají, že zákon v tomto ohledu bližší kritéria neobsahuje a teoreticky by tak 

nemělo nic bránit tomu, aby s akcií byla spojena i „neakcionářská“ práva, např. právo 
                                                 
95 VYBÍRAL P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1398. 
96Viz ustanovení § 276 odst. 3 ZOK. 
97
ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 36. 

98POKORNÁ, J. in KOTÁSEK, Josef a kol. Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 
8. 
99
ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 36. 
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na rekreaci ve firemním zařízení či na slevu v podnikové prodejně. Jako argument pro 

tento závěr nabízejí skutečnost, že to umožňuje smluvní svoboda. Zároveň ovšem 

připouští, že by taková práva vtělená do listiny mohla být chápána spíše jako 

nepojmenovaný cenný papír než jako specifický druh akcie.100 

Důraz na smluvní svobodu klade i Petr Kuhn, když dovozuje, že omezení 

okruhu práv pouze na ta související s účastí ve společnosti, není v souladu ani s textem 

zákona, ani se smluvní podstatou akciové společnosti coby obchodní korporace.101 

Zákon totiž i na jiných místech dává společníkům možnost stanovit si práva 

a povinnosti. Konkrétně tak zákonodárce činí např. v § 97 nebo § 135 ZOK.  

Zákon tedy sám předpokládá otevřenost obligace vzniklé ze společenské 

smlouvy a tedy i otevřenost práv a povinností společníka v obchodní korporaci. Účast 

společníka v obchodní korporaci pak zakládá vždy společenská smlouva a dle Kuhna je 

tedy obhajitelný závěr, že je věcí společníků, jaká práva a povinnosti si mezi sebou 

dohodnou, přičemž nelze opomenout, že dohodnutá práva a povinnosti by neměla být 

v rozporu s funkčností korporace jako celku.102 I v tomto pojetí se však uplatní omezení 

v podobě zákazu ujednání odporujících zákonu a dobrým mravům. 

Ve prospěch smluvní svobody se vyjadřuje i Štenglová, ačkoli dodává, že 

přidávání dalších nikoli akcionářských práv by mělo být opodstatněné účelem takových 

ujednání.103 

Petr Vybíral k tomu zdůrazňuje, že není důvod, proč by zákon o obchodních 

korporacích měl být vykládán jinak, než jak uvádí Štenglová, neboť zákaz přidávání 

práv nesouvisejících s účastí ve společnosti není v zákoně stanoven ani jej nelze 

z žádného ustanovení dovodit.104 

Osobně se přikláním k Čechovu názoru, že zvláštními právy by měla být pouze 

práva související s účastí akcionáře v akciové společnosti. Charakter účasti akcionáře 

vymezuje jednak zákon a jednak stanovy. A ač obsah stanov závisí na vůli akcionářů, 

domnívám se, že jimi nelze obcházet či popírat charakter akcie coby účastnického 
                                                 
100MAREK, Radan; JEŽEK, Václav. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 7. 
101 KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, Ivana; Bohumil HAVEL; František CILEČEK aj. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 469. 
102 Op. cit. sub. 101, s. 469. 
103KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, Ivana; Bohumil HAVEL; František CILEČEK aj. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 469. 
104 VYBÍRAL, P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1404. 
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cenného papíru. V opačném případě by totiž teoreticky mohla nastat situace, kdy by 

akcie obsahovala různá zvláštní práva, která by však svou povahou neměla s těmi 

akcionářskými co do činění a akcie by byla akcií pouze svým názvem, nikoli však po 

materiální stránce.  

Pokud by akciová společnost chtěla vydávat cenné papíry s právy, jež nelze 

zařadit mezi ta akcionářská, občanský zákoník jí k tomu dává možnost skrze úpravu 

nepojmenovaných cenných papírů. 

Ačkoli připouštím, že se jedná o poněkud absurdní příklad, je na něm dle mého 

názoru patrné, že nelze za akcii považovat jakýkoli instrument jen proto, že nese 

příslušné označení, ale je potřeba mít na paměti především materiální stránku pojmu. 

A  tu v tomto případě tvoří právě práva uvedená v ustanovení § 256 ZOK. Nicméně 

bude záviset na judikatuře, k jakému výkladu se přikloní. 

Je zřejmé, že rekodifikace přinesla značnou variabilitu, která umožní 

akcionářům přizpůsobit akciovou strukturu společnosti přesně jejím aktuálním 

potřebám. Teoreticky by dokonce bylo možné vydat tolik druhů akcií, kolik je jejich 

počet, jak upozorňují Marek a Ježek.105 

 

3.4.2. Zásada rovného zacházení jako omezení volnosti vydávat různé 
druhy akcií 

 
 Jako další omezení lze chápat zásadu rovného zacházení s akcionáři zakotvenou 

v § 244 odst. 2 ZOK. Jedná se o speciální ustanovení vůči § 212 odst. 1 OZ, jež stanoví 

zákaz korporaci bezdůvodně zvýhodňovat jakéhokoli svého člena. Tento korektiv však 

nelze chápat absolutně ve vztahu ke všem akcionářům společnosti. 

Zásada rovného zacházení může být aplikována pouze, jsou-li dány shodné 

podmínky pro všechny dotčené osoby. Jak shrnuje Vybíral, korektiv rovného zacházení 

lze vztáhnout na případy, kdy se jedná o akcionáře vlastnící stejný druh akcií. 

K porušení zákazu tak nemůže dojít, jestliže půjde o akcionáře, z nichž každý vlastní 

jiný druh akcií s odlišným okruhem inkorporovaných práv.106 

                                                 
105MAREK, Radan, JEŽEK, Václav. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 6. 
106VYBÍRAL, P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1400. 
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 Na podporu výše uvedeného názoru hovoří skutečnost, že zákon o obchodních 

korporacích umožňuje společnosti, aby si sama stanovila, jaké druhy akcií vydá a jaká 

práva s nimi spojí.107 Z tohoto důvodu nelze chápat zvláštní práva svědčící vlastníkům 

konkrétních druhů akcií jako zvýhodnění či znevýhodnění, jež by bylo bezdůvodné.  

 Čech naopak zastává názor, že již samotné vytvoření druhů akcií se zvláštními 

právy by mělo respektovat zákaz bezdůvodného zvýhodnění vyplývající z principu 

rovného zacházení.108 

 Ačkoli dle mého mínění názor Čecha je mnohem více v souladu se zavedeným 

principem rovnosti akcionářů, domnívám se, že text zákona hovoří spíše v prospěch 

prve uvedeného výkladu. Nicméně zásadu rovného zacházení ani ve vztahu 

k akcionářům vlastnící tentýž druh akcií nelze uplatňovat bez ohledu na další omezení.  

Takovým omezením je například skutečnost, že práva vtělená do akcií, musí být 

právy souvisejícími s účastí akcionáře ve společnosti, a tedy i případná zvýhodnění či 

znevýhodnění by se měla pohybovat pouze v takto vymezené oblasti práv. Samozřejmě 

nelze vyloučit, že judikatura časem stanoví další omezení, z nichž vyplynou hranice 

toho, co bude považováno za přípustné, a co již nikoli. 

 

3.4.3. Vymezení druhů akcií ve stanovách akciové společnosti 
 

Pokud se jedná o podmínky, jež je potřeba splnit, aby akciová společnost mohla 

akcie se zvláštními právy vydat, vyžaduje se, aby druh akcie, s nimiž se akciová 

společnost rozhodne spojit zvláštní práva, byl určen ve stanovách, a to jak pokud se 

jedná o konkrétní práva inkorporovaná do akcie, tak i pokud jde o jejich obsah.109 Akcie 

obsahující shodná práva pak tvoří jeden druh.  

Toto omezení se však nevztahuje na jmenovitou hodnotu zvláštních druhů akcie, 

tudíž akcie shodné co do zvláštních práv nutně nemusí vykazovat i stejný nominál.110 

Na základě zákonné úpravy pak můžeme učinit závěr, že práva přiznaná 

určitému druhu stanovami představují vyčerpávající výčet, tzn. jiná, než stanovami 

                                                 
107Viz ustanovení § 277 odst. 1 ZOK. 
108
ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 36.  

109Viz ustanovení § 250 odst. 2 písm. d), e) ZOK. 
110Viz ustanovení § 276 odst. 3 ZOK. 
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definovaná práva nemohou být s akciemi daného druhu spojena. Ve stejném duchu se 

ostatně vyjadřuje i zahraniční praxe.111 

Co se týče měny, na niž nominální hodnota akcie zní, zákon o obchodních 

korporacích žádné omezení nestanoví. Domnívám se však, že jeden druh akcie musí 

znít na nominál stanovený vždy v jedné měně, neboť v případě opačného postupu, kdy 

by akcie jednoho druhu zněly na různé měny, by došlo k porušení pravidla jednotné 

jmenovité hodnoty z důvodu měnícího se měnového kurzu. Ke stejnému závěru pak 

dospěla např. i britská judikatura v případu Re Scandinavian Bank Group plc [1988] 

Ch 87.112 Tento požadavek se logicky neuplatní u kusových akcií. 

 Pokud se jedná o název druhu akcií se zvláštními právy, jenž musí být dle 

ustanovení § 250 odst. 2 ZOK uveden ve stanovách, zákon v tomto ohledu neklade 

žádné požadavky či podmínky. Nejspíše bude tedy záležet čistě na akciové společnosti, 

jak daný druh akcie pojmenuje. Lze předpokládat, že časem se pro druhy akcií, s nimiž 

budou spojena konkrétní práva, jež se budou v praxi častěji využívat, vžijí jistá 

označení, popř. se akciové společnosti budou inspirovat v zahraničí.  

 Za druh akcií však nelze dle mého mínění považovat akcie, jež jsou sice ve 

stanovách označeny různým názvem, avšak z materiálního hlediska obsahují zcela 

shodná práva, a rozdílný název tak sice slouží k odlišení akcií emitovaných danou 

společností, avšak tímto lišícím kritériem nejsou rozdílná práva akcionářů.  

