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Statutární výhrada privolení správní rady k odpro
deji akcií na neakcionáre a význam její vuči exe

kuční dražbe akcií. 
(Výňatek z posudku.) 

1. Exekuční vydražitelé akcií na jméno znejících podávají na 
akciovou společnost, jejíž správní rada jim odpírá zápis do akciové 
knihy, žalobu na určení svých společenských práv ana provedení 
zápisu do knihy. Ustanovení, o jehož výklad a použití tu jde, 
obsaženo jest v § 10 odst. 1. až 5. stanov a má toto znení: 

»Akcie znejí na jména a zapíší se do knihy akcijní s číslem 
svým a částkou, jakož i se jménem, stavem a obydlím akcioná
rovým. 

Akcie HlOhou prejiti i na jiné osoby; každý akcionár má právo 
akcie své postoupiti. 

Má-li se akcie prevésti na jiného, musí býti zmena správní 
rade hned ohlášena, aby prevod do knihy akcijní byl zapsán. 

Odprodej akcie na nekoho, kdo akcionárem [lení, muže se 
státi jen s privolením správní rady, jíž jest každou záležitost od
prodeje takového nejdéle ve čtyrech nedelích vyríditi. 

Za vlastníka akcie pokládá se jen ten, kdo v knize akcijní co 
vlastník jest zapsán.« 

2. Se zretelem ke konkretní skutkové podstate jest zde otáz .. 
kou rozhodující, zdali ti, kdo získali akcie exekuční dražbou, stali 
se akcionári čili nic, vzhledem k tomu, že správní rada své p:ľi

volení neprojevila a odpírá provésti zápis jejich do akciové knihy. 

3. K vystižení právního dosahu, jenž prísluší podmínce »p:ľi

volení« správní rady k »odprodeji« akcií na neakcionáre, jest nej
prve uvážiti vý'znam prevodnosti akcií pri společnosti akciové 
vubec: 

Typické rysy akciové společnosti j sou dány národohospodár~. 

ským úkolem ji zpravidla vyznačujÍcÍm. V prípadech prumerných 
jde tu o podniky s kapitálovým podkladem, soustfedeným účastí 
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rozsáhlých kruhu obecenstva, čímž se dociluje repartice risika ne
zdaru na velký počet postižených, pri zdaru podniku pak distribuce 
zisku na daleký kruh účastníku. 

K zabezpečení účasti techto širších kruhu obecenstva a tím 
k zužitkování malých kapitálových částek (»kapitálových úlomku«) 
- jinak zhusta hospodársky nevyužitých - jakož i k docÍ'lení roz
sáhlé base j ak pro repartici risika, tak i pro distribuci zisku, 
jest zvlášte duležitým prostredkem snadná a rychlá prevoditelnost 
podílu, resp. obežnost cenných papíru je representujících. Zmíne
nou účast širších, zvlá'šte i méne majetných vrstev lze totiž získati 
jen v ten zpusob, že venované jimi částky nebud ou pro ne immo
bilisovány, nýbrž že zustane jim povždy možno obrátiti je pro
dejem podílu, resp. akcií rychle zase v hotovo st nebo použiti akcií 
samých ke transakcím platebním neb úverovým. 

Snadná tato prevoditelnost, resp. obežnost akcií jest v našem 
právu zabezpečena ji:ž právní povahou, která jim múže pfi akciové 
společnosti podle zákona pfíslušeti. Podle čl. 207 obch. zák. mohou 
akcie býti vydány jako papíry auporteur nebo papíry aunom; 
avšak i v tomto posiedním prípade mohou - pres to, že neznejí 
na rad - prevádeny býti indosamentem, a to po stránce formáiní 
zcela ve smyslu indosace smenečné; ano z dovolání se predpisu 
smenečného rádu ve čl. 182 obch. zák. a se zretelem k § 107 
odst. 2. smen. zák. vyplývá, že akcie mohou býti - trebas mají 
zevnejší formu papíru neobežných (rektapapíru)- rtéž in bIanco 
indosovány, čímž nabývají pro další svuj obeh - pokud se ne
opatrí zase indosamentem vyplneným - prevoditelnosti dokonce 
i pouhou blankotradicí, tudíž vrcholné obežnosti jako pravé 
auporteur-papíry. 

