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Úvod
Nabývání akcií zaměstnanci akciové společnosti považuji za aktuální téma. Zatímco
mezi složkami odměn členů statutárních orgánů se již snaha motivovat je jejich
zapojením do vlastnických struktur společností v České republice zabydlela,
v případě zaměstnanců je situace stále odlišná a tato forma odměn se prosazuje jen
velmi pozvolna. V anglosaském prostředí je odměňování zaměstnanců umožněním
zvýhodněného nabývání akcií společností, v nichž jsou zaměstnáni, rozšířenou
a oblíbenou formou. Na pevninské Evropě je průkopníkem v oblasti zapojování
zaměstnanců do akcionářských struktur společností Francie. Proto nepřekvapí,
že to byly právě zahraniční společnosti, které tento benefit přinesly i do českého
prostředí. V dnešní době programy na zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci
nabízejí společnosti jako Coca-Cola, British Airways, pojišťovna AXA nebo
Komerční banka1. Z Českých společností chce nově tento benefit využít například
společnost Zoot, která se chystá mezi své zaměstnance rozdělit zhruba 10% svého
základního kapitálu.2
Umožnění zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci akciových společností
představuje také jednu z metod, pomocí nichž se společnosti snaží udržet
si nejnadějnější a nejlepší zaměstnance. V době nedávné hospodářské krize
představovalo zvýhodnění při nabývání akcií zaměstnanci jeden z benefitů, pomocí
nichž se společnosti právě o toto snažily. Proto v roce 2009 umožnily české pobočky
společností Siemens a UniCredit Bank svým zaměstnancům výhodně nakoupit akcie
svých mateřských společností.3 Tento benefit budující loajalitu zaměstnanců má však
dnes, kdy je díky hospodářské konjuktuře nízká míra nezaměstnanosti a mezi
společnostmi panuje o schopné zaměstnance tuhý konkurenční boj, možná ještě
mnohem větší váhu než v období hospodářské krize.

1

Lavička, V.: Novinka v Česku. Firmy začínají místo prémií platit lidem akciemi [online]. [cit. 201611-03]. Dostupné z http://byznys.ihned.cz/c1-37187180-novinka-v-cesku-firmy-zacinaji-mistopremii-platit-lidem-akciemi
2
Šenk, M.: Firmy v Česku lákají zaměstnance na akcie. Chtějí je tím motivovat k lepšímu výkonu
[online]. [cit. 2016-11-05]. Dostupné z http://archiv.ihned.cz/c1-65200600-firmy-v-cesku-lakajizamestnance-na-akcie
3
Lavička op. cit.

5

Dalším důvodem pro domněnku, že programy umožňující zvýhodněné
nabývání akcií se v nejbližších letech budou rozšiřovat mezi větší počet společností,
je i rostoucí počet tzv. start-upů, tedy mladých, rychle rostoucích zejména
technologických společností. Pro tyto společnosti představuje tato forma odměny
svých zaměstnanců jeden z nejdůležitějších způsobů, díky němuž si mohou dovolit
svým zaměstnancům platit nižší mzdy než konkurence, a přesto si je udržet.
Právě z těchto výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že se jedná o, z
mého pohledu zajímavé, a aktuální téma, jehož význam do budoucna poroste. Proto
jsem se rozhodl blíže se věnovat jeho zákonné úpravě tak, jak je zakotvena v českém
právním řádu. Předkládaná diplomová práce analyzuje úpravu zvýhodněného
nabývání akcií zaměstnanci akciových společností. Cílem této práce je podrobně
rozebrat jednotlivé způsoby, jimiž akciové společnosti v souladu se zákonem
o obchodních korporacích mohou umožnit svým zaměstnancům zvýhodněné
nabývání jejich akcií a případně upozornit na místa, v nichž je česká právní úprava
nedostatečně harmonizovaná s právem Evropské unie, pokud takováto místa budou
identifikována. Pro výklad právní úpravy bude zvolena deskriptivní a analytická
metoda.
Vyjma úvodu a závěru je text této diplomové práce rozdělen do tří kapitol.
První kapitola pojednává o nabývání vlastních akcií, jakožto podmínce pro jeden
ze způsobů zvýhodnění zaměstnanců při nabývání vlastních akcií. Nabývání
vlastních akcií může výrazně zasáhnout do některých ze základních principů,
na nichž stojí evropská úprava akciového práva. I to je jeden z důvodů, proč je tato
problematika velmi podrobně a rozsáhle upravena na evropské úrovni, což reflektuje
i větší rozsah této kapitoly.
Druhá kapitola je věnována historickému exkurzu právní úpravy nabývání
vlastních akcií. Jelikož česká právní úprava odráží úpravu evropskou, je detailně
popsán vývoj evropských směrnic týkajících se dané problematiky. Historický vývoj
českého práva je popsán tak, jak se postupně harmonizoval s požadavky
na sjednocení právní úpravy akciových společností v rámci evropského společenství.
Tématem poslední, třetí, kapitoly je samotné zvýhodnění při nabývání akcií
zaměstnanci. Nejdříve je popsána historická specialita českého právního v řádu
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v podobě tzv. zaměstnaneckých akcií. Následuje pojednání o právní úpravě
zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci akciových společností po zrušení tohoto
zvláštního druhu akcií, včetně popisu současných způsobů zvýhodnění. Závěr této
kapitoly je prakticky orientován na daňové dopady zvýhodněného nabývání akcií
zaměstnanci akciových společností. V samotném závěru práce je úprava nabývání
akcií zaměstnanci akciových společností shrnuta.
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1 Nabývání vlastních akcií
Nabytí vlastních akcií akciovou společností je předpokladem k tomu, aby je tato
společnost vůbec za zvýhodněných podmínek mohla převést na zaměstnance.
Proto je této problematice věnována úvodní kapitola této práce. Ačkoli z široké
problematiky nabývání vlastních akcií se tématu této práce týká pouze její užší část,
pro lepší pochopení kontextu považuji za vhodné uvést toto téma možná hlouběji
a detailněji, než by bylo nezbytně nutné. Na místě je ale upozornit, že cílem této
kapitoly není zcela komplexní analýza problematiky nabývání vlastních akcií.

1.1 Úvod k problematice nabývání vlastních akcií
Přístup

k nabývání

vlastních

akcií

se

v průběhu

času

mění

a

zejména

z ekonomických důvodů, jimž se budu podrobněji věnovat níže, se postupně přešlo
od úplného zákazu k jeho povolení v taxativně vymezených případech. Přísné
taxativní vymezení těchto případů je namístě, jelikož s tímto instrumentem operují
zejména velké nadnárodní společnosti, které jeho prostřednictvím mohou výrazně
upravovat hospodářské ukazatele společnosti, atraktivitu pro potenciální investory,
a jeho nesprávné využití může společnosti způsobit značné ekonomické škody.

1.2 Vymezení pojmu nabývaní vlastních akcií
Nabývání vlastních akcií je upraveno v oddíle 4., v ustanoveních §298 – 321 ZOK
v kapitole nazvané „upisování a nabývání vlastních akcií“. Důvodová zpráva
k zákonu o obchodních korporacích hovoří o tom, že oproti předchozí právní úpravě
dochází k přepracování některých ustanovení týkajících se nabývání vlastních akcií,
obdobných cenných papírů a nesplacených akcií z důvodu nejen systémových,
ale také zejména proto, že předchozí česká úprava byla ve srovnání s Druhou
směrnicí „zbytečně rigorózní a tvrdá“.4 Jinak je důvodová zpráva k daným
ustanovením velmi strohá.

4

Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)
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Nabývání vlastních akcií je možné definovat jako „zákonem upravený proces koupě,
směny, darování anebo zápůjčky již vydaných akcií nebo akcií, které má v úmyslu
vydat, touto společností samotnou, jí ovládanou osobou nebo osobou jednající
na vlastní jméno, ale na účet této společnosti.“5

1.3 Rizika spojená s nabýváním vlastních akcií
Jak již bylo uvedeno výše, nabývání vlastních akcií je poměrně striktně upraveno.
Smysl této regulace je dán tím, že nabytím vlastních akcií je ohroženo několik
základních principů právní úpravy akciové společnosti. Tato rizika je možné rozdělit
do tří základních skupin (i) ekonomická rizika, (ii) rizika spojená s řízením a správou
akciové společnosti a (iii) riziko zneužití informací.
1.3.1 Riziko narušení garanční funkce základního kapitálu
Toto riziko představuje hlavní důvod pro přijetí právní regulace nabývání vlastních
akcií. Základní kapitál mimo jiné slouží jako nástroj ochrany věřitelů. Neregulovaná
možnost neomezeného nabývání vlastních akcií by vedla k situaci, kdy by společnost
sice na straně pasiv rozvahy deklarovala vlastní zdroje financování, na straně aktiv
by však neexistoval žádný odpovídající majetek. Nebylo by dodrženo ekonomické
pravidlo rovnosti aktiv a pasiv.6
Společnost by tedy navenek navozovala dojem, že je případně schopna své
pohledávky krýt základním kapitálem, reálně by toho ovšem schopná nebyla, protože
jediné, co by vlastnila, by byly její vlastní akcie. Věřitelé by však sotva měli možnost
tuto skutečnost zjistit a proto by pravděpodobně v naprosté většině případů byli
vystaveni neúměrnému riziku, že by jejich pohledávky nemusely být uhrazeny.
S tímto rizikem, obzvlášť v případě nabytí většího objemu akcií, souvisí tzv.
pákový efekt. Pákový efekt se projevuje zejména při úbytku ceny akcií společnosti
tím, že tento úbytek se současně projeví poklesem majetku společnosti, který
představují držené vlastní akcie. Pokles hodnoty majetku společnosti vytváří tlak
5

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1008 s.
6
Čech, P., Pavela, Ľ.: Nabývání vlastních akcií akciovou společností, Právní rádce, 2006, č. 10
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na další pokles hodnoty jejích akcií a takto stále dokola. Společnost vlastnící větší
množství vlastních akcií by tedy byla mnohem náchylnější na výkyvy v hospodaření
nebo na vývoj kurzu. Pákový efekt se by se analogicky uplatnil i v případě růstu
hodnoty akcií společnosti, kdy by uměle navyšoval hodnotu společnosti.7
Toto riziko je eliminováno obecnou povinností dostatečné kapitalizace
společnosti. ZOK ve svém ustanovení § 301 odst. 1 písm. b) umožňuje nabytí
vlastních akcií pouze, pokud „nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla
již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba
jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní
kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit
mezi akcionáře“ a zároveň dle § 301 odst. 1 písm. c) platí, že „společnost má zdroje
na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto
fondu podle § 316 vyžadováno.“
Výše zmíněný zvláštní fond je dalším mechanismem zabraňujícím ohrožení
garanční funkce základního kapitálu. Dle usnesení § 316 odst. 1 „společnost, která
vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní
fond“. Tím je zaručena nejen rovnost aktiv a pasiv v rozvaze, ale také vypovídající
hodnota rozvahy společnosti. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví, která je základním právním předpisem upravujícím „rozsah a způsob
sestavování účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy; uspořádání, označování
a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní
závěrce“8 ovšem se své příloze č. 1 uvádí, že vlastní podíly, resp. akcie, je společnost
povinna uvádět na straně pasiv ve vlastním kapitálu zápornou hodnotou. Tím je sice
dosaženo stejného efektu jako v případě vytvoření zvláštního rezervního fondu dle §
316 ZOK. Reálně to ovšem znemožňuje aplikaci ustanovení § 316 ZOK.

7

Čech, Pavela 2006 op. cit.
§ 1 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
8
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1.3.2 Rizika upřednostňování zájmů akcionářů před zájmy věřitelů
Jak již bylo popsáno výše, nabytím vlastních akcií společnost přijde o část svých
aktiv, která by jinak mohla být využita k úhradě závazků společnosti. Dojde
tím k přesunu těchto aktiv od společnosti k jejím akcionářům, kteří se tímto
postupem obohatí. Tento postup však představuje riziko odčerpání finančních
prostředků ze společnosti, tím pádem i větší riziko neuhrazení závazků společnosti
vedoucí k možnému poškození věřitelů. Toto riziko obdobně jako riziko popsané
v předcházejícím

bodě

představuje

ohrožení

úhrady

pohledávek

věřitelů

za společností, i proto se tomuto riziku obdobně předchází ustanovením § 301 odst. 1
ZOK tedy tím, že o nabytí vlastních akcií musí rozhodnout valná hromada. Valná
hromada ve svém rozhodnutí určí nejvyšší počet a jmenovitou hodnotu nabývaných
vlastních akcií, dobu nepřesahující 5 let během níž může společnost vlastní akcie
nabývat a nejnižší a nejvyšší cenu, za níž může společnost vlastní akcie nabývat.
Vyjma usnesení valné hromady musí platit, že nabytím vlastních akcií nedojde ke
snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze
podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře a že společnost má zdroje na
vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření takového
fondu vyžadováno zákonem. Ustanovení § 301 ZOK se blíže věnuje kapitola 1.4.2.
Další ochranu věřitelů představuje § 302 ZOK podle nějž společnost nesmí nabývat
vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu9.
Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let
po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného základního
kapitálu, musí dle ustanovení § 255 odst. 1 ZOK úplata být stanovena tak,
aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce
a nabytí, včetně výše úplaty, musí být schváleno valnou hromadou. Toto ustanovení
má v prvních letech existence společnosti sloužit jako prevence, aby nemohlo
docházet k nadhodnocování nebo naopak podhodnocování ceny akcií.