Jako důvod takového řešení může sloužit například skutečnost, že část akcií se 

nachází v držení akcionářů, kteří jsou členy rodiny ovládající společnost, zatímco jiná 

část zase v rukou akcionářů, kteří jsou příslušníky jiného rodinného klanu, který se na 

řízení společnosti rovněž podílí. Tedy ačkoli stanovy mohou označit akcie různým 

způsobem, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o odlišný druh akcií. 

 

3.5. Akcie s rozdílnou vahou hlasů 
 

Jako možný druh akcie se zvláštními právy zákon o obchodních korporacích 

výslovně uvádí akcie s různou vahou hlasů. Použití tohoto označení však není zcela 

                                                 
111 FARRAR, H, John; HANNIGAN, Brenda. Farrar’s Company Law. 4. Edition. London : Butterworths, 
1998, s. 228 
112FRENCH, Derek, Stephen W MAYSON a Christopher L RYAN. Mayson, French & Ryan on 
company law: 2014-2015 edition. 31st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 155. 
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přesné, neboť z § 250 odst. 2 písm. e)ZOK je zřejmé, že „rozdílnou vahou hlasů“ 

zákonodárce měl na mysli počet hlasů. Ze samotné dikce ustanovení § 276 odst. 3 ZOK 

by jinak bylo možné usoudit, že hlas akcionáře vlastnícího takovou akcii může mít 

i nižší hlasovací sílu, než jaká odpovídá poměru její nominální hodnoty k základnímu 

kapitálu, jak poukazuje Černá.113  Taková koncepce by nadto byla v rozporu 

s vymezením akcie coby instrumentu, s nímž je spojen nejméně jeden hlas, přičemž 

některé zahraniční právní úpravy toto výslovně zakazují.114 Výstižnější by tedy bylo 

hovořit o akciích s násobnými hlasovacími právy, jak navrhuje Černá.115 

Tyto akcie nemohou být vydávány jako samostatný druh akcií, ale pouze 

v kombinaci s jiným druhem akcií. 

Rovněž lze vydat kusové akcie s násobným počtem hlasů. Půjde tak o výjimku 

ze zásady uvedené v ustanovení § 257 odst. 3 ZOK, dle něhož se v případě kusových 

akcií uplatní pravidlo „jedna akcie, jeden hlas.“ 

Akcie prolamují zásadu proporcionality mezi počtem hlasů akcionáře plynoucím 

z jeho účasti ve společnosti a jeho podílem na základním kapitálu. Zákon o obchodních 

korporacích nestanoví žádný limit, pokud jde o sílu hlasu přiznanou jedné akcii. Právě 

to by se mohlo ukázat jako problematické, neboť akcie s mnohanásobkem hlasovací síly 

běžné akcie jsou významným prostředkem výkonu rozhodujícího vlivu na obsazování 

řídících a kontrolních funkcí v orgánech společnosti skrze ovládnutí valné hromady, což 

nemusí být společnosti pouze ku prospěchu.  

Zavedení akcií s rozdílnou vahou hlasů je proto opodstatněné zejména 

u zavedených akciových společností, kdy si zakladatelé zajišťují vliv na směřování 

společnosti právě prostřednictvím silnějšího hlasovacího práva, zatímco potřebný 

kapitál získávají od investorů vně společnosti, jejichž ambicí není ovlivňovat rozhodnutí 

ve společnosti, nýbrž pouhý zisk. Jelikož tyto druhy akciových společností mají často 

relativně širokou strukturu akcií, co se hlasovacích práv týče, je nezbytné, aby se 

případní investoři řádně informovali předtím, než se rozhodnou vložit své peníze do 

určitého druhu akcií. 

                                                 
113
ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu. 

Obchodněprávní revue, 2012, č. 7-8, s. 193. 
114Např. ustanovení § 12 odst. 2 německého akciového zákona. 
115
ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu. 

Obchodněprávní revue, 2012, č.  7-8, s. 193. 
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Negativem samotného zavedení takových akcií je pak skutečnost, že dochází 

k nepoměru mezi vlivem akcionáře ve společnosti a jeho pozicí jako nositele mezního 

rizika, kdy nepříznivý hospodářský výsledek společnosti nepostihne jeho hlasovací 

práva, ale účast ve společnosti, která však není vůči hlasovacím právům adekvátní.116 

Absenci jakéhokoli limitu pro počet hlasů spojených s akcií považuje za 

nedostatek nové právní úpravy i odborná literatura.117 

Jako výhodu nové úpravy lze naopak chápat možné uvolnění likvidity akcií, 

jelikož dispozice s nimi nemusí pro akcionáře znamenat ztrátu rozhodujícího vlivu ve 

společnosti. Ze stejného důvodu mohou být akcionáři přístupnější zvýšení základního 

kapitálu a tím podpořit ekonomický růst společnosti. Dalším kladem je pak skutečnost, 

že hlasovací síla na straně osob s rozhodujícím vlivem ve společnosti může sloužit jako 

obrana proti nepřátelskému převzetí.118 

 Původní francouzská úprava z roku 1903 rovněž neobsahovala omezení násobku 

hlasů akcií, což mělo sloužit jako ochrana zakladatelů a členů orgánů společnosti proti 

jejímu ovládnutí prostřednictvím spekulativního nákupu akcií na burze. Jelikož však 

poté nebyly výjimkou ani akcie i se stonásobnou hlasovací silou, došlo k omezení na 

dvojnásobek, přičemž dvojnásobnou hlasovací sílu nabývá akcie po svém úplném 

splacení a nejméně dvouleté účasti akcionáře ve společnosti, pokud stanovy či 

rozhodnutí valné hromady společností neurčí delší lhůtu.119 

 Podobně v Německu docházelo k vydávání akcií i s tisícinásobky hlasovací síly 

srovnatelných akcií. Důsledkem toho je, že současná právní úprava v akciovém zákoně 

tento druh akcií výslovně zakazuje.120 

 S ohledem na výše zmíněné není vyloučeno, že se česká úprava v budoucnu 

posune podobným směrem. 

 

3.5.1. Akcie bez hlasovacích práv 
 

                                                 
116
ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu. 

Obchodněprávní revue, 2012, č. 7-8. s. 193. 
117 KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil; Filip CILEČEK aj. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 469. 
118
ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu. 

Obchodněprávní revue, 2012, č. 7-8. s. 193. 
119 ČERNÁ, Stanislava. Preferenční akcie ve francouzské úpravě. Právní rozhledy, 2006, č. 4. 
121 Viz ustanovení § 12 odst. 2 německého akciového zákona. 
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S výše uvedeným názorem Černé ohledně nemožnosti vydávat akcie s nižším 

počtem hlasů než jeden nesouhlasí Vybíral, který z možnosti vydávat druhy akcií 

založené na úbytku práv dovozuje možnost vydat akcie postrádající hlasovací právo, 

přičemž se ale nemá jednat o akcie prioritní vydané bez hlasovacího práva.  

Za jako jedinou podmínku takového postupu přitom považuje vydání ještě 

jiného druhu akcií, ať už kmenových či jiných. Taková úprava je dle jeho názoru 

možná, ačkoli ji zákon o obchodních korporacích výslovně nezmiňuje a ustanovení 

§ 276 odst. 1 a 3 ZOK hovoří o „zvláštních právech“, a nikoli o absenci práv 

běžných.121 

Jako podpůrný argument pak Vybíral odkazuje na ustanovení § 279 ZOK, podle 

něhož souhrn jmenovitých hodnot akcií bez hlasovacího práva nesmí překročit 90 % 

základního kapitálu. Zařazení citovaného ustanovení pod nadpis o prioritních akciích 

dle jeho názoru nečiní překážku jím nabízenému výkladu.122 

V tomto však nemohu s Vybíralem souhlasit. Ačkoli rovněž mám za to, že akcie 

postrádající hlasovací právo akciová společnost vydat může, aniž by se přitom jednalo 

o akcie prioritní bez hlasovacího práva, domnívám se, že jako argument ve prospěch 

tohoto tvrzení nelze využít § 279 ZOK, a to právě pro jeho systematické zařazení, jež se 

vztahuje pouze k prioritním akciím. V tomto smyslu se ostatně vyjadřuje např. Petr 

Jahelka.123 

Naopak souhlasím s odkazem Jahelky na úpravu zákonů navazujících na zákon 

o obchodních korporacích, jež předpokládají existenci akcií bez hlasovacích práv.124 

Vydání takových akcií může společnosti dobře posloužit v již výše uvedeném 

případě, kdy je potřeba získat kapitál, avšak není v zájmu společnosti, aby se všichni 

akcionáři podíleli na rozhodování o chodu a řízení společnosti. Motivem k získání 

takových akcií pak bude zejm. zájem na podílu na zisku, jenž by měl být natolik 

atraktivní, aby přesvědčil potenciální zájemce o tom, že se do takových akcií vyplatí 

investovat. 

                                                 
121VYBÍRAL P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1409. 
122Op. cit. sub. 121, s. 1409. 
123 JAHELKA, P. in ČÁP, Zdeněk; Petr JAHELKA; Lucie JOSKOVÁ aj.  Zákon o obchodních 
korporacích. Výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: 
Linde Praha, a.s., 2013, s. 326. 
124VYBÍRAL P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1409. 
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3.6. Akcie s rozdílným, pevným nebo podřízeným podílem na zisku 
nebo na likvidačním zůstatku 

 

3.6.1. Akcie s rozdílným podílem na zisku nebo na likvidačním zůstatku 
 

Již ze zákonného označení je patrné, že tyto akcie mohou být vydávány pouze 

v kombinaci s jiným druhem akcií, nikoli samostatně, aby mohl být zřejmý onen 

„rozdílný“ zisk či podíl na likvidačním zůstatku. S akcií mohou sice být spojena obě 

tato práva, avšak také jen jedno z nich.  