Již tato zákonná úprava ukazuj e, že pri společnosti akciové 
jest obežnost akcií zjevem normálním ; není arci vyloučeno auto
nomní, statutární obmezení obežnosti akcií, avšak obmezení takové 

. má ráz výj imečný, nepravidelný a nedopouští pro tuto svou po
vahu použití extensivního, nýbrž vyžaduje naopak výkladu na
prosto striktního. Pokud tu možno mluviti o presumpci (v ne
vlastní~ smyslu), svedčí tato volné prevoditelnosti, ano obežnosti 
akcií. (Srv. již Renaud, Das Recht der Aktiengesellschaften, 1875, 
str. 42:3 násl.) 
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4. Zmínená výše obmezení prevoditelnosti akcií mohou býti 
ruzného zpusobu a dosahu. Stanovami by mohla býti prevoditel
nost akcií vubec vyloučena (s dosahem ar ci sporným), dále by 
mohla býti akcii odňata indosovatelnost (na pr. zápornou . dolož
kou na rad), kdež by pak akcie, jsouc rektapapírern, prevádena 
byla, jak jest souditi, tradicí listiny; dále možno vyloučiti prevod 
akcie z určité kausy, na pr. prevod prodejem, a to zase buďto 
naprosto, nebo za určitých modalit, resp. podmínek, nebo možno 
vyloučiti prevod na osoby blíže, zejm·éna na pr. negativne kvali
fikované, tak na neakcionáre, na cizince, na osoby, nenáležející 
určitému povolání nebo určitému sociálnímu nebo hospodárskému 
kruhu. Rovnež lze učiniti účinnost prevodu závislou na svolení 
společnosti, resp. určitého jejího orgánu, nebo na oznámení uči· 

neném společnosti, které pak po prípade náleží právo odporem svým 
prevod zmariti nebo zameniti nabyvatele osobou jinou, společnosb 
lépe se hodící. 

Zdurazniti jest však poznovu, že veškerá ustanovení toho 
druhu vyžadují pri společnosti akciové výkladu naprosto striktního, 
j souce prUlomem typické prevoditelnosti, resp.obežnosti akcií. 

5. Jaký význam prísluší z uvedeného hlediska predpisu § Iť) 

stanov, výše citovanému? Jak patrno, bude tu rozhodným pojmové 
vymezení »odprodeje« ve smyslu odstavce 4, v § 10. 

Pro toto vymezení dlužno nejprve si povšimnouti, že v odst. 2. 
téhož §u mluví se o »prechodu« akcií na jiné osoby, jakož i o »po
stupu« akcií, v odst. 3. o pnpadu, kde se má akcie na jinéhú 
»prevésti« a praví se, že tu jest »zmenu« ihned správní rade ozná
miti, aby »prevod« byl do akciové knihy zapsán. V techto odstav
cích operuje se tudíž s obecnejšími pojmy než v odstavci 4., jenž 
má na zreteli poj ern podstatne užší, nežli »postup, prevod, pre
chod, zmena«, ježto v nem p:ľichází v úvahu jen zcizení akcie 
určitou kausou specifikované, t. j. kausou smlouvy trhové: zde 
t. zv. »odprodej «. 

I není tedy podle § 10 zapotrebí privolení správní rady pfi 
zcizení, učineném z jiné kausy než ze smlouvy trhové, na pr. tedy 
pri darování akcie, pri jejím odkazu, pri prenechání akcie na místo 
placení (datio in solutum) nebo na základe smíru, dále ke znzení 
vena atd. 
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V našem prípade arci j de o otázku, zdali jest podmínkou pri
volení správní rady podle §u 10 odst. 4. vázáno také zcizení akcie 
cestou exekuce, speciálne její exekuční dražbou. Na první pohled 
bylo by lze souditi,že exekuční dražba akcie náleží pod cit. usta
novení, ježto vykazuje elementy trhové smlouvy a bývá zhust~ 
označována jako »nucený prodej«; bližší úvaha privádí však k vý
sledku jinému, a sice jest to dvojí moment,. jenž, jak soudíme, ne
dopouští podfaditi exekuční dražbu predpisu §u 10 odst. 4. stanov : 

