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Abstrakt 

Rozhodování mimo valnou hromadu kapitálových společností (per rollam) 

Cílem diplomové práce je zejména za užití popisné a analytické metody a právní 

argumentace analyzovat právní úpravu rozhodování mimo valnou hromadu kapitálových 

společností (per rollam) obsaženou v občanském zákoníku a zvláště pak v zákoně o 

obchodních korporacích, zaměřit se na její specifika a možné výkladové problémy vybraných 

otázek, zhodnotit dopad rozhodování per rollam na práva společníků kapitálových společností 

a v neposlední řadě navrhnout rámcové možnosti dalšího vývoje právní úpravy de lege 

ferenda. Podpůrně je užito komparativní metody s britskou a slovenskou právní úpravou. 

Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž každá je dále dělena na podkapitoly 

a zakončena dílčím shrnutím. Po úvodním vymezení pojmu kapitálové společnosti a nastínění 

jejích charakteristických znaků v první kapitole se v kapitole druhé věnuji obecnému rozboru 

valné hromady s důrazem na možné a alternativní způsoby rozhodování na a mimo ni a 

otázku povahy usnesení valné hromady. Ve třetí kapitole je rozebráno a obecně představeno 

samotné rozhodování per rollam v kapitálových společnostech, je zmíněna jeho právní 

úpravu, specifika a vymezena povaha rozhodnutí přijatého tímto způsobem. Ve čtvrté 

nejobsáhlejší kapitole jsou podrobněji rozebrány konkrétní vybrané otázky, jež autor považuje 

v rámci rozhodování per rollam v kapitálových společnostech za nejzásadnější. 

V jednotlivých podkapitolách jsou řešeny otázky, kdo je v kapitálové společnosti osobou 

oprávněnou zaslat návrh rozhodnutí k jeho přijetí per rollam, kdo jsou adresáti návrhu, jakým 

způsobem je můžeme určit a jaké formální a obsahové náležitosti musí návrh splňovat. Dále 

jsou to otázky oprávnění společníka vyjádřit se k doručenému návrhu, otázka 

následků různých způsobů reakce společníka a její náležitosti. V poslední podkapitole je 

uvedena úvaha o vlivu rozhodování per rollam na práva společníků kapitálových společností. 

Závěr diplomové práce je především zhodnocením použité metodiky práce a souhrnem 

poznatků získaných analýzou rozhodování per rollam v kapitálových společnostech. Rovněž 

v něm autor zmiňuje zásadní témata, jež by neměla zůstat opomenuta v zakladatelských 

právních jednáních kapitálových společností a o nichž je vhodné uvažovat v rámci právní 

úpravy de lege ferenda. 

 


