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Úvod 

Téma anonymity akcionářů a s ní spojené míry transparentnosti akciových 

společností je dnes velmi aktuální. V celé Evropě sílí trend posilování mechanismů boje 

proti korupci, praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu. Argumenty vztahující 

se k těmto otázkám se množí i v České republice.  

Autor práce si zvolil téma Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace 

právě v reakci na výše uvedené tendence. Český právní řád dnes umožňuje existenci 

anonymních akcionářských struktur, nicméně sílí snahy tuto netransparentnost omezit 

(zejména zrušením listinných akcií na majitele). V české odborné literatuře dosud 

nebyla nastíněná problematika komplexně zpracována a analyzována, jedním z cílů 

této diplomové práce je tak přednést ucelený a aktuální náhled na toto téma. 

Hlavním cílem práce je systematický rozbor platné a účinné právní úpravy 

z hlediska míry anonymity, kterou poskytuje akcionáři a rovněž popis způsobů 

odtajnění a identifikace akcionáře. 

Úvodní část této práce je zaměřena na zasazení anonymity akcionáře do širšího, 

historického kontextu. Následně je pozornost věnována právní úpravě de lege lata, kdy 

jsou metodou analýzy jednotlivých ustanovení akciového práva odhalována možná 

úskalí spojená s omezováním anonymity a s identifikací akcionáře. 

Jako stěžejní cíl práce si autor vytyčil zhodnotit platnou a účinnou právní úpravu, 

platnou úpravu přijatou v rámci rekodifikace soukromého práva, jakož i aktuálně 

navrhovanou právní úpravu zvýšení transparentnosti akciových společností 

a navrhnout možná řešení de lege ferenda vedoucí k efektivnímu rozkrývání vlastnické 

struktury a odtajnění akcionářů v akciových společnostech. 

 Při zpracování tématu autor vycházel ze stavu právní úpravy k 1. červnu 2012. 
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1. Úvodní charakteristika akciové společnosti 

Akciová společnost, jako jedna z forem obchodních společností, jak ji chápe česká 

právní úprava, je právnickou osobou mající jak právní subjektivitu, tak způsobilost 

k právním úkonům.1  

Forma akciové společnosti je v odborné literatuře považována za jednu 

z nejstarších forem kapitálové společnosti.2 Charakter kapitálové společnosti vyplývá 

zejména z povinnosti akcionářů vložit do společnosti vklady, jejichž souhrn tvoří 

základní kapitál společnosti. Ten je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Fungování společnosti pak není vázáno na osobní výkony jednotlivých 

vkladatelů – akcionářů; organizační struktura akciové společnosti svěřuje vedení 

společnosti zpravidla osobám od akcionářů odlišným – profesionálnímu managementu. 

 Akcionáři svá práva uplatňují skrze nejvyšší orgán společnosti, valnou hromadu. Jsou 

oprávněni se svými právy vyplývajícími z účasti v akciové společnosti volně nakládat 

(vyjma tzv. vystoupení ze společnosti, kteréžto z povahy akciové společnosti jako 

společnosti uzavřené možné není). Zánik některého z akcionářů tak na rozdíl 

od osobních společností nevede k zániku společnosti jako takové.3 

Společnost jako subjekt majetkově oddělený od akcionářů odpovídá za porušení 

svých závazků celým svým majetkem, akcionář sám dle ustanovení § 154 odst. 1 ObchZ 

za závazky společnosti neručí (výjimku tvoří ručení akcionářů do výše podílu 

na likvidačním zůstatku za podmínek dle ustanovení § 56 odst. 6 ObchZ). 

Akcie jsou cennými papíry představujícími jednotlivé podíly akcionářů 

na společnosti, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se zvláště na řízení a zisku 

společnosti, jakož i na likvidačním zůstatku při zániku společnosti 

                                                      
1
 Na základě platné, nikoli dosud účinné právní úpravy v novém občanském zákoníku budou právnické 

osoby způsobilé k právům a povinnostem, tedy budou mít právní subjektivitu, avšak nebudou nadány 

způsobilostí k právním úkonům, tedy svéprávností. Nový občanský zákoník se tak drží již dnes u nás 

převládající teorie fikce, avšak oproti současnému pojetí upírá právnickým osobám možnost právně 

jednat. Statutární orgán právnické osoby tak bude jednat nikoli jménem právnické osoby, ale jako její 

zákonný zmocněnec. K tomu viz ust. § 118 a též ust. § 161 a násl. NOZ. 
2
 Např. dle VEBER, J., str. 107. In VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. 2008. 

3
 ELIÁŠ, K., 2005, str. 260. In ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.: Kurs obchodního práva. 

Právnické osoby jako podnikatelé. 2005. 
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(ust. § 155 odst. 1 ObchZ) a které jsou jako takové vždy samostatně převoditelné. 

Převoditelnost může být ze strany akciové společnosti omezena, nikoli však vyloučena. 

Dle formy se akcie dělí na akcie na jméno, jež jsou cennými papíry na řad, a akcie 

na majitele, jež jsou cennými papíry na doručitele dle ustanovení § 3 ZoCP, přičemž 

volba mezi těmito formami je zcela v intencích akciové společnosti. Rozdíl mezi těmito 

formami spočívá v odlišném způsobu jejich převádění (akcie na jméno je převoditelná 

rubopisem a předáním, akcie na majitele je převoditelná prostou tradicí) a v rozdílné 

míře anonymity akcionáře spojené s vlastnictvím těchto akcií.   

Tradičně se akcie vyvinula do podoby listiny, skrze jejíž předložení akcionář 

vykonává svá práva (akcie má tzv. legitimační funkci). Moderní právo umožnilo vtělit 

práva a povinnosti s vlastnictvím takovéto listiny spojená do podoby nehmotného 

cenného papíru, do podoby zaknihované akcie, která značně eliminuje rozdíly mezi 

akciemi na jméno a na majitele, zejména odbourává tradiční anonymitu akcionáře 

spojenou s vlastnictvím akcie na majitele a dále modifikuje možnosti převodu 

zaknihované akcie. Blíže k účinné právní úpravě akcií a anonymitě akcionáře bude 

pojednáno ve 3. kapitole této práce. 

Největší přednosti této formy sdružování osob lze, dle názoru autorky této práce, 

zjednodušeně shrnout do dvou základních bodů. Zaprvé, poměrně snadný vznik 

majetkové účasti investorů v akciové společnosti, vyplývající z povahy akcií coby 

převoditelných cenných papírů, umožňuje účinnou akumulaci velkého množství 

kapitálu od širokého okruhu investorů – akcionářů. Zadruhé, účast akcionářů právě 

v této formě společnosti jim garantuje oproti jiným formám obchodních společností 

prakticky nulové ručení za závazky společnosti a též tolik atraktivní míru anonymity. 

Jednotliví akcionáři nemusí znát identitu ostatních akcionářů, ta je pro ně, 

i pro samotnou společnost, méně významná4, relevantní je majetkový prospěch, který 

jim z účasti ve společnosti vyplyne. Identita akcionářů nemusí být známa ani samotné 

                                                      
4
 Např. dle PIHERA, V.: K obecným limitům akcionářských práv, str. 113. In LASÁK, J. a HAVEL, B.: 

Kompendium korporačního práva. 2011.  
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společnosti.5 Akciová společnost je tak jedinou formou obchodní společnosti, která 

umožňuje svým společníkům plnou anonymitu.6 

O tom, že akciová společnost je tradičně velmi oblíbenou formou obchodní 

společnosti vzhledem k míře anonymity, kterou svým společníkům nabízí, pojednává 

následující kapitola. 

 

2. Vývoj právní úpravy akciové společnosti do roku 1991 s důrazem na 

historické kořeny anonymity akcionářů 

První formy sdružování osob příbuzné obchodním společnostem (bližší však 

pojetí osobních obchodních společností) lze nalézt v institutech římského práva, 

konkrétně v tzv. societas (smlouva uzavíraná určitým počtem osob za účelem dosažení 

sledovaného cíle, zpravidla dosažení zisku; takovéto sdružení osob nemělo právní 

subjektivitu) či societas publicanorum (toto sdružení osob již vykazovalo známky právní 

subjektivity, jelikož nezanikalo se smrtí některého ze společníků).7 

Za první skutečné předchůdce akciové společnosti ve formě, v jaké ji známe dnes, 

lze považovat námořní společenstva vznikající ve středověku, konkrétně ve 12. století. 

Již u těchto společností byla známa volná převoditelnosti jejich akcií.8 Za předobraz 

dnešní akciové společnosti jsou rovněž chápány středověké bankovní instituce, 

vznikající v severoitalských městech ve 13. a zvláště ve 14. století, tzv. montes. Akcie 

těchto společností byly volně převoditelné a majetková účast v nich již vykazovala 

první známky anonymity.9 

Spolu s prudkým rozvojem mezinárodního obchodu na počátku 17. století, 

spojeným zejména s pokračující koloniální expanzí evropských mocností (zvláště 

                                                      
5
  ČERNÁ, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. 2006, str. 21. 

6
 Pouze v případě akciové společnosti nejsou jména společníků zapisována do obchodního rejstříku.  

Identita akcionáře je odtajněna v případě, že společnost emitovala zaknihované akcie. Plná anonymita 

akcionáře je zajištěna pouze pokud akcionář vlastní listinné akcie na majitele. K tomu viz další kapitoly. 
7
 ELIÁŠ, K.: Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 

reformě. 2000, str. 63. 
8
 K tomu blíže viz PELIKÁNOVÁ, I.: Úvod do srovnávacího práva obchodního: obecné otázky, kodifikace 

a dekodifikace, základní pojmy, společnosti a obchodní společnosti. 2000, str. 200. 
9
 Tamtéž. 
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Anglie, Nizozemí a Francie), začaly vznikat z vůle panovníků první velké kapitálové 

společnosti, jmenovitě např. Nizozemská Východoindická společnost (1602) či Britská 

Východoindická společnost (1603). 

Ve střední Evropě začal vývoj obchodních společností později. Jelikož 

absolutističtí monarchové neměli vlivem merkantilistického učení k akciovým 

společnostem coby strukturám ohrožujícím majetkové zájmy státu přílišnou důvěru, 

první akciové společnosti zde vznikaly až v prvé polovině 18. století.10 V českých zemích 

je za první akciovou společnost považována Pražská paroplavební společnost založená 

v roce 1822. 

Se vznikem moderních akciových společností v Evropě rostla potřeba jejich 

právní regulace. Jelikož komplexní právní úprava akciové společnosti chyběla 

(až na dílčí instituty; např. v roce 1720 byl v reakci na spekulace s akciemi společnosti 

South See Company vydán tzv. Bubble act11 podmiňující existenci akciových 

společností získáním královského privilegia12 a omezující vydávání akcií na majitele;13 

rovněž volně převoditelné akcie na majitele, s nimiž nebylo spojeno ručení akcionářů 

za závazky společnosti, byly upraveny ve Francii zákonem již v 18. století14), akciové 

společnosti vznikaly na tzv. oktrojovém principu. Ke vzniku akciové společnosti byl 

nutný normativní právní akt vydaný panovníkem ad hoc, na jehož základě získala 

společnosti statut akciové společnosti, včetně právní subjektivity. Existence společnosti 

tak závisela plně na vůli státní moci. 

První ucelená právní úprava akciové společnosti byla obsažena ve francouzském 

obchodním zákoníku (Code de Commerce) z roku 1807. Zákoník, jenž byl v porovnání 

s francouzským občanským zákoníkem (Code Civil) považován za nedokonalý 

(což dokládají jeho následné četné novelizace), zakotvil tzv. koncesní zřizování 

                                                      
10

 ELIÁŠ, K.: Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 

reformě. 2000, str. 66. 
11

 Neboli „Royal Exchange and London Assurance Corporation Act“. 
12

 V originálním znění šlo o získání „Royal charter“. 
13

 ELIÁŠ, K.: Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 

reformě. 2000, str. 68. Události, jež proběhly před vydáním „Bubble act“ byly jedněmi z prvních, při nichž 

figurovaly akcie na majitele a jejichž následkem byla tato forma akcií regulována. 
14

 ČERNÁ, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. 2006, str. 28. 
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akciových společností.15 Akcionáři byli dle této úpravy anonymní, neznámí. Tradici 

pojetí akciové společnosti jako společnosti, jejíž akcionářská struktura není známa, 

potvrzuje i francouzské označení akciové společnosti v obchodním zákoníku jako 

société anonyme, tedy doslova anonymní společnost.16  

V roce 1863 byl přijat rakouský Všeobecný zákoník obchodní,17 který nahradil 

tzv. Spolkový patent18 z roku 1852. Tento zákoník platil v Rakousku velmi dlouho, 

až do roku 1939, v českých zemích dokonce až do roku 1950, kdy byl nahrazen novým 

občanským zákoníkem. Akciové právo zde bylo upraveno v článcích 207 – 249. Šlo 

o úpravu nekvalitní, s mnohými nedostatky.19 Vznik akciové společnosti byl vázán, 

stejně jako ve Francii, na získání koncese. Akcie byly upraveny v článku 207 ve formě 

akcií na jméno nebo na majitele, přičemž emise akcií na majitele byla podmíněna 

plným splacením jejich nominální hodnoty (článek 222 Všeobecného zákoníku 

obchodního).  

V západní Evropě probíhala přibližně od poloviny 19. století celková modernizace 

akciového práva. Posílena byla zejména práva akcionáře a kontrolní mechanismy 

umožňující efektivní správu akciové společnosti. Zároveň byl v důsledku přílišné 

formálnosti a administrativní náročnosti opuštěn koncesní princip vzniku společností 

a byl nahrazen principem registračním (obchodní společnosti vznikaly na základě 

splnění formálních zákonných požadavků v rámci registračního řízení registrací 

ve veřejném seznamu). Vlivem kodifikace akciového práva tak popularita této formy 

obchodní společnosti rostla. 

