Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů
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1. Úvod
Akciová společnost je typickým představitelem kapitálové společnosti,
vyznačuje se obligatorní existencí základního kapitálu rozděleného na akcie, absencí
ručení akcionářů za dluhy společnosti a profesionalitou jejího řízení. Akciové
společnosti jsou zaměřeny na kapitálově silné podnikání, kdy jejich řízení je obtížné
vést jen přičiněním vlastních akcionářů. Z pohledu kapitalistického systému ekonomiky
je akciová společnost jeho základem. Mezi první akciové společnosti patřila
Nizozemská východoindická společnost, která byla založena v roce 1602, a byl jí
udělen monopol na všechen nizozemský obchod od východu do západu.
Akciová společnost musí být profesionálně řízena a musí být zajištěny dostatečné
kontrolní mechanismy jejího podnikání. Ekonomické teorie v této souvislosti uvádí
oddělení vlastnictví od řízení. V současnosti neexistuje jednotná právní úprava akciové
společnosti. Došlo k rozštěpení akciového práva na právo kótovaných společností,
jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a na právo nekótovaných
společností. Akciové společnosti se rozdělují na dva typy. Prvním typem jsou akciové
společnosti, které mají veřejně obchodovatelné akcie, a druhým typem jsou uzavřené
akciové společnosti, s jejímiž akciemi se na žádném trhu neobchoduje. Veřejně
obchodovatelné akcie se označují také jako kótované akcie, i když z právní úpravy byl
tento termín vypuštěný,
Není však rozdílu mezi rozsahem podnikání těchto typů společností, i když je
skutečností, že veřejně obchodovatelné akcie mají pouze společnosti patřící k těm
největším v ekonomice. Uzavřené společnosti pak mají určité výhody oproti veřejně
obchodovatelným společnostem. Uzavřené společnosti mohou činit rozhodnutí, která se
týkají jejich podnikatelské činnosti, a to rychleji než veřejně obchodovatelné
společnosti. Veřejně obchodovatelná společnost je taková společnost, jež nezávisí pouze
na výkonech, ale také na tom, jak se chová trh. Veřejně obchodovatelné společnosti
mají také více volného kapitálu.
Veřejně obchodované společnosti jsou také pod větším tlakem na výplatu dividend,
když uzavřené společnosti jsou náchylnější k tomu obětovat zisk pro zvýšení objemu
investic. Pokud veřejně obchodovatelná společnost nevykazuje dostatečný zisk, její
akcionáři akcie prodávají, což vede k další devalvaci kurzu a poškozování společnosti.
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Veřejně obchodovatelné společnosti jsou zatíženy velkým množstvím bezpečnostních
norem, které se týkají transparence, standardů corporate governance a větších transakcí
a právních jednání obecně. Na společnosti s kótovanými akciemi jsou tedy kladeny
vyšší nároky, které jsou cenou za získání volného kapitálu investorů. Jinou právní
úpravu má akciová společnost, která veřejně nenabízí své akcie, a která má blíže ke
společnosti s ručením omezeným.
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