
Tématem mé disertační práce jsou vybrané otázky právní úpravy ochrany akcionářů 

v obchodním zákoníku. Zaměřuji se především na materii obsaženou v § 196a obchodního 

zákoníku, § 193 odst. 2 obchodního zákoníku a problematiku finanční asistence. Nad to práce 

pojednává o právní úpravě ochrany akcionářů v zákoně o obchodních korporacích, jež nabude 

účinnosti 1. ledna 2014 a rovněž stručně informuje o právní úpravě této materie v některých 

zahraničních právních řádech. Pro srovnání se zmiňuji rovněž o unijní právní úpravě. 

 

Práce je tvořena třemi bloky složenými z několika částí. Části jsou dále děleny do kapitol.  

 

První blok rozebírá právní úpravu ochrany akcionářů v obchodním zákoníku. Tento blok je 

rozdělen do čtyř částí.  Úvod tohoto bloku, tedy část první, pojednává o ochraně akcionářů 

v obchodním zákoníku v obecném smyslu. V dalších částech se již zaměřuji na výše uvedená 

vybraná ustanovení, přičemž se vždy snažím pojednat o jejich základním účelu, nastínit jejich 

vývoj s uvedením předmětných novel obchodního zákoníku a v této souvislosti též zmínit, co 

bylo inspirací pro právní úpravu českou. 

 

Část druhá tohoto bloku rozebírá pravidla vnitřního obchodování obsažená v § 196a obchodního 

zákoníku, a to od jeho začlenění do obchodního zákoníku, zákonem č. 142/1996 Sb., až po dobu 

současnou. Zmiňuje se rovněž o výkladových problémech s posuzovaným ustanovením spjatých. 

Inspiračními zdroji § 196a obchodního zákoníku byl jednak německý zákon o akciových 

společnostech, jednak úprava unijní – jmenovitě Druhá směrnice ve znění její novely. Pravidla 

obsažená v § 196a obchodního zákoníku jsou aplikovatelná nejen na akciové společnosti, nýbrž  

i na společnosti s ručením omezeným. V dalších kapitolách této části blíže rozebírám právní 

úpravu ve vztahu k jednotlivým odstavcům tohoto paragrafu, zejména se zaměřuji na podmínky 

zde uvedené, a to v případě odstavců 1 a 2 předchozí souhlas valné hromady pro uzavření 

smlouvy o úvěru či půjčce nebo k bezplatnému převodu majetku a zachování podmínek 

obvyklých v obchodním styku, v případě odstavce 3 nutnost stanovení hodnoty převáděného 

nebo nabývaného majetku posudkem znalcem ve vztahu k nabytí či úplatnému převodu majetku 

za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu společnosti ke dni 

nabytí či převodu a případný souhlas valné hromady, pokud k takové transakci dojde do tří let od 

vzniku společnosti. Souhlas valné hromady je rovněž nutný při poskytování zajištění závazků dle 



odstavce 5 tohoto paragrafu. 

 

V této souvislosti dále vymezuji okruh osob, na něž jsou pravidla obsažená v tomto paragrafu 

aplikovatelná, stanovím následky nesplnění podmínek zde uvedených, jakož i výjimky z nich. 

Co se týče následků nedodržení podmínek, poukazuji na to, že mezi právními odborníky v této 

oblasti často nepanuje shoda.  

 

S ohledem na fakt, že ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku bylo inspirováno unijní 

úpravou, a to Druhou směrnicí, ve znění novely Druhé směrnice, je v práci rovněž nastíněna 

evropská úprava. Co se týče nutnosti vyhotovení znaleckého posudku, popisuje práce v krátkosti 

rovněž postup znalce při stanovení hodnoty převáděného majetku. Taktéž se zaobírám 

problematikou dopadů jmenování rozdílného znalce každou ze stran či případy, kdy je majetek 

převeden za cenu odlišnou od hodnoty stanovené ve znaleckém posudku  

a následky takového převodu či nabytí majetku. Ve stručnosti práce pojednává také o úpravě 

kupní ceny v závislosti na čase. Pravidla obsažená v tomto odstavci § 196a obchodního zákoníku 

jsou aplikovatelná rovněž v souvislosti s poskytováním licence k nehmotným statkům. Jinak je 

tomu v případě poskytování služeb.  

