NEJVYŠŠÍ SOUD
ýESKÉ REPUBLIKY

29 Cdo 941/2013-1176

USNESENÍ
Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátu složeném z pĜedsedy JUDr. Petra
Šuka a soudcĤ JUDr. Filipa Cileþka a JUDr. Marka Doležala v právní vČci navrhovatelĤ
a) MČsta Otrokovice, se sídlem v Otrokovicích, námČstí 3. kvČtna 1340, PSý 765 23,
identifikaþní þíslo osoby 00284301, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem,
se sídlem v BrnČ, Jakubská 121/1, PSý 602 00, a b) Compas Capital Consult, s. r. o.,
se sídlem ve SviadnovČ, Na drahách 247, PSý 739 25, identifikaþní þíslo osoby 62301730,
zastoupené Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou, se sídlem v Olomouci, Palackého 641/11,
PSý 779 00, za úþasti spoleþnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. se sídlem ve ZlínČ, tĜída
Tomáše Bati 383, PSý 760 49, identifikaþní þíslo osoby 49454561, zastoupené JUDr. Petrem
Tomanem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 2022/12, PSý 120 00, o vyslovení
neplatnosti
usnesení
valné
hromady,
vedené
u Krajského
soudu
v BrnČ
pod sp. zn. 50 Cm 5/2004, 50 Cm 24/2004, o dovolání spoleþnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. záĜí 2012,
þ. j. 5 Cmo 105/2012-1078, takto:
I.

V rozsahu, v nČmž smČĜuje proti druhému výroku usnesení Vrchního soudu

v Olomouci ze dne 21. záĜí 2012, þ. j. 5 Cmo 105/2012-1078, jímž odvolací soud þásteþnČ
potvrdil usnesení Krajského soudu v BrnČ ze dne 19. prosince 2011, þ. j. 50 Cm 5/2004-874,
50 Cm 24/2004, ve vČci samé, se dovolání odmítá.
II.

Usnesení

Vrchního

soudu

v Olomouci

ze dne

21.

záĜí

2012,

þ. j. 5 Cmo 105/2012-1078, se s výjimkou druhého potvrzujícího výroku ve vČci samé ruší
a vČc se v tomto rozsahu vrací odvolacímu soudu k dalšímu Ĝízení.

