
RESUMÉ

Druhy akcií v úpravě zákona o obchodních společnostech a družstvech

Cílem této diplomové práce je analyzovat, popsat a rozpracovat změny, které 

přinesl do českého právního řádu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Diplomová práce je rozdělena 

do pěti kapitol, které se postupem od obecné ke konkrétní problematice a zaměřením 

se na zahraniční právní řády zabývají jednotlivými aspekty akcií a druhů akcií.

První kapitola této práce je soustředěna na obecný pojem cenného papíru, jeho 

definiční vymezení a historický vývoj cenného papíru jako jiné majetkové hodnoty a 

věci. Dále se v této kapitole věnuji pojmu účastnický cenný papír a jeho významu 

v nové právní úpravě. V poslední řadě se tato práce obecně zaměřuje na možnosti 

inkorporování práv a povinností v akciích. 

Druhá kapitola představuje stěžejní část této diplomové práce a věnuje se 

samotným druhům akcií. Předně je tato kapitola zaměřena na výklad termínu druh 

akcie a jeho definiční znaky. Následně je věnována část základním institutům 

kmenových a prioritních akcií.

Třetí kapitola se věnuje akciím se zvláštními právy, konkrétně zákonně 

zakotvenému zvláštnímu právu na rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku a 

likvidačním zůstatku společnosti. Dále je v třetí kapitole věnována část zakázaným 

druhům akcií a jejich sporné povaze. V neposlední řadě se diplomová práce věnuje 

jedné ze stěžejních částí, akciím a hlasovacím právům, jejich rozdílné váze a 

nezapomíná ani na kusové a zaměstnanecké akcie. Poslední část třetí kapitoly je 

věnována aplikaci a funkci soudního přezkumu zvláštních práv.

Čtvrtou a předposlední částí je komparace zahraničních právních řádů 

Nizozemska, Německa a Spojených států amerických s českým právním řádem. 

Konkrétně komparace zákonné úpravy akcií a druhů akcií.

Poslední částí této diplomové práce je závěrečné shrnutí výsledků samotné 

práce a výsledků, ať už pozitivních nebo negativních, dosažených rekodifikací 

soukromého práva v oblasti akcií a druhů akcií.