 Nicméně je otázkou, co vše lze zahrnout pod pojem „rozdílný podíl“. Odborná 

literatura se v tomto ohledu omezuje na konstatování, že výše vyplácené dividendy nebo 

likvidačního zůstatku se bude lišit od výnosu vypláceného akcionářům, jejichž akcie 

v sobě takové právo neinkorporují,125 jak ostatně vyplývá již z gramatického výkladu. 

Bude se tudíž jednat o podíl na zisku či likvidačním zůstatku, jehož výše bude 

jiná než u akcií, s nimiž toto právo spojeno není, tedy jinak než v důsledku poměru 

souhrnu nominálních hodnot akcií akcionáře vůči základnímu kapitálu, popř. dle počtu 

vlastněných akcií vůči celkovému počtu vydaných akcií, vydala-li společnost akcie 

kusové. 

To ovšem příliš neosvětluje rozsah slov „rozdílný podíl“. Budeme-li se držet 

pouze jazykového výkladu, lze dovodit, že by takový „rozdílný podíl“ mohl být jednak 

vyšší, ale rovněž nižší než v případě běžných akcií.  

Pomiňme nyní možnost, že prioritní akcie mohou být variantou akcií 

s rozdílným podílem na zisku či likvidačním zůstatku. Jestliže by se u akcií s rozdílným 

podílem na zisku či likvidačním zůstatku jednalo o vyšší než běžný podíl na zisku nebo 

likvidačním zůstatku, blížil by se takový druh akcií akciím prioritním. Rozdílem by pak 

v konstrukci obou druhů nebyla ani skutečnost, že prioritní akcie jsou vydávány bez 

hlasovacího práva, neboť stanovy společnosti mohou v tomto ohledu určit, že 

i s prioritními akciemi je spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Zároveň také lze 

                                                 
125 PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 2. 
Díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 1267. 
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vydat akcie s rozdílným podílem na zisku, aniž by s nimi však bylo spojeno právo 

podílet se zisku společnosti. 

Připouštím, že situace, kdy by byly vydány materiálně totožné akcie, jež by se 

lišily pouze svým označením uvedeným ve stanovách, se může jevit jako nepříliš 

pravděpodobná, avšak lze na ní ilustrovat, kam až lze zajít v důsledku nově zavedené 

dispozitivnosti většiny ustanovení nové právní úpravy.  

Jak už jsem nastínila výše, prioritní akcie mohou být vnímány jako varianta akcií 

s rozdílným podílem na zisku nebo na likvidačním zůstatku. To však neznamená, že 

společnost nemůže vydat další akcie jako zvláštní druh, jež by rovněž obsahovaly právo 

na rozdílný podíl na zisku či likvidačním zůstatku, avšak jenž by se lišil od prioritních 

akcií. Např. by byly vydány akcie s právem na přednostní výplatu dividendy a akcie 

s právem na vyšší podíl na zisku. Je otázka, zda by taková situace byla posouzena jako 

vydání dvou „poddruhů“ prioritních akcií nebo jako dvě varianty akcií s rozdílným 

podílem na zisku či likvidačním zůstatku. 

 Určitým lišícím hlediskem pro oddělení prioritních akcií a akcií s rozdílným 

podílem na zisku či likvidačním zůstatku by mohlo být následující řešení. Osobně se 

domnívám, že označení dotčeného práva na rozdílný podíl na zisku nebo na likvidačním 

zůstatku není zcela přesná, jelikož poukazuje až na konečný důsledek, nikoli jeho 

příčinu, resp. akcionáři připadne rozdílný podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku, 

avšak nikoli proto, že stanovy určí, že jeho podíl bude vyšší či nižší, ale proto, že 

stanovy určí jiný způsob výpočtu podílu akcionáře a až v jeho důsledku se bude lišit 

výše dividendy či likvidačního zůstatku.  

Zároveň by způsob určení výše podílu neměl být za použití pevné částky či 

procenta ze zisku, neboť tento postup je vyhrazen pro akcie s pevným podílem na zisku. 

V opačném případě by došlo k popření textu zákona, neboť zákonodárce tyto dvě 

kategorie záměrně odlišil. 

Způsob určení rozdílného podílu zákon neupravuje, je tedy na akciové 

společnosti, jakou metodu zvolí. Ze zákonného požadavku specifikace práv spojených 

s různými druhy akcií ve stanovách lze dovodit, že právě v tomto dokumentu by měly 

být uvedeny podrobnosti ohledně způsobu, jímž bude určen podíl na zisku či 

likvidačním zůstatku, jenž akcionáři náleží. Vzhledem k šíři možností, jež lze pod 
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předmětné ustanovení zahrnout, se jeví jako více než žádoucí, aby úprava práv ve 

stanovách byla co nejpropracovanější. 

I přesto, že by však akcie s rozdílným podílem byly charakterizovány jiným 

způsobem určení podílu na zisku nebo na likvidačním zůstatku než akcie běžné, zatímco 

u prioritních akcií by jejich priorita spočívala ve vyšší či přednostní dividendě, 

domnívám se, že v praxi může nastat situace, kdy by takové akcie byly materiálně zcela 

shodné a lišily by se jen svým označením. 

Zákon rovněž nijak neomezuje akciovou společnost, jde-li o počet vydávaných 

druhů akcií s právem na rozdílný zisk či likvidační zůstatek. Mohla by tedy nastat 

situace, kdy by vedle akcionářů bez práva na rozdílnou výši dividendy či likvidačního 

zůstatku existovalo několik skupin akcionářů s různými oprávněními co do výše podílu 

na zisku či likvidačním zůstatku. V takovém případě by dokonce akcionáři s takovýmito 

zvláštními právy mohli dohromady početně převýšit akcionáře bez těchto práv, přestože 

dle logické úvahy, podle níž jsou odlišné druhy akcií určitou specialitou, a nikoli 

běžným standardem, by se dalo předpokládat, že akcionáři s akciemi bez práva na 

rozdílný podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku budou převládat.  

Jelikož odborná literatura se v tomto ohledu nijak nevyjadřuje, nezbývá než 

počkat, zda na výše popsané potíže poskytne odpověď judikatura. 

 

3.6.2. Akcie s pevným podílem na zisku nebo na likvidačním zůstatku 
 

Obecně i nadále platí, že každý akcionář má právo na podíl na zisku v poměru 

svého podílu k základnímu kapitálu, pokud stanovy neurčí jiný výpočet podílu. 

O  rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.  

To se však dle § 348 odst. 4 ZOK nevztahuje na akcie, s nimiž je spojeno právo 

na pevný podíl na zisku, které vzniká nezávisle na rozhodnutí valné hromady 

o rozdělení zisku. Jedinými podmínkami je tak vytvoření zisku a schválení účetní 

závěrky, z níž zisk plyne, valnou hromadou, jinak podíl na zisku nebude splatný. 

Jakmile dojde ke schválení, musí být poté vyplacen do tří měsíců. 

Pevný podíl bude nejčastěji stanoven buď fixní částkou na zisku nebo určitým 

procentem z investované částky či zisku společnosti. Výhodnost vlastnictví takového 

druhu akcie bude zcela závislá na ekonomickém výsledku společnosti. Akcionář bude 
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mít zajištěnou určitou návratnost své investice, avšak bude-li společnost prosperovat, 

může na tom tratit. Naopak nebude-li se společnosti po hospodářské stránce dařit, 

vyzíská na tom alespoň svůj garantovaný pevný podíl.  

Podobně jako u akcií s rozdílným podílem na zisku nebo na likvidačním 

zůstatku, i v tomto případě platí, že zákon nestanoví omezení ohledně toho, zda akciová 

společnost může vydat vícero druhů akcií, z nichž sice všechny budou garantovat pevný 

podíl, avšak podíly se budou lišit, např. dle investorů, pro něž budou akcie určeny. 

Obdobný princip jako u výplaty pevného podílu na zisku se použije i u pevného 

podílu na likvidačním zůstatku. Pevný podíl může být určen konkrétní částkou či 

procentuálně. Výhody a nevýhody pevného podílu na likvidačním zůstatku jsou 

nasnadě. Dojde-li k rozdělení likvidačního zůstatku, akcionář na tom může buď vydělat, 

nebo tratit podle toho, jaké výše ve svém celku likvidační zůstatek dosáhl.  

Na rozdíl od akcií s rozdílným podílem na zisku mohou být tyto vydávány i jako 

samostatný druh akcií.  

 

3.6.3. Akcie s podřízeným podílem na zisku nebo na likvidačním 
zůstatku 

 
Pojem „podřízený podíl na zisku“ zavádí zákon o obchodních korporacích jako 

novinku, aniž by ho blíže vymezoval a ani důvodová zpráva v tomto ohledu 

neposkytuje bližší informace. Úprava vychází z akcií známých v USA jako „tracking 

stocks“.126 V Evropě byly obdobné akcie použity pro restrukturalizaci ABN AMRO 

Bank (dnes RBS).127 

Podle Kříže je pro interpretaci potřeba vycházet ze zákona č. 190/2004 Sb., 

o dluhopisech a do zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon).  V § 34 ZD se pojmem „podřízený dluhopis“ rozumí dluhopis, kdy 

v případě vstupu emitenta do likvidace nebo vydání rozhodnutí o úpadku emitenta 

dluhopisů bude pohledávka spojená s podřízeným dluhopisem uspokojena až po 

uspokojení všech ostatních pohledávek. Lze tedy dovodit, že vlastník „podřízené akcie“ 

by měl v návaznosti na § 172 odst. 3, 4 InsZ nárok na výplatu dividendy při insolvenci 
                                                 
126
ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 36. 

127KARPJÁK, Ivan. Podíly a akcie úplně jinak – nové možnosti vlastníků firem [online]. 2013 [cit. 10. 
10. 2014]. Dostupné z: http://euro.e15.cz/archiv/podily-a-akcie-uplne-jinak-nove-moznosti-vlastniku-
firem-1011387. 
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společnosti až po výplatě dividend všem ostatním akcionářům. Zároveň však Kříž 

připouští, že zákonodárce měl na mysli jiné užití předmětného pojmu.128 

Pojem „podřízený podíl“ lze totiž také chápat jako opak podílu přednostního. 