OdĤvodnČní:
Usnesením ze dne 19. prosince 2011, þ. j. 50 Cm 5/2004-874, 50 Cm 24/2004, Krajský
soud v BrnČ zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady spoleþnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „spoleþnost“) konané dne 11. prosince 2003
(výrok I.) a rozhodl o nákladech Ĝízení (výrok II.).
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. záĜí 2012, þ. j. 5 Cmo 105/2012-1078,
k odvolání navrhovatelĤ rozhodnutí soudu prvního stupnČ zmČnil tak, že vyslovil neplatnost
usnesení valné hromady pĜijatého k bodu 3 programu o schválení zmČny stanov, nevyslovil
neplatnost procedurálních usnesení valné hromady pĜijatých k bodĤm 1 a 2 programu
(první výrok), potvrdil je ve zbývající þásti I. výroku (o zamítnutí návrhu na vyslovení
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neplatnosti usnesení pĜijatých pod body 4 a 5 programu) [druhý výrok], a rozhodl o nákladech
Ĝízení (tĜetí a þtvrtý výrok).
Jde pĜitom o druhé rozhodnutí odvolacího soudu ve vČci samé, neboĢ usnesení ze dne
14. kvČtna 2009, þ. j. 5 Cmo 15/2008-488, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Krajského
soudu v BrnČ ze dne 10. záĜí 2007, þ. j. 50 Cm 5/2004, 50 Cm 24/2004-342, ve znČní
opravného usnesení ze dne 18. prosince 2008, þ. j. 50 Cm 5/2004, 50 Cm 24/2004-401
(kterým soud prvního stupnČ vyslovil neplatnost napadených usnesení valné hromady), zrušil
k dovolání spoleþnosti Nejvyšší soud usnesením ze dne 23. února 2011,
sp. zn. 29 Cdo 3880/2009 (které je veĜejnosti dostupné, stejnČ jako ostatní dále citovaná
rozhodnutí Nejvyššího soudu, na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Odvolací soud vyšel z toho, že:
1) Spoleþnost vydala akcie na jméno i akcie na majitele. Stanovy omezují
pĜevoditelnost akcií na jméno tak, že je lze pĜevést pouze na jiného akcionáĜe vlastnícího
akcie na jméno. Akcie spoleþnosti byly registrovány.
2) Statutární mČsto Zlín bylo vlastníkem 488.377 akcií spoleþnosti, z þehož 39.779
pĜedstavovaly akcie na majitele, zbytek akcie na jméno. Uvedené akcie pĜedstavovaly 47,41%
podíl na základním kapitálu (akcie na jméno 43,55 % a akcie na majitele 3,86 %).
3) ýeská spoĜitelna, a. s. nabídla Statutárnímu mČstu Zlín dopisem ze dne
2. listopadu 2001 odkoupení akcií spoleþnosti, a to v rámci spoleþného projektu se spoleþností
ýeská infrastrukturní, a. s., jehož cílem bylo nabýt podíly ve vČtšinČ vodohospodáĜských
spoleþností na MoravČ, tyto spoleþnosti konsolidovat a pĜipravit na vstup strategického
partnera.
4) Dne 8. Ĝíjna 2001 vyhlásilo Statutární mČsto Zlín výbČrové Ĝízení na strategického
partnera spoleþnosti. VítČzem se stala spoleþnost Jižní Vodárenská, a. s., jejímž jediným
akcionáĜem se posléze stala ýeská infrastrukturní, a. s.
5) Valná hromada spoleþnosti konaná dne 17. dubna 2002 neschválila vstup
strategického investora.
6) Dne 26. dubna 2002 uzavĜelo Statutární mČsto Zlín a ýeská spoĜitelna, a. s. „balík
smluv“, a to (zejména) pĜíkazní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvČ o pĜevodu akcií
na jméno (dále též jen „sporné smlouvy“). Na jejich základČ byla ýeská spoĜitelna, a. s.
zmocnČna k zastupování Statutárního mČsta Zlín na valných hromadách spoleþnosti,
a to ve vztahu k 448.598 akciím na jméno.
7) ýeská spoĜitelna, a. s. sice oznámila nabytí 43,55 % hlasovacích práv
ve spoleþnosti, s tím, že je nebude vykonávat, avšak „balíkem smluv obdobným smlouvám
ze dne 26. dubna 2002“ tato práva dne 16. þervence 2002 zþásti („do výše 39,2 % hlasovacích
práv“) „postoupila“ spoleþnosti Jižní vodárenská, a. s.