                                                      
15

 Akciové společnosti vznikaly na základě správního aktu – koncese. Lze mluvit o kroku vpřed 

k svobodnějšímu zakládání akciových společností, jelikož již nešlo o tzv. oktrojový princip. Možnost 

uplatňovat vliv státní moci na vznik těchto společností však byla zachována, její potřebnost byla 

odůvodněna kupříkladu limitovaným ručením akcionářů za závazky společnosti. 
16

 Francouzská akciová společnost je i dnes upravena jako société anonyme, ačkoli již negarantuje svým 

akcionářům anonymitu – akcie ve Francii jsou povinně zaknihovány, čímž je akcionářská struktura 

společnosti odtajněna. K tomu blíže viz kapitola 6.1 této práce. 
17

 Zákon č. 1/1863 ř. z., Všeobecný zákoník obchodní (Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch), 

ve znění ke dni účinnosti zákona. 
18

 Zákon č. 253/1852 ř. z., Spolkový patent, ve znění ke dni účinnosti zákona. 
19

 K tomu blíže např. ELIÁŠ, K.: Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva 

se zřetelem k jeho reformě. 2000, str. 75. 
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V Předlitavsku k celkové rekodifikaci obchodního, zejména pak korporačního 

práva, nedošlo. Již v této době však, s mohutným rozvojem domácího i zahraničního 

obchodu navazujícím na průmyslovou revoluci, začínaly po rekodifikaci korporačního 

práva volat mnohé hlasy, které označovaly nedostatečně regulované akciové 

společnosti za nástroje pro machinace s finančními prostředky. Díky zcela anonymní 

struktuře začali být akcionáři obviňováni z podvodů, zvláště při plnění dodavatelských 

závazků. Zde lze pravděpodobně hledat první náznaky snah o odtajnění akcionářů.  

Dílčí modernizace akciového práva byla provedena provizorně a to 

prostřednictvím akciového regulativu.20 Jelikož toto nařízení nemělo právní sílu zákona, 

byl jeho obsah vynucován státními orgány v rámci koncesního řízení. Akciový regulativ 

je navzdory své nouzové povaze a omezené působnosti (nevztahoval se na banky, 

pojišťovny, stavební a železniční společnosti) považován za právní předpis, který 

výrazně přispěl ke zvýšení kvality akciového práva, zároveň ale značně posílil vliv státu 

na existenci akciových společností v rakouských zemích. Díky své kvalitě je nařízení 

chápáno jako historický základ pro současnou právní úpravu akciových společností 

v České republice.21 

Se vznikem Československa byla recepčním zákonem22 převzata veškerá 

dosavadní právní úprava. Nejinak tomu bylo i v případě akciového práva, recipován byl 

Všeobecný zákoník obchodní i akciový regulativ. Jelikož na Slovensku takto platilo 

obchodní právo uherské, které pro vznik akciové společnosti vyžadovalo registrační 

a nikoli koncesní řízení, byl v roce 1920 vládním nařízením23 koncesní princip rozšířen 

i na Slovensko. Jak bylo řečeno výše, recipovaná právní úprava obchodního práva 

přetrvala víceméně v nezměněné formě až do druhé světové války. Rekodifikační práce 

                                                      
20

 Nařízení č. 175/1899 ř. z., akciový regulativ, ve znění ke dni účinnosti nařízení. 
21

 Akciový regulativ. In HENDRYCH, D.: Právnický slovník. 2009. 
22

 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, ve znění ke dni účinnosti 

zákona. 
23

Nařízení č. 465/1920 Sb., o zřizování společností s r. o. a společností akciových (komanditních na 

akcie), o zvyšování základního kapitálu těchto společností a zakládání pobočných ústavů, ve znění ke dni 

účinnosti nařízení. 
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probíhající v Československu byly neúspěšně ukončeny ve 30. letech 20 století. Během 

druhé světové války pak česká právní úprava ustoupila podmínkám okupace. 

V roce 1949 byl přijat zákon o akciových společnostech,24 který platil až do roku 

1990, kdy byl v reakci na revoluční změny probíhající v Československé federativní 

republice zrušen novým zákonem o akciových společnostech.25 Ačkoli tento právní 

předpis platil po celou dobu totality a mohl tak budit dojem, že existence akciových 

společností nebyla nijak omezena, opak byl pravdou.26 Akciový zákon neupravoval 

detailněji podmínky vzniku akciové společnosti, pouze vázal vznik (či další existenci již 

vzniklých akciových společností) na státní povolení a schválení znění stanov skrze 

koncesní systém, čímž dával státní moci široký neomezený nástroj, jak existující 

akciové společnosti zlikvidovat a zároveň zamezit svobodnému zakládání společností 

nových. Reálně tak v období totality působily pouze akciové společnosti zastupující stát 

v rámci zahraničního obchodu.27 Jinak řečeno, akciová společnost nebyla 

ve skutečnosti ničím jiným než národním podnikem.28 Zatímco v demokratických 

zemích pokračovala modernizace (zejména v oblasti dobré správy a řízení akciových 

společností) a rekodifikace akciového práva29 v důsledku svobodného vzniku nových 

akciových společností, v českém právním prostředí (a v dalších socialistických zemích) 

vývoj bohužel ustrnul. 

Akciový zákon z roku 1949 byl nahrazen již zmíněným novým zákonem v roce 

1990. Společně se zákonem č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, tak 

umožnil, po změně společenských poměrů v zemi, soukromé podnikání osob, včetně 

zakládání nových obchodních společností. Cenné papíry vydávané akciovou společností 

byly upraveny v ustanovení § 4 akciového zákona. Dle tohoto ustanovení mohly akcie 

znít na jméno nebo na majitele. Dále zde byla zakotvena povinnost společnosti vést 

                                                      
24

 Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech, ve znění ke dni účinnosti zákona. 
25

 Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, ve znění ke dni účinnosti zákona. 
26

 Akciový zákon upravoval v ust. § 2 formy akcií na jméno a na majitele. 
27

 ČERNÁ, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. 2006, str. 29. 
28

 PELIKÁNOVÁ, I.: Obchodní právo. 1. díl., str. 102. 
29

 Nové kodexy akciového práva (resp. práva obchodních společností) byly přijaty v mnoha zemích: 

např. v Německu v roce 1965, ve Francii v roce 1966, v Anglii v roce 1985 apod. 
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seznam akcionářů v případě, kdy společnost emitovala akcie na jméno. Výpis 

ze seznamu akcionářů musela společnost akcionáři vydat, pokud o jeho vydání požádal, 

avšak pouze v rozsahu, který se týkal akcionáře žádajícího o výpis.30 Identita ostatních 

akcionářů tím zůstala akcionáři skryta. Akcionářům s akciemi na majitele akciový zákon 

zachovával plnou anonymitu. Převoditelnost akcií na jméno mohla být dle tohoto 

zákona omezena stanovami; akcie na majitele byly volně převoditelné tradicí.  

Dle ustanovení § 44 odst. 3 akciového zákona musela být valná hromada svolána 

alespoň třicet dní před svým konáním, přičemž majitelé akcií na jméno byli svoláváni 

pozvánkou; pro vlastníky akcií na majitele muselo být svolání valné hromady vhodným 

způsobem uveřejněno též alespoň třicet dní před konáním valné hromady. Aktuální 

složení akcionářů vlastnících akcie na majitele tak bylo společnosti známo až na základě 

presenční listiny podepisované všemi akcionáři přítomnými na valně hromadě. Tento 

princip ostatně platí pro vlastníky listinných akcií na majitele dodnes. Konkrétní 

akcionář vlastnící akcie na majitele je společnosti odtajněn až v okamžiku, kdy vůči 

společnosti uplatní práva se svou akcií spojená.31 

V roce 1991 byl přijat obchodní zákoník,32 který v mnohém recipoval výše 

uvedenou právní úpravu a po četných novelizacích je platný a účinný dodnes. Blíže 

k obchodnímu zákoníku bude pojednáno v následující kapitole této práce. 

Závěrem této kapitoly lze shrnout, že vývoj akciové společnosti, jak byl popsán 

výše, potvrzuje, že akciová společnost je velmi rozšířenou a populární formou 

sdružování osob převážně za účelem dosahování zisku. Její obliba rostla úměrně 

s uvolňováním režimu vzniku akciové společnosti a také s tím, jak rostla vlivem 

precizace legislativy právní jistota akcionářů a to jednak ohledně jejich práv 

a povinností ve vztahu k akciové společnosti (při zachování možnosti uplatňovat tato 

práva anonymně skrze akcie na majitele), tak i ohledně řídících a kontrolních 

mechanismů fungujících v rámci vedení akciové společnosti.  

                                                      
30

 Nutno poznamenat, že v tuto dobu byly v právní úpravě upraveny pouze akcie v podobě listinné. 
31

 ŠTENGLOVÁ, I., str. 107. In DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH., P.: Akciové společnosti. 2012. 
32

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Za nesporná pozitiva akciové společnosti, jak již bylo poznamenáno 

v charakteristice akciové společnosti v úvodu této práce, lze již od jejího historického 

formování považovat snadnou akumulaci velkého množství kapitálu od širokého 

okruhu investorů (aniž by byly pro úspěch společnosti primárně důležité osobní 

vlastnosti těchto investorů stávajících se akcionáři společnosti),33 jakož i možnost 

snadného převodu účasti ve společnosti na třetí osobu, čímž akciová společnosti 

dovoluje akcionáři pružně reagovat na aktuální situaci ve společnosti a tak efektivně 

chránit své ekonomické zájmy. 

 

3. Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace v platné a 

účinné právní úpravě 

Platným a účinným právním předpisem obsahujícím úpravu akciového práva 

je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, 

za dobu své účinnosti byl již mnohokrát novelizován.  

Akciová společnost je upravena v ustanoveních § 154 – § 220 ObchZ, přičemž 

na ni rovněž dopadají obecná ustanovení o obchodních společnostech obsažená 

v ustanoveních § 56 - § 75c ObchZ. Původní úprava akciového práva (obchodní zákoník 

ve znění účinném k 1. 1. 1992) týkající se akcií, resp. anonymity akcionáře, obsahově 

kopírovala úpravu obsaženou v zákoně o akciových společnostech z roku 1990.34 

Nejvýznamnějšími novelami obchodního zákoníku ve vztahu k akciovému právu 

jsou zákon č. 142/1996 Sb. a zákon č. 370/2000 Sb., který primárně harmonizoval 

tuzemskou právní úpravu s právem Evropské Unie. 

3.1. Anonymita akcionářů v závislosti na formě akcií 

Obchodní zákoník tradičně rozlišuje v ustanovení § 156 odst. 1 ObchZ akcie 

na jméno a akcie na majitele. Jeden z podstatných rozdílů mezi těmito formami akcií 

spočívá v určení totožnosti vlastníka takovéto akcie. V případě, kdy společnost 

                                                      
33

 ELIÁŠ, K.: Obchodní společnosti: základní otázky. 1994, str. 39. 
34

 Způsob uveřejnění pozvánky na valnou hromadu u společnosti, která emitovala akcie na majitele, 

musel být oproti původnímu znění zákona upraven ve stanovách. 
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emitovala akcie na jméno, je povinna vést okamžikem emise těchto akcií seznam 

akcionářů,35 který mimo jiné36 obsahuje firmu nebo název právnické osoby, 

resp. jméno osoby fyzické37 a sídlo, resp. bydliště38 osoby, která je akcionářem. Seznam 

akcionářů je dokumentem interním,39 třetí osoby tak nejsou oprávněny žádat 

společnost o výpis z něj.  

Každý akcionář je oprávněn žádat po společnosti opis z takovéhoto seznamu 

a to v plném či v požadovaném rozsahu. Akcionář tím má možnost zjistit totožnost 

všech ostatních akcionářů společnosti. Možnost takto širokého prolomení anonymity 

akcionáře však nebyla v obchodním zákoníku zakotvena vždy. Do přijetí novely 

obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb., mohl akcionář žádat o výpis ze seznamu 

akcionářů pouze v rozsahu, který se ho přímo týkal. Nová úprava byla odůvodněna 

potřebou znát ostatní akcionáře v okamžiku, kdy akcionáři vznikne povinnost učinit 

veřejnou nabídku a bez znalosti totožnosti ostatních akcionářů by nemohl tuto nabídku 

uveřejnit zákonem požadovaným způsobem.40 Tento argument však neobstojí zcela, 

                                                      
35

 Akciová společnost je povinna vést seznam akcionářů bez ohledu na druh jí emitovaných akcií 

na jméno. V souladu s ustanovením § 155 odst. 7 ObchZ mohou být vydávány pouze druhy akcií, které 

jsou zákonem upraveny – jde o akcie kmenové a prioritní. Nový zákon o obchodních korporacích počítá 

s možností, že akciové společnosti budou oprávněny vydávat i jiné druhy akcií, než zákonem upravené. 

Půjde například o akcie, s nimiž bude spojen různý podíl na hlasovacích právech. 
36

 Náležitosti seznamu akcionářů jsou upraveny v ust. § 156 odst. 2 ObchZ – jde o údaje o druhu a formě 

akcie, její jmenovité hodnotě, popřípadě číselné označení (listinné) akcie a změny těchto údajů. 