a) Nejprve jest to již sám doslov §u 10, a sice presný slovní 
význam zvoleného tu termínu »odprodej« vuči obecne užívanému 
slovu »prodej«. Jde tu o predpis, který vyžaduje, jak výše uká
záno, výkladu naprosto striktního. Slovo »odprodej« vykazuje 
vuči slovu »prodej« určité zbarvení v dusledku predložky »od«. 
Tato muže míti ve složenine »odprodej« význam dvojí: jednak 
muže míti vztah na predmet prodeje, tedy vztah objektivní, a 
naznačovati, že se pro dáv á část vetšího celku, resp. kvantity, tedy 
že jde o prodej dílčí - jednak muže míti vztah subjektivní, ne
soucí se k intenci prodávajícího a vyjadrovati, že se prodávající 
své veci zríká,že se od ní oddeluje, ji ze svého majetku pouští. 
Jest naj eve, že v našém prípade nemuže míti slovo »odprodej« 
naznačený smysl objektivní, t. j. smysl prodeje dílčího, a že zbývá 
tu jen zmínený práve subjektivní smysl slova toho, vyjadrující 
prodatelovo vzdání se veci za trhovou cenu, zreknutí se jí prodejem. 

V tomto subj ektivním smyslu hodí se však slovo »odprodej« 
zajisté pouze na prodej dobrovolný, nikoli na prodej »nucený«, 
provádený bez vule vlastníkovy, ba zpravidla proti jeho vuli -
každým zpusobem zcela nezávisle na jeho vUli. I docházíme tím 
-- hledíce zvlášte také k nutnosti striktního výkladu §u 10 odst. 
4. -- k výsledku} že jest »odprodejem« rozumeti jen prípady, 
hodící se pľímo pod slovný jeho smysl, tudíž prodeje jen dobro
volné, nikoH však nucené, exekuční. 

b) Avšak ješte druhý závažný moment svedčí tomu, že cit. 
výše § 10 nelze vztáhnouti na exekuční dražbu, totiž ten, že 
exek. dražba vubec není pro dej em v béžném technickém smyslu 
právním. V tom smeru jest souhlasiti s názorem, zastávaným 
v naší literature Hor o u, jenž na str. 139 své »Soustavy exe
kučního práva« (1930) zdúrazňuje, že »podle správného náhledu 
není nucená dražba a pfíklep v ní vubec smlouvou kupní« . Pro-
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datelenl není tu ani vymáhající veritel (vždyť muze sám dražiti 
a vydražiti) ani vlšichni ve:ľitelé vecne oprávnení dohromady (vždyť 
nemusí se k dra.žebnímu roku ani dostaviti a veritelé netvorí právní 
POdn1et), ani dlužník sám (vždyť není oprávnen pro dati vec za 
libovolný peníz) ; také se zákon neptá po vÍlU dlužníkove, ani ž pro
pÍljčuje soudu zmocnení dlužníkovo. Zvláštnost »prodeje« jeví 
se v tom, že žalobu na zaplacení kupní ceny nemá ani dlužník, ani 
stát, prodIení vydražitelovo má zcela zvláštní následky, ručení ZE: 

správy je vyloučeno. Prodatelem jest tu soud, a to nikoli jako 
zástupce veritele nebo exekuta, nýbrž j ako orgán státu, »j enž v zá
jmu všeobecném, aby dopomohl právu k uskutečnení, vloží svou 
ruku na majetek dlužníka, svých povinností nedbajícího a vyko
návaje svou exekuční lUOC, nemovirtost*) exekutovi za určitý peníz 
odnímá a vydražiteli do vlastnictví odevzdává«. 