9

Jiným zvláštním předpisem je zde myšlen zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
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1.3.3 Riziko z hlediska správy a řízení akciové společnosti
Z hlediska správy a řízení akciové společnosti (corporate governance) jsou
s nabýváním vlastních akcií spojena dvě rizika. Prvním z nich je ohrožení zákazu
seberegulace, které spočívá v tom, že by společnost, resp. její představenstvo,
převzalo funkce valné hromady a rozhodovalo by samo o složení představenstva,
samo by schvalovalo výsledky hospodaření, rozhodovalo o rozdělení zisku, mohlo
měnit stanovy a vykonávalo by veškerá jiná oprávnění v působnosti valné hromady.
V takovém případě by samozřejmě byla na místě obava z upřednostňování zájmů
osobních v podobě odměn před zájmy společnosti či jejích věřitelů v podobě
zvyšování hodnoty společnosti.
Druhým rizikem v souvislosti s corporate governance by byla možnost
ovlivňování akcionářské struktury. Při nekontrolované možnosti nabývání vlastních
akcií by společnost mohla sama rozhodovat o tom, od koho vlastní akcie nakoupí a
komu je následně prodá. V obou případech by hrozilo zvýhodňování nebo naopak
znevýhodňování vybraných akcionářů. Přestože právní úprava na toto riziko myslí
v § 309 ZOK znemožněním výkonu hlasovacích práv spojených s vlastními akciemi
(podrobněji se zákazu výkonu některých práv věnuje kapitola 1.7), reálně tím vzroste
podíl na hlasovacích právech majitelům ostatních akcií. Společnost by tedy nepřímo
mohla upravovat poměry sil na valné hromadě.10 Na místě je upozornit na úpravu
většinového společníka dle ustanovení § 73 ZOK. Podle tohoto ustanovení je
společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti v obchodní korporaci,
většinovým společníkem. Přičemž platí, že hlasy z vlastních podílů se do celkového
počtu hlasů pro výpočet existence většinového společníka nepočítají.
1.3.4 Riziko zneužití vnitřních informací
Riziko zneužití vnitřních informací (tzv. insider trading), za něž jsou dle zákona
o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“)11 považovány takové informace
týkající se daného investičního nástroje nebo jeho emitenta, které nejsou veřejně
dostupné a po svém uveřejnění mohou významně ovlivnit kurz investičního nástroje
10
11

Čech, P., Pavela, Ľ.: Nabývání vlastních akcií akciovou společností, Právní rádce, 2006, č. 10
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
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nebo jeho výnosu, hrozí v souvislosti s nabýváním vlastních akcií u společností,
jejichž akcie jsou kótované. Toto riziko vychází ze skutečnosti, že tzv. zasvěcené
osoby, mezi než patří statutární orgány společnosti, její zaměstnanci, akcionáři,
ale i jiné osoby, mající k důvěrným informacím ze zákonných důvodů přístup, mají
informační náskok ohledně finanční situace společnosti před ostatními účastníky
kapitálových trhů. Tyto neveřejné informace by mohly být zneužity k manipulaci
s trhem, za níž se dle § 126 ZPKT považuje jednání, které může zkreslit představu
účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje
nebo jinak zkreslit kurz finančního nástroje. Proto zasvěcené osoby nesmějí interní
informace při obchodování na veřejných trzích využívat ku prospěchu svému či
třetích osob.12
Právě ZPKT, který se ochraně vnitřních informací věnuje v ustanoveních §
124-126, je hlavním zdrojem ochrany před insider tradingem. Účelem této ochrany
je zejména snaha zajistit integritu finančního trhu v rámci EU a EHP a posílení
důvěry investorů v tyto trhy.13 Výrazný veřejný zájem na ochraně před zneužíváním
vnitřních informací dokazuje i skutečnost, že toto jednání je i trestněprávně
postižitelné.14

1.4 Způsoby nabývání vlastních akcií
Výše byla nastíněna rizika, která se s nabýváním vlastních akcií pojí, a způsoby,
jimiž se právní řád snaží tato rizika eliminovat či alespoň minimalizovat možnost
vzniku z nich vyplývajících následků. S možností nabývání vlastních akcií se ale pojí
i pozitiva, která jsem zejména ekonomického rázu. Čech a Pavela uvádí,
že „nabývání vlastních akcií představuje vhodný nástroj pro distribuci (dočasně)
nepotřebných vlastních zdrojů ve společnosti mezi akcionáře a tím také
pro optimalizaci rovnováhy mezi vlastními a cizími zdroji financování.“15 I proto
se místo absolutního zákazu nabývání vlastních akcií prosadila právní úprava
12

Comstock, I.: FENOMÉM ZVANÝ 'INSIDER TRADING' [online]. [cit. 2016-10-14]. Dostupné z
http://www.epravo.cz/top/clanky/fenomem-zvany-insider-trading-32409.html
13
Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D., Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1029 s.
14
ustanovení § 128 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
15
Čech, P., Pavela, Ľ.: Nabývání vlastních akcií akciovou společností, Právní rádce, 2006, č. 10
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nabývání vlastních akcií povolující, avšak pouze z taxativně vymezených důvodů
spolu s celou řadou dalších restrikcí.
Český právní řád vychází z požadavků úpravy evropské, především z tzv.
Druhé směrnice, které se blíže věnuje kapitola 2.1.
Jak již bylo uvedeno výše, zákon je co se úpravy nabývání vlastních akcií poměrně
striktní a taxativně vymezuje několik způsobů, jejichž prostřednictvím lze vlastní
akcie nabývat. Obecně je možné tyto způsoby rozdělit na dvě skupiny podle toho,
zda je k nabývání vlastních akcií nezbytný souhlas valné hromady či nikoli.
Než se však budu podrobněji těmito způsoby zabývat, považuji za vhodné věnovat
se nejdříve základním ustanovením upravujícím nabývání vlastních akcií, jímž jsou
§ 298 - 300 ZOK, které se věnují zákazu upisování vlastních akcií.
1.4.1 Zákaz nabývání vlastních akcií úpisem
Zákaz nabývání vlastních akcií úpisem je uveden hned v prvním ustanovení oddílu,
kterým zákon o obchodních korporacích upravuje nabývání vlastních akcií,
konkrétně se jedná o § 298 odst. 1 ZOK. V případě absence tohoto zákazu by se
společnost při emisi akcií stala zároveň věřitelem i dlužníkem, což je dle § 1993
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 2012“, jeden z důvodů
zaniknutí závazku.16 Společnost by tedy neměla povinnost splatit emisní kurz, proto
by ani nedošlo ke zvýšení aktiv společnosti o emisní kurz akcií, což zpravidla bývá
důvodem úpisu nových akcií.17 Takové jednání by tedy bezesporu bylo v rozporu
s již uvedeným principem ochrany základního kapitálu.
K úpisu akcií může dojít ve dvou obdobích. Prvním je období zakládání
akciové společnosti a druhým zvyšování základního kapitálu. Pokud by k úpisu akcií
jménem společnosti došlo při jejím založení, jednalo by se o jednání jménem
společnosti před jejím vznikem, tedy zápisem do obchodního rejstříku, z něhož
by v souladu s § 127 OZ 2012 byla oprávněna a zavázána osoba, jež jménem

16

tento zákaz však není absolutním a zákonnou výjimku z něj představují například § 15 a § 15a
zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech
17
Dědič, J., Štenglová, I., Kříž, R., Čech, P.: Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. Praha: C.
H. Beck, 2012, str. 124.
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společnosti jednala, v případě jednání více osob by byly zavázány společně
a nerozdílně. Zákon o obchodních korporacích však v ustanovení § 299 odst. 1
stanovuje výjimku z tohoto pravidla, podle níž se vlastníky akcií upsaných v rozporu
s §298 ZOK stávají zakladatelé, kteří též mají povinnost splatit emisní kurz akcií.
Z této povinnosti existuje možnost liberace, jestliže zakladatel prokáže, že o upsání
akcií jménem společnosti nevěděl ani vědět nemohl.18
V případě upsání akcií jménem společnosti při zvyšování základního kapitálu
se též uplatní ustanovení § 299 odst. 1, při této situaci se však vlastníky akcií stávají
členové představenstva, kteří obdobně mají povinnost splatit emisní kurz akcií. I oni
se mohou této povinnosti zprostit za stejných podmínek jako zakladatelé. Pokud
by se takto povinnosti splatit emisní kurz zprostili všichni členové představenstva,
použila by se obecná úprava § 127 OZ 2012 podle níž by zavázána byla osoba,
jež jménem společnosti jednala.
Zákon předchází i možnosti, kdy by se společnosti snažily tento zákaz obejít
úpisem akcií prostřednictvím komisionářské smlouvy.19 Kromě přímého upisování
akcií je totiž zakázáno také upisování akcií nepřímé. Dle ustanovení § 300 ZOK platí
fikce, že na osobu, která vlastním jménem upsala akcie společnosti na její účet,
se hledí, jako by akcie upsala na účet svůj. Tato osoba má též povinnost uhradit
emisní kurz akcií.
Sankcí za porušení zákazu upisovat vlastní akcie je znemožnění výkonu
akcionářských práv spojených s upisovanými akciemi do okamžiku splacení
emisního kurzu. Pojetí této sankce je odklonem od předchozí úpravy dle obchodního
zákoníku,20 který ve svém ustanovení § 161 odst. 4 obsahoval absolutní zákaz
výkonu akcionářských práv spojených s takto upsanými akciemi. Důvodová zpráva
k zákonu o obchodních korporacích toto nové, liberálnější, řešení zdůvodňuje tím,
„že není důvod trestat absenci akcionářských práv osoby, která sice na počátku

18

Dědič op. cit., str. 125
Malý, P., Hübner, M.: Nabývání vlastních akcií ve světle zákona o obchodních korporacích
[online]. [cit. 2016-10-13]. Dostupné z http://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/nabyvanivlastnich-akcii-ve-svetle-zakona-o-obchodnich-korporacich
20
zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
19
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upsala akcie v rozporu se zákonem, resp. nese následky rozporu, ale následně
splatila řádně a včas celý emisní kurs.“21
1.4.2 Nabývání vlastních akcií na základě usnesení valné hromady
Nabývání vlastních akcií na základě rozhodnutí valné hromady je upraveno
v ustanovení § 301 ZOK. Toto ustanovení obsahuje kumulativní podmínky, které
je třeba splnit, aby společnost mohla vlastní akcie nabýt. Těmito podmínkami jsou
(i) usnesení valné hromady, (ii) nabytí vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního
kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto
zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, (iii) společnost má zdroje na vytvoření
zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle
§ 316 ZOK vyžadováno, a (iv) emisní kurz akcií byl zcela splacen. Další podmínku
představuje tzv. test insolvence uvedený v ustanovení § 302 ZOK, který spočívá
v tom, že nabýváním vlastních akcií si společnost nesmí přivodit úpadek. Za
posouzení testu insolvence odpovídá představenstvo společnosti, které má povinnost
jednat s péčí řádného hospodáře. Důležité je uvést, že společnost si nemusí úpadek
přivodit bezprostředně. Představenstvo bude odpovědné i v případě, kdy nabytí
vlastních

akcií

bude

počátkem

souvisejících

událostí,

které

povedou

k

následnému úpadku společnosti.
Usnesení valné hromady musí dle ustanovení § 301 odst. 2 ZOK obsahovat
minimálně následující náležitosti:
a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou
hodnotu,
b) dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat,
ne delší než 5 let, a
c) nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt, a to při
nabývání akcií za úplatu.
První povinnou náležitostí usnesení valné hromady je stanovení nejvyššího počtu
akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovité hodnoty. Možností stanovení
21

Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)
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tohoto limitu je více. Asi nejméně praktickým způsobem by bylo uvedení přesného
počtu akcií s určitou jmenovitou hodnotou. Tato možnost by nebyla praktická
zejména u kótovaných akcií, jejichž hodnota se může velmi rychle měnit. Navíc
samotné rozhodnutí o nákupu vlastních akcií by se na jejich ceně mohlo projevit.
Teoreticky by tyto akcie mohly reagovat růstem nad valnou hromadou stanovenou
hranici jmenovité hodnoty, což by představenstvu znemožňovalo nabytí vlastních
akcií provést. Čech a Pavela jsou s odvoláním na zahraniční praxi toho názoru, že
usnesení by bylo možné koncipovat stanovením procentního prahu vzhledem k výši
základního kapitálu.22 Nesporné je, že usnesení musí být dostatečně určité, aby podle
něj bylo možné stanovit nejvyšší počet akcií, které společnost může v daném období
nabýt.
Ohledně doby, po kterou může společnost akcie nabývat panují určité
interpretační problémy. Existují rozdílné názory na to, zda je nabyté vlastní akcie ve
lhůtě 5 let nutné také zcizit. Dle zastánců gramatického výkladu tomu tak není a
lhůta pěti let se vztahuje pouze na nabývání akcií, nikoli i na jejich zcizování.
Zastánci opačného názoru, např. doc. JUDr. Havel, se však s odkazem na anglické
znění, cíl a podstatu Druhé směrnice23 domnívají, že lhůta ne delší než 5 let, je lhůtou
nejen pro možné nabývání, ale také pro zcizení.24
Výše kupní ceny, za níž může společnost akcie nabýt, je upravena velmi
liberálně. Pouze v případě, kdy společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře
v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného
základního kapitálu, musí hodnotu nabývaného majetku ocenit znalec. Ve všech
ostatních případech je určení limitů ceny akcií výlučně na uvážení valné hromady.
Výkupní cena tedy nemusí být pro všechny akcionáře stejná, ale musí být dodržen
zákaz diskriminace. Rozdíl ve výkupní ceně od jednotlivých akcionářů tedy musí být
odůvodněný. Zároveň musí platit, že valnou hromadou stanovené cenové rozpětí
22

Čech, P., Pavela, Ľ.: Nabývání vlastních akcií akciovou společností, Právní rádce, 2006, č. 10
Druhá směrnice Rady č. 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976, o koordinaci ochranných opatření,
která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností
ve smyslu článku 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při
udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, v
platném znění
24
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2010, 1469 s.
23
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musí být takové, aby představovalo určité omezení.25 Nikde není stanoveno, jak
velké rozpětí je ještě únosné, zda je to například rozmezí 10% od aktuální ceny akcií,
je ale nesporné, že rozmezí od 1,- Kč po 1.000.000,- Kč při aktuální ceně akcií v řádu
tisíců korun by bylo obcházením zákona, resp. popíráním smyslu daného ustanovení.
Na místě je ještě zmínit, že dle komentáře Štenglové a spol. je za cenu potřeba
považovat jakékoli protiplnění za nabývané akcie, tedy nejen kupní cenu akcií,
ale např. i případné úroky za zápůjčku.26
Určitý aplikační problém představuje absence uvedení způsobu, kterým může
společnost vlastní akcie nabývat. Z této absence lze usuzovat, že zákonodárce měl
v úmyslu nechat volbu způsobu na vůli společností nebo jejích akcionářů. Komentář
vypracovaný Dědičem a kol. k otázce způsobů nabývání akcií říká, že vlastní akcie
by měly být nabývány na základě veřejného návrhu smlouvy. K jakémukoli jinému
způsobu by dle autorů byl nezbytný souhlas všech akcionářů. V opačném případě
by jednání bylo v rozporu s principem rovného zacházení se všemi akcionáři
dle § 244 ZOK.27 Čech a Pavela se s tímto názorem ztotožňují, ale doplňují, že podle
nich existují i jiné způsoby nabytí akcií, které nepřistupují k akcionářům selektivně
a všem umožňují podílení se na nabývání akcií společnosti za nediskriminačních
podmínek. Jako příklad uvádějí nákup na regulovaném trhu, jedná-li se o kótované
akcie, nebo nabytí akcií prostřednictvím aukce.28
1.4.3 Nabývání akcií k odvrácení značné, bezprostředně hrozící újmy
Hrozí-li společnosti bezprostředně značná újma, může společnost na základě
ustanovení § 304 ZOK nabýt vlastní akcie i bez předchozího souhlasného usnesení
valné hromady. Jelikož je v daném ustanovení použit pojem újma místo pojmu
škody, který obsahovalo obdobné ustanovení § 161a odst. 2 obchodního zákoníku,
budě se nově při použití § 2894 OZ 2012 jednat o hrozící újmu majetkovou i