 

Některé z výjimek z aplikace ustanovení o převodu či nabytí majetku mezi spřízněnými osobami 

jsou dále více rozebrány v kapitole týkající se odstavce 4 § 196a obchodního zákoníku, a to 

konkrétně transakce v rámci běžného obchodního styku, nabytí nebo zcizení  

z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu či nabytí nebo zcizení na 

evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či  

v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. 

 

Kapitola věnovaná ustanovení § 196a odst. 5 potom popisuje podmínky, za nichž může 

společnost poskytnout zajištění závazků osob se společností spřízněných. 

 

V nedávné době vložený odstavec 6 § 196a obchodního zákoníku odkazuje na přiměřené použití 

ustanovení o nabytí majetku v dobré víře. V mé práci toto ustanovení dále více rozebírám. 

 



V další části prvního bloku popisuji právní úpravu § 193 odst. 2 obchodního zákoníku 

představující limitaci transakcí, při nichž hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku  

v průběhu jednoho účetního období přesahuje jednu třetinu vlastního kapitálu společnosti za 

podmínek v tomto ustanovení uvedených, souhlasem dozorčí rady, v některých případech rovněž 

souhlasem valné hromady společnosti. Opět je v této práci rozebrán účel tohoto ustanovení  

a popsán jeho vývoj. Jsou zde rovněž nastíněny nedostatky tohoto ustanovení. Pojednávám 

taktéž o následcích nesplnění pravidel zde stanovených a výjimkách z nich. 

  

Poslední část prvního bloku věnuji problematice finanční asistence, a to jak ve vztahu ke 

společnostem s ručením omezeným, tak pokud se jedná o akciové společnosti. Zmiňuji základní 

funkce a účel finanční asistence, resp. pravidel ji umožňující. Zabrousila jsem opět do původu  

a historie vývoje finanční asistence v České republice, a to jak pokud se jedná  

o některé zahraniční právní úpravy, tak o právo EU. Vyjmenovávám a podrobněji rozebírám 

jednotlivé podmínky pro poskytnutí finanční asistence, a to zvlášť u společností s ručením 

omezeným a u akciových společností, stanovím následky jejich nedodržení, jakož i výjimky 

z nich. Poukazuji rovněž na nedostatky těchto ustanovení. Ve stručnosti nastiňuji případy, kdy je 

finanční asistence poskytována společností její ovládané osobě a zmiňuji se rovněž o dalších 

případech uvedených v obchodním zákoníku, na něž jsou ustanovení o finanční asistenci 

aplikovatelná. 

 

Další blok této disertační práce rozebírá novou právní úpravu výše uvedené materie obsaženou 

v zákoně o obchodních korporacích.  

 

Problematika, jež je v současné době obsažena v § 196a obchodního zákoníku, je v zákoně  

o obchodních korporacích upravena na dvou místech. Jedná se o § 255 zákona o obchodních 

korporacích, v jehož souvislosti rozebírám jeho osobní, časové a věcné omezení zde stanovené. 

Dále je tato problematika obsažena v ustanoveních zákona o obchodních korporacích týkajících 

se střetu zájmů. Pojednávám opět o podmínkách, jež je nutno splnit, následcích jejich nesplnění  

a výjimkách z těchto pravidel. Dále srovnávám naši budoucí právní úpravu s úpravou obsaženou 

ve Druhé směrnici. 

 



Zákon o obchodních korporacích do svého znění již nezahrnul pravidla obsažená v § 193 odst. 2 

obchodního zákoníku, a proto dále po této zmínce plynule navazuji na úpravu finanční asistence 

v zákoně o obchodních korporacích. Nutno poznamenat, že tato nedoznala ve srovnání se 

stávající úpravou zásadnějších změn. Opět považuji za přínosné srovnat novou úpravu finanční 

asistence s právní úpravou unijní. 

 

Poslední blok práce věnuji právním úpravám vybraných otázek v některých zahraničních 

právních řádech, a to jak v právních úpravách některých našich sousedů – Německa, Rakouska, 

či Slovenska, tak v právní úpravě britské. V souvislosti s § 193 odst. 2 obchodního zákoníku se 

rovněž stručně zmiňuji o úpravě polské, nizozemské, maďarské a lucemburské. 

 

Tato práce byla vyhotovena dle právního stavu ke dni 1. prosince 2013. 

 