Číselné označení akcie se s výjimkami (např. dle ust. § 213b ObchZ) neuplatní u zaknihovaných akcií. 
37

 Dle I. Pelikánové je zákonná formulace „jméno fyzické osoby“ nevyhovující, jelikož v případě, kdy 

akcionář (jak fyzická, tak i právnická osoba) má své obchodní jméno, je třeba ho v seznamu akcionářů 

vždy uvést. Viz PELIKÁNOVÁ, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku: paragraf 56-260. 1998. Komentář 

k ustanovení § 156 odst. 4, str. 619. 
38

 K problematice bydliště jako identifikačního údaje uvádí I. Pelikánová (původ citace viz pozn. č. 37), 

že pojem bydliště zcela nekoresponduje s veřejnoprávní úpravou. Za bydliště dle obchodního zákoníku 

lze považovat adresu místa trvalého pobytu osoby, jak to vyplývá ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Doporučuje proto rozšíření identifikace 

akcionáře o další údaje s odůvodněním, že: „Praxe ukazuje, že ani údaj o trvalém pobytu není dostatečný 

ke snadné identifikaci, protože údaj o stálém bydlišti se může často měnit.“ 
39

 Zároveň je dle ustanovení § 156 odst. 2 ObchZ možné, aby společnost s emitovanými akciemi 

na jméno nahradila seznam akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů. Toto musí být upraveno 

ve stanovách společnosti. 
40

 ČERNÁ, S.: Akciová společnost, str. 55. In PLÍVA, S, a kol.: Změny v obchodním právu. 2001. 
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jelikož povinnost učinit veřejnou nabídku (dle ust. § 183b obchodního zákoníku 

ve znění účinném k přijetí této novely)41 se uplatní pouze v případě kótovaných 

společností, povinnosti vydat opis seznamu akcionářů je však zakotvena pro všechny 

společnosti, které tento seznam vedou bez ohledu na to, zda jsou jejich akcie 

kótovány. 

Nabízí se zdůvodnění, díky němuž lze umožnění akcionáři získat kompletní 

přehled o vlastnické struktuře akciové společnosti považovat za správné. Jelikož 

akcionář coby investor, který vědomě vstupuje právě do společnosti s akciemi 

na jméno, dbá především o to, aby majetek jím do společnosti vložený byl co nejvíce 

zhodnocen. Pakliže má možnost orientovat se v tom, kdo tvoří jeho „spoluinvestory“, 

kdo bude vykonávat vliv na valné hromadě rozhodující mimo jiné o budoucí strategii 

společnosti, je též schopen efektivně posoudit aktuální situaci společnosti a případně 

na ni pružně reagovat. Tato možnost by tak neměla být akcionáři upírána.42  

Nově tedy platí, že vlastníci akcií na jméno jsou pro ostatní akcionáře odtajněni. 

Pro vlastníky akcií na majitele utajení zůstává, jelikož o nich společnost seznam 

akcionářů nevede a nemá tedy podklad pro možné poskytování informací o identitě 

akcionářů. 

Ve vztahu k identifikaci akcionáře může nastat rozpor mezi totožností 

skutečného vlastníka akcie na jméno a akcionáře, který je jako vlastník zapsán 

v seznamu akcionářů. Dle ustanovení § 156 odst. 3 ObchZ je oprávněna vykonávat 

práva spojená s akcií na jméno pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů. V případě 

                                                      
41

 Nyní je úprava nabídek převzetí upravena ve speciálním zákoně, kterým je zákon č. 104/2008 Sb., 

o nabídkách převzetí o změně některých dalších zákonů. Zveřejňování nabídkového dokumentu 

se provádí dle ustanovení § 13 tohoto zákona v celostátně distribuovaném deníku a zároveň způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Obesílání jednotlivých akcionářů dle ustanovení §183a odst. 2 ObchZ 

se tak neprovádí. 
42

 O to více lze tuto možnost schvalovat v případě, kdy si akcionář vybírá svou účast ve společnosti, jež 

emitovala akcie na jméno. Volí vědomě strukturu s obecně  vyšší právní jistotou ohledně složení 

vlastníků. Naopak v případě společností s akciemi na majitele, a to zejména u kótovaných společností, 

jde často o akcionáře, kteří drží akcie společnosti za spekulativními účely, jejich postavení je možno 

chápat jako rizikovější, ale o to výnosnější. Akcionáři podstupují takovéto riziko dobrovolně. I proto 

se lze domnívat, že toto je důvodem, proč společnosti s akciemi na majitele seznam akcionářů vést 

nemusí. 
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rozporu formálního zápisu se skutečností se zcela správně prosadí stav skutečný; práva 

spojená s akcií je oprávněn vykonávat skutečný vlastník akcií na jméno43 a ten 

je zároveň oprávněn domáhat se nápravy, zejména domáhat se svého zápisu 

do seznamu akcionářů. Jestliže akcionář prokáže, že je skutečným vlastníkem akcie 

na jméno, aniž by nesl vinu za vzniklý rozpor v seznamu akcionářů, může toto být 

v krajním případě důvodem pro rozhodnutí o neplatnosti usnesení valné hromady, 

pokud bylo tomuto akcionáři na základě nesprávného zápisu v seznamu akcionářů 

odepřeno právo hlasovat na valné hromadě.44 

Dalším podstatným rozdílem mezi akciemi na jméno a na majitele je jejich 

převoditelnost. Akcie v jakékoli formě jsou zásadně převoditelné, jejich převoditelnost 

nelze vyloučit.45  

Listinná akcie na majitele je neomezeně převoditelná. K změně jejího vlastnictví 

postačí smlouva (titulus)46 a tradice (modus). O změně vlastníka této akcie není třeba 

společnost informovat, není tedy třeba vůči společnosti podnikat žádné kroky 

a odtajňovat tak smluvní strany převodu. Jelikož na listinné akcii na majitele není 

obsažen údaj identifikující jejího vlastníka, převod není bez znalosti smlouvy 

ze samotné akcie zjistitelný. Práva spojená s vlastnictvím této akcie je oprávněn 

vykonávat ten, kdo ji předloží či v souladu s ustanovením § 156 odst. 7 ObchZ prokáže, 

                                                      
43

 Tato konstrukce se neuplatní například u bank. Blíže viz část 4.1.4.2 této práce. 
44

 ŠTENGLOVÁ, I., str. 514. In ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. 

2010. 
45

 V otázce převoditelnosti akcie představující podíl na akciové společnosti lze odkázat na judikaturu 

Nejvyššího soudu ČR, která umožňuje převod tohoto podílu i v případě, kdy ten dosud nebyl vtělen 

do podoby cenného papíry, resp. akcie. Převod je možný na základě inominátní smlouvy, jež může mít 

i ústní formu. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4946/2009: 

„Určuje -  li pak obchodní zákoník v ustanovení § 155 odst. 1 věty druhé, že osoba, která se podílí 

na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když 

společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, aniž by rozsah vykonávaných práv jakkoli omezoval, 

není podle názoru dovolacího soudu pochyb o tom, že může vykonávat i právo s podílem na akciové 

společnosti nakládat, tedy i převádět jej smlouvou na jinou osobu. Smlouva o takovém převodu bude 

smlouvou inominátní, neboť obchodní zákoník ani jiný předpis smlouvu o takovém převodu neupravuje 

(…)“ Též rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 5293/2009. 
46

 Smlouva o převodu cenného papíru dle ustanovení § 13 ZoCP – může se jednat o smlouvu naprosto 

neformální, není vyžadována její písemná forma. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2008, 

sp. zn. 29 Odo 1589/2006: „Smlouva o převodu akcií znějících na jméno nemusí mít písemnou formu.“ 
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že je pro něj uložena.47 Společnost nemá přehled o převodech jí emitovaných akcií 

na majitele, vede pouze číselnou evidenci těchto akcií. Společnost v zásadě není 

povinna zkoumat, zda je ten, kdo akcii na majitele předložil (případně kdo je veden 

v evidenci zaknihovaných cenných papírů) skutečným vlastníkem této akcie.48 Ačkoli 

akcie má dle zákona legitimační funkci, společnost je povinna konkrétní osobě výkon 

práv s akcií spojených odepřít, je – li si vědoma, že tato osoba skutečným vlastníkem 

není.49 

V případě takzvaného korespondenčního hlasování na valné hromadě podle 

ustanovení § 184 odst. 2 ObchZ lze stanovami upravit způsob identifikace vlastníka 

listinné akcie na majitele odlišně, avšak takovýto způsob identifikace musí společnosti 

umožnit totožnost vlastníka beze sporů ověřit. Připuštění tohoto způsobu hlasování 

lze považovat za krok správným směrem k vyšší účasti akcionářů na valných 

hromadách. Identifikace akcionáře může být dostatečně nahrazena například jeho 

zaručeným elektronickým podpisem na dokumentu obsahujícím provedený výkon 

hlasovacích práv.  

Listinné akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem (indosamentem) 

a následnou tradicí (i zde zůstává smlouva50 převodním titulem). Na listinné akcii 

na jméno je tak možné zjistit jednotlivé změny jejích vlastníků v čase, jelikož ti jsou 

                                                      
47

 Tímto je akcionáři ulehčen výkon akcionářských práv. Vlastní – li akcionář velké množství listinných 

akcií na majitele, jejich fyzické předložení by mu přineslo neopodstatněné náklady a technické 

komplikace. Půjde zpravidla o písemnou formu smlouvy o úschově cenného papíru. Samotný schovatel 

právo vykonávat akcionářská práva nemá, ledaže by byl k tomuto akcionářem v souladu se zákonem 

zmocněn. 
48

 V určitých situacích však může společnost sama dokazovat, že osoba, která listinnou akcii na majitele 

předložila, není skutečným vlastníkem. K tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 6. 2010, 

sp. zn. 29 Cdo 2706/2009: „Z ustanovení § 156 odst. 7 ObchZ plyne, že práva akcionáře, vyplývající 

z listinné akcie na majitele vykonává vůči společnosti především ten, kdo ji předloží. Předložení akcie 

na majitele je zásadně postačující i k tomu, aby navrhovatel prokázal aktivní legitimaci k podání návrhu 

na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. To neplatí, prokáže-li společnost v řízení o vyslovení 

neplatnosti usnesení její valné hromady, že navrhovatel není - přestože předložil její listinnou akcii 

na majitele - jejím akcionářem.“ 
49

 K tomuto blíže viz např. ŠTENGLOVÁ, I., str. 112. In DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH., P.: 

Akciové společnosti. 2012. 
50

 Viz poznámka č. 46. 
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na akcii identifikovatelní [jako prvotní vlastník (upisovatel) či následně jako indosanti, 

resp. indosatáři]. Převoditelnost listinných akcií na jméno lze stanovami omezit, 

tzv. vinkulovat (může jít například o podmínění převodu souhlasem společnosti). Toto 

omezení se dle ustanovení § 36 odst. d) ObchZ zapisuje do obchodního rejstříku. 

Podmínky a okolnosti související s tímto omezením blíže upravuje ustanovení 

§ 156 odst. 4 ObchZ. Účinnost převodu listinné akcie na jméno nastává vůči společnosti 

až zápisem o změně v osobě akcionáře do seznamu akcionářů (mezi smluvními 

stranami nastává účinnost smlouvy zpravidla dříve a to dnem účinnosti uvedeném 

v indosamentu). Společnost je na základě ustanovení § 156 odst. 6 ObchZ povinna tuto 

změnu provést bez zbytečného odkladu poté, co jí bude prokázána (například jí bude 

doručena účinná smlouva o převodu akcie). Jak upozorňuje S. Černá, omezením 

převoditelnosti akcií lze praktickým způsobem ovlivňovat změny akcionářské struktury. 

Ovšem takovéto omezení převoditelnosti vylučuje akcie z obchodování 

na regulovaných trzích. Organizátoři regulovaných trhů totiž z pochopitelných důvodů 

přijímají k obchodování pouze cenné papíry neomezeně převoditelné.51 

V případě zaknihovaných akcií se rozdíl v převoditelnosti akcií smazává, neboť 

akcie se bez ohledu na svou formu převádějí shodně a to na základě smlouvy (titulus) 

a následně dle příkazu majitele účtu zápisem na účtu zákazníka, resp. na účtu vlastníka 

(modus) u centrálního depozitáře (CDCP) dle ustanovení § 96 odst. 1 a 2 ZPKT. 

Dalším rozdílem z hlediska formy akcií je odlišný způsob komunikace společnosti 

s akcionáři, jenž souvisí s výše pojednanou identifikací akcionáře  - konkrétně například 

odlišný způsob svolávání akcionářů na valnou hromadu společnosti. Tomuto se blíže 

věnuje následující text. 

 

3.1.1. Identifikace akcionářů v souvislosti se svoláváním valné hromady  

Způsob svolání valné hromady je upraven v ustanovení § 184a odst. 2 ObchZ. 

Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu či oznámení o jejím konání zákon ukládá 

představenstvu akciové společnosti. Rozlišuje se způsob uveřejnění pozvánky 

v závislosti na formě emitovaných akcií. V případě akcií na jméno je totožnost 

                                                      
51

 Viz ČERNÁ, S: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. 2006, s. 139. 
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akcionářů společnosti známá ze seznamu akcionářů (případně z evidence 

zaknihovaných cenných papírů tento seznam nahrazující), společnost proto rozešle 

pozvánky jednotlivým akcionářům52 na adresu jejich sídla či bydliště alespoň 30 dní 

před konáním valné hromady53.  

U společnosti, která vydala akcie na majitele, uveřejňuje představenstvo 

ve stejné lhůtě oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a též jiným 

vhodným způsobem určeným stanovami.54 Zákon zde společnosti neukládá zaslat 

pozvánku jednotlivým akcionářům, jelikož ta své akcionáře nezná;55 svolávání 

akcionářů pozvánkou lze stanovami upravit v případě, kdy společnost emitovala 

zaknihované akcie na majitele.56 Rovněž pokud akcionář zřídí zástavní právo ke své 

akcii, která má formu „na majitele“ ve prospěch společnosti, je společnost na žádost 

akcionáře povinna mu pozvánku zasílat. 