8) ObdobnČ ýeská spoĜitelna, a. s. „nabyla akcionáĜská práva“ dne 29. þervence 2002
od dalších obcí, v celkové výši 9,66 % na základním kapitálu spoleþnosti
(šlo o práva spojená s celkem 99.549 akciemi na jméno).
9) Dne 5. prosince 2002 byly akcie spoleþnosti vyĜazeny z obchodování na veĜejném
trhu.
10) Dne 14. bĜezna 2003 ýeská spoĜitelna, a. s. „postoupila“ Jižní vodárenské, a. s.
zbývající podíl na hlasovacích právech spoleþnosti ve výši 14,02 %.
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11) Dne 11. prosince 2003 se konala (napadená) valná hromada spoleþnosti, která
pĜijala procedurální usnesení (pod body 1 a 2 programu), pĜijala usnesení o zmČnČ stanov (pod
bodem 3 programu), nepĜijala usnesení o povČĜení pĜedstavenstva ke zvýšení základního
kapitálu (pod bodem 4 programu). Bodem 5 programu byl závČr. Valné hromady se úþastnili
akcionáĜi s akciemi o celkové jmenovité hodnotČ 944.257.000 Kþ, jež pĜedstavuje 91,67 %
základního kapitálu spoleþnosti. Za Statutární mČsto Zlín se valné hromady úþastnil jako
zástupce Mgr. Jan Toman, který disponoval s jeho akciemi o celkové jmenovité hodnotČ
309.424.000 Kþ a 139.174.000 Kþ.
12) Dne 30. dubna 2004 byla mezi spoleþností a Zlínskou vodárenskou, a. s. uzavĜena
smlouva o prodeji þásti podniku a o provozování vodárenské infrastruktury.
13) Zastupitelstvo Statutárního mČsta Zlín schválilo dne 28. dubna 2004 dohodu
o vypoĜádání vzájemných vztahĤ mezi mČstem a Jižní vodárenskou, a. s., podle níž Jižní
vodárenská, a. s. již nemá nadále zájem vykonávat akcionáĜská práva ve spoleþnosti a naopak
mČsto má zájem na tom, aby pĜešla zpČt na nČj.
Na takto ustaveném základu odvolací soud uzavĜel, že ke dni 26. dubna 2002 pozbylo
Statutární mČsto Zlín postavení ovládající osoby, neboĢ s hlasovacími právy spojenými
s akciemi na jméno v jeho vlastnictví mohla disponovat ýeská spoĜitelna, a. s., která následnČ
umožnila vykonávat tato hlasovací práva spoleþnosti Jižní vodárenská, a. s. ýeská spoĜitelna,
a. s. hlasovací práva neobstarávala pro sebe, ale pro Jižní vodárenskou, a. s. Cíl i zámČr obou
spoleþností byl shodný, a to nabytí hlasovacích práv Jižní vodárenskou, a. s. ObČ spoleþnosti
– ýeská spoĜitelna, a. s. a Jižní vodárenská, a. s. – tak jednaly ve shodČ ve smyslu § 66b
zákona þ. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“), a jednáním
ve shodČ ovládly spoleþnČ se Statutárním mČstem Zlín spoleþnost. Každému z uvedených
subjektĤ tak vznikla povinnost uþinit nabídku pĜevzetí podle § 183b obch. zák. Do splnČní
této povinnosti „byly vylouþeny z možnosti vykonávat“ hlasovací práva na valných
hromadách spoleþnosti (§ 183g odst. 2 obch. zák.). Jelikož povinnost uþinit nabídku pĜevzetí
trvá i poté, kdy dojde ke zrušení registrace, a jelikož nebyla do dne konání napadené valné
hromady splnČna, nemohla Jižní vodárenská, a. s. na napadené valné hromadČ hlasovat.
V dĤsledku toho jsou usnesení pĜijatá valnou hromadou neplatná.
Dále odvolací soud uzavĜel, že popsaným jednáním ve shodČ uvedené subjekty obešly
þlánek 13 stanov spoleþnosti, upravující omezení pĜevoditelnosti akcií na jméno, což taktéž
vede k neplatnosti usnesení valné hromady.
Proto odvolací soud zmČnil rozhodnutí soudu prvního stupnČ a vyslovil neplatnost
usnesení valné hromady o zmČnČ stanov (pĜijatého pod bodem 3). Procedurální usnesení
nemohla mít a nemČla závažné právní následky, odvolací soud tudíž jejich neplatnost
podle § 131 odst. 3 písm. a) obch. zák. nevyslovil. Usnesení pod body 4. a 5. programu valná
hromada nepĜijala, proto nelze vyslovit jejich neplatnost; proto odvolací soud v tomto rozsahu