25

Daniel Křetínský: Vybrané otázky právní úpravy nabývání vlastních akcií, [Právní rozhledy 7/2003,
s. 340]
26
Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1008 s.
27
Dědič, J.: Obchodní zákoník, komentář, díl II., § 93 - § 175, RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA
POLYGON, Praha 2002, str. 1584
28
Čech, P., Pavela, Ľ.: Nabývání vlastních akcií akciovou společností, Právní rádce, 2006, č. 10
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nemajetkovou.29 Podstatné je, že hrozba újmy musí být bezprostřední, není tedy
možné, aby hrozba škody již pominula nebo před jejím možným vznikem byl
dostatek času ke svolání valné hromady. Jako příklad bezprostřední hrozby bývá
uváděn intervenční nákup akcií ve snaze zabránit poklesu hodnoty akcií v situaci,
kdy na regulovaném trhu dochází k prudkému poklesu kurzu kótovaných akcií.
V případě těchto intervenčních nákupů je však třeba postupovat obzvláště opatrně,
jelikož hrozí naplnění znaků manipulace kurzu akcií. Další podmínkou postupu
podle tohoto ustanovení je, že újma musí hrozit přímo společnosti, nepostačí tedy,
pokud bude újma hrozit pouze akcionářům. Co se výše újmy týče, zákon hovoří o
újmě značné. Jelikož značná újma není v zákoně o obchodních korporacích ani
v občanském zákoníku nikde definována, odborná literatura30 s použitím analogie
juris odkazuje na trestní zákoník31, který v ustanovení § 138 odst. 1 definuje značnou
škodu jako škodu dosahující nejméně 500.000,- Kč. Objevují se však i názory
hovořící proti analogickému použití trestního zákoníku, kdy například podle
Arabasze a Doležila: „To, zda bezprostředně hrozí značná újma, bude vždy třeba
hodnotit podle konkrétních okolností případu a ekonomické situace společnosti.“32
Obdobně Pokorná uvádí, že nelze obecně dovodit, kdy půjde o značnou škodu,
protože rozsah hrozící škody souvisí s okolnostmi daného případu, s majetkem
společnosti a s její aktuální hospodářskou situací.33
Jestliže společnost nabyla vlastní akcie podle § 304 odst. 1 ZOK,
je představenstvo povinno informovat následující valnou hromadu o důvodech
a cílech provedeného nabytí, o počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií, nebo
nemají-li jmenovitou hodnotu, o účetní hodnotě nabytých akcií, o podílu na upsaném

29

Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s.
30
Dědič, J.: Obchodní zákoník, komentář, díl II., § 93 - § 175, RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA
POLYGON, Praha 2002, str. 1588, •
Čech, P., Pavela, Ľ.: Nabývání vlastních akcií akciovou
společností, Právní rádce, 2006, č. 10 nebo Dědič, J., Štenglová, I., Kříž, R., Čech, P.: Akciové
společnosti. 7., přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 127
31
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
32
Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl.
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 1501
33
Pokorná, J.; Kovařík, Z.; Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a. s., 2009, str. 733
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základním kapitálu, který tyto akcie představují, a o protihodnotě poskytnuté za tyto
akcie.34
1.4.4 Nabývání vlastních akcií za účelem jejich prodeje zaměstnancům
Souhlasu valné hromady k nabývání vlastních akcií není dle ustanovení § 305 ZOK
nezbytné ani v případě, kdy jsou vlastní akcie společnosti nabývány za účelem jejich
následného prodeje zaměstnancům. Ke zcizení takto nabytých akcií musí dojít
do 1 roku ode dne jejich nabytí. Za těchto podmínek může vlastní akcie nabývat
nejen sama společnost přímo, ale může tak činit i nepřímo prostřednictvím jiné osoby
jednající vlastním jménem na účet společnosti.
Bez usnesení valné hromady mohou být akcie nabývány za účelem jejich
prodeje zaměstnanců pouze, pokud to výslovně umožňují stanovy společnosti.
Podrobněji se této otázce věnuje kapitola 3.6.
1.4.5 Zvláštní případy nabývání vlastních akcií
Ustanovení § 306 ZOK umožňuje společnostem nabývat vlastní akcie v několika
dalších, taxativně vymezených případech i bez usnesení valné hromady. Ani
takovéto nabývání vlastních akcií však není neomezené a zákon proto v ustanovení §
306 odst. 2 zavádí pro tyto případy jistá omezení.
S výjimkou nabývání vlastních za účelem provedení rozhodnutí valné
hromady o snížení základního kapitálu může společnost nabývat vlastní akcie, jejichž
jmenovitá hodnota, případně účetní hodnota u kusových akcií, dosahuje 10 %
základního kapitálu. Jestliže společnost nabyde vlastní akcie nad tímto limitem, musí
ve lhůtě 3 let ode dne jejich nabytí zcizit jejich část převyšující 10 % základního
kapitálu, nebo o jejich jmenovitou nebo účetní hodnotu převyšující 10 % základního
kapitálu snížit základní kapitál a tyto akcie zrušit.
Jestliže společnost výše uvedenou povinnost nesplní, může ji soud i bez
návrhu zrušit a nařídit likvidaci. Místně příslušným je soud, který vede obchodní
rejstřík, do něhož je společnost zapsána. Než však soud usnesením rozhodne

34

ustanovení § 304 odst. 2 ZOK
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o zrušení společnosti a nařízení její likvidace, musí společnosti poskytnout
přiměřenou lhůtu k odstranění protizákonného stavu.
1.4.5.1

Nabývání vlastních akcií za účelem provedení rozhodnutí valné
hromady o snížení základního kapitálu

Prvním z těchto zvláštních způsobů je nabývání vlastních akcií za účelem provedení
rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Rozhodne-li valná hromada
o snížení základního kapitálu, může společnost buď stáhnout listinné akcie zpět
z oběhu nebo upustit od vydávání akcií. Komentář k tomuto uvádí, že „tyto případy
nejsou nabytím akcií v právem slova smyslu, ale jen nabytím substrátu, ve kterém
jsou (byly) akcie zhmotněny. U akcií zaknihovaných nelze o nabytí mluvit vůbec,
jde vlastně o nabytí práva akcie zrušit.“35 Společnost má ke vzetí akcií z oběhu dvě
možnosti, jimiž jsou vzetí akcií z oběhu (i) na základě losování a (ii) na základě
veřejného návrhu smlouvy. Při každém z těchto tří postupů je vždy třeba dbát na již
několikrát uvedený princip rovného zacházení se všemi akcionáři dle § 244 ZOK.
Vzetí akcií z oběhu na základě losování je upraveno v ustanoveních § 527
až 531 ZOK. Losováním lze akcie z oběhu vzít pouze tehdy, jestliže tento postup
v době úpisu těchto akcií umožňovaly stanovy společnosti.36 Usnesení valné
hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat pravidla losování. Cenu valná
hromada nestanovuje, jelikož přiměřenost úplaty se dle § 530 ZOK dokládá
znaleckým posudkem. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, které,
jak vyplývá z ustanovení § 260 ZOK, nemusí být vždy číselně označeny, podá osobě
oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich očíslování a zároveň požádá o výpis
z této evidence, který musí obsahovat čísla akcií. Účelem je, aby všechny akcie
společnosti byly pro losování očíslovány. Očíslováním zaknihovaných akcií
se zároveň pozastavuje právo s nimi nakládat. Se dnem vydání příkazu k očíslování
zaknihovaných akcií se pojí počátek běhu desetidenní lhůty pro provedení losování,
jehož průběh a výsledky se ověřují veřejnou listinou. Výsledky losování
je představenstvo povinno oznámit způsobem stanoveným stanovami společnosti pro
35

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1008 s.
36
ustanovení § 523 odst. 2 ZOK
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svolání valné hromady. Zákon dále upravuje některé skutečnosti, které musí toto
oznámení obsahovat.
Druhým způsobem, jak může představenstvo vykonat usnesení valné
hromady o snížení základního kapitálu, je vzetí akcií z oběhu na základě veřejného
návrhu smlouvy. Na rozdíl od předchozího postupu není vyžadováno předchozí
zakotvení ve stanovách společnosti. Dalším rozdílem je, že vzetí akcií z oběhu
na základě veřejného návrhu může být i bezplatné a pokud je úplatné, není nutné
cenu dokládat znaleckým posudkem. Tento postup, který je upraven v ustanoveních
§ 532 až 535 ZOK, spočívá v tom, že společnost se na své akcionáře veřejně obrátí
s návrhem na uzavření smlouvy, na jejímž základě by došlo k převodu akcií. Je tedy
čistě na akcionářích, zda a za jakých podmínek se rozhodnout se společností tuto
smlouvu uzavřít.
Posledním způsobem, jímž může společnost nabýt své akcie za účelem
snížení základního kapitálu je upuštění od vydávání akcií podle ustanovení § 536
ZOK. Podle tohoto ustanovení může valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou
většinou v odděleném hlasování37 rozhodnout o snížení základního kapitálu
upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení
se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře
ze společnosti vyloučí. Valná hromada v usnesení musí zároveň určit lhůtu
pro předložení akcií společnosti. Tento postup je tedy možné použít pouze tehdy,
jestliže někteří upisovatelé jsou v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií.
Ke všem těmto upisovatelům v prodlení má společnost povinnost přistupovat stejně.
Není tedy možné, aby u jednoho rozhodla o upuštění od vydání akcií a po jiném
pohledávku z nesplacené jmenovité hodnoty akcií vymáhala.38

37

ustanovení § 417 odst. 1 ZOK ve spojení s požadavkem Druhé směrnice na schvalování změn výše
základního kapitálu odděleně podle druhu akcií a většinu potřebnou k přijetí takového rozhodnutí.
38
Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II.
díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. str. 2379
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1.4.5.2

Nabývání vlastních akcií jako univerzální právní nástupce, případně
v souvislosti s nabytím závodu nebo jeho části

V případě fúze, při nabytí závodu nebo jeho části, nebo při dědění na základě závěti
nastávají situace, kdy společnost nabývá akcie jako právní nástupce vstupující
do práv a povinností majitele akcií společnosti. Toto jsou některé ze situací,
kdy společnost nabývá vlastní akcie důsledkem jiného primárního jednání.
1.4.5.3

Nabývání vlastních akcií z důvodu plnění povinnosti stanovené jiným
právním předpisem nebo na základě soudního rozhodnutí k ochraně
menšinových akcionářů

Zákon nabývání vlastních akcií i bez usnesení valné hromady umožňuje také
v případech, kdy to společnosti ukládá zákon nebo soudní rozhodnutí k ochraně
menšinových akcionářů. V praxi se jedná o případy související s přeměnou
společnosti nebo jinou podstatnou změnou, která může negativně ovlivnit postavení
menšinových akcionářů. Mezi tyto změny patří např. odmítnutí udělení souhlasu
k převodu akcie na jméno orgánem společnosti (§ 272 ZOK) nebo jestliže valná
hromada

společnosti

rozhodla

o

vyřazení

účastnických

cenných

papírů

z obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 333 ZOK).
1.4.5.4

Nabývání vlastních akcií v důsledku neplnění povinnosti akcionáře
splatit emisní kurs

Tento zvláštní případ nabývání vlastních akcií je novinkou oproti předchozí
obchodně právní úpravě, přestože Druhá směrnice, kterou česká právní úprava
implementovala, tuto možnost nabízela. Důvodová zpráva se bohužel k ustanovení
§ 306 odst. 1 písm. d) ZOK nijak nevyjadřuje, proto není jasné, co zákonodárce
k zařazení této situace mezi zvláštní případy nabývání vlastních akcií vedlo, jelikož
odborná literatura39 považuje toto ustanovení za duplicitní, k ustanovení § 306 odst.
1 písm. a) ZOK, které též zahrnuje situaci, kdy valná hromada rozhodne o snížení
39

Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl.
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 1504 nebo Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk,
P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 497
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základního kapitálu upuštěním od vydávání akcií, jestliže je upisovatel v prodlení se
splácením jmenovité hodnoty akcií. Blíže viz poslední odstavec kapitoly 1.4.5.1.
1.4.5.5

Nabývání vlastních akcií v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí
na vymožení pohledávky proti vlastníkovi splacených akcií

Poslední zvláštní možností, jak může společnost nabývat vlastní akcie, je jejich
nabytí v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky proti
vlastníkovi splacených akcií. V tomto případě se použije ustanovení § 323 a násl.
o. s. ř.40, které upravuje prodej movitých věcí. Možnost soudu nařídit výkon
rozhodnutí zpeněžením akcií výslovně vyplývá z ustanovení § 334 a § 334a o. s. ř.
Podmínky a průběh dražby upravuje občanský soudní řád v ustanoveních § 328b
a násl., jako lex specialis se v případě veřejné dražby cenných papírů použije
i ustanovení § 33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

1.5 Informační povinnost společnosti
Z ustanovení 435 odst. 4 ZOK vyplývá povinnost představenstva řádně vést
účetnictví,

předkládat

valné

hromadě

ke

schválení

řádnou,

mimořádnou,

konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Jestliže společnost v daném účetním
období nabyla vlastní akcie, má představenstvo též povinnost o této skutečnosti
prostřednictvím zprávy o podnikatelské činnosti informovat její akcionáře. Účelem
této zprávy je informovat akcionáře o důvodech a rozsahu vlastních akcií v majetku
společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy dle § 21 zákona o účetnictví41,
kterou je společnost povinna uložit do veřejné sbírky listin vedené soudem, u něhož
je společnost zapsána. Konkrétně musí zpráva o podnikatelské činnosti podle § 307
ZOK obsahovat následující informace o nabytí vlastních akcií:
a) důvody nabytí akcií, k němuž došlo v průběhu účetního období,

40
41

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
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b) počet a jmenovitou hodnotu, nebo byly-li vydány kusové akcie, účetní
hodnotu akcií nabytých a zcizených v průběhu účetního období a jejich podíl
na upsaném základním kapitálu, který tyto akcie představují,
c) počet a jmenovitou hodnotu, nebo byly-li vydány kusové akcie, účetní
hodnotu akcií ve vlastnictví společnosti a jejich podíl na upsaném základním
kapitálu, a to na počátku a na konci účetního období,
d) v případě nabytí nebo převodu za úplatu, protihodnotu poskytnutou za tyto
akcie a
e) uvedení osoby, od které společnost akcie nabyla, ledaže je nabyla
na evropském regulovaném trhu.