Nadto se pro společnosti kótované (bez ohledu na formu jimi emitovaných akcií) 

uplatní úprava obsažená v ustanovení § 120b odst. 3 ZPKT. Společnost je dle tohoto 

                                                      
52

 Tzv. push-model. Blíže viz FILIP, V.: Procedurální práva akcionářů na valné hromadě. Právní rozhledy 

5/2010, s. 153. 
53

 Zde lze upozornit na judikaturu Nejvyššího soudu ĆR, např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 

9. 2006, sp. zn. 29 Odo 634/2005, kde soud vyslovuje, že: „(…) zanedbá-li akcionář sám ochranu svého 

práva, přenáší se povinnost takové ochrany na společnost, resp. na její představenstvo. Nepožádal-li 

dovolatel (pozn.: akcionář), aby společnost poté, co se změnila jeho adresa, promítla tuto změnu do 

seznamu akcionářů, ač takovou možnost měl, zanedbal sám ochranu svých práv a takové zanedbání 

nelze interpretovat v neprospěch společnosti. 

K tomu lze ještě dodat, že účelem ustanovení § 184 odst. 4 ObchZ je, aby společnost učinila vše, co po ní 

lze rozumně požadovat, k tomu, aby se akcionáři dozvěděli o konání valné hromady. V tom směru je také 

třeba vždy interpretovat znění stanov společnosti. (…) Zašle-li společnost pozvánku na valnou hromadu 

na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, o jejíž změnu akcionář nepožádal, doporučeně, 

učiní podle mínění dovolacího soudu k zajištění práva akcionářů zúčastnit se valné hromady vše, co po ní 

lze spravedlivě požadovat.“ 
54

 Tzv. pull-model, uplatňovaný především u kótovaných společností. 
55

 Takto tomu je v případě listinných akcií na majitele.  
56

 V případě zaknihovaných akcií je totožnost akcionářů zjistitelná z výpisu emise. Z judikatury Nejvyššího 

soudu ČR pak vyplývá, že „zaslala-li akciová společnost majitelům akcií na majitele pozvánku na valnou 

hromadu a již neuveřejnila oznámení o konání valné hromady, nelze takový postup posuzovat jako 

porušení ustanovení § 184 odst. 3 ObchZ, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 142/1996 Sb.“ 

(tedy dnes ustanovení § 184a odst. 2 ObchZ). Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2000, sp. 

zn. 32 Cdo 2826/1999. 
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pravidla povinna zveřejnit pozvánku na valnou hromadu, vedle způsobů stanovených 

obchodním zákoníkem, též na svých internetových stránkách. 

Nad rámec tématu identifikace akcionáře při svolávání valné hromady je třeba 

poznamenat, že v této situaci je vždy nutné dostát všem zákonným požadavkům, které 

se týkají uveřejnění pozvánky či oznámení o konání valné hromady (zejména jde 

o obsahové náležitosti pozvánky), a zároveň je nutné svolat valnou hromadu 

na vhodné místo a ve vhodný čas, aby byla zajištěna co možná nejvyšší informovanost 

a účast akcionářů na budoucí valné hromadě.57 

 

3.2. Identifikace akcionářů v závislosti na podobě akcií 

Akcie mohou mít dle ustanovení § 155 odst. 2 ObchZ v souladu se zvláštním 

zákonem podobu tradiční, tedy listinnou, nebo mohou být takzvaně zaknihované. 

Zakotvení zaknihované podoby akcií do českého právního řádu přineslo velký zásah 

do anonymity akcionáře. Podmínky emitování zaknihovaných akcií poprvé upravil 

zákon o cenných papírech z roku 1992. Listinná akcie jako hmotný předmět, s nímž jsou 

spojena práva akcionáře uplatňovaná vůči společnosti, mohla být dle tohoto zákona 

nahrazena zápisem do zákonem zřízené evidence cenných papírů (ust. § 1 odst. 2 ZoCP, 

ve znění zákona č. 519/1992 Sb.). Obchodní zákoník byl do souladu s touto úpravou 

uveden až novelou z roku 1996. Již v této době měla řada akciových společností právě 

zaknihované akcie.58 V rámci privatizace státního majetku v České republice po pádu 

totalitního režimu, byla pro nové akciové společnosti takto vznikající podoba 

zaknihovaných akcií dokonce stanovena obligatorně (ust. § 58 odst. 1 ZoCP, ve znění 

zákona č. 519/1992 Sb.), což způsobilo, že dematerializované akcie se staly v našem 

prostředí dominantními.59 Česká právní úprava tak následovala trend dematerializace 

cenných papírů, objevující se v mnoha evropských zemích (např. Francie, Dánsko nebo 

                                                      
57

 Lze odkázat na bohatou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, týkající se svolávání valné hromady 

na vhodné místo ve vhodném čase. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn.: 29 Cdo 4796/2010, 29 

Cdo 4820/2010 či 29 Cdo 66/2011. 
58

 Jak uvádí např. důvodová zpráva k zákonu č. 142/1996 Sb., v části II., k bodu 3. 
59

 Na tuto skutečnost upozorňuje např. Š. Elek v článku Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů. 

Právní rozhledy 8/2002, s. 360. 
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Norsko). Tento krok, tedy zakotvení možnosti vlastnit akcie v nehmotné podobě, lze 

považovat za více než správný, jelikož odstranil četná rizika vznikající akcionářům 

ve spojení s vlastnictvím listinných akcií.60 

3.3. Evidence zaknihovaných cenných papírů 

Zvláštní zákon zmíněný v ustanovení § 155 odst. 2 ObchZ představuje zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu. Evidenci zaknihovaných cenných papírů dle tohoto 

zákona vede centrální depozitář cenných papírů (ust. § 100 odst. 1 písm. a) ZPKT) 

a dále osoby vedoucí evidenci navazující. Nicméně zákon k činnosti centrálního 

depozitáře vyžaduje povolení ze strany ČNB. Toto povolení získala společnost UNIVYC, 

a.s. (dnes Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) teprve v roce 2009, centrální 

depozitář tak začal v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu fakticky vést 

evidenci zaknihovaných cenných papírů až v červenci 2010. Do té doby vedlo tuto 

evidenci SCP dle právní úpravy obsažené v zákoně o cenných papírech.61  

Dle ustanovení § 57 ZoCP byla zaknihovaná akcie vedena na účtu majitele 

cenného papíru, tedy na účtu konkrétního akcionáře, který měl ke svému účtu přímý 

přístup, a též v registru emitenta akcie (tedy v registru akciové společnosti). Povinnými 

náležitostmi účtu majitele akcie byly stanoveny, vedle údajů o jednotlivých cenných 

papírech majitelem účtu vlastněných, též identifikační údaje samotného majitele účtu. 

Identifikační údaje jednotlivých majitelů akcií pak byly obsaženy též v registru emitenta 

                                                      
60

 Tato rizika spočívala zejména v hrozící ztrátě či zničení listinné akcie, bez níž by akcionář následně 

nemohl svá práva vykonávat. Též v případě, kdy akcionář vlastnil velké množství akcií, převod těchto 

akcií na třetí osobu či identifikace akcionáře při účasti na valné hromadě společnosti s sebou přinášeli 

značné technické obtíže, spojené se zvýšenými náklady, které akcionář musel nést. Zvyšovaly se rovněž 

enormně bezpečnostní požadavky na tisk cenných papírů obecně či nároky na rychlé vypořádání 

množství obchodů s různými listinnými cennými papíry. 
61

 Viz ustanovení § 202 ZPKT.  Vedení jednostupňové evidence SCP bylo, jak upozornil například Š. Elek, 

značně neobvyklé a ve světě se prosazovalo zpravidla jen pro vedení evidence cenných papírů 

vydávaných státem. „Tento systém, který byl historicky odůvodněn potřebami masové kuponové 

privatizace, je však pro zahraniční investory nestandardní a mnohdy nepochopitelný.“ Zároveň upozornil, 

že takto byl vytvořen de facto monopol SCP na vedení kapitálového trhu. To tak obvykle nebylo schopno 

pružně reagovat na potřeby investorů a negativně ovlivňovalo trh stanovováním nevhodných pravidel 

a podmínek. Viz ELEK, Š.: Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů. Právní rozhledy 8/2002, s. 

360. 
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akcií.62 Ten tedy měl na základě výpisu z tohoto registru možnost zjistit svou přesnou 

akcionářskou strukturu. V důsledku zakotvení této možnosti byla v české právní úpravě 

potlačena anonymita akcionářů vlastnících zaknihované akcie a to bez ohledu na formu 

těchto akcií. Nicméně lze se přiklonit k závěru, který vyslovuje S. Černá,63 že z formálně 

právního hlediska toto nezpůsobuje překonání členění akcií na jméno a na majitele. 

Obchodní zákoník na několika místech vyžaduje výslovné rozlišování mezi jednotlivými 

formami akcií, aniž by stanovil jakékoli omezení ve volbě jejich formy. Nelze tedy 

považovat zaknihované akcie, byť nemohou být anonymní, pouze za akcie na jméno. 

Rozhodnutí společnosti o vydání zaknihovaných akcií na majitele je tak zcela legitimní. 

Akcionář sám byl v případě zaknihovaných akcií oprávněn na základě této právní 

úpravy žádat pouze o výpis ze svého účtu64 vedeného u SCP,65 nemohl požadovat výpis 

z registru emitenta, identita ostatních akcionářů mu tak zůstala skryta (a to ať vlastnil 

akcie na majitele nebo akcie na jméno). Zároveň bylo SCP ze zákona povinno utajovat 

veškeré informace vedoucí k identifikaci akcionáře vůči třetím osobám, s výjimkami 

pro určité subjekty dle ustanovení § 70 ZoCP (ve znění z roku 1992). Takovéto 

odtajnění akcionářské struktury bylo možné pouze na základě zákona, zejména 

pro účely soudního či daňového řízení, za účelem ochrany třetích osob a ve veřejném 

zájmu.66 

Jak bylo uvedeno výše, CDCP převzal evidenci zaknihovaných cenných papírů 

v roce 2010. Úprava se tak nadále řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Akcie 

                                                      
62

 V případě, kdy je možné u zaknihovaných akcií na majitele zjistit totožnost jejích vlastníků, nelze 

automaticky usuzovat, že se budou řídit režimem akcie na jméno. K tomuto viz rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 28. 2. 2006, sp.zn. 29 Odo 981/2005: „Skutečnost, že u zaknihovaných akcií lze zjistit, 

kdo je jejich vlastníkem, z nich nečiní akcie na jméno. Pro posouzení formy akcií je rozhodující forma akcií 

uvedená ve stanovách a zapsaná v obchodním rejstříku.“ Na tyto akcie se tedy stále uplatní např. způsob 

svolávání valné hromady popsaný v 3.1.1 této práce pro akcie na majitele. 
63

 ČERNÁ, S:  Zaknihované akcie a anonymita akcionáře v české, francouzské a německé úpravě. Právní 

praxe v podnikání, 1994, č. 2. 
64

 Výpis z účtu akcionáře je sám o sobě deklaratorní listinou a nelze ji užít k převodu akcie. Konstitutivní 

povahu má přímo záznam v evidenci cenných papírů, z něhož plyne vlastníku akcie jeho vlastnické právo. 
65

 Takovýto výpis z účtu majitele však není cenným papírem, jde pouze o deklaratorní listinu, proto s ním 

není spojeno riziko zničení či ztráty, tak jako v případě listinné akcie. 
66

 ČERNÁ, S.: Lze zjistit, kdo je akcionářem. Daňová a hospodářská kartotéka, 1999, č. 7, str. 79. 
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jsou v souladu s tímto zákonem vedeny na majetkových účtech. Shodně s dřívějším 

pojetím účtu u SCP je vlastník akcie skrze tento svůj majetkový účet plně 

identifikovatelný. Na rozdíl od původního vedení evidence u SCP se zde jedná 

o evidenci takzvaně dvoustupňovou. Účty vlastníků akcií nejsou obsluhovány akcionáři 

přímo, akcionáři mají přístup ke svým účtům pouze skrze majitele účtu zákazníků 

(zpravidla jimi jsou banky), kteří vedou tzv. evidenci navazující. Účet vlastníka je 

zákazníkem spravován na základě smlouvy o úschově cenného papíru. Zákazníci sami 

pak přistupují k evidenci zaknihovaných cenných papírů přes tzv. účastníky CDCP 

(uvedené v ust. § 109 ZPKT), jedná se o tzv. účastnický princip (zákazník a účastník 

může splývat v jeden subjekt). V případě, kdy vlastník zaknihované akcie tuto akcii 

převádí, nepředkládají se dokumenty potřebné k převodu akcie přímo CDCP, ale pouze 

účastníku CDCP. Následně dochází v souladu s ustanovením § 96 ZPKT k převodu 

vlastnického práva okamžikem zápisu na účtu vlastníka, či nejdříve na účtu zákazníka, 

kdy ten je následně povinen tuto změnu neprodleně zapsat na účtu vlastníka 

(nabyvatele) akcie. 

Vedle majetkových účtů vede CDCP rovněž (shodně s dřívější úpravou) evidenci 

emisí zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem dle ustanovení 

§ 111 ZPKT. Shodně s předchozí úpravou je i CDCP povinen na jeho žádost předložit 

emitentovi výpis z evidence emisí obsahující identifikační údaje jednotlivých akcionářů 

emitenta (tyto údaje si CDCP opatří skrze majitele účtů zákazníků). Zákon též stanoví, 

že liší - li se výpis z evidence emise a výpis z majetkového účtu, je rozhodující údaj dle 

výpisu z evidence emise. Na základě tohoto výpisu je tak akciová společnost schopna 

zjistit svou akcionářskou strukturu k určitému dni a to bez ohledu na formu 

jí emitovaných akcií. 

