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1. Povaha akcie

§ 155 odst. 1 obch. zák.

Akcie, stejně jako jiný cenný papír,
není věcí ve smyslu ustanovení § 119 obč.
zák.; lze ji charakterizovat jako specific-
kou majetkovou hodnotu, jejímž charak -
teristickým rysem je spojení práva s lis-
tinou (právo je v ní inkorporováno),
která může být v zákonem stanovených
případech nahrazena zápisem do záko-
nem stanovené evidence. Akcie pojmově
má majetkovou hodnotu.1)

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
9. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2587/1999

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 257 o. s. ř. lze naří-
dit a provést výkon rozhodnutí jen způsoby
uvedenými v tomto zákoně.

Podle ustanovení § 258 odst. 1 o. s. ř.
lze výkon rozhodnutí ukládajícího zapla-
cení peněžité částky provést srážkami
ze mzdy, přikázáním pohledávky, prode -
jem movitých věcí a nemovitostí. Výčet 
způsobů, kterými občanský soudní řád
umožňuje nařídit a provést výkon rozhod-
nutí ukládajícího zaplacení peněžité částky,
není v ustanovení § 258 odst.1 o. s. ř. taxa-
tivní; k tam uvedeným způsobům je třeba
přiřadit výkon rozhodnutí zřízením soud -

covského zástavního práva k nemovitos-
tem (srov. § 338a a 338b o. s. ř.).

Výkonem rozhodnutí přikázáním po-
hledávky lze – jak vyplývá z ustanovení
§ 303 a násl. o. s. ř. – postihnout pohle-
dávku povinného z účtu u peněžního
ústavu (srov. § 303 až  311 o. s. ř.), jinou
peněžitou pohledávku povinného (srov.
§ 312 až 319 o. s. ř.), jakož i jiné majetkové
právo povinného, které je převoditelné
a není peněžitou pohledávkou, ani právem,
které přísluší jen povinnému osobně (srov.
§ 320 o. s. ř.).

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou
spojena práva akcionáře jako společníka
(jejího majitele) podílet se podle zákona
a stanov akciové společnosti na jejím ří-
zení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku
při zániku společnosti (srov. § 155 odst. 1
obch. zák. a § 1 odst. 1 písm. a) zákona
č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
znění pozdějších předpisů), jakož i další
práva akcionáře, vyplývající ze zákona.

Akcie mohou být vydány v listinné po-
době nebo v zaknihované podobě, popř.
mohou být imobilizovány (srov. § 155 odst. 2
obch. zák., § 38 zákona č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech, ve znění pozdějších
předpisů).

Akcie může znít na jméno nebo na ma-
jitele. Akcie na majitele je neomezeně pře-

1) Pozn.: Přestože akcie není věcí ve smyslu § 119 obč. zák., použijí se na ni ustanovení o věci. Viz judikaturu
dále uvedenou. 



voditelná; k převodu listinné akcie dochází
předáním, popřípadě, u listinné akcie na
řad, i rubopisem, a k převodu zaknihované
akcie dochází registrací tohoto převodu
u Střediska cenných papírů. Převoditelnost
akcií na jméno může být omezena stano-
vami akciové společnosti, nesmí však být
vyloučena (srov. § 156 odst. 1, 4, 5 a 7
obch. zák., § 17, § 18 a § 21 zákona
č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
znění pozdějších předpisů).

Akcie, stejně jako jiný cenný papír,
není věcí ve smyslu ustanovení § 119 obč.
zák.; lze ji charakterizovat jako specifickou
majetkovou hodnotu, jejímž charakteristic-
kým rysem je spojení práva s listinou
(právo je v ní inkorporováno), která může
být v zákonem stanovených případech na-
hrazena zápisem do zákonem stanovené
evidence. Akcie pojmově má majetkovou
hodnotu.

Ustanovení § 320 o. s. ř. umožňuje –
jak uvedeno již výše – nařídit a provést
výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení
peněžité částky postižením jiného majetko-
vého práva povinného, které je převodi-
telné a není peněžitou pohledávkou, ani
právem, které přísluší jen povinnému
osobně.

Z výše uvedeného vyplývá, že akcie
představuje pro jejího majitele právo (sou-
bor práv, vyplývajících ze zákona), které
má majetkovou hodnotu, které není peně-
žitou pohledávkou, které je převoditelné
a které nepřísluší jejímu majiteli jen
osobně. Není proto žádný důvod k tomu,
aby nemohla být postižena vý konem roz-
hodnutí podle ustanovení § 320 o. s. ř.

