
Nabídková povinnost není běžnou zákonnou povinností. Jedná se o povinnost 

představující významný a neobvyklý zásah do svobody vlastnictví a podnikání. 

Nabídková povinnost vnucuje vůli nabýt cenné papíry, když na druhé straně její právní 

regulace vychází z předpokladu, že tato povinnost je nezbytná pro ochranu majetku a 

podnikání minoritních (resp. jiných než ovládajících) akcionářů, tj. týchž zájmů a 

svobod, do kterých nabídková povinnost na straně ovládajících akcionářů zasahuje.  

 

Natolik zásadní právní institut vyžaduje jasný právní rámec, který zajistí maximální 

právní jistotu osob spadajících pod jeho aplikaci. V opačném případě dochází, kromě 

jiných konsekvencí nekvalitní právní úpravy, k poklesu akviziční aktivity na trhu, 

kvality managementu a výnosů společností. Míru nezbytné právní jistoty je přitom 

potřeba nahlížet z mezinárodní perspektivy zahraničních subjektů, které jsou 

v orientaci v českém právu znevýhodněni nedostatkem právního vědomí o českém 

právním prostředí. Tento deficit se částěčně stírá s harmonizací práva s právem EU a 

v konkrétním případě s Třináctou směrnicí, nicméně rozdíly v národních právních 

řádech členských států a v systémech jejich vynucení přetrvávají. Právo nečiní pouhá 

(byť harmonizovaná) zákonná znění, ale celá právní kultura, historie, ekonomická 

východiska apod. 

 

V evropském měřítku jistě česká právní úprava nabídek převzetí nabyla na větší 

důvěryhodnosti už jen tím, že byl přijat ZNP jako norma implementující Třináctou 

směrnici. Jak však ukázala tato práce, při bližší analýze ZNP lze identifikovat množství 

problémů, které takto spíše opticky zvýšenou právní jistotu do jisté míry rozptylují, 

jako např.  

 

- Absence fixního práhu podílu na hlasovacích právech, který zakládá nabídkovou 

povinnost: třicetiprocentní rozhodný podíl je kombinován s materiální podmínkou 



ovládání podle § 66a ObchZ. Nejenže takto přetrvává nejistota ohledně situace, v jaké 

vzniká nabídková povinnost, ale též nedostatečná implementace Třinácté směrnice.  

 

- Stanovený způsob výpočtu minimální nabídkové ceny: nejenže současná právní 

úprava vede k výkladu, že do výpočtu minimální nabídkové ceny se nezahrnuje 

transakce, která vedla k nabytí ovládacího podílu, ale současně se nepožaduje 

zohlednění obchodů učiněných v období mezi vznikem nabídkové povinnosti a 

uveřejněním nabídky převzetí. V tomto případě se dostáváme do rozporu se 

samotným účelem právní úpravy nabídkové povinnosti a opět s Třináctou směrnicí. 

 

- Absence jednoznačného určení okamžiku vzniku nabídkové povinnosti. Tento 

nedostatek se následně projevuje v pochybnostech ohledně období rozhodného pro 

výpočet nabídkové ceny, běhu třicetidenní lhůty pro učinění nabídky převzetí, 

nástupu prodlení s učiněním nabídkové povinnosti apod. V čem jiném než v takto 

zásadních aspektech úpravy by mělo být naprosto jasno? 

 

- Omezení okruhu adresátů povinné nabídky převzetí: podle § 35 odst. 1 ZNP nejsou 

adresáty povinné nabídky převzetí všichni ostatní akcionáři společnosti, jejíž pouze 

část akcií je přijata k obchodování na regulovaném trhu, ale pouze ti, kteří vlastní ty 

akcie společnosti, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Z hlediska 

účelu institutu povinné nabídky převzetí je tato úprava zarážející. Do výpočtu 

rozhodného podílu se přitom zahrnují i ty účastnické cenné papíry cílové společnosti, 

které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Mluvíme zde o flagrantním 

rozporu s hlavní a první zásadou povinných nabídek převzetí, tj. zásadou rovného 

zacházení, a opět se nacházíme na poli nedostatečné implementace Třinácté 

směrnice. 