Shodně s předchozí úpravou je CDCP povinen vydat výpis majiteli majetkového 

účtu vedeného v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Třetí osoby (zcela v souladu 

s požadavkem ochrany soukromoprávního charakteru vztahů mezi emitentem 

a vlastníkem cenných papírů emitenta) nemají možnost informace týkající se vlastníků 

konkrétních cenných bez souhlasu majitele účtu vlastníka získat. Výjimkou jsou případy 

stanovené v ustanovení § 99a odst. 2 ZPKT, kdy je jasně dán veřejný zájem na zjištění 



 

21 

 

identity vlastníka cenného papíru vedeného v evidenci (například poskytnutí údajů 

z evidence na žádost osob uvedených v ust. § 115 ZPKT). 

 

3.4. Imobilizované akcie 

Pro účely dalšího výkladu je nutné stručně vyložit podstatu imobilizovaných akcií. 

Imobilizace cenných papírů je upravena v ustanovení § 38 ZoCP. Její podstata spočívá 

v předání listinných cenných papírů, tedy v našem případě akcií (nehledě na jejich 

formu) do hromadné úschovy emitentem nebo vlastníkem akcie. Tento druh zvláštní 

úschovy listinných akcií lze užít jak na celou emisi, tak i jen na její část.67 Na listinných 

akciích na jméno, které emitent ukládá do hromadné úschovy, se neuvádí při jejich 

vydání (vytištění) jméno vlastníka (jde de facto o takzvanou blankoakcii)68. Na takto 

imobilizované akcie se přiměřeně užijí ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu o zaknihovaných cenných papírech. Ačkoli jde tedy co do podoby o akcie listinné, 

způsob dispozice s akcií se naopak blíží charakteru akcií zaknihovaných.  

Imobilizované akcie jsou vedeny v samostatné evidenci zaknihovaných cenných 

papírů (resp. investičních nástrojů) zpravidla obchodníky s cennými papíry (např. 

banka). Obchoduje se s nimi prováděním změn v této evidenci (neuplatní se tedy 

ust. § 17 ZoCP o převodu listinného cenného papíru). Akcie jsou do hromadné úschovy 

předávány zpravidla při jejich vydávání. Emitent, případně jiná oprávněná osoba učiní 

vůči CDCP příkaz k zápisu akcií do příslušné evidence. Den zápisu imobilizovaných akcií 

do evidence se dle ustanovení § 93 odst. 2 ZPKT musí shodovat se dnem předání listiny 

schovateli (zpravidla obchodníku s cennými papíry). 

Ačkoli není při vydání do hromadné úschovy schovateli na akciích vyznačeno 

jméno jejich majitele, neznamená to, že vlastnictví k imobilizovaným akciím není 

dohledatelné. Akcionářskou strukturu lze spolehlivě zjistit z evidence, v níž jsou 

vedeny. Z tohoto tedy vyplývá, že režim anonymity akcionáře vlastnícího imobilizované 

                                                      
67

 Dle důvodové zprávy k zákonu č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, k ustanovení § 38. 
68

 Zákon o cenných papírech tak připouští výjimku z obecně platného pravidla dle obchodního zákoníku, 

že akcie musí v době svého vydání obsahovat všechny zákonem požadované údaje. Blíže viz DĚDIČ, J., 

DEJL, P., KASÍK, P., KAŠPÁREK, M.: K některým problémům akciového práva. Právní rozhledy 2/2002, s. 

55.  
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akcie je de facto shodný s mírou anonymity akcionáře vlastnícího akcii zaknihovanou. 

Nicméně zde akcionář přestává být (dle ustanovení § 34 odst. 3 ZoCP) vlastníkem 

jednotlivých akcií, místo toho se stává spoluvlastníkem množiny všech uložených akcií 

na příslušném majetkovém účtu v evidenci. 

Zákon o cenných papírech přiznává vlastníku imobilizovaného cenného papíru, 

na rozdíl od zaknihovaných cenných papírů, právo požadovat na emitentovi, aby 

mu bez zbytečného odkladu cenný papír odevzdal do držby. Před odevzdáním 

listinného cenného papíru (na jméno a na řad) vlastníku na něm emitent doplní jméno 

tohoto vlastníka. 

Obchodování s imobilizovanými, jakož i se zaknihovanými akciemi a jinými 

dematerializovanými cennými papíry dnes představuje moderní způsob obchodování 

na regulovaných kapitálových trzích. Akcie v listinné podobě jsou tak z regulovaných 

trhů prakticky vytlačeny. Tomu odpovídají i požadavky jednotlivých organizátorů 

regulovaných trhů (např. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.)69 na imobilizaci 

či zaknihování akcií emitentů, kteří chtějí vstoupit na tento trh. 

Autor práce zastává názor, že výše nastíněné způsoby obchodování cenných 

papírů existujících v zaknihované a imobilizované podobě jsou nezpochybnitelným 

a pozitivním výsledkem masivního vývoje kapitálových trhů zejména ve 20. století. 

Existence těchto mechanismů obchodování mnohanásobně zvýšila bezpečnost 

finančních prostředků, které investoři do cenných papírů vkládají, rovněž umožnila 

zefektivnění nakládání s cennými papíry a zvýšení transparentnosti všech prováděných 

obchodů. Jak možnost zaknihování, tak možnost imobilizace cenných papírů přinesly 

zvýšení transparentnosti akcionářských struktur emitentů figurujících na kapitálových 

trzích. Nicméně autor se domnívá, že i přes nesporná pozitiva, jež přináší existence 

akcií v nehmotné podobě a navzdory skutečnosti, že regulované trhy již s listinnými 

                                                      
69

 Dle čl. 7 odst. 2 Pravidel pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu RM-

SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.: „Jde-li o listinné investiční nástroje, je RM-S oprávněn 

odmítnout jejich přijetí tehdy, není-li emise imobilizována v evidenci, která umožňuje vypořádání 

obchodů uzavřených na regulovaném trhu RM-S v reálném čase.“ Dále viz např. Burzovní pravidla Burzy 

Cenných Papírů Praha, a.s., část III.: Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním trhu burzy, 

čl. 2, bod 5 písm. g. 



 

23 

 

akciemi neobchodují, není toto jednoznačným důvodem pro úplné zrušení listinných 

akcií, resp. listinných akcií na majitele. Důvody těchto závěrů budou blíže vyloženy 

v části 5.2 (a následující) této práce. 

 

3.5. Rozhodný den 

Právní úprava rozhodného dne byla do obchodního zákoníku včleněna již 

zmíněnou novelou z roku 1996 v reakci na praktické problémy vznikající v souvislosti 

s existencí zaknihovaných akcií. Původní znění ustanovení § 156b ObchZ se vztahovalo 

pouze na zaknihované akcie. Účelem tohoto ustanovení bylo usnadnit emitentovi 

zaknihované akcie určit, kdo je oprávněn vykonávat práva s touto akcií spojená. 

Potřeba této úpravy vyplývala z povahy vedení evidence u SCP, jelikož emitent takto 

při evidenci akcionářů třetí osobou neměl soustavný přehled o své momentální 

akcionářské struktuře a to zvláště vzhledem k rychlosti vypořádání jednotlivých 

převodů akcií v elektronické evidenci. K určení vlastníků akcií mu sloužil výpis 

z evidence. Pokud po vydání výpisu došlo ke změně vlastníka akcie, bylo velmi snadno 

možné, aby emitent umožnil výkon akcionářských práv osobě, která již není 

akcionářem (ale je uvedena ve výpisu z evidence).70 Tomuto se předcházelo 

pozastavením převodů akcií, jichž se výpis týkal, u SCP a to na žádost emitenta 

do doby, než měla být konkrétní práva spojená s akciemi uplatněna. Toto opatření však 

fakticky brzdilo řádný chod regulovaného trhu, jelikož až na několik dní zmrazovalo 

převody akcií. 

Tato úprava byla v roce 2009, v reakci na požadavky unijního práva, rozšířena též 

na akcie listinné.71  

                                                      
70

 ŠTENGLOVÁ, I., str. 519. In ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. 

2010. 
71

 Tato novela rovněž zasáhla úpravu ZPKT a odstranila možnost dát příkaz k zápisu pozastavení výkonu 

práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem dle ustanovení § 97 ZPKT emitentem, jelikož tohoto 

institutu se i přes úpravu rozhodného dne v některých případech dál užívalo. Blíže viz ČECH, P.: 

K hlavním posunům i úskalím novelizované právní úpravy rozhodného dne. Obchodněprávní revue 

12/2010, s. 356. 
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Obecně lze říci, že v zákonem stanovených případech je oprávněna vykonat práva 

spojená s vlastnictvím akcie (či jiného cenného papíru emitovaného akciovou 

společností) osoba, která byla k tomuto výkonu práv oprávněna k takzvanému 

rozhodnému dni. Takto bude osoba oprávněna i v případě, že dojde po rozhodném dni 

k převodu akcie (či samostatně převoditelných práv spojených s akcií). Pro společnost 

tak není tento následný převod relevantní.  

Pakliže společnost emitovala akcie na jméno, bude za osobu oprávněnou 

k výkonu práv k rozhodnému dni považována osoba v rozhodný den zapsaná 

v seznamu akcionářů vedeném povinně akciovou společností (případně zapsaná 

v evidenci zaknihovaných cenných papírů, pokud ta seznam akcionářů nahrazuje).  

V případě listinných akcií na majitele72 zákon stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku, že osobou oprávněnou k rozhodnému dni byla osoba, která akcii 

společnosti předloží při uplatnění svých práv. Bude tudíž na osobě, která byla 

oprávněna k rozhodnému dni právo vykonat, aby tuto skutečnost prokázala.73 

Obchodní zákoník stanoví rozhodný den v některých případech podrobněji, 

například rozhodný den pro uplatnění práva zúčastnit se valné hromady 

(ust. § 184 odst. 3 ObchZ) nebo pro uplatnění práva na výplatu dividendy 

(ust. § 178 odst. 10 a 11 ObchZ).74 

 

3.5.1. Rozhodný den k účasti na valné hromadě 

Ustanovení upravující rozhodný den k uplatnění nemajetkového práva zúčastnit 

se valné hromady bylo v posledních letech několikrát novelizováno. Do účinnosti 

novely z roku 200975 byla úprava obsažena v ustanovení § 184 odst. 2 ObchZ. 

                                                      
72

 U zaknihovaných akcií na majitele je k rozhodnému dni považován za oprávněnou osobu akcionář dle 

výpisu z emise, který si společnost vyžádá z evidence zaknihovaných cenných papírů. 
73

 ŠTENGLOVÁ, I., str. 520. In ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. 

2010. 
74

 Též pro uplatnění výměnného nebo přednostního práva z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů 

(ust. § 160 odst. 3 a 5 ObchZ), pro uplatnění přednostního práva upsat část nových akcií společnosti 

podle ust. § 204a ObchZ a pro uplatnění přednostních práv z opčního listu dle ust. § 217a ObchZ. 
75

 Zákon č. 420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 
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Pro společnosti se zaknihovanými akciemi bylo stanoveno, že stanovy či předcházející 

valná hromada (která však nesmí rozhodnout v rozporu se stanovami) mohly určit 

rozhodný den k účasti na valné hromadě, přičemž ten nemohl předcházet jejímu 

konání o více než sedm dní. Při absenci úpravy ze strany společnosti zákon stanovil 

rozhodným dnem sedmý den předcházející konání valné hromady.  

Již zmíněná novela z roku 2009 tuto úpravu konkretizovala a přesunula 

do odstavce třetího ustanovení § 184 ObchZ. Úprava rozhodného dne je rozšířena 

i na akciové společnosti, které vydaly akcie listinné (viz úvodní výklad rozhodného dne 

v části 3.5 této práce). Rozhodný den může společnost upravit rovněž stanovami 

či předcházejícím rozhodnutím valné hromady, avšak nesmí být stanoven na den 

předcházející konání valné hromady o více než 30 dní. Došlo tak k rozšíření lhůty 

z maximálně sedmi na maximálně třicet dní. Toto lze považovat za vstřícné řešení, 

zejména s ohledem na lhůty k vydávání výpisu z evidence zaknihovaných cenných 

papírů (viz dále). Zákon nově stanoví z výše popsaného pravidla výjimku a to 

pro kótované společnosti, pro něž odpadá možnost volby rozhodného dne a je jím 

napříště vždy sedmý den předcházející konání valné hromady.76 Toto rigidní určení 

rozhodného dne pramení z unijní legislativy. Ustanovení § 184 odst. 3 ObchZ rovněž 

stanoví, že společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady (jakož 

i náhradní valné hromady dle ust. § 185 odst. 3 ObchZ) opatřit z evidence 

zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni (jehož prostřednictvím 

bude identifikovat vlastníky zaknihovaných akcií). Není tedy třeba, aby společnost 

požádala o tento výpis již v rozhodný den. Zpravidla tak však učiní, jelikož, jak vyplývá 

z provozního řádu CDCP, vydání výpisu není promptní, v některých případech může 

trvat až pět dní, než bude výpis žadateli vydán.  

K 1. 1. 2012 byla úprava rozšířena též na společnosti, jež emitovaly zaknihované 

akcie, avšak tyto akcie nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu. Pokud 

stanovy těchto společností neurčí jinak, je rozhodným dnem rovněž sedmý den 

                                                      
76

 Toto ustanovení je kogentní, není tedy možné ho stanovami ani rozhodnutím valné hromady prolomit. 

Rovněž lze říci, že se toto pravidlo uplatní i navzdory úpravě ve stanovách či rozhodnutí valné hromady, 

které předcházelo novelizaci obchodního zákoníku. 
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předcházející konání valné hromady. Dle důvodové zprávy „není důvodu, aby zde byla 

odlišná úprava pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou kótované a pro akciové 

společnosti, jejichž akcie nejsou kótované.“77 

Autor práce upozorňuje na možné komplikace způsobené touto úpravou, 

na které poukazuje ve svém článku i P. Čech.78 Obchodní zákoník upustil od stanovení 

subsidiární úpravy rozhodného dne. Pokud tak akciové společnosti neupraví rozhodný 

den ve stanovách, či o něm nerozhodnou na předcházející valné hromadě, je nutné 

za rozhodný den považovat den konání valné hromady.  Pro společnost 

se zaknihovanými akciemi na majitele či na jméno (pokud seznam akcionářů nahrazuje 

evidence cenných papírů) ale toto pojetí znamená nemalé obtíže při identifikaci 

oprávněných osob, jelikož nelze obstarat zcela aktuální výpis z evidence zaknihovaných 

cenných papírů k okamžiku konání valné hromady (společnost by musela podstoupit 

riziko možných sporů ohledně platnosti usnesení valné hromady v případě, kdy by mezi 

obstaráním výpisu a konáním valné hromady došlo k převodu akcie na třetí osobu).   