1.6 Důsledky nabytí vlastních akcií v rozporu se zákonem
Porušení omezení při nabývání vlastních akcií může mít následky jednak
soukromoprávní a jednak veřejnoprávní. Soukromoprávní následky jsou upraveny
v ustanovení § 308 odst. 1 ZOK, podle nějž je právní jednání společnosti, kterým
nabyla vlastní akcie v rozporu se zákonem, platné, ledaže převodce nejednal v dobré
víře. Zákon tedy v souladu s § 7 OZ 2012 předpokládá dobrou víru převodce, tedy
že nevěděl a nemohl vědět o protiprávním jednání společnosti při nabývání jejích
vlastních akcií. Pokud někdo tvrdí, že právní jednání bylo neplatné, je na něm,
aby nedostatek dobré víry prokázal.
Pokud společnost v rozporu se zákonem nabyde vlastní akcie, má povinnost
tyto akcie ve lhůtě 1 roku zcizit. Skutečnost, že tato lhůta je kratší, než lhůta
poskytnutá společnosti ke zcizení vlastních akcií nabytých v souladu se zákonem,
lze považovat za určitou formu sankce za porušení zákona. Jestliže vlastní akcie
nabyté v rozporu se zákonem společnost v dané lhůtě nezcizí, je povinna je zrušit
a o jejich jmenovitou nebo účetní hodnotu snížit základní kapitál. Společnost, která
nesplní výše uvedenou povinnost může soud i bez návrhu zrušit a nařídit její
likvidaci. I v tomto případě platí povinnost soudu poskytnout společnosti přiměřenou
lhůtu k odstranění protiprávního stavu.
Veřejnoprávní postih za porušení zákonných omezení při nabývání vlastních
akcií má podobu správního deliktu. Na základě ustanovení § 7a odst. 1 písm. c)
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zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, vykonává Česká
národní banka dohled nad plněním povinností stanovených zákonem o obchodních
korporacích v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností a jí
ovládanou osobou.42 Česká národní banka je podle § 9 zákona o dohledu v oblasti
kapitálového trhu oprávněna společnosti uložit následující opatření k nápravě, (i) aby
zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o
přijatých opatřeních, (ii) určit, jakým způsobem je společnost povinna nedostatek
odstranit, nebo (iii) společnosti uložit veřejné napomenutí. Kromě těchto opatření
může Česká národní banka společnosti uložit pokutu v maximální výši 50.000.000,Kč.

1.7 Zákaz výkonu některých práv
Právní úprava nereguluje jen podmínky, za nichž může společnost nabývat své akcie,
ale limituje též výkon některých akcionářských práv spojených s vlastněnými
vlastními akciemi. Ustanovení § 309 zákona o obchodních korporacích stanovuje,
že společnost nevykonává hlasovací práva s akciemi spojená a že právo na podíl
na zisku spojeným s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Ostatní akcionářská práva
společnost vykonávat může, ale zpravidla budou práva bezpředmětná, např. právo
na vysvětlení dle § 358 ZOK.
Účelem omezení výkonu hlasovacích práv spojených s vlastními akciemi je
obava z toho, že by představenstvo společnosti mohlo upřednostňovat své osobní
zájmy před zájmy společnosti. Výkon těchto práv by také představoval porušení
principu samoregulace. I přesto má však představenstvo možnost ovlivnit
rozhodovací procesy na valné hromadě, jelikož hlasovací práva z vlastních akcií
držených společností se nezapočítávají do celkového počtu hlasovacích, tím pádem
může dojít k deformaci poměrů hlasovacích práv na valné hromadě. Podrobněji je
tato problematika popsána v kapitole 1.3.3.
Společnost se nemůže podílet na svém zisku. Zisk spojenými s vlastními
akciemi společnost musí převést na účet nerozděleného zisku z minulých let.
42
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V příštích účetních obdobích si tento zisk mohou mezi sebe rozdělit ostatní
akcionáři. V předchozí úpravě dle ustanovení § 161d odst. 1 obchodního zákoníku
byla valné hromadě dána možnost rozhodnout o tom, zda zisk, připadající na vlastní
akcie nebo zatímní listy bude poměrně rozdělen mezi ostatní akcie nebo zatímní
listy, nebo zda zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. Jelikož současná
právní úprava tuto možnost valné hromadě nedává, lze dojít k závěru, že se jedná
o ustanovení kogentní, které nedává společnosti, ani jejím akcionářům, jinou
možnost, než zisk z držených vlastních akcií převést na účet nerozděleného zisku
z minulých let. Stejný závěr ostatně vyplývá i ze samotné dikce daného ustanovení.
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2 Historický exkurz právní úpravy nabývání vlastních akcií
Možnost nabývat vlastní akcie souvisí s jejich snadnou obchodovatelností. Na rozdíl
od podílů například ve společnostech s ručením omezeným nejsou akcie tak úzce
vázány na osoby společníků. Jejich převoditelnost není možné vyloučit. Právě
myšlenka snadné obchodovatelnosti akcií mohla v minulosti vést až k situaci, kdy
společnosti nakupovaly vlastní akcie ve velkém množství a tyto vlastní akcie
následně nechávaly v majetku společnosti, jelikož tento přístup považovaly
za výhodné umístění kapitálu. Volnost takovýchto, někdy vysoce rizikových nákupů,
začala být omezována až koncem 19. století. K tomuto omezování začalo docházet
na základě zásady, podle níž nabývání vlastních akcií nemůže být uskutečňováno
prostřednictvím finančních zdrojů, které mají krýt základní kapitál a povinně
vytvářený rezervní fond.43 Z této zásady vychází také poměrně podrobná evropská
právní úprava nabývání vlastních akcií.

2.1 Druhá směrnice
Jedněmi ze základních svobod, na nichž stojí myšlenka evropské integrace, jsou
svoboda usazování se a volný pohyb kapitálu, který dle judikatury Evropského
soudního dvora zahrnuje též volný pohyb kontroly nad společnostmi. Možnost
výkonu těchto svobod a práv z nich vyplývajících vyvolala potřebu harmonizace
právní úpravy zakládání akciových společností a tvorby a udržení základního
kapitálu těchto společností. Evropská komise reagovala na tyto potřeby v roce 1965
publikováním základních představ této harmonizace a poté v roce 1970 předložením
návrhu směrnice zhmotňující tyto představy. Následně byla dne 13. prosince 1976
přijata druhá směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v
členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při
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zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu,
za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, neboli tzv. Druhá směrnice.44
Druhá směrnice byla 23. listopadu 1992 směrnicí Rady č. 92/101/EHS, kterou
se mění Směrnice 77/91/EHS pokud jde o zakládání akciových společnosti
a udržování a změnu jejich základního kapitálu rozšířena o článek 24a, který
upravoval upisování, nabývání nebo držení akcií akciové společnosti jinou
společností, ve které akciová společnost přímo nebo nepřímo držela většinu
hlasovacích práv nebo v níž mohla jiným způsobem uplatňovat dominantní vliv.
Účelem této novely byla snaha zabránit obcházení Druhé směrnice prostřednictvím
dceřiných společností.45
Jedním z cílů Druhé směrnice mělo být posílení podmínek pro svobodu
usazování se a pro přeshraniční podnikání. Tohoto cíle mělo být dosaženo zejména
prosazením koncepce reálné tvorby a udržení základního kapitálu. Tento koncept
vychází z myšlenky, že právní úprava a princip akciové společnosti neumožňuje
jejím věřitelům případně vymáhat své pohledávky přímo na akcionářích. Z tohoto
důvodu zákonodárce vytvořil pro posílení ochrany věřitelů konstrukci povinnosti
vybavit akciovou společnost ještě před jejím založením určitým majetkem schopným
krýt pohledávky věřitelů této společnosti. Tímto krytím je právě základní kapitál,
jehož udržování je třeba určit zákonem. Právní úprava týkající se základního kapitálu
je však někdy zbytečně statická a podrobná, což vedlo a stále může vést část
evropské podnikatelské veřejnosti k volbě společnosti s ručením omezeným, jejíž
poměry nejsou evropským právem tak podrobně upraveny a poskytují tedy větší
podnikatelskou volnost.46 S tímto uvolněním ostatně souvisí i opuštění principu
ochrany základního kapitálu v případě právní úpravy společnosti s ručením
omezeným v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva v podobě přijetí
nového občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.
Právě pro striktní dodržování koncepce reálné tvorby a udržení základního
kapitálu čelila Druhá směrnice postupem času výrazné kritice. Zejména ve srovnání
44
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s úpravou americkou se evropská úprava jevila příliš rigidní a tím pádem méně
příznivá pro podporu podnikatelského prostředí. Dalším argumentem odpůrců
konceptu pevného kapitálu akciové společnosti je jeho výše, jelikož velmi často
zákonná minimální výše základního kapitálu ani zdaleka neodráží reálné hospodaření
společnosti. Tak například základní kapitál ve výši 2 mil. Kč velmi těžko může plnit
funkci ochrany věřitelů v situaci, kdy společnost uzavírá smlouvy ve výši stovek
milionů korun. Tato skutečnost vede řadu podnikatelských subjektů k tomu, že své
pohledávky často zajišťují smluvně. Právě tyto myšlenky vedly ve Spojených státech
amerických k prosazení konceptu adekvátní kapitalizace. Tento koncept „vychází z
předpokladu, že odpovídající výše kapitálu nezbytného pro podnikání se liší podle
oblastí investování, konkrétní hospodářské situace i zkušeností zakladatelů, a její
minimální hranice by proto neměla být stanovena paušálně zákonem.“47
Přes své silné zaměření především na ochranu věřitelů však Druhá směrnice
obsahovala i mnoho ustanovení posilující ochranu akcionářů, např. v podobě
zakotvení práva akcionářů rozhodovat o změně základního kapitálu nebo práva
na rovné zacházení.
Systematicky lze Druhou směrnici rozdělit do tří částí. První část (přibližně
články 1 až 5), jak již název směrnice napovídá, se věnuje problematice zakládání
akciových společností. Druhá část (přibližně články 6 až 24) upravuje základní
kapitál, jak jeho vznik, tak také jeho zachování. Tato část obsahuje také problematiku
nabývání vlastních akcií. Poslední, tedy třetí, část od článku 25 dále řeší otázky
spojené se změnou základního kapitálu, tedy s jeho snižováním či zvyšováním.
2.1.1 Úprava nabývání vlastních akcií dle Druhé směrnice
Druhá směrnice se problematice nabývání vlastních akcií podrobně věnuje
ve článcích 18 až 24. Důvodem této podrobnosti je snaha o zamezení obcházení této
právní úpravy.48 V souladu s touto snahou byla proto v roce 1992 přijata výše
zmíněná novela, která rozšířila dosah této úpravy i na koncerny. Vyjma těchto článků
se na nabývání vlastních akcií uplatní také článek 42, který zakotvuje povinnost
47
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rovného zacházení se všemi akcionáři ve stejném postavení. V případě nabývání
vlastních akcií Druhá směrnice rozlišuje situace, kdy jsou vlastní akcie nabývány
na základě rozhodnuté valné hromady, v těchto případech není potřeba nijak
specifikovat důvody vedoucí k nabývání vlastních akcií, a situace, kdy k nabývání
vlastních akcií dochází v důsledku vzniku taxativně vymezených případů, v nichž je
nabývání vlastních akcií v zájmu akcionářů.
V článku 18 je zakotven zákaz upisování vlastních akcií, tedy absolutní zákaz
originárního nabývání vlastních akcií. Tento zákaz se vztahuje i na upisování akcií
vlastním jménem, avšak na účet společnosti. V tomto případě se na upisovatele hledí,
jako by akcie upsal na svůj vlastní účet. Smyslem tohoto zákazu je reálné splacení
základního kapitálu. V opačném případě by základní kapitál byl pouze fiktivní a
nemohl by plnit ochrannou funkci vůči věřitelům. Porušení tohoto zákazu není
spojeno s neplatností jednání, ale s povinností osob, které tento zákaz porušily, splatit
akcie upsané v rozporu s tímto zákazem. Článek 18 však zakotvuje i možnost
liberace z této povinnosti. Členským státům je ponechána možnost stanovit,
že zúčastněná osoba se této povinnosti může zbavit, jestliže prokáže, že není osobně
odpovědná.
V ostatních článcích Druhá směrnice upravuje možnost derivativního
nabývání vlastních akcií. Je na členských státech, zda tuto možnost připustí. Pokud
tak však učiní, musí jejich právní úprava stanovit minimálně takové podmínky, jaké
Druhá směrnice stanovuje ve článcích 19 až 24. Dle článku 19 je nabytí vlastních
akcií možné pouze při splnění všech následujících podmínek: (i) je k němu uděleno
povolení valné hromady, která zároveň stanoví některé podrobnosti, jako je nejvyšší
množství akcií, které může být nabyto, nebo doba nepřesahující 18 měsíců, během
níž může společnost své akcie nabývat, (ii) jmenovitá hodnota nabytých vlastních
akcií nesmí přesáhnout 10% upsaného základního kapitálu, (iii) nabytí vlastní akcii
nezpůsobí snížení čistého obchodního jmění pod výši upsaného základního kapitálu
a (iv) nabývat je možné pouze zcela splacené akcie. Tyto podmínky nemusí být
splněny, pokud je nabytí vlastních akcií nezbytné k odvrácení bezprostřední újmy
nebo v případě nabývání vlastních akcií, které mají být rozděleny zaměstnancům této
společnosti. Druhá směrnice tedy od počátku počítá s možností nabývat vlastní akcie
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pro účely jejich rozdělení zaměstnancům společnosti. S tímto způsobem nabývání
vlastních akcií se pojí jediné omezení, jímž je lhůta dvanácti měsíců ode dne jejich
nabytí, během níž musí společnost nabyté vlastní akcie zcizit svým zaměstnancům.
Druhá směrnice nestanovuje způsob, jímž může společnost vlastní akcie nabýt, platí
však již zmíněná zásada rovného zacházení se všemi akcionáři dle článku 42.
Druhá směrnice společnostem umožňuje nabývat vlastní akcie bez nutnosti
souhlasu valné hromady i v jiných případech. Tyto případy jsou taxativně vymezeny
v článku 20. Jedná se například o nabytí vlastních akcií za účelem rozhodnutí valné
hromady o snížení základního kapitálu, akcie nabyté v důsledku univerzálního
převodu majetku nebo akcie nabyté od akcionářů v případě jejich nesplacení. Vyjma
prvního příkladu, tedy nabytí vlastních akcií za účelem rozhodnutí valné hromady
o snížení základního kapitálu, je i v těchto případech stanovena lhůta ke zcizení
všech nabytých vlastních akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% upsaného
základního kapitálu. Zde je však tato lhůta delší, konkrétně 3 roky. Sankcí
za porušení této lhůty je povinnost tyto vlastní akcie zrušit, přičemž právní předpisy
jednotlivých členských států mohou pro toto zrušení požadovat snížení základního
kapitálu o jmenovitou hodnotu těchto akcií.
Lhůta pro zcizení vlastních akcií nabytých v rozporu s výše popsanými
články 19 a 20 je stanovena na jeden rok od jejich nabytí. Jestliže ke zcizení
vlastních akcií v této lhůtě nedojde, je společnost povinna tyto akcie zrušit.
Článek 22 obsahuje povinnost členských států umožňujících nabývání
vlastních akcií omezit práva spojená s nabytými vlastními akciemi. Striktně je
zakázán zejména výkon hlasovacích práv. Společnost, která vlastní akcie účtuje
v aktivech rozvahy má zároveň povinnost v pasivech vytvořit nepohotovou rezervu
ve stejném výši. Tako povinnost odpovídá zásadě, že aktiva by měla být rovna
pasivům a zároveň předchází možnosti zkreslení rozvahy společnosti. Další omezení
související s vlastnictvím vlastních akcií jsou některé požadavky na výroční zprávu
společnosti, která musí obsahovat informace o držených vlastních akciích.
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Dle článku 23 společnosti nesmí poskytovat záruky, půjčky či záruky s cílem
umožnit nabytí vlastních akcií třetí osobě. Tento zákaz doplňuje zákaz upisovat
vlastní akcie, který se nevztahuje jen na placení vlastních akcií, ale i na půjčky
či záruky směřující v pořízení vlastních akcií.49
Pokud by společnost sama nebo prostřednictvím komisionáře, tedy třetí osoby
jednající vlastním jménem, ale na účet společnosti, přijala vlastní akcie jako záruku,
hledí se na toto přijetí jako na nabytí vlastních akcií, na nějž se uplatní veškerá výše
uvedená omezení. Tato fikce, kterou mohou členské státy vyloučit v případech
obchodů bank a jiných finančních institucí, je stanovena článkem 24. Již zmiňovanou
novelizací z roku 1992 byl doplněn článek 24a, upravující upisování, nabývání nebo
držení akcií akciové společnosti jinou společností, ve které akciová společnost přímo
nebo nepřímo držela většinu hlasovacích práv nebo v níž mohla jiným způsobem
uplatňovat dominantní vliv. Členským státům zároveň bylo umožněno toto
ustanovení neimplementovat, jestliže místo něj dceřiné společnosti držící akcie
společnosti zakáže výkon hlasovacích práv s těmito akciemi spojený.