Dividenda tak bude moci být akcionáři vyplacena až poté, co bude vyplacena 

vlastníkům ostatních druhů akcií. V podstatě jde o tutéž koncepci jako v předcházejícím 

případě, avšak výplata podřízeného podílu není dávána do souvislosti s insolvencí 

akciové společnosti.129 K tomuto výkladu se kloním i já.  

Taková úprava dává např. prostor pro upřednostnění investora při rozdělování 

zisku a tedy i k uzpůsobení podmínek pro případnou další investici. V podstatě by se 

v tomto případě jednalo o obdobný mechanismus, jaký funguje u akcií s přednostním 

podílem na zisku, tedy u akcií prioritních, avšak s tím zásadním rozdílem, že nedochází 

k vyloučení hlasovacích práv (ačkoli toto omezení lze obejít úpravou stanov 

společnosti). 

Jiný výklad však zastává např. Čech, podle jehož názoru se o akcie s podřízeným 

podílem na zisku či na likvidačním zůstatku jedná vlastně o tzv. divizní akcie,130 kde se 

podíl na zisku odvíjí od hospodářského výsledku vytvořeného určitou částí (divizí) 

společnosti. Zisk bude možné vyplácet však pouze za předpokladu, že bude zisková 

i celá společnost. V případě ziskovosti divize, nikoli však společnosti, nebude mít právo 

na podíl na zisku nikdo.  

Ačkoli se na první pohled může takový druh akcií jevit jako nikoli příliš 

výhodný, uplatní se např. v situaci, kdy se společnost snaží získat investory pro nově 

založené nebo expandující odvětví odlišného od předmětu podnikání společnosti, aniž 

by muselo nutně dojít k oddělení části činnosti společnosti.  

Domnívám se, že ačkoli akciová společnost nepochybně může vydávat „divizní 

akcie“, spíše než o akcie s podřízeným podílem na zisku půjde o jiný druh akcií se 

zvláštními právy ve smyslu ustanovení § 276 odst. 3 ZOK. 

K pojetí akcií s podřízeným podílem na zisku jako akcií divizních pak Vybíral 

uvádí, že divizní akcie představují variantu akcií s rozdílným podílem na zisku, kdy 

                                                 
128KŘÍŽ, Radim. Úvaha na téma problematiky druhů akcií dle nové právní úpravy obsažené v zákoně o 
obchodních společnostech a družstvech. Obchodně právní revue. 2013. č. 4, s. 110. 
129 PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 2. 
Díl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 1267 
130
ČECH, Petr. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce, 2012, č. 10, s. 36. 
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rozdílný podíl na zisku není definován rozdílnou výší, ale skutečností, že akcionář se 

podílí na zisku divize akciové společnosti, nikoli jí samotné.131 

Dle mého názoru je koncepční zařazení akcií s podřízeným podílem na zisku 

pouze teoretickou záležitostí, jež nemá pro praxi podstatný význam. Za předpokladu, že 

stanovy dostatečně konkrétně vymezí podstatu práv vtělených do akcie, není důležité, 

zda půjde o variantu akcií s rozdílným podílem na zisku či s podřízeným podílem na 

zisku. Konec konců i zákonné označení takových akcií má spíše definiční charakter 

a konkrétní pojmenování je ponecháno na vůli společnosti.  

Ve vztahu k podílu na likvidačním zůstatku lze aplikovat výše uvedené možnosti 

ohledně toho, co vlastně zákonodárce měl na mysli „podřízeným podílem na 

likvidačním zůstatku“. Stejně jako v případě dividendy, tak může jít o právo, kdy bude 

likvidační zůstatek vyplacen až po vyplacení podílů ostatním akcionářům, či se může 

jednat o podíl na likvidačním zůstatku z likvidační podstaty jedné z divizí akciové 

společnosti. 

 

3.7. Zlaté akcie a zákon o obchodních korporacích 
 

Jak již bylo zmíněno, tzv. zlatými akciemi se rozumí akcie, u nichž jsou posílena 

řídící oprávnění ve vztahu ke společnosti tak, že je s nimi spojeno více hlasovacích 

práv, než by odpovídalo jejich jmenovité hodnotě, popř. i tzv. právo veta, čili 

absolutního hlasu převažujícím všechny ostatní hlasy.132 

 Obchodní zákoník v § 155 odst. 7 vydávání těchto akcií zakazoval. Je však 

otázkou, zda nové zakotvení tzv. akcií se zvláštními právy opět neotvírá možnost pro 

jejich znovuzavedení.  

 Osobně se domnívám, že ačkoli legislativní úprava by se takovému postupu 

mohla zdát nakloněna, vydávání takových akcií by bylo nepřípustné. Zákon 

o obchodních korporacích sice zlaté akcie výslovně nezakazuje, nicméně jejich 

vydávání je omezeno evropskou judikaturou. Evropský soudní dvůr judikoval, že 

„zlaté“ akcie zakládají nerovnost mezi státem coby vlastníkem zlaté akcie a ostatními 

akcionáři, která je těžko odůvodnitelná a pokud nejsou dány důvody zvláštního 

                                                 
131VYBÍRAL P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1406. 
132KOTÁSEK, Josef a kol. Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 81. 
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veřejného zájmu, které by ospravedlnily jejich existenci, jsou v rozporu s principem 

svobody volného pohybu kapitálu.133 

 

3.8. Další druhy akcií 
 

Jak již bylo řečeno, právní úprava druhů akcií v zákoně o obchodních 

korporacích nemá být taxativním výčtem. Mimo to, že akciová společnost může různě 

nakombinovat výše uvedená práva mezi sebou, lze vydat i jiné druhy akcií, jejichž 

těžištěm budou práva rozdílná od těch výše uvedených. 

Akciová společnost tak může vydat např. tzv. zakladatelské akcie, jež by mohly 

být vydány jako akcie se zvláštními právy ohledně podílu na zisku, ale rovněž jako 

akcie se zvláštními omezeními převoditelnosti, kdy by jejich nabytí bylo umožněno 

pouze zakladatelům akciové společnosti. 

A jak již bylo zmíněno výše, samostatný druh mohou za určitých okolností 

představovat i akcie vydávané zaměstnancům, pakliže s nimi budou spojena zvláštní 

práva.134 

Rovněž právo na výměnu akcie za jiný cenný papír by mohlo být jedním ze 

zvláštních práv, jež by akciová společnost mohla vtělit do akcie. 

Vzhledem k tomu, že rozhodovací praxe v tomto ohledu zatím chybí, nelze 

s jistotou stanovit, jaká další zvláštní práva budou přípustná a za jakých podmínek. 

Nezbývá tedy než uzavřít, že prozatím jako určité vodítko může posloužit zahraniční 

právní úprava a zahraniční praxe. 

 

3.9. Spory o obsah zvláštních práv 
 

Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích neobsahuje pevné limity, 

které by vymezovaly hranice pro určení toho, jaká práva lze vtělit do zvláštních druhů 

akcií, resp. kam až v tomto ohledu sahá autonomie stanov, a dle právní teorie je rozsah 

                                                 
133KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, Ivana; Bohumil HAVEL; Filip CILEČEK aj. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 468. 
134STRNADOVÁ, Martina. Druhy akcií dle nové právní úpravy [online]. 2014 [cit. 1.10.2014]. Dostupné 
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-akcii-dle-nove-pravni-upravy-94313.html. 
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zvláštních práv sporný,135 hrozí nebezpečí zneužití této zákonné tolerance a bude tak 

úkolem judikatury, aby stanovila jisté meze.  

 Zákon o obchodních korporacích obsahuje procesní řešení pro druhy akcií se 

zvláštními právy. V případě pochybnosti o obsahu zvláštních práv, rozhodne soud na 

návrh společnosti nebo jejího akcionáře, jaké zvláštní právo je s akcií spojeno, je-li 

z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této 

vůli nejbližší.136 

V případě, že k jasnému závěru nebude možné interpretačně dojít, rozhodne 

soud, že se jedná o akcii kmenovou.137 Zcela zřejmě je zde posílena úloha soudce a jeho 

rozhodování a zásahu do smluvního vztahu. Soud totiž nerozhoduje jen o tom, co je 

obsahem sporného práva, ale i zda konkrétní právo vůbec může být do akcie 

inkorporováno.138 

Z dikce zákona vyplývá, že návrh na určení obsahu zvláštních práv je návrhem 

určovacím a obsah zvláštních práv tak lze stanovit nezávisle na tom, zda by se žalobce 

zároveň domáhal realizace plnění. Aktivní legitimace přitom náleží kterémukoli 

akcionáři bez ohledu na to, jaká práva jsou spojena právě s jeho akciemi.  

Dalším aktivně legitimovaným subjektem je sama akciová společnost, resp. její 

orgány, které jsou oprávněné ji navenek zastupovat, tedy představenstvo u akciové 

společnosti s dualistickou strukturou a statutární ředitel jako statutární orgán u akciové 

společnosti s monistickým systémem.139 

Dojde-li k rekvalifikaci druhu akcií, vzniká akcionáři právo požadovat po 

společnosti odkoupení dotčených akcií za přiměřenou cenu, a to do 1 měsíce od právní 

moci rozhodnutí soudu.140 

 Problém při určování existence a rozsahu zvláštních práv může nastat v tom, co 

lze ještě chápat jako vymezení práv vyvolávající pochybnosti a kdy půjde spíše 

o nesrozumitelnost či neurčitost stanov, přičemž tyto dvě situace je potřeba dle Černé 

                                                 
135KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, Ivana; Bohumil HAVEL; Filip CILEČEK aj. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 470. 
136 Viz ustanovení § 277 odst. 1 písm. a) ZOK. 
137 Viz ustanovení § 277 odst. 1 písm. b) ZOK. 
138 Viz ustanovení § 277 odst. 1 písm. a) ZOK. 
139VYBÍRAL, P. in LASÁK, Jan; Jarmila POKORNÁ; Zdeněk ČÁP a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 1412. 
140PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 1269. 
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odlišit pro zvolení správného postupu.141 Není možné, aby soud dle vlastního uvážení 

formuloval práva s akciemi spojená. V případě neurčitosti či nesrozumitelnosti by se 

jednalo o zdánlivé rozhodnutí a v souladu s § 45 odst. 2 ZOK by se na něj hledělo, jako 

by nebylo přijato.   