V případě listinných akcií na majitele se, pakliže společnost rozhodný den 

upravila, uplatní vyvratitelná domněnka stanovená v ustanovení § 156b odst. 2 ObchZ. 

 

3.5.2. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu 

Dle ustanovení § 178 odst. 10 ObchZ je rozhodným dnem pro uplatnění práva 

na dividendu den konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla. Zde je 

tato úprava obligatorní, rozhodný den se tedy uplatní vždy. Zákon připouští, aby 

stanovy určily, že rozhodný den bude shodný s rozhodným dnem k účasti na valné 

hromadě o výplatě dividendy rozhodující. Takto je fakticky umožněno získat dividendu 

přímo těm, kteří o ní rozhodli.79 Valná hromada může rovněž určit rozhodným dnem 

                                                      
77

 Důvodová zpráva k zákonu č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. K bodu 47.  
78

 ČECH, P.: K hlavním posunům i úskalím novelizované právní úpravy rozhodného dne. Obchodněprávní 

revue 12/2010, s. 356. 
79

 Důvodová zpráva k zákonu č. 420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zvláštní část, k bodu 4. 
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jiný den, který však nesmí předcházet jejímu konání a zároveň nesmí následovat 

po splatnosti dividendy.  

Tato úprava byla shodně s obecnou úpravou rozhodného dne, o níž bylo 

pojednání výše, novelizována v roce 2009. Dříve se rozhodný den pro výplatu 

dividendy uplatnil pouze u akciových společností se zaknihovanými akciemi. 

I zde v souvislosti s touto novelizací vznikl problém s identifikací osoby 

oprávněné k výplatě dividendy. V případě listinných akcií na jméno společnost vyplatí 

dividendu jednoduše tomu akcionáři, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu 

akcionářů. Avšak v případě listinných akcií na majitele, kdy společnost nemá k dispozici 

žádný seznam, ani jinou evidenci, z níž by zjistila, kdo je, resp. byl v rozhodném dni 

akcionářem, nastává problém. I zde se uplatní vyvratitelná právní domněnka 

dle ustanovení § 156b odst. 2 ObchZ. Dividenda bude vyplacena osobě, která akcii 

předloží. Pokud má dojít k vyvrácení této právní domněnky je nutné, aby osoba 

oprávněná k rozhodnému dni k výplatě dividendy tuto domněnku vyvrátila ještě 

před zánikem závazku společnosti splněním, tedy před vyplacením dividendy.80 

Nejjednodušším způsobem vyvrácení domněnky pro toho, kdo byl vlastníkem akcie 

k rozhodnému dni, bude prokázání účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy 

rozhodla (pakliže není přijata odlišná úprava rozhodného dne ve stanovách). Účast 

takto bude spolehlivě prokázána podpisem v presenční listině pořízené na valné 

hromadě. Dále lze domněnku vyvrátit kupříkladu prokázáním, že akcie pro akcionáře 

byla k rozhodnému dni uložena. Později (tedy po zániku závazku společnosti splněním) 

se může oprávněný obrátit už jen na osobu, které takto byla dividenda neoprávněně 

vyplacena a to z titulu bezdůvodného obohacení.  

Lze se domnívat, že současný stav úpravy rozhodného dne není příliš uspokojivý. 

Ačkoli zákonodárce čerpal z úpravy obsažené ve směrnici,81 rozsah její působnosti nad 

její rámec překročil, když ji vztáhl na akcie kótované i nekótované. Jelikož kótované 

                                                      
80

 Tamtéž. 
81

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES, ze dne 11. 7. 2007, o výkonu některých práv 

akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, ve znění pozdějších předpisů. 
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listinné akcie jsou povinně imobilizovány,82 je jejich režim prakticky srovnatelný 

se zaknihovanými akciemi. Kdežto u nekótovaných listinných akcií není možné změny 

jejich vlastníků jakkoli omezit. Nelze tedy garantovat totožnost osoby oprávněné 

k rozhodnému dni a osoby prokazující se k výplatě dividendy při její splatnosti 

předložením listinné akcie na majitele. 

Rovněž v této souvislosti může nastat problém, popsaný již v předcházejícím 

bodě práce. Konkrétně emitovala - li společnost zaknihované akcie (na majitele či 

na jméno, o nichž nevede seznam akcionářů, jelikož ten je nahrazen evidencí 

zaknihovaných cenných papírů) a zároveň nevyužije - li dispozitivní úpravy rozhodného 

dne ve stanovách dle ustanovení § 178 odst. 10 věty druhé ObchZ. Rozhodným dnem 

takto bude den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Této 

akciové společnosti může vzniknout problém s identifikací osoby oprávněné k výplatě 

dividendy, pakliže již nebude výpis z evidence vzhledem k mezitimnímu převodu akcie 

na třetí osobu aktuální. Společnost by tak mohla vyplatit dividendu osobě, která nebyla 

k rozhodnému dni k její výplatě oprávněná.83 V tomto lze spatřovat nedůslednost 

zákonodárce a zbytečnou snahu o přísnější regulaci při transpozici zmíněné unijní 

legislativy. 

 

3.6. Identifikace akcionářů při vzniku víceosobní akciové společnosti 

V případě, kdy je zakládána akciová společnost s více akcionáři, je anonymita 

těchto akcionářů prolomena k okamžiku vzniku společnosti. 

Obchodní zákoník v ustanovení § 38i odst. 1 písm. a) ObchZ stanoví, že do sbírky 

listin se povinně ukládá mimo jiné zakladatelská smlouva a stejnopis notářského zápisu 

obsahující usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti. Z těchto dokumentů 

lze zjistit údaje týkající se upisovatelů akcií. 
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 K výkladu imobilizace cenných papírů viz část 3.4 práce. 
83

 ŠTENGLOVÁ, I., str. 590. In ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. 

2010. 
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Pakliže akcie nebyly po tomto upsání akcionáři převedeny na třetí osoby, je 

možné dle výše uvedených listin identifikovat jednotlivé akcionáře společnosti.84 

Fakticky však tato možnost přichází v úvahu zřídka. Z povahy akcie jako investičního 

cenného papíru (převáděného mnohdy ze spekulačních důvodů) dochází k převodům 

akcií obvykle velmi často. Údaj o vlastníku akcie k okamžiku vzniku společnosti se tak 

může stát poměrně rychle obsolentním. 

 

3.7. Odtajnění jediného akcionáře společnosti 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, akciová společnost jako jediná obchodní 

společnost v českém právu nemá povinnost zveřejňovat jména svých společníků 

v obchodním rejstříku. Z této anonymity, kterou akciová společnost svým akcionářům 

nabízí vůči třetím osobám, přestavuje výjimku povinné odtajnění akcionáře 

v okamžiku, kdy se stanem jediným akcionářem akciové společnosti.  

Povinnost identifikace jediného akcionáře byla zavedena již několikrát zmíněnou 

novelou z roku 1996. Dnes je tato povinnost promítnuta v ustanovení 

§ 36 písm. d) ObchZ, které stanoví povinný zápis jména a bydliště nebo firmy a sídla 

jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Tudíž v případě, kdy akciovou 

společnost zakládá jedna osoba85 nebo v případě, kdy po vzniku společnosti získá 

veškeré emitované akcie společnosti jeden akcionář, lze kdokoli nahlédnout 

do obchodního rejstříku a zjistit identitu tohoto jediného akcionáře. Tato takzvaná 

registrační povinnost dopadá jak na společnosti kótované, tak na společnosti, jejichž 

akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu. 

Oprávněnou osobou k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je akciová 

společnost dle ustanovení § 31 odst. 1 ObchZ. Zákon však připouští, pokud osoba 

k podání návrhu oprávněná tak neučiní (představenstvo akciové společnosti bude 
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 Rejstříkové soudy vedou Sbírku listin, jež je veřejnosti bezplatně dostupná. 
85

 A to jak právnická, tak od 1. 1. 2012 též osoba fyzická. 
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nečinné), aby návrh na zápis podala osoba, která na tomto zápisu doloží právní 

zájem.86 Touto osobou může být právě sám jediný akcionář společnosti. 

Pokud společnost vydala akcie na jméno, pak představenstvo pro účely plnění 

této povinnosti zjistí nabytí akcií jediným akcionářem ze seznamu akcionářů, který 

povinně vede.  

V souvislosti s plněním této zákonné povinnosti však nastává problém zejména 

u společnosti, která emitovala listinné akcie na majitele, které nejsou kótovány.87 

Akcionáři není uložena povinnost informovat společnost o tom, že nabyl veškeré 

emitované akcie společnosti. Společnost tak fakticky může zjistit, že akcie jsou v rukou 

jedné osoby až na nejbližší konané valné hromadě. Do té doby není schopna registrační 

povinnost splnit.88 

Ani v případě zaknihovaných akcií na majitele (či zaknihovaných akcií na jméno, 

pokud seznam akcionářů dle stanov nahrazuje evidence cenných papírů, nebo 

imobilizovaných akcií) není plnění registrační povinnosti ze strany společnosti zcela 

bez problémů. Společnost zpravidla nebude, z důvodů administrativních a finančních, 

pravidelně žádat o výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů. Učiní tak 

nejspíše až v souvislosti s konáním valné hromady pro účely určení oprávněných osob 

k účasti na této valné hromadě. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že po společnosti 

nelze rozumně požadovat, aby sama z vlastní iniciativy pravidelně žádala o nový výpis 

jen proto, aby dostála případně vzniklé registrační povinnosti. Pakliže společnost zjistí 

před konáním valné hromady, že jí tato povinnost již vznikla, lze považovat 

za dostačující, když svou povinnost splní až k tomuto okamžiku. 

Výše uvedené potíže vznikající společnostem v souvislosti s plněním jejich 

registrační povinnosti, by bylo možné zřejmě eliminovat zavedením povinné 
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 Pokud zároveň doloží potřebné listiny – šlo by nejspíše smlouvu o převodu akcií, o výpis 

z majetkového účtu evidence zaknihovaných cenných papírů či potvrzení o úschově akcií, z nichž 

by vyplývalo, že je vlastníkem všech akcií emitenta. 
87

 V případě kótovaných akcií na majitele popsaný takovýto problém nevzniká, jelikož tyto akcie jsou 

imobilizovány a vedeny v samostatné evidenci cenných papírů, z níž může emitent získat výpis. 
88

 Nicméně je nutné podotknout, že za nesplnění této povinnosti nehrozí společnosti prakticky žádné 

sankce. Možná škoda způsobené nesplněním povinnosti akcionáři zcela logicky nemůže vzniknout, pokus 

sám akcionář o nabytí všech akcií společnost neinformoval. 
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oznamovací povinnosti akcionáře o nabytí všech akcií, jejíž nesplnění by bylo 

přiměřeně sankciováno,89 musí však jít o sankci přiměřenou (nelze považovat 

kupříkladu ztrátu hlasovacích práv). 

 

3.8. Identifikace akcionářů u společností s kótovanými akciemi 

Obecně lze říci, že pokud byly akcie společnosti přijaty k obchodování 

na regulovaném trhu, pak tato skutečnost s sebou přináší jak pro společnost 

samotnou, tak pro její akcionáře řadu zvláštních povinností (nad rámec povinností 

stanovených pro všechny akciové společnosti obchodním zákoníkem). Můžeme hovořit 

o širokém okruhu informačních povinností či povinností rovného zacházení, jejichž 

cílem je zvýšení transparentnosti regulovaných trhů s cennými papíry a vytvoření 

spravedlivých výchozích podmínek pro všechny účastníky těchto trhů, zvláště pak 

pro investory. 

Jak bylo shora naznačeno, vedle povinností, které jsou ve spojení s kótovanými 

akciemi kladeny na akciové společnosti, zákon ukládá některé povinnosti 

též samotným akcionářům. Nejvýznamnějšími povinnostmi akcionáře jsou oznamovací 

povinnost a povinnost učinit nabídku převzetí v případě, kdy akcionář získá rozhodný 

podíl na hlasovacích právech společnosti.90  

Z důvodu výrazného zásahu do anonymity akcionáře, který představuje 

oznamovací povinnost, bude nyní o této povinnosti detailněji pojednáno. 

 

3.8.1. Oznamovací povinnost akcionáře v kótovaných společnostech 

Oznamovací povinnost spočívá v povinnosti akcionáře oznámit získání 

či překročení zákonných hlasovacích podílů v akciové společnosti se sídlem v České 
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 ČERNÁ, S.: Lze zjistit, kdo je akcionářem. Daňová a hospodářská kartotéka, 1999, č. 7, str. 78. 
90

 Úprava nabídek převzetí je upravena v zákoně č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nutné poznamenat, že i v případě, 

kdy akcionář nabývá v souladu s tímto zákonem rozhodný podíl ve společnosti a je tak povinen učinit 

nabídku převzetí svým jménem (resp. pod svou firmou), dochází k jeho odtajnění. Identifikace 

navrhovatele je totiž součástí nabídkového dokumentu, který je základním dokumentem v procesu 

nabídky převzetí. 
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republice, jejíž akcie jsou kótovány. Tato povinnost byla do českého právního řádu 

včleněna po vzoru evropského práva91 novelou obchodního zákoníku z roku 1996. 