2.2 Úprava nabývání vlastních akcií před implementací Druhé směrnice
do českého práva
Problematika nabývání vlastních akcií byla před implementací Druhé směrnice
upravena v jediném ustanovení, jímž byl § 161 ObchZ. Ten tuto oblast reguloval
poměrně striktním způsobem, kdy bylo stanoveno, že společnost nesmí upisovat
akcie vytvářející její základní jmění a vlastní akcie může nabýt pouze v některém
z následujících čtyř případů: (i) jestliže společnost vstupuje jako právní nástupce
do všech práv a povinností osoby, která vlastnila tyto akcie, (ii) při odkupu
zaměstnaneckých akcií (k nim blíže viz kapitola 3), (iii) při snížení nebo zvýšení
základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami a (iv) jednalo-li se o dar nebo
dědictví. Kromě toho mohla společnost s výjimkou zaměstnaneckých akcií získat
vlastní akcie pouze prostřednictvím vlastního majetku, který převyšoval základní
jmění. Dalším omezením byl podle odst. 3 zákaz nabytí akcií ovládající společnosti
49

Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností, včetně úplného znění předpisů komunitárního
práva, RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, Praha 2004, s. 452
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společností ovládanou. Tento zákaz se nevztahoval na případ, kdy vstupovala jako
právní nástupce do všech práv a povinností osoby, která vlastnila tyto akcie.
Společnost vlastnící vlastní akcie dále nemohla vykonávat akcionářská práva
s těmito akciemi spojená. Posledním omezením dle ustanovení § 161 ObchZ byla
tříletá lhůta ke zcizení vlastních akcií, které společnost nabyla v souvislosti
se vstupem jako právní nástupce do všech práv a povinností osoby, která vlastnila
tyto akcie, nebo pokud vlastní akcie získala darem nebo dědictvím. Pokud společnost
tímto způsobem nabyté akcie v dané lhůtě tří let ode dne jejich nabytí tyto akcie
nezcizila, byla povinna tyto akcie vzít z oběhu, o jejich jmenovitou hodnotu snížit
základní jmění a akcie vzaté z oběhu zničit.

2.3 Implementace

nabývání

vlastních

akcií

dle

Druhé

směrnice

do českého právního řádu
Úprava odpovídající požadavkům Druhé směrnice byla do českého právního řádu
implementována zákonem č. 142/1996 Sb.50 Tato novelizace rozšířila ObchZ
o ustanovení § 161a až §161f. Ani touto novelizací však nedošlo k plné kompatibilitě
českého práva s požadavky Druhé směrnice. V některých ustanoveních byla česká
úprava přísnější. Příkladem může být implementace článku 20 odst. 2 Druhé
směrnice, v němž je stanovena povinnost ve lhůtě tří let zcizit veškeré vlastní akcie
nabyté bez rozhodnutí valné hromady v souladu s požadavky Druhé směrnice, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Český právní řád tuto
povinnost stanovuje v ustanovení §161b odst. 3, v němž ale jednak zavedl lhůty dvě,
kdy pro vlastní akcie nabyté jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby,
která byla jejich majitelem, zavedl lhůtu k jejich zcizení pouze 18 měsíců místo tří
let, a lhůtu tří let ke zcizení vlastních akcií uplatnil na veškeré vlastní akcie
v majetku společnosti, ne jen na vlastní akcie v rozsahu, v němž jejich jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, jak požaduje Druhá směrnice. Je však
na místě uvést, že požadavek Druhé směrnice je v tomto ohledu minimálním

50

zákon č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů
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standardem a členské státy mohly přijmout úpravu přísnější, což v tomto případě
udělala i Česká republika.
Byly však i případy, kdy česká právní úprava implementovala ustanovení
Druhé směrnice nedostatečně. Nedostatečně byl implementován článek 19 odst. 1
písm. a), dle nějž musí povolení valné hromady k nabývání vlastních akcií mimo jiné
určit dobu, na kterou je povolení uděleno a která nesmí být delší než osmnáct
měsíců. Obchodní zákoník však v ustanovení § 161a odst. 1 písm. a) stanovuje
povinnost, že usnesení valné hromady musí obsahovat určení doby, na jakou může
společnost akcie nabýt a která nesmí být delší než 18 měsíců. Rozdíl je tedy v tom,
že zatímco Druhá směrnice vyžaduje časové omezení povolení k nabývání vlastních
akcií, dle úpravy české může být délka tohoto povolení neomezená, ale společnost
nesmí vlastní akcie nabyté na základě souhlasu valné hromady držet déle než oněch
18 měsíců. Tento rozpor byl později s účinností od 1.1.2005 odstraněn novelou
obchodního zákoníku zákonem č. 554/2004 Sb.51

2.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES
Již výše bylo uvedeno, že princip reálné tvorby a zachování základního kapitálu byl
předmětem kritiky již od svého zakotvení ve Druhé směrnici. Jak s postupem času
tato kritika sílila, rozhodla se na ni ve snaze posílit konkurenceschopnost společností
usazených v EHS na globálních trzích Evropská komise reagovat. Reakcí bylo
vytvoření dvou odborných skupin, které byly pověřeny

revizí Druhé směrnice.

Výsledkem jejich úsilí měla být doporučení, jak Druhou směrnici novelizovat,
aby došlo k podpoře evropského podnikatelského prostředí.
Evropská komise v roce 1996 iniciovala vznik projektu nazvaného Simpler
Legislation for Internal Market, zkráceně jen SLIM. Cílem toho projektu mělo být
zjednodušení evropské právní úpravy obchodních společností. V rámci projektu
SLIM byla vytvořena pracovní skupina odborníků na právo obchodních společností
pod vedením prof. Eddyho Wymeersche, působícího na univerzitě v Ghentu. Cílem
této pracovní skupiny zvané Company Law Slim Working Group bylo odhalit oblasti,
51

zákon č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
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v nichž by bylo možné Druhou směrnici zjednodušit, a navrhnout příslušné úpravy.52
Výsledkem činnosti této pracovní skupiny byla zpráva Recommendations
by the company law slim working group on the simplification of the first and second
company law directives, v níž pracovní skupina poukázala na to, že vzhledem
ke krátkému časovému období, které ji bylo na vypracování zprávy poskytnuto,
se soustředila pouze na dílčí problémy a zároveň uvedla, že hlubší analýza
by odhalila více prostotu pro zjednodušení právní úpravy akciových společností. Co
se týče úpravy nabývání vlastních akcií, pracovní skupina označila tuto úpravu za
příliš rigidní, zejména v případě limitu pro nabývání vlastních akcií ve výši 10%
základního kapitálu a ve lhůtě 18 měsíců, což je maximální doba, na kterou může
valná hromada udělit povolení k nabývání vlastních akcií.
Druhá odborná skupina, tzv. Skupina na vysoké úrovni z odborníků na právo
společností53 (anglicky High Level Group of Company Law Experts) byla
ustanovena v září 2001. Tato skupina vedená prof. Jaapem Winterem byla nejdříve
pověřena k vytvoření návrhu na modernizaci evropské úpravy nabídek převzetí. Poté
byl její mandát prodloužen a byla pověřena provedením hlubší analýzy evropské
úpravy

práva

obchodních

společností.

Výsledkem

měla

být

doporučení

k modernizaci této právní úpravy, která skupina formulovala ve své závěrečné zprávě
Report on a modern regulatory framework for company law in Europe.54 Tato
skupina rozšířila doporučení vytvořená skupinou SLIM, čímž vznikla koncepce
SLIM-plus. Též bylo doporučeno v dlouhodobějším výhledu zvážit alternativní
režim ke konceptu reálné tvorby a zachování základního kapitálu.

52

zpráva Recommendations by the Company Law Slim Working Group
on the Simplification of the First and Second Company Law Directives dostupná z:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/official/6037en.pdf
53
Čech, P.: Připravované změny v evropské úpravě tvorby a zachování základního kapitálu, Právní
rozhledy, 2005, č. 6, str. 215
54 zpráva Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory
Framework for Company Law in Europe dostupná z:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf
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Koncept SLIM-plus poté posloužil jako základ při přípravě novelizace Druhé
směrnice. Tato novelizace proběhla Směrnicí EP a Rady 2006/68/ES.55 Ve druhém
odstavci této směrnice je uvedeno, že „zjednodušení a modernizace směrnice
77/91/EHS

by

významně

přispěly

k

podpoře

efektivnosti

podnikání

a konkurenceschopnosti, aniž by došlo ke snížení ochrany nabízené akcionářům
a věřitelů.“ Zároveň je uvedeno, že: „je třeba neodkladně přistoupit k celkovému
posouzení otázky, zda existují proveditelné alternativy režimu udržování základního
kapitálu, které by dostatečně chránily zájmy věřitelů a akcionářů akciové
společnosti.”

2.5 Směrnice EP a Rady 2006/68/ES
Z hlediska nabývání vlastních akcií došlo Směrnicí EP a Rady 2006/68/ES
k uvolnění některých podmínek s nabýváním vlastních akcií spojených. První
výraznou změnou související s touto novelou je odlišné pojetí úpravy případů
nabývání vlastních akcií se souhlasem valné hromady, kdy

došlo od přechodu

chápání Druhé směrnice jako minimálního standardu ke standardu maximálnímu.56
Tento přechod bohužel nebyl v české jazykové verzi reflektován, bylo však možné
jej vyčíst z verze anglické. Odstranění tohoto pochybení přišlo až spolu s novelizací
v roce 2012 (viz. kapitola 2.6)
Další výraznější změna týkající se úpravy nabývání vlastních akcií souvisí
s povolením valné hromady k nabývání vlastních akcií. Zatímco podle původního
znění článku 19 odst. 1 písm. a) muselo povolení valné hromady k nabývání
vlastních akcií obsahovat i dobu, na kterou je nabývání povoleno a která nesměla
přesahovat 18 měsíců, nově je místo toto potřeba určit dobu, na níž společnost vlastní
akcie může nabýt. Úprava délky této doby je ponechána na členských státech, nesmí
však být delší než 5 let. Český zákonodárce novelou ustanovení § 161a odst. 1 písm.
a) bod 2 stanovil délku této lhůty právě na maximálních pět let.
55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES ze dne 6. září 2006, kterou se mění směrnice
Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního
kapitálu
56
Čech, P.: Připravované změny v evropské úpravě tvorby a zachování základního kapitálu, Právní
rozhledy, 2005, č. 6., str. 216

37

Novelou bylo dále upuštěno od podmínky, že jmenovitá hodnota nabytých
vlastních akcií nesmí překročit 10% základního kapitálu. Dle novelizované dikce
článku 19 odst. 1 písm. b) Druhé směrnice platí pouze podmínka původně uvedená
v písm. c) tohoto ustanovení, tedy, že nabytí vlastních akcií nesmí způsobit snížení
čistého obchodního jmění pod výši základního kapitálu zvýšenou o dle právních
předpisů

nebo

stanov

nerozdělitelné

rezervy.

V případě

existence

dosud

nesplaceného základního kapitálu, který není účtován v aktivech uvedených
v rozvaze, se tato částka, pod níž nesmí čisté obchodní jmění klesnout, o výši
neplaceného základního kapitálu ponižuje. Členským státům ale byla ponechána
možnost určit libovolnou procentuální hranici poměru nabytých vlastních akcií vůči
základnímu kapitálu, kterou nesmí jmenovitá hodnota nabývaných vlastních akcií
překročit. Druhá směrnice pouze stanoví, že tato hranice nesmí být nižší než 10%
základního kapitálu.
Nově bylo členským státům úpravou článku 23 dáno právo, aby společnostem
umožnily přímo nebo nepřímo poskytovat zálohy, půjčky nebo úvěry nebo zajišťovat
závazky, za účelem umožnit nabytí vlastních akcií třetí osobě. Tyto transakce bylo
však možné povolit pouze za splněních vymezených podmínek, jimiž byly
(i) povinnost jednat za spravedlivých tržních podmínek, zejména pokud šlo o úrok,
(ii)předložit transakci ke schválení valné hromadě spolu s předložením písemné
zprávy se stanovenými obsahovými náležitostmi, (iii) celková finanční podpora
nesměla způsobit snížení čistého obchodního jmění pod výši upsaného základního
kapitálu

zvýšenou

o

nerozdělitelné

rezervy

a

(iv)

provedení

transakce

za spravedlivou cenu. Tato omezení se nevztahovala na běžné obchody bank a jiných
finančních institucí.
Směrnice 2006/68/ES stanovila pro členské státy lhůtu pro uvedení jejich
právních řádů do souladu s touto směrnicí do 15. dubna 2008. Český zákonodárce
promítnul změny související s novelizací Druhé směrnice do obchodního zákoníku
až s účinností od 20.7.2009 zákonem č. 215/2009 Sb.57

57

zákon č. 215/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
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2.6 Směrnice EP a Rady 2012/30/ES
Vzhledem ke skutečnosti, že Druhá směrnice byla několikrát podstatně měněna,
a k novým plánovaným změnám, bylo z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti
rozhodnuto o jejím přepracování. K tomuto přepracováni došlo Směrnicí EP a Rady
2012/30/ES.58 Nabývání vlastních akcií je nově vzhledem k rozšíření směrnice
upraveno v článcích 20 – 28. Tato ustanovení vyjma občas odlišné terminologie
přesně odpovídají Druhé směrnici ve znění směrnice EP a Rady 2006/68/ES. Jelikož
došlo k přečíslování některých článků, obsahuje směrnice v příloze III i přehlednou
srovnávací tabulku původních čísel článků Druhé směrnice ve znění pozdějších
úprav a čísel článků směrnice nové.