Na opačný závěr nelze usuzovat ani
z toho, že obchodní podíl ve společnosti
s ručením omezeným nepodléhá podle ustá-
lené judikatury soudů (srov. například 
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne

28. 7. 1995, sp. zn. 7 Cmdo 9/94, uveřej-
něný pod č. 32 ve Sbírce soudních rozhod-
nutí a stanovisek, roč. 1997, rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2000,
sp. zn. 21 Cdo 1573/99) výkonu rozhodnutí.
I když obchodní podíl ve společnosti s ru-
čením omezeným má stejně jako akcie ma-
jetkovou hodnotu, jde současně o takový
soubor práv a povinností, z nichž jen ně-
která jsou volně převoditelná na jiného (ne-
přísluší jen jeho majiteli osobně). Akcie na-
proti tomu je cenným papírem, s nímž jsou
spojena (do něj inkorporována) všechna
práva akcionáře, která mu podle zákona pří-
sluší; povaha akcie umožňuje – na rozdíl od
obchodního podílu ve společnosti s ručením
omezeným – její postižení výkonem roz-
hodnutí podle ustanovení § 320 o. s. ř.

Nejvyšší soud ČR proto dospěl k zá-
věru, že akcie je takové majetkové právo,
které může být postiženo výkonem rozhod-
nutí podle ustanovení § 320 o. s. ř.

2. Povaha akcie jako dokonalého
cenného papíru

§ 155 odst. 1 obch. zák.

Z povahy akcie jako dokonalého
cenného papíru vyplývá, že legitimuje
svého majitele k výkonu práv s ní spoje-
ných, a že bez jejího předložení či před-
ložení výpisu z účtu majitele (popřípadě
registru emitenta) nelze právo s ní spo-
jené vykonat.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
23. 5. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2337/2000

Z odůvodnění:

Se zřetelem k době konání valné hro-
mady je pro další závěry Nejvyššího soudu
rozhodný výklad obchodního zákoníku ve
znění účinném do 31. 12. 2000.
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Námitka dovolatelky, že se akcionáři
slučovaných společnosti nestali plnopráv-
nými akcionáři přejímající společnosti,
dokud jim tato společnost nevydala své
akcie, a že byli přinejmenším omezeni
v dispozici se svým podílem na přejímající
společnosti, je nedůvodná.

Z ustanovení § 220a obch. zák. vy-
plývá, že každý akcionář slučované společ-
nosti, který se chce stát akcionářem přejí-
mající společnosti, se jejím akcionářem
stane. Protože účinky sloučení nastávají ke
dni zápisu sloučení do obchodního rej-
stříku, stávají se akcionáři slučovaných
společností akcionáři přejímající společ-
nosti ke dni tohoto zápisu. Na tom nemůže
nic změnit to, že společnost nesplnila svoji
povinnost vydat novým akcionářům akcie
v rozsahu jejich účasti na společnosti. Z po-
vahy akcie jako dokonalého cenného pa-
píru vyplývá, že legitimuje svého majitele
k výkonu práv s ní spojených, a že bez je-
jího předložení či předložení výpisu z účtu
majitele (popřípadě registru emitenta)
nelze právo s ní spojené vykonat. To však
neznamená, že za situace, kdy přejímající
společnost dosud nevydala akcie, nemají
osoby, které se ze zákona staly sloučením
jejími akcionáři, žádná práva. Jestliže z us-
tanovení § 220a odst. 1 a 2 obch. zák. vy-
plývá, že akcionáři slučovaných společ-
ností se stávají akcionáři přejímající
společnosti ke dni zápisu sloučení do ob-
chodního rejstříku a že nástupnické společ-
nosti vzniká povinnost bez zbytečného od-
kladu vyměnit jejich akcie a zatímní listy
za své akcie, nelze z toho než dovodit, že
až do výměny akcií či zatímních listů slu-
čovaných společností jsou cennými papíry
legitimujícími akcionáře, kterým dosud ne-
byly předány akcie přejímající společnosti,
právě akcie zaniklých slučovaných společ-
ností. Tyto akcie, jak správně dovozuje do-
volatelka, sloučením nezanikají a v každé
z nich je inkorporováno právo na výměnu
za akcii či akcie přejímající společnosti, ve

stanoveném výměnném poměru. To ovšem
neznamená, že tyto akcie se stávají akciemi
přejímající společnosti; jsou s nimi pouze,
až do jejich výměny za akcie přejímající
společnosti, spojena práva vyplývající
z účasti na ní.

Proto také nelze tyto akcie označovat
jako „bezcenný cenný papír“, jak to činí
dovolatelka, a k převodu práv jejich maji-
tele na nástupnické společnosti není nutná
cese, ale lze je realizovat právě převodem
akcie zaniklé společnosti, ve které je inkor-
porováno právo na výměnu za akcie spo-
lečnosti přejímající – což ostatně uznává
i sama dovolatelka – a s ním i práva akcio -
náře této společnosti. V tom směru si na -
vrhovatelka sama odporuje, když na jedné
straně uznává, že v akciích slučovaných
společností je inkorporováno právo na vý-
měnu za akcie přejímajících společností
a na druhé straně je prohlašuje za cenné 
papíry bez ceny, které nelze převádět, a do-
vozuje, že převod práva na vydání akcií ná-
stupnické společnosti nelze účinně, v sou-
ladu s právním řádem, realizovat.

