
Resumé

Cílem mé diplomové práce je analyzovat novou právní úpravu squeeze-out(u) 

v úpravě zákona obchodních korporacích, který nahradil jeho předchozí úpravu v obchodním 

zákoníku. Důvodem mého výzkumu je, kromě představení nového konceptu squeeze-out(u), 

zaměření se na nové rysy procesu vytěsnění, vysvětlit důvod pro jejich zavedení do českého 

právního řádu a interpretovat problematická ustanovení nové úpravy ve světle dosavadní 

judikatury českých soudů a výkladů právní teoretiků.  

Diplomová práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol, přičemž každá z nich pojednává 

odlišné fáze procesu vytěsnění, a závěru. 

První kapitola je úvodní a pojednává ústavnost squeeze-out(u) v českém právním řádu.

Druhá kapitola zkoumá zákonné předpoklady pro uskutečnění vytěsnění. Kapitola se 

skládá ze dvou částí. První část se zaměřuje na osobu oprávněnou k iniciaci squeeze-out(u) a 

na zákonné podmínky, které musí naplnit. Druhá část pojednává zákonné nároky na žádost 

hlavního akcionáře o zahájení procesu vytěsnění.

Třetí kapitola je rozdělena do šesti částí a zaměřuje se na průběh procesu vytěsnění. 

První část diskutuje povinnost doložení finančních zdrojů hlavního akcionáře pro poskytnutí 

přiměřeného protiplnění. Druhá část se zaměřuje na povinnosti společnosti před provedením 

vytěsnění. Část třetí pojednává valnou hromadu, která nucený přechod schvaluje, a část čtvrtá 

cílí na povinnosti představenstva společnosti po schválení vytěsnění. Pátá část se zaměřuje na 

převod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře a konečně, 

šestá část se zabývá přiměřeným protiplněním.

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na právo na dorovnání. Její první část pojednává lhůtu pro 

uplatnění tohoto práva. Část druhá popisuje koncept práva na dorovnání a třetí část se 

zaměřuje na soudní přezkum přiměřenosti protiplnění. Čtvrtá část pojednává dohodu na 

poskytnutí dorovnání a část pátá se zaměřuje na výplatu dorovnání ze soudní úschovy a na 

nakládání s nevyplacenými prostředky.

V závěru diplomové práce jsou předkládány výsledky provedené analýzy. Hlavním 

cílem této diplomové práce je identifikovat zásadní problematické aspekty nové české právní 

úpravy squeeze-out(u) a interpretovat je, respektive nabídnout jejich řešení.