Účelem této povinnosti je dle směrnice posílení ochrany investorů a jejich důvěry 

v regulované trhy cenných papírů, čímž má být následně dosaženo řádného fungování 

a rozvoje těchto trhů.  „Značný může být tento význam zejména tehdy, jestliže jsou 

všechny nebo většina ostatních akcií diversifikovány mezi drobné akcionáře, kteří mají 

malý zájem o výkon hlasovacího práva. Potom může i akcionář s poměrně nízkým 

podílem na hlasovacích právech významně ovlivňovat rozhodování na valné hromadě. 

Proto obchodní zákoník stanoví akcionáři nebo akcionářům, kteří dosáhnou 

stanoveného podílu na hlasovacích právech, popřípadě, jejichž podíl se v určeném 

rozsahu zvýší, či sníží, oznamovací povinnost.“92 Z hlediska ochrany drobných akcionářů 

před zneužitím i malého počtu hlasovacích práv jiným akcionářem a z hlediska 

veřejného zájmu celé Evropské Unie na rozvoji evropského kapitálového trhu lze 

považovat zakotvení této právní úpravy do právního řádu za pozitivní. Nicméně 

oznamovací povinnost rovněž přináší velký posun v odtajňování akcionářské struktury 

v českých kótovaných společnostech. Nelze však tuto úpravu z tohoto důvodu zcela 

odsoudit. Akcionáři, který by nechtěl zveřejnit svou identitu, zůstává v právním řádu 

možnost skrýt svou identitu prostřednictvím listinných akcií na majitele (avšak za cenu 

odchodu z trhu). 

Současná úprava oznamovací povinnosti je obsažena v ustanoveních § 122 a násl. 

ZPKT. Úprava v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu od 1. 5. 2004 nahradila dřívější 

úpravu zakotvenou v ustanovení § 183d ObchZ. 
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 Směrnice Rady č. 88/627/EHS, ze dne 12. 12. 1988, o zveřejňování informací o nabytí nebo pozbytí 

podstatného podílu v kótované společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jíž nahradila (a učinila tak 

úpravu oznamovací povinnosti širší preciznější) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, 

ze dne 15. 12. 2004, o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, 

jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, 

ve znění pozdějších předpisů. Tzv. transparenční směrnice, čl. 89 a následující. 
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 ČECH, P., str. 379. In DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH., P.: Akciové společnosti. 2012. 
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Aktuální znění ustanovení § 122 odst. 1 ZPKT ukládá osobě (akcionáři),93 který 

dosáhne či překročí (a to jak směrem nahoru, tak i dolů) stanovené hranice (od 3 % 

pro společnosti se základním kapitálem ve výši alespoň 100 000 000 Kč, jinak v rozmezí 

5 - 75 %) představující podíl na všech hlasovacích právech v akciové společnosti, jejíž 

akcie jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu v České republice nebo Evropské 

unii, oznámit tuto skutečnost emitentovi, tedy akciové společnosti a rovněž ČNB. 

Ustanovení § 122 odst. 2 ZPKT detailněji určuje, která hlasovací práva 

se pro účely výše popsané povinnosti započítávají k tíži povinného akcionáře. Toto 

ustanovení je v zákonné úpravě obsaženo nad rámec požadavků dnes účinné 

transparenční směrnice; například jestliže podíl na hlasovacích právech nabude osoba 

jednající ve shodě s osobou povinnou (dle ustanovení § 122 odst. 1 ZPKT), jejich podíly 

na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají. Oznamovací 

povinnost pak mají osoby obě. Rovněž je nutné započíst kupříkladu hlasovací práva 

vyplývající z již vydaných akcií, které může akcionář vlastnící určitý finanční nástroj 

(např. opční list), s nímž je spojeno právo na takové nabytí, na základě jednostranného 

projevu vůle nabýt. 

Zákon oznamovací povinnost dále zpřesňuje, když stanoví lhůtu čtyř pracovních 

dnů poté, co se povinný dozví nebo mohl dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik 

oznamovací povinnosti, k oznámení této skutečnosti.94 Zákon rovněž výslovně stanoví, 

že oznamovací povinnost vznikne bez ohledu na to, že hlasovací právo nelze vykonat 

                                                      
93

 Oznamovací povinnost se, v souladu s ust. § 122 odst. 15 ZPKT, vztahuje i na společnost samotnou 

při nabývání vlastních akcií nebo společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu 

poprvé. Oznamovací povinnost se vztahuje rovněž na zvýšení či snížení podílu na hlasovacích právech 

v důsledku zvýšení či snížení základního kapitálu dle ust. § 122 odst. 7 ZPKT. 
94

 K tomuto blíže viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ze dne 19. 9. 2007, sp.zn. 29 Odo 1665/2005: 

„Z toho, že podle § 183d odst. 2 ObchZ oznamovací povinnost je splněna, je-li ve stanovené lhůtě 

písemné oznámení odesláno, ale též z toho, že zákaz výkonu hlasovacích práv se podle téhož ustanovení, 

jakož i podle § 186c odst. 2 písm. e) ObchZ, uplatní, jen je-li oznamovatel v prodlení, Nejvyšší soud 

dovozuje, že povinná osoba se (vzdor předchozímu prodlení) zprostí oznamovací povinnosti, jakmile 

odešle zákonem stanovené oznámení předepsaným adresátům. Jelikož zákonná sankce působí jen 

po dobu prodlení, splní-li oznamovatel povinnost opožděně, zaniknou účinky této sankce v okamžiku 

jejího dodatečného splnění. (…) Uvedené důsledky se však mohou uplatnit zásadně jen za předpokladu, 

že oznámení obsahuje veškeré nezbytné údaje uvedené v § 183d odst. 3 ObchZ, a že údaje uvedené 

v oznámení jsou pravdivé a úplné.“ 
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z důvodů stanovených zákonem, stanovami nebo na základě rozhodnutí státního 

orgánu. 

Důležitost, která je plnění této oznamovací povinnosti přikládána, se promítá 

do sankčního ustanovení § 122 odst. 5 ZPKT. Tento odstavec stanoví, že v případě, 

kdy akcionář svou oznamovací povinnosti nesplní (to platí i pokud povinnost nesplní 

osoba, jejíž hlasovací práva se pro účely plnění této povinnosti akcionáři přičítají), 

nabytí či zvýšení účasti ve společnosti je sice platné, avšak akcionář není v rozsahu 

takto nabyté účasti oprávněn vykonávat hlasovací práva.95 Jelikož právě 

prostřednictvím hlasovacích práv může akcionář vyjadřovat svou vůli na valné 

hromadě, nejvyšším orgánu akciové společnosti, pak pozastavení výkonu těchto práv je 

jednou z nejtvrdších sankcí, které mohou akcionáře postihnout. Akcionář by tak měl 

být motivován tuto svou povinnost neodkladně splnit. 

Oznámení o nabytí nebo zcizení účasti na společnosti musí obsahovat přesnou 

identifikaci oznamovatele (tedy akcionáře), konkrétně firmu nebo název a sídlo 

a identifikační číslo, bylo - li přiděleno, (u právnických osob) nebo jméno a příjmení, 

datum narození, adresu bydliště (u fyzických osob), případně též firmu a místo 

podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno (pokud je fyzická osoba zapsána 

v obchodním rejstříku), dále identifikaci akciové společnosti, v níž akcionář nabyl nebo 

zcizil účast podléhající oznamovací povinnosti, výši jeho podílu na hlasovacích právech 

s uvedením hranice, které dosáhl nebo kterou překročil, jakož i den, kdy stanoveného 

podílu na hlasovacích právech dosáhl nebo ho překročil nebo kdy jeho podíl 

na hlasovacích právech poklesl pod stanovenou hranici.  

Z tohoto vyplývá, že akcionář, který svou povinnost plní, je plně identifikován 

a jeho totožnost je následně odtajněna široké veřejnosti, nikoli pouze ostatním 

akcionářům. Dříve byla publicita těchto oznamovaných skutečností zajišťována 

                                                      
95

 Porušení oznamovací povinnosti však může mít pro akcionáře i veřejnoprávní důsledky. ČNB je 

v souladu s ust. § 7a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna uložit v případě nesplnění povinnosti opatření 

k nápravě nebo pokutu. 
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prostřednictvím SCP, dnes ji v souladu s unijním právem zajišťuje ČNB.96 Tomu 

odpovídá povinnost akcionáře oznamovat (v souladu s ustanovením § 122 ZPKT) České 

národní bance. 

Výjimky z oznamovací povinnosti, například pro ovládanou osobu, za níž 

oznamovací povinnost splnila osoba ovládající, jsou stanoveny v ustanovení 

§ 122a ZPKT. 

V současnosti je již připraven návrh směrnice novelizující transparenční směrnici, 

který se dotkne rovněž oznamovací povinnosti akcionáře.97 Dle návrhu se pro účely 

plnění oznamovací povinnosti akcionáře započítají do podílu na hlasovacích právech 

ve společnosti i hlasovací práva vyplývající z finančních nástrojů (převoditelné cenné 

papíry, opce, futures nebo swapy), které ke dni splatnosti opravňují jejich držitele 

bezpodmínečně nabýt již vydané akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva.98 

 

4. Zvláštní úprava akciových společností ve speciálních zákonech 

 

4.1. Akciové společnosti působící na finančním trhu 

Volba formy a podoby akcií je v souladu s obchodním zákoníkem zcela v rukou 

akciové společnosti. Nicméně, existují výjimky, jež stanoví zvláštní zákony. Obligatorní 

forma akcií se uplatňuje zejména u společností působících na finančním trhu. Potřeba 

této regulace je odůvodněna zájmem na vyšší míře transparentnosti těchto 

společností, jelikož ty jsou zpravidla oprávněny nakládat s prostředky klientů z řad 

veřejnosti nebo s veřejnými prostředky. 

                                                      
96

 Ta je povinna veškeré informace zveřejnit v zákonné lhůtě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Rovněž zajišťuje informování veřejnosti v členských státech Evropské Unie, pakliže dotčené akcie jsou 

obchodovány i v těchto státech. 
97

 Blíže k nové úpravě viz BUJŇÁKOVÁ, M.: Co přináší revize transparenční směrnice?, Obchodněprávní 

revue 3/2012, s. 80. 
98

 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, KOM (2011) 683, kterou se mění směrnice 

2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž 

cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES. Bod 8, 

změna článku 13 směrnice. 
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Obligatorní zaknihování či forma akcií na jméno též usnadňují dohled ČNB nad 

činnostmi jednotlivých akciových společností. V následující části práce je uvedeno 

pro ilustraci několik příkladů akciových společností, v nichž je forma či podoba akcií 

regulována.99 

 

4.1.1. Penzijní fond 

Dle ustanovení § 4 odst. 2 PenzPřipZ je penzijní fond, akciová společnost 

sesídlem v České republice provozující penzijní připojištění, oprávněn vydávat pouze 

akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno.100 Penzijní fond tedy nemůže vydávat 

akcie na majitele, čímž je prakticky zajištěna jeho transparentnost odůvodněná 

veřejným zájmem.101 Penzijní fond nemůže být založen a ani jeho základní kapitál 

nemůže být zvyšován veřejnou nabídkou akcií.  

Zákon pamatuje i na převody akcií penzijního fondu. Ustanovení 

§ 4 odst. 6 PenzPřipZ stanoví nabyvateli nebo upisovateli povinnost, jde - li o převod 

akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu 

nebo nabídku k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního 

                                                      
99

 Vedle právních předpisů, o nichž je v této kapitole blíže pojednáno, lze dále zmínit například ust. § 20 

zákona č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který 

stanoví, že autorizovaná společnost, která je na základě jí udělené autorizace oprávněna zajišťovat 

sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, smí vydávat pouze kmenové 

akcie, a to pouze jako akcie zaknihované znějící na jméno. Rovněž ust. § 6 odst. 5 zákona č. 277/2009 

Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro tuzemské pojišťovny nebo tuzemské 

zajišťovny založené jako akciová společnost povinnost vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, 

pouze v zaknihované podobě. Ust. § 24 a násl. tohoto zákona pak stanoví obdobně jako u investiční 

společnosti, která je dále rozebrána, povinnosti vyplývající ze změn v účastech v tuzemské pojišťovně. 
100

 Na základě nového zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, musí být stávající 

penzijní fondy nejpozději k 1. 1. 2013 transformovány na penzijní společnosti řídící se tímto zákonem. 

Tento zákon v ust. § 31 odst. 1 písm. a stanoví jako podmínku k získání povolení ze strany ČNB k činnosti 

penzijní společnosti, aby společnost doložila, že vydává listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie. 

Oproti původní úpravě penzijních fondů je tak penzijní společnost oprávněna vydat akcie na majitele, 

avšak pouze v zaknihované podobě, kde identita akcionářů lze zjistit z evidence investičních nástrojů. 
101

 Zároveň zákon omezuje možnost nabývat akcie penzijního fondu bankou, která pro penzijní fond 

vykonává funkci depozitáře, jakož i právnickou osobou, v níž má depozitář přímý nebo nepřímý podíl na 

základním kapitálu přesahující 10 %. Akcie penzijního fondu nesmí nabývat rovněž zdravotní pojišťovna. 

Tímto je zamezeno možnému střetu zájmů (zejména v případě banky jako depozitáře, která vykonává 

kontrolu nad činností penzijního fondu). 
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fondu, žádat o předchozí souhlas ČNB. Akcionář, který nabude akcie bez tohoto 

souhlasu ČNB,102 se nesmí účastnit a hlasovat na valné hromadě, požádat o svolání 

mimořádné valné hromady, ani podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení 

valné hromady. Toto ustanovení tak umožňuje ČNB jako orgánu dohledu, v situaci, kdy 

má jakékoli pochybnosti o budoucím nabyvateli či upisovateli, převodu zamezit. 