»že tento úkon 'soudem predsevzatý není prodejem ve smyslu 
práva soukromého, jde z toho najevo, že tu soud neprodává vec 
svoji vlastní, ani jako zástupce dlužníka neb vymáhajícího ve
titele neb verite1stva, že dále ani výtežkÍl dražby pro sebe ne
používá, nýbrž jej mezi účastníky rozdeluje, aže konečne ani 
vady ville (omyl a p.), jež by mely za následek neplatnost sou .. 
kromoprávní kupní smlouvy, na výsledku nucené dražby ničeho 
meniti nemohou.« 

»J est tedy nucená dražba právním ústavem s u i gen e r i s, 
a to ústavem práva verejného. Na tom nemení ničeho ani usta
novení § 1089 obč. zák.~ z nehož jde, že zákonodárce nucenou 
dražbu s kupní smlouvou nij ak neztotožňoval, nýbrž naopak zj ed
nati chtel platnost v první rade ustanovením zákona exekučního, 

a teprve v nedostatku jich ustanovením práva občanskélÍ.o.« 

Z toho, co v predcházejícím pod lit. a) a b) uvedeno, sezná
váme, že exekuční dražba akcií nespadá pod »odprodej« ve smyslu 
cit. §u 10 odst. 4. stanov. 

6. Dlužno zabývati se j ešte otázkou, které rovnež byl o se 
v posavadním proj ednávání rozepre dotčeno, totiž zdali není lze 
na pňpadpfítomný použíti cestou analogie legis us't anovení §u 76 
zákona o společnostech s ruč. obmezeným, ustanovení to j edna-

*) Výkla:d tento o!bsažen jest v oddílu jednajícím o exekuci na nemo
vitosti. 
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jícího O exekučním prodeji podílu prevoditeIného jen se svolenÍln 
společnosti, a sice v tom smyslu, že by exekuční prodej musil 
býti proveden za rnodalit cit. §u 76. 

S názorem tírnto nesouhlasírn, a to z techrto duvodu: Analo
gické použití predpisu zákona o spol. s r. Q. na společnost akciovou 
nelze zajisté naprosto vyloučiti, ježto jde v obou prípadech 
o obchodní společl1ost kapitálovou; bude však povždy dlužno bed
live posouditi, 'Zdali jsou tu obecné podrnínky obdoby zákona. 
Takovou nutnou podmínkou jest pod o b n o s t s k u t k o v é 
pod s t aty, o jej íž posouzení j de. K této podobnosti nestačí 
však, že v obou prípadech jedná se o jakous výhradu svolení se 
strany společností ke zcizení podí1u; shoda v tomto momentu jest 
tu vyvážena rúzností celkové situace v obou prípadech. Práve po 
stránce prevoditelnosti podílú vykazuje totiž společnost akciová 
pronikavé zásadní rozdíly vuči společnosti s r. o. Vždyť ruznost 
v této stránce bývá v doktrine prohlašována dokonce za nejvý
značnejší rozdíl mezi oberna společnostmi a společnost s r. o. bývá 
prírno karakterisována jako »akciová společnost bez akcií«. Ty
pickým rysem akciové společnosti jest, jak j iž vý'še seznáno, 
snadná a rychlá prevoditelnost, ano obežnost podílu (akcií), lde
réžto obežnosti jsou účastny také akcie na jméno znející, mohouce 
- opatreny blankoindosamentem - obíhati jako papíry majiteli 
svedčící; naproti tomu pfi společnosti s r. o. j sou společníci spj ati 
se společností poutem mnohem tužším: prevod podílu inter vivos 
státi se múže jen nejtežší formou jednání soukrornQprávních, 
totiž notáfs:kým aktern, a na podíly nesmejí býti vydány cen-o 
né papíry ani indosovatelné, ani majiteli svedčící; byly by neplatné 
a orgánové společností, ktefí zpúsobili jejich vydání, propadli by 
trestu. 

Jest pochopitelno, že pfi této zásad?e rúzné úprave práve 
prevoditelnosti podílu nebude lze učiniti záver, že by 'zákonodárc~ 

výhradu privolení správní rady k odprodeji akcií na neakcionáre 
musil stejne posuzovati, jak tO' llč~nil v cit. § 7 pri výhrade svolení 
společnosti ku prevodu podílu společnosti s r. o. N eh[ede ani k tomu, 
že obe výhrady nemají ani zcela totožný obsah, jest nasnad~, že 
bude dlužno hodnotiti dosah výhrady rihne s hlediska sou stavy 
jednak rychlé p:revod~telnosti (obe~nosti) podíIu, jednak· jejich 
upoutanosti k osobe. Pri soustave této upoutanosti, t. j. pri spo-