V opačném smyslu se vyjadřuje Bělohlávek, podle jehož názoru soud 

interpretací zjistí vůli vyjádřenou ve stanovách s tím, že tato vůle bude buď směřovat ke 

konstituování soudem určeného zvláštního práva, nebo určí právo ze všech zvláštních 

práv, která budou v souvislosti s touto vůli připadat v úvahu, tak aby se přiblížil co 

nejvíce ustanovením stanov a pravděpodobné vůli akcionářů.142 

 Ač považuji za správný spíše výše uvedený závěr Černé, domnívám se, že po 

praktické stránce bude věcí subjektivního výkladu, zda konkrétní ustanovení stanov 

bude vnímáno jako neurčité či vzbuzující pochybnosti. Soudy tedy čeká nelehká úloha 

rozhodování konkrétních případů, kdy konečný závěr bude zřejmě ve velké míře závislý 

na jednotlivých okolnostech daného případu a kdy ustálení stabilní rozhodovací praxe 

potrvá v důsledku zmíněné kazuičnosti zřejmě o to déle. 

 Pro úplnost si dovolím dodat, že určení obsahu zvláštních práv soudem se 

neuplatní, bude-li předmětem sporu samotná platnost ustanovení stanov charakterizující 

daný druh akcií. O neplatnost pak může jít např. v případě rozporu usnesení s dobrými 

mravy (§ 428 odst. 2 ZOK). V takovém případě bude potřeba se dovolat neplatnosti 

konkrétního ustanovení stanov, a to prostřednictvím neplatnosti usnesení valné 

hromady. V tomto ohledu zákon o obchodních korporacích odkazuje na úpravu 

neplatnosti členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami 

v občanském zákoníku (§ 428 odst. 1 ZOK).143 

 

3.10. Změna druhů akcií a změna práv spojených s druhem akcií 
 

Zákon o obchodních korporacích rovněž umožňuje změnu jednotlivých druhů 

akcií. Východiskem pro takový postup je § 416 ZOK ve spojení s § 421 odst. 2 písm. a) 

                                                 
141
ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém právu akciovém právu. 

Obchodněprávní revue. 2012, č. 7-8, s. 196. 
142PAULY, J. in BĚLOHLÁVEK, J. Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 1269. 
143
ČERNÁ, Stanislava. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém právu akciovém právu. 

Obchodněprávní revue. 2012, č. 7-8, s. 196. 
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ZOK. Dané rozhodnutí je vždy rozhodnutím o změně stanov a lze jej učinit za souhlasu 

dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. K rozhodnutí o změně je pak 

zapotřebí tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, kteří jsou vlastníky 

předmětného druhu akcií, o jejichž změnu se jedná. Stejný počet hlasů je potřeba rovněž 

ke změně obsahu konkrétních práv, jež byla do akcie vtělena.144 

Dle mého názoru taková úprava působí mírně zmatečně, neboť budeme-li 

vycházet z toho, že druh akcie je definován právě okruhem práv, která jsou s tímto 

druhem spojena, musíme dojít k závěru, že změna druhu je závislá na změně práv 

spojených s akcií. Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že se jedná o totéž jako v případě 

změny druhu akcie, zákon v § 417 odst. 2 ZOK tyto dvě situace výslovně odlišuje.   

V prvém případě půjde o situaci, kdy by se například z části kmenových akcií po 

souhlasu valné hromady staly akcie prioritní. Dojde tedy k nahrazení části jednoho 

druhu druhem jiným, s nímž budou spojena jiná práva. V souvislosti s tím bude muset 

dojít i ke změně názvu těchto akcií uvedeného ve stanovách společnosti.  

O změnu práv spojených s určitým druhem akcií se pak dle mého mínění bude 

jednat, bude-li druh sám o sobě zachován, avšak u všech akcií, které byly vydány jako 

akcie tohoto druhu, dojde ke změně práv, ať už půjde o jejich zúžení, rozšíření, či 

změnu. Název příslušného druhu akcií však zůstane nedotčen. 

Tento případ lze ilustrovat kupříkladu na akciích, s nimiž by mimo běžných 

akcionářských práv bylo spojeno zvláštní právo pevného podílu na zisku a ve stanovách 

by byl uveden název „fixní akcie“. Kdybychom k němu přidali navíc právo na pevný 

podíl na likvidačním zůstatku, dojde ke změně zvláštních práv, avšak nebude žádný 

důvod pro změnu názvu tohoto druhu. To však neznamená, že se změna nijak nedotkne 

stanov společnosti. Nově vymezený okruh práv by totiž měl být ve stanovách vymezen 

pokud možno co nejpřesněji. V tomto smyslu se ostatně vyjadřuje i odborná 

literatura.145 

 

4. Zahraniční úprava druhů akcií 
 

                                                 
144Viz ustanovení § 417 odst. 2 ZOK. 
145KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, Ivana; Bohumil HAVEL; Filip CILEČEK aj. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. 1. Vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 650. 
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Podle důvodové zprávy146 byl taxativní výčet druhů akcií zrušen zejména 

s ohledem na potřeby kapitálového trhu a s odkazem na zkušenosti z evropských zemí, 

přičemž jako příklad je uveden německý akciový zákon.   

Ačkoli se tedy zákonodárce odvolává především na kontinentální úpravu, nelze 

opomenout, že diferenciace druhů akcií je dlouhodobě zavedená i v zemích s anglo-

americkou právní kulturou. Zejména pak v případě Spojených států amerických a Velké 

Británie se jedná o úpravu zvláště rozvinutou.  

 

4.1. Spojené státy americké 
 

S ohledem na skutečnost, že se úprava druhů akcií v jednotlivých státech USA 

více či méně liší,147 není mým cílem obsáhnout veškeré nuance, které americké právo 

v rámci tématu obsahuje. Ráda bych však nabídla vymezení americké právní úpravy 

alespoň v rozsahu nezbytném pro určité srovnání s českou úpravou a poukázala na 

rozdíly, jimiž by se česká úprava mohla inspirovat. 

Základním východiskem úpravy druhů akcií v USA (classes of shares) je 

pravidlo, že se všemi akciemi jsou spojena stejná práva, nestanoví-li společenská 

smlouva jinak. Jak je patrné, vymezení pojmu „druh akcie“ se nijak neliší od 

kontinentálního pojetí – druh akcie je definován obsahem práv s ní spojených.  

Možnost vydat akcie, s nimiž jsou spojena i jiná než běžná práva, lze jednak na 

základě zákonů jednotlivých států a jednak na základě Revised Model Business 

Corporation Act (RMBCA) z roku 2002.148 Co se týče úprav konkrétních států, za 

nejpropracovanější se považuje Delaware Governance Company Law (DGCL).149 

RMBCA byly navrženy jako dokument sjednocující americké korporátní právo, 

avšak to neznamená, že se uplatňuje bezvýjimečně. Jednotlivé státy si mohou zvolit, zda 

pravidla v něm obsažená budou aplikovat s určitými odchylkami.  

                                                 
146HAVEL, Bohumil a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 
Ostrava : Sagit. 1. vydání, 2012. s. 130. 
147 BOHÁČEK, Martin. Základy amerického obchodního práva. 1. Vydání. Praha : Linde, a.s. 2007, s. 
152. 
148Původní verze dokumentu byla vytvořena v roce 1946 jako Model Business Corporation Act Výborem 
pro korporátní zákony American Bar Association (the Committee on Corporate Laws of the American 
Bar Association), nikoli tedy Národní konferencí komisařů pro jednotné státní zákony (National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws).  
149  Webové stránky státu Delaware, USA [online]. [cit. 20.10.2014]. Dostupné z: 
http://delcode.delaware.gov/title8/c001/.  
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 O všech druzích akcií s výjimkou akcií kmenových (common shares nebo 

ordinary shares) platí, že musí být zakotveny v zakladatelském dokumentu společnosti, 

popř. v usnesení rady ředitelů, je-li k takovému rozhodnutí správní rada zmocněna.150 

 

4.1.1. Druhy akcií dle RMBCA 
 

Co se týče druhů akcií, rozlišuje RMBCA jednak tzv. „classes“, tedy ekvivalent 

toho, co bychom v české právní úpravě označili jako druh akcie a tzv. „series“, čili 

„poddruhy“ akcií či dílčí druhy akcií. V případě „series“ se jedná o akcie téhož druhu, 

avšak s různým rozsahem inkorporovaných práv, jež jsou však svou povahou shodná. 

Pro další pojednání jsem pro ně zvolila český ekvivalent „poddruhy.“ 

 Jak v případě druhů, tak v případě „poddruhů“ platí, že jejich konkrétní 

označení, podmínky vydání a specifikaci práv s nimi spojených by měly být uvedeny ve 

stanovách. Z ustanovení § 6.01 RMBCA pak jednoznačně vyplývá, že práva spojená 

s akciemi mohou být jak preferenční, tak limitující povahy:„(…) all shares of a class or 

series must have terms, including preferences, rights and limitations, that are identical 

with those of other shares of the same class or series.“151 

Považuji za vhodné zdůraznit, že RMBCA ani tak neupravuje jednotlivé druhy 

či poddruhy akcií, jako spíše práva, jež od sebe jednotlivé kategorie akcií odlišují a na 

jejichž základě druhy akcií vznikají.  