usnesení soudu prvního stupnČ potvrdil (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podala spoleþnost dovolání, jehož pĜípustnost opírá
o § 237 odst. 1 písm. a) zákona þ. 99/1963 Sb., obþanského soudního Ĝádu
(dále též jen „o. s. Ĝ.“), ohlašujíc naplnČní dovolacích dĤvodĤ vymezených v § 241a odst. 2
písm. a) a b), odst. 3 o. s. Ĝ. a navrhujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil
a vČc mu vrátil k dalšímu Ĝízení.
Dovolatelka odvolacímu soudu pĜednČ vytýká, že Ĝízení zatížil vadami, jež mohly mít
za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci, poukazujíc zejména na skuteþnost, že soudy
vycházely z výpovČdi Ing. Soldána, jenž byl vyslechnut jako svČdek, aþkoliv byl v rozhodné
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dobČ pĜedsedou pĜedstavenstva spoleþnosti a mČl být tudíž vyslechnut jako úþastník Ĝízení.
Odvolací soud souþasnČ uþinil z nČkterých dĤkazĤ (smluv z 26. dubna 2002) odlišná skutková
zjištČní než soud prvního stupnČ, aniž tyto dĤkazy provedl. Navíc odĤvodnČní rozhodnutí
odvolacího soudu podle dovolatelky neodpovídá požadavkĤm § 157 o. s. Ĝ.
a je nepĜezkoumatelné.
Z napadeného rozhodnutí pak nelze zjistit, jak odvolací soud dospČl k výši podílu
hlasovacích práv, jimiž disponovala Jižní vodárenská, a. s. (53,22 %, resp. 54,49 %). Toto
zjištČní neplyne ze žádného provedeného dĤkazu.
V rovinČ dovolacího dĤvodu vymezeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. Ĝ. pak
dovolatelka považuje pĜedevším za nesprávný závČr o vzniku povinnosti uþinit nabídku
pĜevzetí.
Podle názoru dovolatelky uzavĜením výše popsaných smluv nedošlo ke zmČnČ
ovládající osoby; tou bylo po celou dobu Statutární mČsto Zlín. Statutární mČsto Zlín, Jižní
vodárenskou, a. s. a ýeskou spoĜitelnu, a. s. nelze podle dovolatelky považovat za osoby
jednající ve shodČ; to by bylo teoreticky možné pouze pro jednání Jižní vodárenské, a. s.
a ýeské spoĜitelny, a. s., které však nebyly akcionáĜi spoleþnosti. Navíc u zástupcĤ akcionáĜĤ
nelze podle názoru dovolatelky pojmovČ hovoĜit o jednání ve shodČ. ObČ poslednČ uvedené
spoleþnosti na valných hromadách vystupovaly toliko jako zástupci akcionáĜĤ, nikoliv jako
osoby, které nabyly hlasovací práva.
Odvolací soud dovodil, že Statutárnímu mČstu Zlín, Jižní vodárenské, a. s. a ýeské
spoĜitelnČ, a. s. vznikla povinnost uþinit nabídku pĜevzetí, aniž vzal v potaz, že Statutární
mČsto Zlín nabylo rozhodující podíl pĜesahující 40 % již v rámci privatizace v letech 1993
až 1995, a s ohledem na þlánek VIII odst. 28 zákona þ. 370/2000 Sb. mu nevznikla povinnost
uþinit nabídku pĜevzetí ani ke dni 1. ledna 2001, kdy nabyl úþinnosti zákon þ. 370/2000 Sb.
Tato povinnost mu nevznikla ani poté, do ukonþení registrace akcií, neboĢ mČsto ani samo,
ani (teoreticky) jednáním ve shodČ nezískalo v této dobČ podíl zakládající povinnost uþinit
nabídku pĜevzetí. Jižní vodárenské, a. s. a ýeské spoĜitelnČ, a. s. pak tato povinnost nemohla
vzniknout již proto, že nebyly akcionáĜi spoleþnosti, a ani jednáním ve shodČ s akcionáĜem
spoleþnosti nezískaly podíl na hlasovacích právech, kterým by pĜedtím akcionáĜ nedisponoval,
v takové výši, která zakládá povinnost uþinit nabídku pĜevzetí. Statutární mČsto Zlín jednáním
Jižní vodárenské, a. s. a ýeské spoĜitelny, a. s. svĤj podíl na akciích spoleþnosti nijak
nezvýšilo.
Dovolatelka dále zdĤrazĖuje, že plné moci udČlené ýeské spoĜitelnČ, a. s. a Jižní
vodárenské, a. s. jsou platné speciální plné moci dle § 184 odst. 1 obch. zák.
KoneþnČ má dovolatelka za to, že zejména s ohledem na dobu, která uplynula
od konání napadené valné hromady, je na místČ postup podle § 131 odst. 3 obch. zák.,