25 
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lečnosti s r. O., bude možno k výhrade, o niž jde, hledeti jen 
jakoby ku prodloužení linie, tvorící podstatný rys společnosti, pro
dloužení to, které se nikterak nepríčí její povaze a strukture; 
jinak jest tomu však pri společnosti akciové, jejímž zjevem ty
pickým a národohospodárskému jejímu úkolu odpovídajícím jest 
l'ychlá prevoditelnost podílu, resp. obežnost akcií a kde tudíž, jak 
již opet ne bylo zdurazneno, dlužno každé autonomní obmezení pre
voditelnosti vykládati naprosto striktne. 

Z toho jest patrno, že se pro analogické použití ustanoveni 
§u 76 zák. o spol. s r. o. na společnost akciovou nedostává ne
zbytného podkladu pro analogii »leg~s«, totiž že schází tu podmínka 
pod o b n o s t i skutkové podstaty.+) 

7. pre.s to však není ustanovení §u 76 zákona o spol. s r. o. 
bez významu i pro posouzení prítomné otázky. Trebas j est analo
gické jeho použití na společnost akciovou vyloučeno, muže prece 
svou tendencí býti oporou pro odpoveď k naší otázce, i kdybychom 
výkladem výhrady »odprodeje« nebyli již došli k výsledku, 'že 
exekuční dražba pod pojem »odprodeje« nespadá. 

Ustanovení to dopouští totiž - ne sice obdobu zákona (ana
logia legis) - prece aspoň použití obdoby právní (analogie juris), 
t. j. použití vedoucí právní myšlenky, ustanovením tím vyjádrené 
na prípad tuto uvažovaný. Cit. ustanovení jedná totiž o statutár
ním obmezení prevodu podílu podmínkou privolení společnosti. 

Seznali j sme, 'že obmezení takové není nikterak v rozporu s ty
pickým rázem společnosti s r. o., nýbrž že jest jen zesHením zá
konných kautel, hledících zabezpečiti pripoutání společníku ke 
společnosti a zabrániti tomu, aby podíly staly se predmet ern o~ 
chodního obratu. A tu jest pozoruhodno, že ani v tomto prípade 
zákonodárce nepreje autonomnímu obmezování prevoditelnosti po-. 
dilu, nýbrž zasahuje v úpravu tu kogentním predpisem potud, ž~ 
dopouští exekuční prodej podHu i proti vuli společnosti, když jí 
byla určitým zpusobem dána príležitost uplatniti sv uj zájem 
vpnčine vlivu na volbu nabyvatele podílu. 

V cit. ustanovení §u 76 dochází zreteIného výrazu zákono-

*) V tom smeru ro:zchá'zím ,se s názorem, zastávaným ve .staub-Piskove 
komentári pfi čl. 2213', resp. 1183', jako ž i v rozhodnutí nej;v. s'oudu Čís. 60!5'1 
sb. Vážného. 
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Statutární výhrada pfivolení správní rady k odprodeji aJkcií 387 
na neakcionáfe a význam její vuči exekuč1Ú dražbe akcií. 

dáreuv hodnotící úsudek, že i pri společnosti, vykazující se typI
ckým rysem ztížené prevoditelnosti podHu, dáti jest zájmu 
veritelu společníka - a tím zájmu jeho úveru - prednost pred 
zájmem, jejž sleduje společnost statutární výhradou svého privo
lení, ovšem za podmínky, že se společnosti dá možnost uplatniti 
j inak zmínený svuj záj ern. Toto zásadní stanovisko zákonodárcovo 
muže zaj isté býti oporou pri posouzení obdobné výhrady co do 
prevodu, resp. »odprodej e« akcií: 

Když zákonodárce j iž pri systému tuhé vázanosti podHu, 
ovládajícím společnost s ruč. o., pro umožnení exekučního prodeje 
podHu u vol ň uje za jistých kautel autonomní z' á p o veď 
pre vod u, hodí se toto zásadní hledisko tím v í cep r o s p o
l e č n o s t a k c i o v o u vzhledem k typické pro ni soustave 
rychlé prevoditelnosti, resp.obežnosti akcií. 
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