Ačkoli původní verze dokumentu z roku 1946 obsahovala rozlišení kmenových 

akcií a prioritních akcií (preffered shares), praxe ukázala, že takové rozdělení je umělé 

a neodpovídá požadavkům korporátní praxe. Přesto v teorii i nadále nalezneme 

pojednání, jež staví právě na rozlišení kmenových a prioritních akcií.152 

Ačkoli se tedy lze setkat s akciemi označenými jako kmenové, nejde 

o ekvivalent kmenových akcií dle českého práva. Americké kmenové akcie totiž nutně 

nemusí obsahovat hlasovací právo nebo naopak s nimi mohou být spojena jistá speciální 

práva. 
                                                 
150CAHN, Andreas; DONALD C. David. Comparative company law: text and cases on the laws 
governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 273. 
151  Webové stránky lexisnexis.com [online]. [cit. 20.10.2014]. Dostupné z: 
http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf. 
152 Např. BOHÁČEK, Martin. Základy amerického obchodního práva. 1. Vydání. Praha : Linde, a.s. 
2007, s. 152. 
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Ustanovení § 6.01 písm. b) RMBCA153 obsahuje požadavek, aby s jedním nebo 

více druhy či poddruhy akcií bylo spojeno nijak neomezené hlasovací právo a aby do 

jednoho či více druhů nebo poddruhů akcií bylo vtěleno právo na čistý likvidační 

zůstatek při zrušení společnosti. Akcie, s nimiž je spojeno neomezené hlasovací právo 

mohou a nemusí být totožné s těmi, jež opravňují k výplatě čistého likvidačního 

zůstatku. Tímto je zajištěno, aby vždy byly vydány alespoň nějaké akcie se základními 

právy. 

Specifikace dále uvedených druhů a poddruhů akcií ve stanovách je volitelná. 

Společnost tak může vydat akcie se zvláštním, podmíněným či omezeným hlasovacím 

právem, z čehož lze dovodit, že rovněž mohou být vydány akcie, jež jsou od 

hlasovacího oproštěné zcela (non-voting shares).  

Dále lze vydat akcie, jež může akciová společnost od akcionáře odkoupit 

(redeemable shares), 154  a to na základě rozhodnutí společnosti, akcionáře nebo 

v důsledku nastání zvláštní situace předvídané ve stanovách. Vykupitelnost může být 

vázána na protiplnění v podobě hotovostní, cenných papírů nebo jiného majetku. Částka 

odkupu nebo způsob jejího určení by měl být rovněž určena ve stanovách, přičemž tato 

může být i nižší než nominální hodnota akcie.155 

Totéž platí i pro akcie, jež lze vyměnit za akcie jiného druhu (convertible 

shares).156 Jejich povaha bývá posuzována různě. Buď jsou považovány za hybridní 

druh akcií, neboť nesou znaky jak akcií kmenových, tak akcií prioritních, nebo jsou 

systematicky řazeny jako poddruh prioritních akcií.157 Převoditelnými akciemi mohou 

přitom být akcie inkorporující jakákoli jiná práva bez ohledu na to, zda se tato obvykle 

pojí s prioritními akciemi či nikoli. Zásadně však není možná výměna za výhodnější 

druh akcie, tedy např. nelze vyměnit kmenové akcie za prioritní.158 

                                                 
153 Webové stránky lexisnexis.com [online]. [cit. 20.10.2014]. Dostupné z: 
http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf. 
154CAHN, Andreas; DONALD C. David. Comparative company law: text and cases on the laws 
governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 265. 
155 BOHÁČEK, Martin. Základy amerického obchodního práva. 1. Vydání. Praha : Linde, a.s. 2007, s. 
152. 
156CAHN, Andreas; DONALD C. David. Comparative company law: text and cases on the laws 
governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 273. 
157GUTTERMAN, Alan S. Legal Considerations in Business Financing: A Guide for Corporate 
Management. Greenwood Press. 1. vydání. 1994, s 20. 
158 BOHÁČEK, Martin. Základy amerického obchodního práva. 1. Vydání. Praha : Linde, a.s. 2007, s. 
152. 
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4.1.2. Prioritní akcie 

 

Stejně jako v české úpravě, nalezneme i v USA akcie prioritní (preffered 

shares), jejichž vlastníci mají nejčastěji přednostní právo na výplatu dividendy a podílu 

na likvidačním zůstatku před vlastníky kmenových akcií. Přednostní právo na výplatu 

dividendy či likvidačního zůstatku může být přitom určeno fixní částkou nebo 

procentem z celkového zisku.159 

V rámci prioritních akcií pak lze rozlišovat akcie kumulativní, kdy se zisk 

z období, v němž není rozhodnuto o výplatě dividendy, převádí do období následujícího 

a dále akcie nekumulativní, kdy k takovému sčítání nedochází a zisk vyplacen není ani 

v následném období. Rovněž se lze setkat s akciemi kumulativními jen do určitého 

rozsahu, kdy se zisk, jenž měl být vyplacen, sice sčítá, ale pouze do stanovené výše.160 

Prioritní akcie dále mohou být participující (participating preffered shares) 

nebo neparticipující (non-participating preffered shares) v závislosti na tom, zda jsou 

jejich vlastníci po výplatě dividendy ze stanovené části zisku určeného k rozdělení 

přednostně, oprávněni ještě k výplatě dividendy ze zbývající části zisku určeného 

k rozdělení vlastníkům kmenových akcií.161 

Výplata dividend je závislá na schválení rozdělení zisku a její výše radou 

ředitelů. Až následně mohou akcionáři uplatnit své přednostní právo na výplatu zisku, 

a to podle typu preference, který může záviset v počtu dolarů na akcii nebo v procentu 

ze jmenovité hodnoty akcie.162 

Přednost před kmenovými akciemi se však nemusí týkat jen výplaty dividendy.  

Shodná úprava jako v České republice se uplatňuje, pokud jde o spojení prioritních 

akcií s hlasovacím právem. Ačkoli právo hlasovat na valné hromadě obvykle nebývá 

v prioritních akciích obsaženo, zakladatelská smlouva může určit jinak či dokonce může 

                                                 
159 Op. cit. sub. 158, s. 153. 
160CAHN, Andreas; DONALD C. David. Comparative company law: text and cases on the laws 
governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 265. 
161 BOHÁČEK, Martin. Základy amerického obchodního práva. 1. Vydání. Praha : Linde, a.s. 2007, s. 
153. 
162 Op. cit. sub. 161, s. 153. 
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prioritním akcionářům přiznat právo hlasovat ohledně důležitých věcí týkajících se 

společnosti (např. vydání nových akcií, schválení přeměny společnosti aj.).163 

  Jako „prior preffered shares“ se označují prioritní akcie s vyšším nárokem na 

výplatu podílu na zisku či likvidačním zůstatku v situaci, kdy společnost vydala vícero 

emisí prioritních akcií. Tato právo s nimi spojené se realizuje v situaci, kdy společnost 

nevytvořila zisk dostatečný k uspokojení všech prioritních akcionářů v rámci veškerých 

prioritních emisí. Akcionáři vlastnící tento typ prioritních akcií jsou tak oproti ostatním 

vystaveni menšímu riziku, co se návratnosti jejich investic týče. Na druhou stranu je 

však tato vyšší míra jistoty kompenzována nižší výší vyplácených podílů.164 

 Jako „preference preffered shares“ se pak označují akcie, jejichž vlastníci mají 

nejsilnější právo na výplatu zisku či likvidačního zůstatku, avšak jen pokud by 

společnost zároveň nevydala „prior preffered shares“, které by v takovém případě stály 

na prvním místě. V případě, že společnost vydá vícero emisí těchto akcií, posuzuje se 

přednostní právo dle data emise, čili nejsilnější postavení bude náležet akcionářům, 

jejich akcie byly emitovány nejdříve.165 

 Jako další práva, jež se běžně vyskytují v souvislosti s druhy akcií, můžeme 

uvést právo volit určitý počet členů ředitelů nebo naopak dle ustanovení § 151 písm. a) 

DGCL lze akcii přidat právo eliminace rady ředitelů a svěřit jeho pravomoc do rukou 

managementu nebo jiného orgánu či skupiny osob.166 

 

4.2. Velká Británie 
 

Hlavním pramenem právní úpravy obchodních společností včetně druhů akcií je 

zákon o obchodních společnostech z roku 2006 (Companies Act), konkrétně pak hlava 

                                                 
163 MORSE, Geoffrey, Richard MORRIS, Letitia CRABB et al. Charlesworth & Morse company law. 
15th ed. London: Sweet and Maxwell, 1996, s. 261. 
164 ANSON, Mark J. P., Frank J. Fabozzi, Frank J. Jones. The Handbook of Traditional and Alternative 
Investment Vehicles: Investment Characteristics and Strategies, New York: John Wiley & Sons, 2010, s. 
136. 
165 ANSON, Mark J. P., Frank J. Fabozzi, Frank J. Jones. The Handbook of Traditional and Alternative 
Investment Vehicles: Investment Characteristics and Strategies, New York: John Wiley & Sons, 2010, s. 
136. 
166CAHN, Andreas; DONALD C. David. Comparative company law: text and cases on the laws 
governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 274. 
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IX. části 17.167 Obecně lze říci, že pravidla pro vydávání různých druhů akcií jsou velmi 

liberální a těžištěm konkrétních pravidel se tak stávají stanovy společnosti.  

 V ustanovení§ 629 odst. 1 CA 2006 se stanoví: „For the purposes of the 

Companies Act shares are of one class if the rights attached to them are in all respects 

uniform.” Pojetí druhu akcií se tedy shoduje s tím, co výslovně zavedl český ZOK. 