58

Směrnice EP a Rady 2012/30/ES ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou
na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu
čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností
a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
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3 Zvýhodnění při nabývání akcií zaměstnanci
Česká právní úprava obchodního práva již od přijetí obchodního zákoníku
umožňovala, aby společnosti mohly motivovat své zaměstnance jejich zapojením
do vlastnické struktury společnosti. V prvních devíti letech účinnosti obchodního
zákoníku toto zvýhodnění zaměstnanců umožňovaly tzv. zaměstnanecké akcie.
Po zrušení zaměstnaneckých akcií právní úprava dle ustanovení § 158 ObchZ
umožňovala dva způsoby zvýhodnění zaměstnanců při nabývání akcií společností,
jimiž byly zvýhodněný úpis akcií při rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a prodej držených vlastních akcií za zvýhodněných podmínek.

3.1 Zaměstnanecké akcie
Od svého přijetí až do novelizace provedené zákonem č. 370/2000 Sb.59 s účinností
od 1.1.2001 obsahoval obchodní zákoník ve svém ustanovení § 158 ObchZ úpravu
zaměstnaneckých akcií. Účelem tohoto zvláštního druhu akcií byla snaha motivovat
zaměstnance společnosti jejich vlastnickou účastí ve společnosti.60 Dle prvního
odstavce tohoto ustanovení mohly stanovy určit vydání zaměstnaneckých akcií
a spojit s nimi spojit právo na jejich vrácení společnosti. Pokud této možnosti
společnost využila, měly stanovy také určit výši protiplnění při vrácení
zaměstnaneckých akcií společnosti. Pokud to stanovy neurčily, podpůrně by se
použil zákon. Výhodou této úpravy bylo, že zaměstnanci tedy nemuseli aktivně
hledat kupce, pokud se rozhodli své akcie prodat, protože společnost byla povinna je
od nich vykoupit. Na druhou stranu stanovení výkupní ceny zaměstnaneckých akcií
mohlo být spíše rigidní a neodrážet jejich skutečnou tržní hodnotu. Také v případě,
kdy se společnost ocitla ve špatné ekonomické situaci, řešení této situace odchodem
zaměstnanců vlastnících zaměstnanecké akcie, od nichž by společnost byla povinna
tyto akcie vykoupit, by velmi pravděpodobně vedlo ke zhoršení ekonomické situace
společnosti. Zaměstnanecké akcie byly dle odst. 3 vždy na jméno a mohly být
59

zákon č. 370/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
60
Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.; Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl.
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 1298
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převáděny pouze mezi zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, kteří
odešli do důchodu. Toto omezení jejich obchodovatelnosti znamenalo, že v případě,
kdy se vlastník zaměstnaneckých akcií chtěl těchto akcií zbavit, mohl je prodat buď
společnosti za předem stanovenou cenu nebo jinému zaměstnanci nebo bývalému
zaměstnanci, který byl již v důchodu.

V případě úmrtí zaměstnance vlastnícího

zaměstnanecké akcie nebo zatímního listu tyto akcie nahrazující se dnem úmrtí
pozastavil výkon práv s těmito akciemi nebo zatímním listem spojených a tyto akcie,
případně zatímní list, musely být vráceny. Toto platilo i v případě ukončení
pracovního poměru zaměstnance jinak než odchodem do důchodu. Co se hodnoty
protiplnění týče, tak jestliže stanovy nestanovily jinak, byla společnost povinna
zaplatit za vrácené akcie nebo zatímní list splacenou část emisního kurzu. Jestliže
byly vráceny akcie nebo zatímní list kótované společnosti, zaplatila společnost jejich
majiteli poměrnou část kursovní hodnoty ke dni úmrtí nebo ukončení pracovního
poměru majitele zaměstnaneckých akcií nebo zatímního listu, tyto akcie
nahrazujícího. Ohledně rozsahu zvýhodnění zaměstnanců platilo zákonné omezení,
podle nějž souhrn částí jmenovitých hodnot všech zaměstnaneckých akcií, které
nepodléhaly splacení upisovateli nesměl překročit 5 % základního jmění.
Se zaměstnaneckými akcie nebyla kromě jejich omezené převoditelnosti
spojena žádná jiná omezení práv akcionářských. Majitelé akcionářských práv proto
měli stejná práva jako ostatní akcionáři. Dle ustanovení § 178 odst. 4 ObchZ
se zaměstnanci mohli v souladu se stanovami podílet na zisku, ale stanovy mohly
určit, že podíl na rozdělení zisku připadající na zaměstnanecké akcie bylo možné
použít pouze ke splacení emisního kursu zaměstnaneckých akcií společnosti.
To znamená, že zaměstnanec držící zaměstnanecké akcie měl výnosy z podílu
na zisku až poté, co podíl na zisku splatil emisní kurz zaměstnaneckých akcií, který
byl zaměstnanec povinen splatit.
Koncepce zaměstnaneckých akcií byla dlouhodobě předmětem kritiky. Její
odpůrci této koncepci vyčítali, že její úprava téměř postrádala motivaci zaměstnanců
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na růstu hodnoty kursu ostatních druhů akcií, a konstrukce zaměstnaneckých akcií
jako zvláštního druhu akcií byla považována za nadbytečnou.61

3.2 Úprava zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci po zrušení
zaměstnaneckých akcií
Již bylo uvedeno, že zaměstnanecké akcie jako zvláštní druh akcií byly zrušeny
novelizací obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. Nově tedy
akciové společnosti mohly vydávat již jen dva druhy akcií, jimiž byly akcie kmenové
a akcie prioritní. Ačkoli tato novelizace ve velké míře harmonizovala českou právní
úpravu akciových společností s požadavky práva evropského, zejména s Druhou
směrnicí, zrušení zaměstnaneckých akcií s touto harmonizací nesouviselo.62
Evropské právo reflektovalo právní úpravu vyspělých evropských zemí, které
neznaly zaměstnanecké akcie jako zvláštní druh akcií, ale stejně jako Druhá směrnice
umožňovaly, aby zaměstnanci mohli nabývat akcie svého zaměstnavatele
za zvýhodněných podmínek. Touto cestou se v souladu s Druhou směrnicí rozhodl jít
i český zákonodárce.
Novelizované ustanovení § 158 ObchZ umožňovalo, aby stanovy společnosti
mohly určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie za zvýhodněných
podmínek. Pokud to stanovy umožnily, musely zároveň v souladu s § 174 ObchZ
stanovit i pravidla pro zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti.
Zvýhodnění mohlo být dvojího typu. Společnost buď mohla umožnit zaměstnancům
nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek úpisem při zvyšování
základního kapitálu, což však podléhalo souhlasu valné hromady, nebo mohla
zaměstnancům za zvýhodněných podmínek nabídnout k odkupu předem nabyté
vlastní akcie. Ve druhém případě tedy mohli zaměstnanci nabývat akcie společnosti
na základě s ní uzavřené smlouvy. Zvýhodnění spočívalo v tom, že zaměstnanci
nemuseli uhradit celý emisní kurz akcií v případě zvyšování základního kapitálu
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společnosti nebo celou cenu, za kterou společnost nabyla vlastní akcie za účelem
jejich prodeje zaměstnancům.
Dle článku VIII. bodu 25 zákona č. 370/2000 Sb. došlo k přeměně
zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové. Dnem, kdy valná hromada rozhodla
o změně zaměstnaneckých akcií na kmenové akcie bez zvláštních práv nebo o změně
stanov tak, aby upravovaly podmínky nabývání kmenových akcií zaměstnanci,
přestaly být dosavadní zaměstnanecké akcie zvláštním druhem akcií. Do doby
rozhodnutí valné hromady, na nějž byla poskytnuta lhůta dvou let ode dne nabytí
účinnosti novely, se na zaměstnanecké akcie uplatňovaly dosavadní právní předpisy.
Pokud by valná hromada o změně týkající se zaměstnaneckých akcií nerozhodla
v zákonné lhůtě, jejím uplynutím zaměstnanecké akcie přestaly ex lege být zvláštním
druhem akcií a staly se akciemi kmenovými. Poté, co došlo k této přeměně, byla
práva akcionářů stejná jako práva ostatních držitelů kmenových akcií. Přestala tedy
platit omezení převoditelnosti spojená se zaměstnaneckými akciemi. Přestala také
platit povinnost společnosti vykoupit akcie zpět v případě, že je zaměstnanec projevil
zájem prodat. Pro zaměstnance to znamenalo určité omezení v tom smyslu, že podle
původní úpravy vždy věděli, že akcie mohou společnosti prodat zpět. Pokud se nyní
rozhodli své akcie prodat, museli pro něj aktivně hledat kupce. Na druhou stranu tato
úprava více motivuje zájem zaměstnanců na dobrých hospodářských výsledcích
společnosti.
Jelikož novelizované ustanovení § 158 odst. 1 ObchZ uvádělo pouze,
že stanovy

mohou

umožnit

zaměstnancům

společnosti

nabývat

akcie

za zvýhodněných podmínek, nebylo zcela jasné, zda lze umožnit pouze zvýhodněné
nabývání akcií podle druhé odstavce nebo zda neexistují i jiné, zákonem neurčené,
možnosti zvýhodnění podmínek pro nabývání akcií společnosti jejími zaměstnanci.
Proto byla 15. prosince 2001 přijata zákonem č. 501/2001 Sb. novela, která doplnila
§ 158 odst. 1 ObchZ v tom smyslu, že zaměstnanci mohou nabývat akcie společnosti
pouze za zvýhodněných podmínek uvedených ve druhém odstavci tohoto
ustanovení.63
63

Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13.vydání. Praha : C.H.
Beck, 2010, s. 523

43

Zákon o obchodních korporacích a družstvech v ustanoveních týkajících
se zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci navázal na předchozí úpravu dle
obchodního zákoníku. Umožňuje tedy zvýhodněné nabývání akcii zaměstnanci
akciové společnosti. Mezi jednotlivými ustanoveními těchto předpisů jsou až na
několik výjimek většinou pouze malé, spíše stylistické odchylky.

3.3 Obecně k druhu akcií nabývaných zaměstnanci za zvýhodněných
podmínek
Jak již bylo opakovaně uvedeno výše, v současnosti neexistuje zvláštní, obecný,
zákonem upravený druh akcií, který by mohli nabývat pouze zaměstnanci
společnosti.
Po zrušení zaměstnaneckých akcií obsahoval obchodní zákoník taxativní výčet
druhů akcií, podle nějž bylo možné vydávat pouze dva druhy akcií, kterými byly
akcie kmenové a akcie prioritní. Zákon o obchodních korporacích tento přístup
opouští a nově bude pouze na rozhodnutí společnosti, respektive jejich zakladatelů
a akcionářů, jaký druh akcií vydá. Platí však omezení dle § 244 ZOK podle nějž
společnost musí za stejných podmínek zacházet se všemi akcionáři stejně, což však
neznamená absolutní rovnost všech akcionářů, ale rovnost relativní v tom smyslu,
že společnost musí zacházet stejně se všemi akcionáři vlastnícími akcie stejného
druhu. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích64 zrušení taxativního
výčtu

druhů

akcií

vysvětluje

potřebami

kapitálových

trhů

a zkušenostmi

z evropských zemí.
Ustanovení § 276 odst. 1 ZOK říká, že akcie se zvláštními právy, s nimiž jsou
spojené, tvoří jeden druh. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, jsou
akciemi kmenovými. Odstavec třetí tohoto ustanovení demonstrativně uvádí některá
zvláštní práva, s nimiž mohou být spojeny rozdílné, pevné nebo podřízené podíly
na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílné váhy hlasů. Přičemž s akciemi
o stejné jmenovité hodnotě mohou být spojena různá zvláštní práva. Akciové
společnosti tedy mohou vydávat i jiné druhy akcií, které zákon výslovně neupravuje.
64
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Jediný výslovně zakázaný druh akcií jsou dle § 258 odst. 2 ZOK akcie, s nimiž by
bylo spojeno právo na určitý úrok nehledě na hospodářské výsledky společnosti.
Jelikož ustanovení § 258 ZOK hovoří pouze o akciích, aniž by je jakýmkoli
způsobem limitoval, bude v souladu s § 250 odst. 2 písm. d) ZOK na akcionářích
společnosti, aby stanovami určili, zda neumožní zaměstnancům společnosti nabývat
zvláštní druh akcií. Samotné zvýhodnění při nabývání akcií zaměstnanci společnosti
se týká pouze způsobu nabytí akcií, ale nečiní to z nich zvláštní druh akcií.
Zaměstnanci tímto způsobem mohu nabývat jakýkoli druh akcií. Omezení druhu
akcií, které mohou případně nabývat pouze zaměstnanci a bývalí zaměstnanci
společnosti, kteří odešli do důchodu, mohou určit stanovy společnosti.
Podle ustanovení § 250 odst. 2 písm. d) ZOK platí, že má-li společnost akcie
různých druhů, musí stanovy obsahovat název těchto akcií a popis práv s nimi
spojených. Formulace “akcie různých druhů“ směřuje na případy, kdy společnost
vydává kromě akcií kmenových i akcie jiného druhu.65 Samozřejmě může nastat
situace, kdy by akciová společnost vydala pouze jeden druh akcií se zvláštními
právy. To by znamenalo, že by sice nevydala akcie různých druhů, ale pouze druhu
jednoho, přesto by však na ni dopadala povinnost tyto akcie se zvláštními druhy
specifikovat ve stanovách. Ač to přes formulaci znění ustanovení § 158 odst. 2 písm.
d) ZOK nemusí být zřejmé, jestliže společnost vydává jakýkoli jiný druh akcií
než akcie kmenové, musí stanovy této společnosti obsahovat název a popis práv
s těmito akciemi spojenými.