neboĢ vyslovením neplatnosti pĜijatých usnesení by došlo k podstatnému zásahu do práv
získaných tĜetími osobami v dobré víĜe.
Navrhovatel a) považuje napadené rozhodnutí za správné, dovolání v rozsahu,
v nČmž smČĜuje do druhého výroku usnesení odvolacího soudu za nepĜípustné, ve zbytku
za nedĤvodné a navrhuje, aby je Nejvyšší soud þásteþnČ odmítl a ve zbytku zamítl.
Navrhovatel b) má napadené rozhodnutí za správné a dovolání za nedĤvodné.
Navrhuje, aby je Nejvyšší soud zamítl.
Nejvyšší soud pĜedesílá, že rozhodné znČní obþanského soudního Ĝádu pro dovolací
Ĝízení (do 31. prosince 2012) se podává z þásti první, þl. II bodu 7 zákona þ. 404/2012 Sb.,
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kterým se mČní zákon þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
a nČkteré další zákony.
Zkoumání, zda dovolání je objektivnČ pĜípustné, pĜedchází – ve smyslu ustanovení
§ 243b odst. 5, § 240 odst. 1 a § 218 odst. 1 písm. b) o. s. Ĝ. – posuzování tzv. subjektivní
pĜípustnosti dovolání.
Je tomu tak proto, že k podání dovolání je oprávnČn pouze ten úþastník, v jehož
pomČrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma (jakkoli nepatrná) odstranitelná tím,
že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. napĜ. usnesení Nejvyššího soudu ze dne
29. þervence 1999, sp. zn. 20 Cdo 1760/98, uveĜejnČné v þasopise Soudní judikatura þíslo 1,
roþník 2000, pod þíslem 7, ze dne 21. srpna 2003, sp. zn. 29 Cdo 2290/2000, uveĜejnČné
pod þíslem 38/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek þi ze dne 30. þervna 2004,
sp. zn. 29 Odo 198/2003).
Brojí-li dovolatelka i proti druhému výroku napadeného usnesení, jímž odvolací soud
potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupnČ v þásti zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti
usnesení valné hromady pĜijatých pod body 4 a 5, napadá výrok rozhodnutí odvolacího soudu,
jímž bylo rozhodnuto v její prospČch; dovolání tudíž není v tomto rozsahu subjektivnČ
pĜípustné.
Pouze na okraj pak Nejvyšší soud podotýká, že v tomto rozsahu by dovolání mohlo být
objektivnČ pĜípustné pouze podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. Ĝ. [o situaci pĜedvídanou v § 237
odst. 1 písm. b) o. s. Ĝ. nejde], tedy tak, že dovolací soud – jsa pĜitom vázán uplatnČnými
dovolacími dĤvody vþetnČ jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. Ĝ.) – dospČje
k závČru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Dovolatelka pĜitom
žádnou otázku, jež by napadené rozhodnutí þinila v této þásti zásadnČ právnČ významným,
Nejvyššímu soudu nepĜedkládá.
Nejvyšší soud proto dovolání v této þásti odmítl podle § 243b odst. 5, § 218 písm. b)
o. s. Ĝ. jako nepĜípustné.
Ve zbývajícím rozsahu je dovolání pĜípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. Ĝ.
Nejvyšší soud se nejprve – v hranicích právních otázek vymezených dovoláním
– zabýval tím, zda je dán dovolací dĤvod vymezený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. Ĝ., tedy
správností právního posouzení vČci odvolacím soudem.
S ohledem na data uzavĜení výše popsaných smluv mezi Statutárním mČstem Zlín,
dalšími obcemi – akcionáĜi spoleþnosti, ýeskou spoĜitelnou, a. s. a Jižní vodárenskou, a. s.,
jakož i datum vyĜazení akcií spoleþnosti z obchodování na veĜejném trhu, jsou pro další úvahy
Nejvyššího soudu rozhodná níže citovaná ustanovení obchodního zákoníku ve znČní úþinném
do 31. bĜezna 2003, tj. naposledy ve znČní zákona þ. 308/2002 Sb.
Ustanovení § 183b odst. 1 obch. zák. urþovalo:
Jsou-li úþastnické cenné papíry cílové spoleþnosti registrované, je akcionáĜ, který získá