O tentýž druh akcie se jedná i v případě, že jednotlivé akcie znějí na různou nominální 

hodnotu, jestliže jsou ostatní práva s nimi spojená shodná.168 

Dle britské právní úpravy jsou, stejně jako v České republice, za základní 

akcionářská práva považována práva týkající se výnosu z akcie, hlasovací právo a právo 

podílet se na likvidačním zůstatku. Konkrétní obsah práv je pak určen buď 

zakladatelským právním jednáním, emisními podmínkami, zvláštním usnesením valné 

hromady či dohodou akcionářů.169 

 

4.2.1 Běžné akcie 

 
Akcie, s nimiž nejsou spojena jiná než obvyklá akcionářská práva (ordinary 

shares či equity shares), jsou nejběžnějším druhem akcií. Obvykle se jedná o jediný 

druh akcie, s nímž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Na základě ustanovení 

zakladatelských dokumentů však mohou i mezi kmenovými akciemi existovat rozdíly 

co se týče hlasovacích práv. Stanovy společnosti tak mohou připustit existenci 

kmenových akcií bez hlasovacích práv, dle akcií s omezeným hlasovacím právem 

(shares with limited voting rights) či akcie s rozšířeným hlasovacím právem (shares 

with enhanced voting rights).170 

Tradičně bývají tyto druhy akcií označovány dle písmen abecedy. Historicky 

„class A shares“ byly určeny pro veřejnost, jejíž investice sloužily k finanční podpoře 

společnosti, zatímco „B class shares“ si ponechávali zakladatelé společnosti, jimiž 

                                                 
167 Webové stránky britského Národního archivu [online]. [cit. 19. 10. 2014] Dostupné z: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents.   
168 Viz ustanovení § 629 odst. 2 CA 2006. 
169GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 4th ed. Harlow: Pearson, 2006, s. 147. 
170FRENCH, Derek, Stephen W MAYSON a Christopher L RYAN. Mayson, French & Ryan on 
company law: 2014-2015 edition. 31st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 158. 
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v minulosti bývali rodinní příslušníci.171 Ti si tak zachovali kontrolu nad podnikem, 

neboť jejich druh akcií obvykle nebyl předmětem obchodování na burze. 

V současnosti se s tímto rozdělením nelze setkat příliš často, jelikož nerovné 

množství hlasů spojených s akcií je považováno za neetické. Jednou z málo společností, 

které tuto dvojakost zachovaly, jsou Daily Mail and General Trust Plc.  Jejich cca 400 

milionů “class A shares” patří k nejobchodovanějším na burze, ačkoli s nimi není 

spojeno hlasovací právo, zatímco hlasovacích akcií je pouhých 20 milionů. Tyto však 

na burze k dostání nejsou, jelikož se nacházejí v rukou majoritních akcionářů řídících 

společnost.172 

 Rozlišení druhů akcií podle abecedy však nemusí nutně odkazovat na rozdílnost 

práv s nimi spojených.  Petrolejářská společnost Royal Dutch Shell plc. má rovněž akcie 

třídy A a B. Tyto jsou však kvalitativně zcela totožné a jediným důvodem pro rozlišné 

označení spočívá ve skutečnosti, že společnost má britsko-nizozemskou vlastnickou 

strukturu a akcie B jsou určeny britským akcionářům, zatímco akcie třídy A akcionářům 

nizozemským.173 

 Ačkoli společnost může rovněž vydat akcie s vyšším počtem hlasů, než je spojen 

s ostatními akciemi, tyto hlasy se nemusejí uplatnit při každém hlasování, ale jejich 

využití může být vázáno na existenci podmínek určených ve stanovách. Takovou situací 

může být například hlasování o odvolání předsedy představenstva, kdy tento předseda 

coby držitel uvedených akcií bude mít více hlasů než ostatní akcionáři, jak plyne 

z rozhodnutí Bushell v Faih [1970] AC 1099.174 

Za pozornost dle mého názoru stojí skutečnost, kdy rozlišení akcií na „class A“ 

a „class B“ indikuje pouze fakt, že se jedná o akcie určené investorům pocházejícím 

z různých států. V tomto případě se dle mého mínění však nejedná materiálně o druh 

akcie, neboť takto emitované akcie jsou zcela totožné co do práv a odlišují se pouze 

svým označením. 

V situacích, kdy akcie označované jako „class A“ a „class B“ skutečně 

představují kvalitativně odlišné akcie je dle mého názoru potřeba zdůraznit, že i přesto 

                                                 
171HOBSON, Rodney. Shares Made Simple: A Begginner’s Guide to the Stock Market. Harriman House. 
2. vydání, 2012, s. 7. 
172Op. Cit. Sub. 171, s. 7. 
173Op. Cit. Sub. 171, s. 7. 
174DIGNAM, Alan J.; GOO S.;HICKS Andrew. Hicks & Goo's cases and materials on company law. 7th 
ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 275. 
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jde o druhy kmenových akcií. Tzn. obdobně jako v USA, kmenové akcie jsou sice dle 

nauky chápány jako akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, avšak z pohledu 

české právní teorie skutečná praxe této jejich definici zdaleka neodpovídá.  

 

4.2.2.  Prioritní akcie 
 

Na rozdíl od českého zákona o obchodních korporacích britská právní úprava 

nedefinuje prioritní akcie (preffered shares). Z právní nauky však vyplývá, že se jedná 

o akcie, v nichž jsou inkorporována určitá preferenční práva v porovnání s jinými 

vydanými akciemi,přičemž nejčastěji se bude jednat o přednost v případě rozdělení 

zisku společnosti.175 

Preferenční právo však může spočívat i v možnosti převést preferenční akcie na 

kmenové, a to na základě volby akcionáře v závislosti na ustanovení stanov (convertible 

shares).176 

 Co se týče preferenčních akcií a výkonu hlasovacího práva, akcionáři 

s preferenčními akciemi obvykle mohou hlasovat pouze, je-li společnost v prodlení 

s výplatou dividendy nebo v situacích, kdy se předpokládá, že dojde ke změně práv 

spojených s jejich akciemi. Taková omezení však musí být uvedena ve stanovách, jinak 

platí, že vlastníci preferenčních akcií mají stejná hlasovací práva jako vlastníci akcií 

kmenových.177 

 Přednostní práva týkající se zisku společnosti mohou spočívat v oprávnění 

akcionáře k výplatě pevné dividendy (fixed dividend) ve smyslu pevně stanovené částky 

či ve smyslu pevně určeného procenta ze zisku (participating preference share).  

Oprávnění na pevnou dividendu může být kumulativní či nekumulativní. V případě 

kumulativní dividendy je společnost povinna při neschopnosti vyplatit zisk za jeden rok, 

doplnit tuto výplatu v budoucnu. Uplatňuje se přitom domněnka, že jestliže stanovy 

neurčí jinak, jsou preferenční akcie s pevným podílem na zisku kumulativní.178 

                                                 
175McGEE, Andrew. Share capital. London: Butterworths, 1999, s. 69. 
176ANDEANAS, Mads; WOOLRIDGE, Frank: European Comparative Company Law, Cambridge : 
Cambridge University Press, 2009, s. 171. 
177GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 4th ed. Harlow: Pearson, 2006, s. 131. 
178 FARRAR, H, John; HANNIGAN, Brenda. Farrar’s Company Law. 4. Edition. London : Butterworths, 
1998, s. 229.  
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 Při likvidaci společnosti nebo při snížení základního kapitálu může být 

s některými prioritními akciemi spojeno právo na přednostní výplatu likvidačního 

zůstatku nebo právo na vrácení toho, co do společnosti vnesli jako vklad, popř. obojí.179 

 Jako odvozené či zakladatelské akcie (deffered, management shares či 

founders´shares) bychom mohli označit akcie, s nimiž je spojeno omezení ohledně 

výplaty podílu na zisku držitelům takových akcií spočívající v tom, že k výplatě 

dividendy dojde až poté, co je stanovený podíl na zisku vyplacen ostatním 

akcionářům. 180  Tyto akcie jsou obvykle vydávány zakladatelům společnosti, jak 

napovídá již jejich název. Nutno však podotknout, že v praxi se tento druh akcií příliš 

neuplatňuje v důsledku zpřísnění pravidel pro umístění takových akcií na burze.181 

 Mnoho britských společností rovněž spojuje zvláštní práva s akciemi, jež jsou 

vydávány jejich zaměstnancům (employee shares).182 Ačkoli svou koncepcí britská 

právní úprava v tomto ohledu koresponduje s tou českou, jsou zaměstnanecké akcie 

uváděny jako zvláštní druh akcie, ačkoli s akcií nejsou spojena zvláštní 

„zaměstnanecká“ práva. To ovšem neznamená, že se na ně bez rozdílu vztahuje obecná 

úprava akcií v akciové společnosti. Konkrétně se neuplatní obecné pravidlo 

o předkupním právu ostatních akcionářů k zaměstnaneckým akciím.183 

 Další zvláštním právem spojeným s akciemi je právo na odkup akcie ze strany 

akciové společnosti (redeemable shares), a to za předpokladu, že některé z akcií, jež 

vykupitelné nejsou, nebyly ještě zcela splaceny. Vykupitelné mohou být pouze plně 

splacené akcie.184 Toto právo může být spojeno buď s kmenovými, nebo s prioritními 

akciemi.185 Účelem pro vydání vykupitelných akcií je přitom zvýšení kapitálu 

společnosti v krátkém časovém horizontu.186 

 

                                                 
179GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 4th ed. Harlow: Pearson, 2006, s. 132. 
180FRENCH, Derek, Stephen W MAYSON a Christopher L RYAN.Mayson, French & Ryan on company 
law: 2014-2015 edition. 31st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 157. 
181GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 4th ed. Harlow: Pearson, 2006, s. 130. 
182Op. cit. sub. 181, s. 130. 
183GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 4th ed. Harlow: Pearson, 2006, s. 130. 
184Viz ustanovení § 648 CA 2006. 
185ANDEANAS, Mads; WOOLRIDGE, Frank. European Comparative Company Law, Cambridge : 
Cambridge University Press, 2009, s. 171. 
186GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 4th ed. Harlow: Pearson, 2006, s. 141. 
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4.3. Shrnutí právní úpravy druhů akcií v anglo-americké právní 
kultuře 
 

Jak je patrné, americká i britská úprava akcií umožňuje mnohé variace, přičemž 

výše uvedené druhy akcií jsou pouze vzorkem, s nímž se v praxi lze setkat nejčastěji. 