3.4 Zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti dle zákona
o obchodních korporacích
Zákon o obchodních korporacích se zvýhodněnými akciemi pro zaměstnance věnuje
ve svém § 258. Toto ustanovení umožňuje, aby stanovy společnosti určily, že její
zaměstnanci mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených
za zvýhodněných podmínek uvedených ve druhém odstavci. Skutečnost, že možnost
zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci akciové společnosti musí být zakotvena
65
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ve stanovách společnosti, umožňuje akcionářům vykonávat kontrolu nad touto
formou benefitů pro zaměstnance. Zvýhodněnými podmínkami při nabývání akcií
zaměstnanci jsou zvýhodněné nabývání akcií společnosti při zvýšení základního
kapitálu společnosti nebo možnost zaměstnanců nabývat akcie společnosti za jiných
zvýhodněných podmínek, jestliže společnost z vlastních zdrojů uhradí případný
rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a jejich cenou nebo emisním kursem
a jejich cenou.
Jestliže stanovy zvýhodněné nabýváni akcií společnosti zaměstnancům
umožňují, musí také obsahovat rozsah a způsob tohoto zvýhodněného nabývaní.
Jediné omezení související s úpravou stanov je úprava dle druhého odstavce.
Zaměstnanci, kteří nabyli akcie společnosti za zvýhodněných podmínek mají stejná
akcionářská práva, jako ostatní akcionáři držící akcie stejného druhu. Jak již bylo
zmíněno výše, pokud stanovy nestanoví jinak, mohou zaměstnanci nabývat
za zvýhodněných podmínek kmenové akcie společnosti. Stanovy však mohou určit
i jiný druh akcií se zvláštními právy, který by mohli nabývat pouze zaměstnanci
společnosti.
Třetí odstavec ustanovení § 258 ZOK zároveň umožňuje zvýhodnění
při nabývání akcií společnosti poskytnout nejen jejím aktuálním zaměstnancům,
ale také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vůči společnosti byl ukončen jejich
odchodem do důchodu.
Spolu s přijetím zákona o obchodních korporacích bylo opuštěno
procentuální omezení dle ustanovení § 158 odst. 2 ObchZ, podle nějž souhrn částí
emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, které nepodléhaly splacení
zaměstnanci, nesměl překročit 5% základního kapitálu společnosti v době, kdy
se o zvýhodnění pro zaměstnance rozhodovalo. Důvodová zpráva opuštění tohoto
omezení zdůvodňuje jednak tím, že Druhá směrnice jej nezná, ale zejména kvůli
tomu, že „není potřebné, aby zákon zasahoval do soukromých oprávnění společnosti
– záleží tak na rozhodnutí příslušných orgánů, do jaké výše budou tyto akcie
vydány“.66 Zákon o obchodních korporacích jinými slovy i v tomto bodě posiluje
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určitou podnikatelskou volnost a rozhodnutí o poměru výše hodnoty akcií, které
mohou zaměstnanci nabývat za zvýhodněných podmínek, vůči základní kapitálu
nechává na vůli valné hromady akciové společnosti.

3.5 Zvýhodněné

nabývání

akcií

zaměstnanci

akciové

společnosti

při zvyšování základního kapitálu
Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK spadá do působnosti valné hromady
i rozhodování o změnách výše základního kapitálu, přičemž jelikož v důsledku této
změny dochází ke změně obsahu stanov, musí se pro přijetí této změny
dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK vyslovit dvoutřetinová většina hlasů přítomných
akcionářů a rozhodnutí valné hromady musí mít formu veřejné listiny, tedy
notářského zápisu. Pokud společnost vydala akcie více druhů, ustanovení § 417 odst.
1 ZOK stanoví, že se změnou výše základního kapitálu musí souhlasit alespoň dvě
třetiny přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práv se tato změna může
dotknout. Zvýšení základního kapitálu upravuje zákon o obchodních korporacích
v ustanoveních § 464 až § 515.
Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu
mohou určit, že zaměstnanci mohou nabýt akcie společnosti nebo akcie společností
s ní propojených za zvýhodněných podmínek. K tomu, aby zaměstnanci mohli nabýt
akcie společnosti za zvýhodněných podmínek, je ovšem třeba, aby stanovy
zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci umožňovaly. Za předpokladu, že stanovy
toto připouští, mohou buď stanovy obecně nebo rozhodnutí valné hromady
v konkrétním případě určit, za jakých zvýhodněných podmínek mohou zaměstnanci
společnosti nebo bývalí zaměstnanci společnosti, jejichž pracovní poměr byl
ukončen jejich odchodem do důchodu, nabývat akcie společnosti samotné nebo akcie
společností s ní propojených.
Zvýhodněním v tomto případě je, že zaměstnanci jako akcionáři nemusí splatit
celý emisní kurs upsaných akcií a společnost v určitém rozsahu tuto jejich povinnost
k úhradě emisního kurzu akcií přebírá.67 Rozdíl mezi emisním kurzem a cenou,
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za níž mohou akcie nabývat zaměstnanci společnosti, musí společnost pokrýt
z vlastních zdrojů.
Podmínkou k tomu, aby zaměstnanci mohly nabýt akcie společnosti
při zvyšování jejího základního kapitálu ovšem je, že valná hromada zároveň
rozhodne o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, které
dle § 484 odst. 1 ZOK mají současní akcionáři společnosti. O vyloučení nebo
omezení přednostního práva na upisování akcií valná hromada rozhodnout nemusí,
pokud se tohoto práva všichni akcionář nejpozději před hlasováním o zvýšení
základního kapitálu vzdali, a to buď v písemné formě s úředně ověřeným podpisem
nebo prohlášením na valné hromadě společnosti.

3.6 Nabývání akcií zaměstnanci za jiných zvýhodněných podmínek
Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 258 odst. 1 omezuje zvýhodněné
podmínky, za nichž mohou zaměstnanci nabývat akcie společnosti, pouze na ty, které
jsou uvedeny

v odstavci druhém. Tento odstavec však kromě výše uvedeného

zvýhodnění při zvýšení základního kapitálu uvádí, že zaměstnanci mohou akcie
společnosti nabývat „za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl
mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt
z vlastních zdrojů společnosti“. Důvodová zpráva se k této změně v právní úpravě
proti obchodnímu zákoníku, který výslovně umožňoval pouze dva způsoby
zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci společnosti, nijak nevyjadřuje. Osobně
jsem však toho názoru, že touto změnou zákonodárce sledoval v souladu s celou
koncepcí rekodifikace soukromého práva posílení smluvní svobody. Myslím si,
že obdobně jako u množství druhů akcií, které je omezeno v podstatě pouze fantazií
zakladatelů akciových společností a jejich akcionářů, tak i množství způsobů, jimiž
mohou být zaměstnanci akciových společností zvýhodnění při nabývání akcií
společností je téměř neomezeno. Jediné omezení v tomto smyslu shledávám
ve způsobu přijetí podmínek zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci, které musí
být povoleno ve stanovách společnosti, ideálně včetně vymezení způsobů a
podmínek tohoto zvýhodnění.
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3.6.1 Nabývání akcií ve vlastnictví společnosti zaměstnanci
Dalším

způsobem,

kterým

může

společnost

umožnit

zaměstnancům

za zvýhodněných podmínek nabývat její akcie, je prodej vlastních akcií, které
v souladu s ustanovením 305 ZOK společnost nabyla za účelem jejich prodeje
zaměstnancům. Takto nabyté vlastní akcie je společnost povinna zcizit ve lhůtě
jednoho roku.
Zvýhodnění v tom případě spočívá v tom, že zaměstnanci mohou nabývat
akcie společnosti za nižší cenu, než za níž tyto akcie nabyla společnost sama. I zde
platí, že tento rozdíl mezi cenou, za kterou společnost akcie nabyla, a cenou,
za níž umožňuje nabývání akcií zaměstnanci musí společnost krýt z vlastních zdrojů.
Co se týče výše tohoto rozdílu, ten není nijak regulován. Je tedy pouze
na společnosti, jak vysokou „slevu“ se svým zaměstnancům rozhodne poskytnout.
Nic nebrání ani tomu, aby společnost umožnila svým zaměstnancům nabývat její
akcie zcela zdarma.
3.6.2 Opční akciové plány
Povolují-li stanovy zvýhodněné nabývání akcií společnosti jejími zaměstnanci,
jedním ze způsobů tohoto zvýhodněného nabývání mohou být opční akciové plány
nebo programy, které představují asi mediálně nejznámější způsob zvýhodněného
nabývání akcií společnosti jejími zaměstnanci. Tyto plány jsou zpravidla spojovány
s odměňováním vedoucích zaměstnanců společnosti, nic ale nebrání jejich uplatnění
i na odměňování ostatních zaměstnanců společnosti. Problematika opčních
akciových plánů je spojena s nabýváním vlastních akcií, které bylo popsáno
v kapitole 1 této práce.
Samotný pojem opční akciový program není zákonem definován, Šurmanová
a Holešínský jej definují jako „valnou hromadou aprobovaný způsob odměňování,
jenž umožňuje určitým osobám zakoupit na základě smlouvy o koupi cenných papírů
s odkládací podmínkou určité množství akcií společnosti, ve které tyto osoby pracují

49

nebo vykonávají funkci některého z orgánů, a to za zvýhodněnou cenou a následně
je dle své vůle prodat.“68
Smlouva o koupi cenných papírů by poté měla obsahovat podrobnosti o opci. Mezi
tyto podrobnosti lze řadit maximální objem opce, ať už vyjádřený počtem akcií nebo
fixní částkou, druh akcií v případě, že společnost vydala i jiné než kmenové akcie,
a v neposlední řadě lhůtu, v níž je možné opci uplatnit. Důležité je také upravit,
jakým způsobem se stanoví cena akcií, za níž je budou zaměstnanci oprávněni
nabývat. Tato cena se označuje jako tzv. realizační cena opce. Velmi často se tato
cena stanovuje ke dni nástupu do zaměstnání, možné jsou však i jiné konstrukce
jejího stanovení, například jako procentuální poměr vůči aktuální tržní ceně akcií
nebo vázání ceny na jiný den. Jelikož opce představuje právo, ale nikoli povinnost
akcie koupit, měl by zaměstnanec být motivován k tomu, aby cena akcií rostla a byla
co nejvyšší oproti ceně opční.
V zájmu společnosti také může být smluvní omezení objemu akcií, které je
zaměstnanec oprávněn najednou nebo v určitém časovém období prodat. Hromadný
prodej by totiž mohl způsobit prodat ceny akcií dané společnosti. Smluvně je možné
ujednat jiná omezení, mezi může patřit zákaz dispozice s akciemi v citlivých
hospodářských obdobích.69
Akciové opční plány bývají oblíbené u tzv. start-upů, tedy mladých a rychle
rostoucích zpravidla technologických společností. Jejich pomocí tyto společnosti
často nahrazují nedostatek finančních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců,
což kompenzují právě tím, že svým zaměstnancům umožní zapojení do vlastnické
struktury společnosti. Tito zaměstnanci poté profitují na prodejích těchto společností,
což často bývá cílem při jejich zakládání.
Z časového hlediska je možné opci rozdělit na čtyři části. První částí je
udělení opce, k němuž dochází podpisem smlouvy o poskytnutí opce, následuje
dospělost opce, což představuje okamžik, kdy držiteli vzniká právo opci uplatit, třetí

68
69

Šurmanová, M., Holešínský, P.: Opční akciové programy, Právní rádce, 2007, č. 3, s. 22
Šurmanová, M., Holešínský, P.: Opční akciové programy, Právní rádce, 2007, č. 3, s. 22
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částí je uplatnění opce, tedy rozhodnutí držitele opční právo uplatnit, poslední fází je
vypršení opce, které představuje poslední den, kdy je opci možné využít.70
3.6.3 Stínové akcie
Stínové akcie (z anglického „phantom shares“ nebo „shadow shares“) představují
alternativu k opčním akciovým programům, proto považuji za vhodné je alespoň
zmínit, přestože se s nimi neváže žádný podíl na společnosti. Stínové akcie jsou
jakýmsi plánem odměn, který zaměstnancům přináší výhody spojené s vlastnictvím
akcií společnosti, aniž by jim umožňoval nabýt podíl na společnosti a tím vyžadoval
vynaložení finančních prostředků na nabytí tohoto podílu, resp. akcií.71 Principem
stínových akcií je, že zaměstnanec nabývá akcie pouze hypotetické, z nichž mu
společnost může vyplácet buď dividendu, která je spojena s klasickými akciemi,
nebo například částku, která je rovna přírůstku na hodnotě klasických akcií
za sledované období. Další možností je vázat hodnotu stínových akcií na hodnotu
klasických akcií při prodeji společnosti.
Hlavní výhodou pro zaměstnance spojenou se stínovými akcie je skutečnost,
že nenesou rizika spojená s vlastnictvím akcií, typicky především hrozbu prudkého
snížení jejich hodnoty.

Výhodou z pohledu společnosti je, že zaměstnanci jsou

motivováni k tomu, aby společnost dosahovala co nejlepších hospodářských
výsledků. Společnost zároveň může odměnu plynoucí ze stínových akcií vázat pouze
na finanční výsledky jednotlivých divizí, čímž by mělo docházet k podpoře
vnitropodnikového

soutěžení

a

zaměstnanci

zároveň

mohou

považovat

za spravedlivější, když je tato jejich odměna vázána na výkony, které svou prací
mohou i přímo ovlivnit. Negativem stínových akcií je, že zaměstnanci, kteří na ně
mají nárok, je nemohou nijak převádět.
Zatímco ve Spojených státech amerických je možné nalézt zmínky o
stínových akciích již počátkem 60. let minulé století72, v českém prostředí je to soudě
podle minima dostupných zdrojů stále poměrně vzácný a ojedinělý institut.
70

Otavová, M.: Zaměstnanecké benefity v podobě opčních (akciových) zaměstnaneckých programů,
Daně a právo v praxi, 2014, č. 11
71
Harvard Law Review, Vol. 76, No. 3 (Jan., 1963), pp. 619
72
Harvard Law Review, Vol. 76, No. 3 (Jan., 1963), pp. 619-634

51

Výjimkou je například společnost Zoot, která svým zaměstnancům benefit v podobě
stínových akcií nabízí.73