buć sám nebo spoleþnČ s jinými osobami jednáním ve shodČ (§ 66b) podíl na hlasovacích
právech (§ 183d), který mu umožĖuje ovládnutí spoleþnosti (§ 66a), povinen do 60 dnĤ ode
dne, který následuje po dnu, v nČmž akcionáĜ tento podíl získá nebo pĜekroþí, uþinit nabídku
pĜevzetí všem majitelĤm úþastnických cenných papírĤ cílové spoleþnosti. Podá-li tento
akcionáĜ žádost podle odstavce 8 nebo 11, prodlužuje se tato lhĤta o dobu 20 pracovních dnĤ.
Stejnou povinnost má i akcionáĜ a osoby jednající s ním ve shodČ, jejichž podíl
na úþastnických cenných papírech nebo hlasovacích právech získaný podle první vČty dosáhne
nebo pĜekroþí hranici dvou tĜetin a tĜí þtvrtin hlasovacích práv. Povinnost uþinit nabídku
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pĜevzetí vzniká dnem následujícím po dnu, v nČmž akcionáĜ podíl, který tuto povinnost
zakládá, získá nebo pĜekroþí.
Podle § 183b odst. 14 obch. zák. povinnost podle odstavce 1 má i osoba, jež sama
nebo spoleþnČ s osobami, s nimiž jedná ve shodČ, ovládne akcionáĜe, který sám nebo spolu
s osobami jednajícími ve shodČ má podíl na hlasovacích právech v cílové spoleþnosti
v rozsahu stanoveném v odstavci 1.
Podle § 183g odst. 2 obch. zák. jestliže navrhovatel uþinil nabídku pĜevzetí v rozporu
se zákonem, není smlouva uzavĜená na základČ takové nabídky neplatná, navrhovatel však
nemĤže vykonávat hlasovací práva v cílové spoleþnosti spojená s úþastnickými cennými
papíry, jejichž nabytí založilo povinnost uþinit nabídku pĜevzetí. Je-li akcionáĜ a osoby
jednající s ním ve shodČ, jimž vznikla povinnost uþinit nabídku pĜevzetí, v prodlení s plnČním
této povinnosti, nejsou oprávnČny vykonávat hlasovací práva v cílové spoleþnosti po dobu
prodlení. Komise pro cenné papíry mĤže rozhodnout, že navrhovatel, který porušil zákon
pouze nepodstatnČ, mĤže vykonávat hlasovací práva v cílové spoleþnosti za podmínek
uvedených v rozhodnutí. Zákaz výkonu hlasovacích práv platí také v pĜípadČ, kdy nebyla
v rozporu se zákonem nabídka pĜevzetí uþinČna vĤbec.
Odvolací soud dovodil, že ýeská spoĜitelna, a. s. a Jižní vodárenská, a. s. sledovaly
– spoleþnČ se Statutárním mČstem Zlín – stejný „cíl i zámČr“, jednáním ve shodČ ovládly
spoleþnost a vznikla jim proto povinnost uþinit podle § 183b odst. 1 obch. zák. nabídku
pĜevzetí. S tímto právním posouzením vČci Nejvyšší soud nesouhlasí.
Odvolací soud pĜedevším pĜehlédl, že povinnost uþinit nabídku pĜevzetí zákon ukládal
pouze (s výjimkou dále uvedenou) akcionáĜi cílové spoleþnosti a osobám jednajícím s ním
ve shodČ. Jakkoliv osoba jednající ve shodČ s akcionáĜem nemusí být také akcionáĜem cílové
spoleþnosti (a pĜesto mĤže disponovat s hlasovacími právy ve spoleþnosti – srov. zejm. § 66a
odst. 6 obch. zák.), primárnČ vzniká povinnost uþinit nabídku pĜevzetí podle § 183b odst. 1
obch. zák. akcionáĜi cílové spoleþnosti. PĜi posuzování, zda akcionáĜ získal rozhodný podíl
na hlasovacích právech, se pĜitom pĜihlíží i k hlasovacím právĤm, s nimiž mohou disponovat
osoby jednající s ním ve shodČ.
Výjimku z uvedeného pravidla, kdy zákon ukládá povinnost uþinit nabídku pĜevzetí
podle § 183b odst. 1 obch. zák. i jiné osobČ než akcionáĜi cílové spoleþnosti
(a osobám jednajícím s ním ve shodČ), pĜedstavuje § 183b odst. 14 obch. zák. Podle poslednČ
oznaþeného ustanovení svČdþí tato povinnost také osobám, které ovládly akcionáĜe majícího
rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové spoleþnosti. Pouze na okraj Nejvyšší soud
podotýká, že porušení povinnosti uþinit nabídku pĜevzetí osobami vypoþtenými v § 183b