RMBCA v žádném případě nepředpokládá, že výčet práv, jež uvádí a jež lze s akciemi 

spojit, je taxativní. Naopak výslovně stanoví, že se nejedná o výčet vyčerpávající.187 

Podobně zákon o obchodních společnostech z roku 2006 obsahuje úpravu 

natolik stručnou, že poskytuje velmi široký prostor pro zkombinování takových práv, 

jež odpovídají aktuálním potřebám akciové společnosti. 

 Vzhledem k rozsahu práv a jejich různých variací a kombinací, jež se ve spojení 

s akciemi objevují v USA a Velké Británii, si nelze nepoložit otázku, zda takováto 

liberalizace bude rovněž důsledkem nové úpravy zákona o obchodních korporacích. 

Osobně se domnívám, že alespoň zpočátku nikoli, neboť nějakou dobu potrvá, než 

akciové společnosti uvyknou skutečnosti, že se před nimi otevírají zcela nové možnosti 

co do nalákání investorů, rozdělování zisku a výkonu vlivu ve společnosti.  

Právě díky rozmanitosti druhů akcií, jež se v anglo-americké úpravě vyskytují, si 

však můžeme alespoň částečně zodpovědět otázku, jaká další zvláštní práva lze 

s akciemi spojit.  

Zajisté by jím mohlo být právo na odkup akcie společností za stanovených 

podmínek či právo na výměnu prioritních akcií za kmenové a naopak nebo právo na 

výměnu akcií za jiný cenný papír. Nepochybně se totiž jedná o práva majetková, jež 

jsou spojena s účastí akcionáře ve společnosti, a tudíž i práva spojitelná s akcií.  

Právo vydat vyměnitelné dluhopisy přitom § 286 odst. 2 ZOK umožňuje vázat 

na výměnu za již vydané akcie, domnívám se tedy, že je otázkou času, kdy společnosti 

krom vydávání dluhopisů vyměnitelných za akcie začnou vydávat i akcie s právem na 

výměnu za dluhopis či jiný cenný papír. 

Limitem by samozřejmě zůstala zásada zakazující bezdůvodné zvýhodnění 

některých akcionářů oproti jiným, avšak s tou možnost inkorporace výše zmíněných 

práv do akcií není sama o sobě v rozporu.  

                                                 
187CAHN, Andreas; DONALD C. David. Comparative company law: text and cases on the laws 
governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, s. 274. 
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Výše nastíněné právní úpravy však také poskytují určité vodítko, pokud jde 

o otázky, jež zákon o obchodních korporacích výslovně neřeší, jako třeba zda lze 

vydávat různé poddruhy jednotlivých druhů akcií. Jak je zřejmé, taková praxe by nebyla 

nijak nevídaná. Zahraniční společnosti vydávají souběžně např. různé druhy kmenových 

akcií, jež se liší rozsahem hlasovacích práv, či vícero druhů prioritních akcií, o nichž 

bychom mohli říci, že některé z nich ještě v rámci své priority poskytují svým 

vlastníkům další preference. 

Co se týče možnosti vydávat „poddruhy“ jednotlivých druhů akcií se zvláštními 

právy včetně akcií prioritních, osobně se přikláním k názoru, že takovou možnost zákon 

umožňuje. Pokud se jedná o možnost vydávat „poddruhy“ kmenových akcií, rovněž se 

kloním k mínění, že tento postup zákon nevylučuje, ač podle všeho taková možnost při 

rekodifikaci nebyla vzata vůbec v potaz a odborná literatura se k tomuto nevyjadřuje. 

O přípustnosti takového postupu tedy rozhodne až soudní praxe. 

 

 Závěr 
 

Na předcházejících stránkách jsem nastínila vývoj právní úpravy druhů akcií na 

území České republiky s důrazem na možné změny, jež lze očekávat v souvislosti 

s novou úpravou druhů akcií v zákoně o obchodních korporacích.  

 Jak je patrné z výše uvedeného, právní úprava se značně rozvolnila a poskytla 

tak podstatně širší spektrum možností co se týče přizpůsobení akciového portfolia 

potřebám akciové společnosti, která tak má nově možnost vytvořit si akcie s právy 

odpovídajícími jejím aktuálním potřebám, ať už jimi je pouze získání kapitálu při 

zachování kontroly stávajících akcionářů či expanze v novém odvětví podnikání.  

 Spolu s volností však nová úprava přinesla poměrně široký prostor pro 

interpretaci jednotlivých ustanovení. V současné době nelze s jistotou určit, zda se 

některá z výše zastávaných stanovisek prosadí či naopak převládne názor odlišný. 

 Ve své práci jsem vymezila, co se rozumí druhem akcie, dále jsem se zabývala 

jednotlivými druhy akcií, jak o nich hovoří zákonná úprava, a rozsahem a obsahem 

práv, jež lze do akcie takto inkorporovat.  
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Jak bylo vyloženo výše, rozsah těchto práv není ani neomezený, avšak ani zcela 

libovolný, a tak však zůstává poměrně široký prostor pro vytváření různých variací 

druhů akcií. 

 To, zda akciové společnosti skutečně začnou naplno využívat možnost, již jim 

poskytuje právní úprava, je otázkou. Domnívám se, že zpočátku takových společností 

mnoho nebude, neboť společnosti se budou držet spíše toho, co znají a co je osvědčené, 

než aby se hrnuly do experimentů, ačkoli jak je zjevné především z předestřené právní 

úpravy dle britského zákona o obchodních společnostech z roku 2006 a amerického 

RMBCA, varianty, jež přicházejí po změně legislativy v úvahu, jsou četné. 

Avšak jak je patrné z anglo-amerických právních úprav, těžištěm problematiky 

druhů akcií není primárně právní regulace, která je v případě Velké Británie dosti 

stručná a v USA zase podléhá modelovému dokumentu, od něhož se jednotlivé státy 

mohou více či méně odchýlit, ale samotná praxe, v níž se promítají aktuální požadavky 

společností. Proto se domnívám, že podobný vývoj lze očekávat i v České republice. 

Tedy, ačkoli česká právní úprava je velmi liberální, s jakými druhy akcií se budeme 

v budoucnu setkávat, bude záviset na reálných potřebách akciových společností. 
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RESUMÉ 
 

Druhy akcií v úpravě zákona o obchodních společnostech a družstvech 
 

Cílem této diplomové práce je představit novou právní úpravu druhů akcií podle 

zákona o obchodních společnostech a družstvech. Práce se zejména soustředí na popis 

nové právní úpravy a na možné interpretační otázky, jež mohou vyvstat v důsledku 

zavedení zcela nového právního institutu, jenž se dříve na území České republiky 

neuplatňoval. 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly, z nichž se každá zabývá jinými 

otázkami dotčeného tématu. První kapitola slouží jako stručný úvod ke kapitolám 

následujícím, jelikož definuje čím akcie vůbec je podle českého práva a zabývá se její 

právní povahou. 

Kapitola druhá se zabývá historickým vývojem právní úpravy druhů akcií České 

republice včetně předchozí úpravy dle obchodního zákoníku. 

Třetí kapitola představuje druhy akcií, jež je akciová společnost oprávněna vydat 

dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Tato kapitola je rozdělena 

na sedm částí, jež se věnují kmenovým akciím, prioritním akciím, akciím se zvláštními 

právy a zvláštním právům, jež mohou být s akcií spojena. Předmět výkladu představují 

zejména druhy jednotlivých práv a jejich možné vymezení. 

Poslední kapitola představuje právní úpravu a praxi podle britského zákona 

o obchodních společnostech z roku 2006 a dle amerického modelového zákona z roku 

2002 jako příklady úprav nabízejících možná řešení interpretačních otázek 

vyvstávajících s novou právní úpravou. Závěr kapitoly poskytuje shrnutí zahraničních 

právních úprav s důrazem na možný přínos pro českou právní úpravu, co se týče druhů 

akcií. 

V závěru jsou shrnuty výsledky diplomové práce. Ačkoli práce představuje 

novou právní úpravu společně s pravděpodobnými interpretačními problémy, jakož 

i otázky týkající se konkrétních inkorporovaných práv a jejich rozsahu, odpovědi na 

kladené otázky uvedené v diplomové práci nemohou být zcela vyčerpávající z důvodu 

chybějící judikatury.  
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SUMMARY 
 

Types of shares in the Business Company and Cooperative Act 
 

The purpose of this thesis is to present a new legal regulation concerning the 

types of shares under the Business Company and Cooperative Act. The thesis especially 

focuses on a description of the new legal regulation and possible interpretation issues 

which may arise as a result of establishing of the entirely new legal institute which was 

not applied in the Czech Republic before. 

The thesis is divided into four chapters, each of them dealing with the different 

issues of the topic in question. The first chapter serves as a brief introduction to the 

following parts since it defines what a share actually is under the Czech law and 

explains its legal nature. 

The chapter two deals with the historical development of legal regulation of the 

types of shares in the Czech Republic the previous legal regulation of the Commercial 

Code included. 

The third chapter examines the types of shares which the business company is 

entitled to issue in compliance with the applicable provisions of the Business Company 

and Corporate Act. This chapter is divided into seven parts, in which the ordinary 

shares, preference shares, shares with special rights and special rights which may be 

incorporated into the share are discussed. Particularly the types of individual rights and 

their possible definition form a subject of these parts. 

As the last part the legal regulation and the praxis under the British Companies 

Act (2006) and the American Revised Model Business Corporation Act (2002) and are 

presented as the examples offering possible solutions to interpretation questions which 

may arise in connection with the new Czech legal regulation. In addition, the summary 

of the foreign legal regulations is provided emphasizing the potential contribution to the 

Czech legal regulation in terms of the types of shares. 

In the conclusion the outcomes of the thesis are summarized. Although the thesis 

concludes the new legal regulation altogether with the possible interpretation issues as 

well as the questions concerning the particular incorporated rights and their scope, the 
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answers to the asked questions stated in the thesis cannot be entirely exhaustive due to 

the absent case law.  
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