3.7 Daňové aspekty zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci společnosti
Z hlediska dopadů zvýhodněného nabývání akcií na daňové povinnosti v oblasti daně
z příjmů ze závislé činnosti je třeba odlišovat (i) právo opce na nákup akcií
a (ii) nabývání akcií zaměstnanci akciové společnosti za zvýhodněnou cenu. Právo
opce na nákup akcií může mít z hlediska dopadu na daň z příjmů určitá specifika,
která jsou popsána níže. Rozdíly mezi těmito dvěma benefity se uplatňují pouze
při zvýhodněném nabývání akcií, v případě prodeje takto nabytých akcií platí stejné
zásady.
3.7.1 Dopad uplatnění práva opce na nákup akcií na daň z příjmů
Samotné udělení práva opce pro zaměstnance z hlediska daně z příjmu nemá žádné
účinky. Ty nastanou až v okamžiku jejího uplatnění. Pokud zaměstnanec nabyde
akcie za výhodnější cenu, než je aktuální cena, s níž se dané akcie obchodují, což lze
předpokládat, jelikož to je podstatou principu opčního akciového plánu, vzniká
zaměstnanci majetkový prospěch ve výši rozdílu mezi těmito dvěma cenami. Tento
majetkový prospěch představuje pro zaměstnance nepeněžní příjem ze závislé
činnosti, který musí být zdaněn v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
Závěr předchozího odstavce potvrzuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu
ze dne 30.01.2012, čj. 2 Afs 58/2011 – 67, jehož právní věta říká: „Je-li zaměstnanci
poskytnuto zaměstnavatelem opční právo na nákup určitého množství akcií,
pak zdanitelný příjem ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, nevznikne již poskytnutím tohoto opčního práva ze strany zaměstnavatele,
nýbrž až jeho využitím ze strany zaměstnance, tedy nákupem konkrétního množství
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Šenk, M.: Firmy v Česku lákají zaměstnance na akcie. Chtějí je tím motivovat k lepšímu výkonu
[online]. [cit. 2016-11-05]. Dostupné z http://archiv.ihned.cz/c1-65200600-firmy-v-cesku-lakajizamestnance-na-akcie
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akcií. Výše tohoto příjmu je pak dána rozdílem mezi celkovou tržní cenou koupených
akcií v době realizace nákupu a garantovanou cenou, za niž jsou akcie nakoupeny.“
Pro určení způsobu zdanění je rozhodující, zda náklady na realizaci opčního
akciového plánu nese sama společnost jako zaměstnavatel, nebo zda je nese jiná
osoba, například mateřská společnost. Toto rozlišení má pro zaměstnance praktické
dopady, protože pokud nese náklady na realizaci opce sama společnost, zahrne
příjem z realizace opce do zdanitelné mzdy. Jestliže náklady na realizaci opce nese
jiná osoba než společnost sama, záleželo by na tom, zda tato osoba náklady na opci
společnosti jako zaměstnavateli přefakturuje či nikoli. Pokud ano, je režim stejný
jako v předchozím případě a pro zaměstnance nevzniká žádná povinnost. Pokud by
však jiná osoba náklady na realizaci opce společnosti jako zaměstnavateli
nepřefakturovala, zaměstnanec by byl povinen příjem z opce zdanit v rámci svého
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Toto je také jediný případ,
kdy příjem není podroben povinnosti odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
3.7.2 Dopad nabývání akcií za zvýhodněnou cenu na daň z příjmů
Nabytí akcií společnosti jejím zaměstnancem za zvýhodněnou cenu je z hlediska
dopadů na daň z příjmů snazším případem. Okamžikem nákupu akcií společnosti
za zvýhodněnou cenu vzniká zaměstnanci nepeněžní příjem ve výši rozdílu ceny,
kterou za akcie zaměstnanec zaplatil, a aktuální cenou akcií. Tento nepeněžní příjem
se zahrnuje do celkového základu pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
3.7.3 Daňový dopad zvýhodněně nabytých akcií držených zaměstnanci
Dividendy z akcií, které za zvýhodněných podmínek zaměstnanci nabyli, jsou
z pohledu zákona o daních z příjmů příjmy z kapitálového majetku dle jeho
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), které podléhají srážkové dani 15%. Tato daň je
hrazena společností jako plátcem, což znamená, že zaměstnancům jako poplatníkům
jsou vypláceny částky již po odečtení srážkové daně.
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3.7.4 Daňový dopad prodeje akcií nabytých zaměstnanci
Příjem z prodeje nabytých akcií je zdanitelným příjmem, pokud pro něj neplatí
některá z podmínek pro osvobození od daně. Těmito podmínkami jsou (i) příjem
z prodeje akcií nepřesáhl částku 100.000,- Kč nebo (ii) akcie byly před prodejem
drženy déle než 3 roky.
Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) ZPD jsou od daně osvobozeny příjmy
z úplatného převodu cenných papírů pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne
ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Na místě je zdůraznit, že daný limit se
vztahuje na částku dosažených příjmů, nikoli pouze na zisk jako rozdíl mezi příjmy
a výdaji.
Druhá podmínka pro osvobození od placení daně z prodeje nabytých akcií je
tzv. časový test, který je zakotven v ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP.74 Podle
tohoto ustanovení platí, že od daně je osvobozen příjem z úplatného převodu
cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto
cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let.
Jestliže nebyla splněna žádná z výše popsaných podmínek pro osvobození
od daně, podléhá příjem z převodu cenného papíru na základě ustanovení § 10 odst.
1 písm. b) bod 2 zákona o daních z příjmu zdanění. Základem daně je příjem
ponížený o výdaje, které představuje nejen cena, za níž byly akcie nabyty, ale dle
ustanovení § 10 odst. 5 ZDP také výdaje související s uskutečněním úplatného
převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných
papírů, je základem daně z prodeje cenných papírů.
Pro úplnost je na místě ještě doplnit, že novelou provedenou zákonem
č. 267/2014 Sb.75 byla zavedena povinnost fyzických osob, které obdrží příjem
osvobozený od daně převyšující 5.000.000,- Kč, oznámit správci daně tuto
skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období,
ve kterém příjem obdržel. Poplatník v oznámení musí uvést výši příjmu, popis
okolností nabytí tohoto příjmu a datum, v němž příjem vznikl. Třetí odstavec
74

Pelc, V: Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 102
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75
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ustanovení § 38v ZDP obsahuje výjimku, která stanovuje, že oznamovací povinnost
se nevztahuje na příjmy, které může správce daně zjistit z rejstříků či evidencí,
do kterých má přístup. Pokuta v případě neoznámení osvobozeného příjmu
převyšujícího 5 milionů Kč může v případě, kdy poplatník nesplní oznamovací
povinnost ani v náhradní lhůtě, dosáhnout výše až 15% z částky neoznámeného
příjmu.
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Závěr
Lze předpokládat, že problematika nabývání či zvýhodněného nabývání akcií
zaměstnanci akciových společností bude aktuálním tématem nejen na národní úrovni
i v následujících letech. Určité dřívější rozpory v některých ustanoveních byly
odstraněny a česká právní úprava v této oblasti správně implementuje požadavky
kladené na Českou republiku především směrnicí EP a Rady č. 2012/30/EU neboli
revidované Druhé směrnice.
Ze zkoumané právní úpravy je zjevné, že základním kamenem evropské úpravy
práva akciových společností i nadále zůstává princip reálné tvorby a zachování
základního kapitálu. Ačkoli již v roce 2002 bylo Evropské komisi expertní skupinou
doporučeno zvážit možné alternativy k této zásadě, nic nenasvědčuje tomu, že by
tato zásada v nejbližší době měla být výrazněji revidována či že by mohly být
umožněny jakékoli její alternativy. Na druhou stranu je na místě uvést, že nelze
na žádném příkladu dokázat, že by lpění na tomto konceptu evropské akciové
společnosti výrazně poškozovalo ve srovnání s jejich americkými konkurenty.
Co se týče problematiky nabývání vlastních akcií, český zákonodárce využil
možnosti povolit společnostem za určitých podmínek nabývat vlastní akcie. Úprava
těchto podmínek odpovídá možnostem poskytnutým směrnicí EP a Rady
č. 2012/30/EU. V souladu s ní zákon o obchodních korporacích umožňuje akciovým
společnostem nabývat vlastní akcie i bez souhlasu valné hromady, který je vyjma
taxativně vymezených výjimek základním požadavkem pro nabývání vlastních akcií,
pokud tyto nabyté vlastní akcie mají být rozděleny zaměstnancům dané společnosti
nebo zaměstnancům společnosti s ní spojenou. Zákon o obchodních korporacích
stejně jako evropská směrnice zakotvuje lhůtu dvanácti měsíců, v níž musí být takto
nabyté vlastní akcie rozděleny zaměstnancům.
Zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci akciových společností umožňuje ustanovení
§ 258 ZOK, které zároveň upravuje způsoby, jimiž k tomuto zvýhodněnému nabytí
akcií zaměstnanci může dojít. Podmínkou je, že stanovy společnosti výslovně
umožňují zaměstnancům nabývat její akcie za zvýhodněných podmínek. Stanovy,
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případně rozhodnutí valné hromady zároveň musí určit podmínky zvýhodněného
nabývání akcií společnosti jejími zaměstnanci.
Prvním případem, zvýhodnění zaměstnanců při nabývání akcií společnosti je,
že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií, pokud valná hromada
rozhodne o zvýšení základního kapitálu. Jedná se sice pouze o formalitu v situaci,
kdy má valná hromada zájem umožnit zaměstnancům nabývat akcie společnosti
za zvýhodněných podmínek, přesto by do budoucna mohlo stát za zvážení
automatické omezení předkupního práva současných akcionářů na úpis části akcií
společnosti upisovaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v rozsahu
jejich podílů. Dle současné úpravy pro umožnění zvýhodněného nabývání akcií
zaměstnanci při zvyšování základního kapitálu je nejdříve nutné, aby se současní
akcionáři předkupního práva vzdali Pokud se tak nestane, musí o omezení
překupního práva rozhodnout valná hromada.
Zákon o obchodních korporacích opustil předchozí omezení obchodního
zákoníku, který kromě výše popsaného způsobu zvýhodněného nabývání akcií
zaměstnanci v případě zvyšování základního kapitálu umožňoval zvýhodnění
akcionářů již jen zvýhodněným prodejem vlastních akcií, které předtím za tímto
účelem společnost nabyla. Nově je možné, aby zaměstnanci mohli akcie svých
zaměstnavatelů nabývat za jakýchkoli jiných zvýhodněných podmínek. Je tedy pouze
na společnostech samotných, jakým způsobem umožní zvýhodněné nabývání akcií
svým zaměstnancům.
Ve všech případech však platí, že náklady na zvýhodnění zaměstnanců
při nabývání svých akcií nesou společnosti a musí je pokrýt z vlastních zdrojů.
Možnost zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci akciových společností se kromě
zaměstnanců současných vztahuje i na zaměstnance, jejichž pracovní poměry
ke společnostem byly ukončeny v souvislosti s odchodem do důchodu.
Způsob zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci akciových společností má
vliv také na daň z příjmů fyzických osob. Je možné předpokládat, že ve většině
případů

se

o

daňové

náležitosti

v souvislosti

s tímto

příjmem

postarají

zaměstnavatelé. Mohou však nastat i situace, kdy zaměstnancům v souvislosti
s prospěchem vzniklým nabytím akcií společnosti za zvýhodněných podmínek

57

vznikne povinnost tyto skutečnost uvést na vlastním přiznání k daní z příjmů
fyzických osob.
S ohledem na vše výše uvedené a s přihlédnutím k cíli, jež jsem si v úvodu
této práce vytyčil, věřím, že jsem tento cíl naplnil.
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Résumé: Nabývání akcií zaměstnanci akciové
společnosti
Předkládaná diplomová práce analyzuje úpravu zvýhodněného nabývání akcií
zaměstnanci akciových společností. Cílem této práce je podrobně rozebrat jednotlivé
způsoby, jimiž akciové společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích
mohou umožnit svým zaměstnancům zvýhodněné nabývání jejich akcií a případně
upozornit na místa, v nichž je česká právní úprava nedostatečně harmonizovaná
v právem Evropské unie, pokud takováto místa budou identifikována. Pro výklad
právní úpravy bude zvolena deskriptivní a analytická metoda.
Vyjma úvodu a závěru je text této diplomové práce je systematicky rozdělen
do tří kapitol. První kapitola pojednává o nabývání vlastních akcií, jakožto podmínce
pro jeden ze způsobů zvýhodnění zaměstnanců při nabývání vlastních akcií.
Nabývání vlastních akcií může výrazně zasáhnout do některých ze základních
principů, na nichž stojí evropská úprava akciového práva. To je jeden z hlavních
důvodů, proč je tato problematika velmi podrobně a rozsáhle upravena na evropské
úrovni. Toto reflektuje i větší rozsah této kapitoly.
Druhá kapitola je věnována historickému exkurzu právní úpravy nabývání
vlastních akcií. Jelikož česká právní úprava odráží úpravu evropskou, je detailně
popsán vývoj evropských směrnic týkajících se dané problematiky. Historický vývoj
českého práva je popsán tak, jak se postupně harmonizoval s požadavky
na sjednocení právní úpravy akciových společností v rámci evropského společenství.
Tématem poslední, třetí, kapitoly je samotné zvýhodnění při nabývání akcií
zaměstnanci. Nejdříve je popsána historická specialita českého právního v řádu
v podobě tzv. zaměstnaneckých akcií. Následuje pojednání o právní úpravě
zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci akciových společností po zrušení těchto
zaměstnaneckých akcií, včetně popisu současných způsobů zvýhodnění. Závěr této
kapitoly je prakticky orientován na daňové dopady zvýhodněného nabývání akcií
zaměstnanci akciových společností. V závěru je úprava nabývání akcií zaměstnanci
akciových společností shrnuta.

66

Abstract: Acquisition of shares by employees of a
joint stock company
This master thesis analyses the regulation of acquisition of shares by employees
of a joint stock company. The purpose of this study is to introduce in detail
the grounds for individual methods by which joint stock companies can
in accordance with Business Corporations Act allow their employees to acquire their
shares under preferential terms and to point out provisions, where Czech legislation
may not be in accordance with requirements of European legislation, in case such
provisions would be identified. The legal regulation is interpreted via descriptive and
analytical methods.
Except for the introductory part and the conclusion, the thesis
is systematically divided into three chapters. The first chapter deals with acquisition
of own shares, as it bases a condition for one the methods by which employees of the
joint stock companies may acquire shares of these companies under preferential
conditions. Acquisition of own shares can have significant impact on some of the
basic principles of European joint stock companies’ regulation. This is one the main
reasons inflicting detailed and extensive regulation of Acquisition of own shares
on European level. This is reflected by larger scope of this chapter.
Second chapter represents a historical excursus of the legislation regulating
Acquisition of own shares. As Czech legislation reflect the European one, detailed
development of the European regulation on this matter is provided. Historical
development of the Czech regulation is described as it gradually harmonized with the
requirements to unify regulation of the joint stock companies in European union.
Individual methods of preferential acquisition of shares by employees of joint
stock companies are topic of the last, third, chapter. In the beginning of this chapter,
historical speciality of Czech legislation in form of so called employee shares is
introduced. Description of the including current methods of preferential acquisition
of shares by employees of joint stock companies follows. The end of this chapter is
practically oriented on tax impact of individual methods of preferential acquisition
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of shares by employees of joint stock companies. In the conclusion, the outcome of
the paper is summarised.

68

Klíčová slova
Nabývání akcií zaměstnanci
Zvýhodněné akcie pro zaměstnance
Nabývání vlastních akcií

Key words
Acquisition of shares by employees
Preferential shares for employees
Acquisition of own shares

69