odst. 14 obch. zák. nevedlo ex lege k sistaci hlasovacích práv spojených s akciemi akcionáĜe,
jehož povinné osoby ovládly (srov. § 183g odst. 5 obch. zák.).
V projednávané vČci Statutární mČsto Zlín vlastnilo akcie spoleþnosti pĜedstavující
47,41% podíl na základním kapitálu již pĜed uzavĜením sporných smluv. Jejich uzavĜením
žádný podíl na hlasovacích právech nezískalo, a povinnost uþinit nabídku pĜevzetí
podle § 183b odst. 1 obch. zák. mu tudíž (v dĤsledku jejich uzavĜení) nemohla vzniknout.
ýeská spoĜitelna, a. s. a Jižní vodárenská, a. s. se v dĤsledku uzavĜení sporných smluv nestaly
akcionáĜi spoleþnosti, ani na jejich základČ neovládly akcionáĜe spoleþnosti majícího
rozhodný podíl na hlasovacích právech; povinnost uþinit nabídku pĜevzetí tudíž nevznikla
ani jim. Za této situace je pak nadbyteþné posuzovat, zda lze Statutární mČsto Zlín, ýeskou
spoĜitelnu, a. s., a Jižní vodárenskou, a. s. považovat za osoby jednající ve shodČ ve smyslu
§ 66b obch. zák. Není-li zde akcionáĜe, který by (výše popsaným jednáním) získal rozhodný
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podíl na hlasovacích právech (a to pĜípadnČ i s pĜihlédnutím k hlasĤm, s nimiž mohou
nakládat osoby jednající s ním ve shodČ), nelze uvažovat o vzniku povinnosti uþinit nabídku
pĜevzetí podle § 183b odst. 1 obch. zák.
Nevznikla-li Statutárnímu mČstu Zlín, ýeské spoĜitelnČ, a. s. a Jižní vodárenské, a. s.
povinnost uþinit nabídku pĜevzetí, nestíhá akcionáĜe ani zákaz výkonu hlasovacích práv
podle § 183g odst. 2 obch. zák. Statutární mČsto Zlín, jehož zástupce se zúþastnil napadené
valné hromady, tudíž mohlo hlasovací práva spojená se svými akciemi vykonávat a k jeho
úþasti bylo nutno pĜihlédnout jak ve vztahu k usnášeníschopnosti valné hromady, tak pĜi
poþítání vČtšiny potĜebné pro pĜijetí usnesení valné hromady.
ZávČr odvolacího soudu, podle kterého je dalším dĤvodem neplatnosti napadených
usnesení valné hromady obcházení þlánku 13 stanov spoleþnosti, upravujícího omezenou
pĜevoditelnost akcií na jméno, postrádá bližší zdĤvodnČní. Z rozhodnutí odvolacího soudu
není zjevné, na základČ jakých úvah dospČl k závČru o obcházení stanov spoleþnosti, jak
(a na základČ jakých zákonných ustanovení) se tyto úvahy promítají do uþinČných právních
úkonĤ (uzavĜených smluv, udČlených plných mocí, hlasování na valné hromadČ) a proþ jsou
dĤvodem pro vyslovení neplatnosti napadených usnesení valné hromady. ZávČr odvolacího
soudu je tudíž v tomto smČru pĜinejmenším pĜedþasný, a tudíž i nesprávný.
Jelikož právní posouzení vČci odvolacím soudem není správné a dovolací dĤvod
podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. Ĝ. byl uplatnČn právem, Nejvyšší soud – aniž
se pro nadbyteþnost zabýval dovolacími dĤvody podle § 241a odst. 2 písm. a), odst. 3 o. s. Ĝ.
– usnesení odvolacího soudu ve zbývající þásti zrušil (§ 243b odst. 2 þást vČty za stĜedníkem
o. s. Ĝ.), vČc vrátil v tomto rozsahu odvolacímu soudu k dalšímu Ĝízení (§ 243b odst. 3 vČta
první o. s. Ĝ.).
Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 þást vČty
první za stĜedníkem, § 226 odst. 1 o. s. Ĝ.).
V dalším Ĝízení odvolací soud nepĜehlédne závČry, jež Nejvyšší soud uþinil
v pĜedchozím kasaþním usnesení (ze dne 23. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 3880/2009).
V novém rozhodnutí odvolací soud znovu rozhodne i o nákladech Ĝízení, vþetnČ Ĝízení
dovolacího (§ 243d odst. 1 vČta druhá o. s. Ĝ.).
Proti tomuto rozhodnutí není pĜípustný opravný prostĜedek.

V BrnČ dne 23. dubna 2015
JUDr. Petr Š u k, v. r.
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.