Jestliže tedy v projednávané věci došlo
k převodu akcií slučovaných společností
poté, co bylo do obchodního rejstříku za-
psáno sloučení a tedy i zánik těchto společ-
ností, stali se nabyvatelé těchto akcií oso-
bami, kterým svědčí práva s nimi spojená,
tedy osobami, kterým svědčí právo na vy-
dání akcií nástupnické společnosti jako
jejím akcionářům, stejně jako další práva
jejích akcionářů. Z toho důvodu není třeba
zjišťovat, zda k takovému převodu sku-
tečně v projednávané věci došlo, když toto
zjištění by nemohlo být důvodem pro pro-
hlášení usnesení valné hromady, na které
hlasovali nabyvatelé uvedených akcií, za
neplatné. Potud proto dovolání není opod-
statněné.

Dovolatelka dále namítla, že rozhodný
den k účasti na napadané valné hromadě
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byl stanoven v rozporu se stanovami spo-
lečnosti, v důsledku čehož se jí nemohly
zúčastnit osoby, které toto právo měly.
Odepření účasti na valné hromadě oso-
bám, kterým zákon nebo stanovy toto
právo přiznávají, stejně jako přiznání to-
hoto práva osobám, které je nemají, je
podle dovolatelky mimořádně závažným
zásahem do práv akcionářů, které má zá-
važné následky.

K tomu odvolací soud uzavřel, že tvr-
zený nedostatek je pro posouzení platnosti
usnesení sporné valné hromady z hlediska
režimu § 183 odst. 1, 2 obch. zák. bez vý-
znamu, není-li tvrzeno, že v jeho důsledku
k porušení práv (navíc podstatnému) urči-
tých osob skutečně došlo.

Tento závěr odvolacího soudu není
správný. Z ustanovení § 183 odst. 2 obch.
zák. ve vazbě na ustanovení § 131 obch.
zák. nelze dovodit povinnost navrhova-
telky tvrdit, že usnesením valné hromady,
které je v rozporu s právními předpisy nebo
stanovami, byla porušena její práva. Z usta -
novení § 131 odst. 1 obch. zák. ve vazbě 
na ustanovení § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1
o. s. ř. vyplývá pouze to, že navrhovatelka
měla povinnost tvrdit, že usnesením valné
hromady byl porušen zákon či stanovy
a povinností soudu v návaznosti na to pak
je rozhodnout, zda k takovému porušení
skutečně došlo.

Odvolací soud tedy pochybil, jestliže
se nezabýval námitkou, že rozhodný den
k účasti na valné hromadě byl stanoven
v rozporu se stanovami společnosti jen
proto, že dovolatelka současně netvrdila, že
toto porušení je podstatným porušením sta-
nov. Právní posouzení věci odvolacím sou-
dem v otázce povinnosti tvrzení proto ne-
obstojí, čímž je naplněn dovolací důvod
podle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.

3. Legitimační funkce akcie
a přezkum vlastnictví akcií
ze strany akciové společnosti

§ 156 odst. 7 obch. zák.

Z povahy dokonalého cenného pa-
píru vyplývá, že legitimuje svého maji-
tele k výkonu práv s ním spojených, a že
bez předložení cenného papíru či výpisu
z účtu majitele (popřípadě registru emi-
tenta) nelze právo spojené s cenným pa-
pírem vykonat. osobu, která není maji-
telem cenného papíru, však cenný papír
takto legitimovat nemůže, byť by i byla
jeho neoprávněným držitelem.

Akciová společnost není povinna pro
účely připuštění účasti akcionáře na
valné hromadě zkoumat, zda osoba ve-
dená v evidenci Střediska cenných pa-
pírů k rozhodnému dni jako akcionář je
skutečně majitelem akcií vedených na
jeho účtu a takové osobě přizná bez dal-
šího právo na valné hromadě hlasovat;
to však neplatí, jestliže společnost není
v dobré víře, tedy ví, nebo je jí proká-
záno, že tato osoba majitelem akcií evi-
dovaných na jejím účtu není. Takové
osobě společnost výkon akcionářských
práv umožnit nemůže.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
6. 9. 2000, sp. zn. 29 Cdo 901/2000

Z odůvodnění:

V souvislosti s těmito námitkami musel
dovolací soud nejprve řešit otázku, zda lze
z ustanovení § 156 odst. 7 věty druhé obch.
zák., podle kterého vykonává práva spo-
jená se zaknihovanými akciemi na majitele
osoba vedená v evidenci Střediska a z usta -
novení § 58 odst. 7 zákona č. 591/1992 Sb.,
které stanoví, že majitelem zaknihovaného
cenného papíru je osoba, na jejímž účtu je
cenný papír evidován, dovodit, že soud
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v rámci rozhodování o neplatnosti usnesení
valné hromady není oprávněn jako předbě-
žnou otázku řešit, zda osoba, vedená jako
majitel akcie ve Středisku, je skutečně ma-
jitelem této akcie a pokud není, zda je
i přesto oprávněna vykonávat práva spo-
jená s akcií. 

Z povahy dokonalého cenného papíru
vyplývá, že legitimuje svého majitele k vý-
konu práv s ním spojených, a že bez před-
ložení cenného papíru či výpisu z účtu ma-
jitele (popřípadě registru emitenta) nelze
právo spojené s cenným papírem vykonat.
Osobu, která není majitelem cenného pa-
píru, však cenný papír takto legitimovat 
nemůže, byť i by byla jeho neoprávněným
držitelem. 

Je pravdou, že ustanovení § 58 odst. 7
zákona č. 591/1992 Sb. (dále jen „zákon
o cenných papírech“) je formulováno tak,
že navozuje závěr, že „majitelství“ cenných
papírů osob, na jejichž účtech jsou vedeny,
je nezpochybnitelné. Z povahy a funkce
cenného papíru a z logického, systematic-
kého a teleologického výkladu citovaného
ustanovení však lze dospět k závěru, že ta-
kový závěr není správný. 

Uvedené ustanovení bylo do zákona
o cenných papírech začleněno novelou pro-
vedenou zákonem č.152/1996 Sb., přičemž
jeho účelem je zejména čelit nekalým prak-
tikám osob, které se brání postižení zakni-
hovaných cenných papírů na svém účtu
(např. výkonu rozhodnutí) poukazem na to,
že jim cenné papíry na jejich účtu nepatří,
ale jsou majetkem jiné osoby (např. klienta
obchodníka s cennými papíry). Jeho úče-
lem však v žádném případě není nahradit
nabývací titul k cenným papírům, tím méně
pak legalizovat nekalý převod cenného pa-
pírů či nedůvodnou změnu v jeho evidenci. 

Uvedený závěr zcela zřejmě vyplývá
z dalších ustanovení zákona o cenných pa-

pírech. Tak zejména z ustanovení § 64 to-
hoto zákona vyplývá, že Středisko je po-
vinno na základě námitky majitele účtu
nebo registru emitenta, kterou uzná jako
oprávněnou, nebo na základě pravomoc-
ného rozhodnutí soudu, provést opravu
nebo doplnění své evidence, a to ke dni,
kdy byl zápis proveden. Takové doplnění
nebo oprava se může týkat (a často se
v praxi týká) i označení osoby majitele
cenného papíru. Uvedeného ustanovení se
využívá právě v případech, kdy samo Stře-
disko uzná na základě předložených do-
kladů, že nedošlo k převodu cenných pa-
pírů, který promítlo do své evidence či
o nezákonnosti převodu a tedy i o tom, že
osoba, na jejímž účtu je cenný papír evi-
dován, není jeho majitelem, rozhodne
soud. Obdobný postup určuje i ustanovení
§ 65 zákona o cenných papírech pro pří-
pad, že Středisko samo zjistí chybu ve své
evidenci (sem paří zejména chyby Středis -
ka při registraci převodů). Uvedený závěr
lze dovodit i z toho, že z ustanovení § 68
zákona o cenných papírech vyplývá, že
Středisko registruje změnu osoby majitele
cenného papíru, ke které dochází přecho-
dem cenného papíru (zejména právní ná-
stupnictví) ke dni tohoto přechodu, tedy
zpětně, bez ohledu na to, že v době podání
návrhu na změnu, ke kterému dochází
nutně později, než došlo k přechodu, byl
cenný papír evidován na účtu právního
předchůdce nabyvatele. 

Pokud pak jde o důsledky ustanovení
§ 156 odst. 7 věty druhé obch. zák., uzavřel
dovolací soud, že závěr obou soudů v pro-
jednávané věci o tom, že toto ustanovení
brání tomu, aby soud přezkoumával, zda je
osoba, vedená jako majitel cenného papíru
v evidenci Střediska skutečně jeho majite-
lem, je nesprávný. Z citovaného ustano-
vení, stejně jako z legitimační funkce akcie
jako cenného papíru jak se popisuje
vpředu, lze dovodit pouze to, že akciová
společnost není povinna pro účely připuš-
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