 

4.1.2. Investiční společnost 

Zákon o kolektivním investování stanoví pro investiční společnosti v ustanovení 

§ 60 odst. 1 písm. a ZKI jako předpoklad pro vydání povolení ze strany ČNB vedle 

dalších požadavků též obligatorní formu akcií na jméno.  

Zároveň zákon upravuje, z důvodu ochrany zájmů podílníků fondu (podílového, 

případně investičního), jejichž majetek je investiční společností obhospodařován 

na základě smlouvy o obhospodařování, nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované 

účasti na investiční společnosti (ustanovení § 71 a násl. ZKI).103 K nabytí kvalifikované 

účasti (tedy nabytí přímého nebo nepřímého podílu v rozsahu alespoň 10 % 

na základním kapitálu nebo hlasovacích právech investiční společnosti nebo v rozsahu, 

který umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení), nebo ke zvýšení (tak, 

že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %) či snížení kvalifikované účasti, jakož 

i k tomu, aby se stal ovládající osobu investiční společnost, musí budoucí nabyvatel 

akcií získat souhlas ČNB. Při určování podílu na hlasovacích právech se zde užije 

zápočet některých dalších hlasovacích práv shodně jako je tomu při vzniku oznamovací 

povinnosti akcionáře dle ustanovení § 122 odst. 2 ZPKT. 

Shodně s úpravou penzijních fondů, i zde zákon sankcionuje absenci předchozího 

souhlasu ČNB ztrátou možnosti vykonávat hlasovací práva spojená s takto nabytými 

akciemi, nadto nesmí nabyvatel uplatňovat vliv na řízení investiční společnosti, který 

nabytím těchto akcií získal. Vedle této sankce nabyvateli zůstává povinnost požádat 

                                                      
102

 Neuplatní-li se právní fikce schválení převodu v případě nečinnosti ČNB více jak 30 dnů ode dne 

doručení žádosti. 
103

 Tato ustanovení se uplatní i v případě kvalifikované účasti na investičním fondu. 
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o udělení souhlasu ze strany ČNB, nicméně platnost převodu není dotčena. Je však 

nutné získat souhlas ČNB dodatečně.104 

V žádosti o souhlas musí být mimo jiné uvedeny identifikační údaje osoby nebo 

osob hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo 

ji ovládnout. Ustanovení § 71b odst. 6 ZKI stanoví podmínky, které musí osoby 

splňovat, aby mohly nabýt kvalifikovanou účast v investiční společnosti. Musí jít 

zejména o osoby důvěryhodné, jejich finanční zdroje musí mít dohledatelný původ 

a být nezávadné. Dále v případě, že tyto osoby (žadatelé) zahrnou investiční společnost 

do konsolidačního celku, musí i ten být dostatečně transparentní. Důležitou 

podmínkou je absence pochybností o možném porušení zákona upravujícího opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon o praní 

špinavých peněz) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované 

účasti investiční společnosti nebo jejím ovládnutím. Zákon tak dává, vzhledem k tomu, 

že výše uvedené podmínky jsou formulovány poměrně obecně, ČNB do rukou širokou 

rozhodovací volnost, zda souhlas udělí či nikoli. Z důvodu velmi žádoucí ochrany 

podílníků (zejména pokud jimi může být široká veřejnost) si tak lze představit 

odmítnutí udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti 

v případě, kdy by nabyvatelem měla být akciová společnost s netransparentní 

vlastnickou strukturou. 

 

4.1.3. Akciové společnosti upravené v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu 

  

4.1.3.1. Obchodník s cennými papíry 

Pro akciovou společnost - obchodníka s cennými papíry,105 kterým může být 

i banka, stanoví zákon (ust. § 6 odst. 1 písm. a ZPKT) možnost emitovat pouze listinné 

akcie na jméno nebo akcie zaknihované. Pokud by akciová společnost tento požadavek 

                                                      
104

 Zákon rovněž stanoví za porušení povinnosti získat předchozí souhlas ČNB k nabytí kvalifikované 

účasti na investiční společnosti dle ust. § 127 ZKI, resp. § 128 ZKI (v případě přestupku fyzické osoby) 

pokutu až ve výši 10 000 000 Kč. 
105

 Dle ust. § 5 ZPKT je jím právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení ČNB 

k činnosti obchodníka s cennými papíry. 



 

39 

 

nesplnila, bylo by to důvodem neudělení povolení ČNB k činnosti obchodníka 

s cennými papíry. Pro zajištění transparentnosti obchodníka s cennými papíry zákon 

dále požaduje zejména důvěryhodnost akciové společnosti, průhledný a nezávadný 

původ jejího počátečního kapitálu včetně základního kapitálu. Úzké propojení akciové 

společnosti s jinou osobou nesmí bránit účinnému výkonu dohledu nad ní. 106 

Úprava nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi 

s cennými papíry a jeho ovládnutí obsažená v ustanoveních § 10b a násl. ZPKT je 

s drobnými odlišnostmi shodná s úpravou v zákoně o kolektivním investování týkající 

se investičních společností. 

 

4.1.3.2. Organizátor regulovaného trhu, centrální depozitář 

Organizátor regulovaného trhu jako právnická osoba organizující regulovaný trh 

na základě povolení ČNB, je-li akciovou společností, vydává pouze listinné akcie na 

jméno nebo zaknihované akcie v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) ZPKT. 

Centrální depozitář je právnickou osobou, která vede centrální evidenci cenných 

papírů v České republice a vykonává též některé další činnosti stanovené v ustanovení 

§ 100 ZPKT. Ustanovení § 103 odst. 2 písm. a) ZPKT stanoví jako podmínku k udělení 

povolení k činnosti centrálního depozitáře ze strany ČNB, pakliže žadatel o povolení 

k činnosti je akciovou společností se sídlem v České republice, omezení vydání akcií 

pouze na listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie. Zároveň zákon zakazuje 

centrálnímu depozitáři emitovat prioritní akcie.107 K převodu akcií centrálního 

depozitáře zákon vyžaduje předchozí souhlas představenstva. 

 

 

                                                      
106

 Dle ust. § 6 odst. 1 písm. i) věta za středníkem ZPKT: „Při úzkém propojení s osobou, která má sídlo 

nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového 

státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad 

obchodníkem s cennými papíry“. Na základě tohoto ustanovení by tak ČNB pravděpodobně neudělila 

souhlas například akciové společnosti, jež by byla úzce propojena s „off-shore“ společností. 
107

 Srovnej ust. § 159 ObchZ. 
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4.1.4. Banka 

 

4.1.4.1. Akcie banky, nabytí a zvýšení kvalifikované účasti na bance  

Zákon o bankách stanoví v ustanovení § 20 odst. 1 BankZ pro vydávání akcií 

banky, s nimiž je spojeno hlasovací právo, obligatorní zaknihování. Na rozdíl od úpravy 

centrálního depozitáře či obchodníka s cennými papíry není banka oprávněna emitovat 

ani listinné akcie na jméno. Odlišně od úpravy centrálního depozitáře, je banka 

oprávněna emitovat prioritní akcie. S těmito akciemi však v žádném případě nemůže 

být spojeno hlasovací právo. 

Jak upozorňuje komentář,108 zákonodárce při stanovení obligatorní zaknihované 

podoby, aniž by zároveň umožnil emitování listinných akcií na jméno, jejichž jednotliví 

majitelé by byli dohledatelní v seznamu akcionářů vedeném povinně společností, 

pravděpodobně nepovažoval seznam akcionářů vedený bankou za příliš důvěryhodný 

zdroj zjištění akcionářské struktury, a proto stanovil požadavek přísnější a rovněž 

finančně a technicky nákladnější.  

Nicméně jak komentář dále podotýká, a s tímto závěrem nelze než souhlasit, ani 

zaknihování není jednoznačně důvěryhodným řešením. ČNB má takto možnost zjistit 

informace pouze o takzvaných formálních akcionářích zapsaných v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů, skutečné majitele (ekonomické vlastníky) akcií tímto 

způsobem zjistit nemusí.109„Akcionářem uvedeným ve výpisu z evidence emise může 

být společnost s akciemi na majitele, případně obdobně netransparentní zahraniční 

společnost. Právě proto je však velmi pravděpodobné, že ČNB neudělí souhlas s nabytím 

kvalifikované účasti, pokud by existovalo vysoké riziko netransparentních převodů 

účasti na akcionáře banky.“110 

Ustanovení § 20 odst. 3 a násl. BankZ upravují nabytí a zvýšení kvalifikované 

účasti na bance. I zde je právní úprava velmi podobná již zmiňovaným ustanovením 

                                                      
108

 PIHERA,V., s. 188. In PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P.: Zákon o bankách. Komentář. 2011. 
109

 O problematičnosti získání informací o skutečném majiteli (vlastníku) akcií blíže viz kapitola 5.2 této 

práce. 
110

 Zdroj citace viz poznámka č. 108. 
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týkajícím se investiční společnosti (též například u obchodníka s cennými papíry). 

K nabytí kvalifikované účasti,111 nebo ke zvýšení (tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 

30 % nebo 50 %) či snížení kvalifikované účasti, jakož i k tomu, aby se stal ovládající 

osobou banky, musí budoucí nabyvatel akcií banky obdržet předchozí souhlas ČNB. 

Náležitosti žádosti o souhlas, jakož i podmínky zkoumané při posuzování žádosti jsou 

shodné s úpravou v zákoně o kolektivním investování a lze tedy odkázat na shora 

provedený výklad.  

Zákon rovněž shodně sankcionuje absenci předchozího souhlasu ČNB 

pozastavením výkonu akcionářských práv nabyvatele. Je však nutné upozornit, 

že ve všech případech (tedy i výše popsaných sankcí dle jiných zákonů) jde pouze 

o dočasné pozastavení výkonu akcionářských práv. Pakliže akcionář obdrží dodatečný 

souhlas ČNB, jeho práva se zcela obnoví do původního rozsahu. Do této doby se však 

ostatním akcionářů o podíl sankcionovaného akcionáře nezvyšuje podíl na hlasovacích 

právech v bance. 

Nad výše uvedené je ČNB (dle ustanovení § 20a odst. 1 BankZ) oprávněna 

pozastavit majiteli akcií, který má sám nebo jednáním ve shodě s jinou osobou 

kvalifikovanou účast na bance, výkon akcionářských práv účastnit se a hlasovat 

na valné hromadě a požadovat o svolání mimořádné valné hromady jestliže ČNB zjistí, 

že působení osoby nebo osob s kvalifikovanou účastí na bance je na újmu řádnému 

a obezřetnému podnikání banky, popřípadě lze takové působení důvodně očekávat. 

Takto může ČNB rovněž pozastavit účinnost ovládací smlouvy. Lze si představit 

konkrétní situaci, kdy ČNB vydá takovéto rozhodnutí v případě zvyšující 

se netransparentností osob s kvalifikovanou účastí na bance. Pokud by se například 

stala ovládající osobou banky akciová společnost s jediným akcionářem, jímž by byla 

netransparentní akciová společnost (s listinnými akciemi na majitele), pak lze 

považovat obavy ze strany ČNB ohledně řádného a obezřetného podnikání banky 

za opodstatněné, takový akcionář by byl považován za nevhodného 

a nedůvěryhodného k výkonu hlasovacích práv na bance. 

                                                      
111

 Ust. § 17a odst. 3 BankZ. V zákoně je upravena (v ust. § 17a odst. 4 BankZ) rovněž úprava obsažená 

i v ust. § 122 ZPKT ohledně započítávání podílů na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech. 
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4.1.4.2. Identifikace akcionářů před konání valné hromady banky 

Ustanovení § 20a odst. 3 BankZ ukládá bance jako podmínku ke konání valné 

hromady předložit ČNB výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky,112 

pořízený ke dni, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady. Nejpozději šest 

dní před konáním valné hromady banky musí mít tento výpis ČNB k dispozici. ČNB 

následně seznam akcionářů schválí, nebo označí ty akcionáře, kterým byla již dříve 

pozastavena jejich akcionářská práva, ty, se kterými se vede správní řízení 

o pozastavení akcionářských práv, nebo u kterých nově shledala důvod pro pozastavení 

akcionářských práv.113 Následně výpis, spolu se svým písemným vyjádřením, vrátí 

bance. Nejen výkon hlasovacích práv, ale rovnou samotná účast na valné hromadě 

bude následně bankou odepřena všem označeným akcionářům, jakož i akcionářům 

v schváleném seznamu neuvedeným (toto platí i pro jejich zmocněnce).  

Komentář velmi výstižně uvádí: „(…) nastávají situace, kdy je nutné „nahlédnout 

pod plášť společnosti“ a v rámci nazírání na společnost vzít v úvahu i povahu a složení 

jejích akcionářů [resp. osob s přímým i nepřímým vlivem na rozhodování banky (…)]. 

Zvlášť naléhavě je tato potřeba pociťována v případech právnických osob, jejichž 

zvláštní postavení odůvodňuje i větší snahu o jejich kontrolu, především pak zamezení 

zneužívání institutu právnické osoby jako štítu zakrývajícího osoby s významným vlivem 

na činnost společnosti. Regulace bank tak věnuje velkou pozornost jejím 

akcionářům.“114 Dále komentář shrnuje, že hlavním cílem této úpravy je zamezení 

ovlivňování řízení banky ze strany osob, které by mohly být spjaty s organizovaným 

zločinem a skrze banky by takto „praly špinavé peníze“.115 Nutnost této regulace se tak 

v zákoně promítá jednak v již popsané úpravě nabytí a zvýšení kvalifikované účasti 

                                                      
112

 Centrální depozitář vydá bance výpis z emise dle ust. § 111 odst. 2 ZPKT. 
113

 U takto nově označeného akcionáře bude tímto označením zahájeno správní řízení o pozastavení 

výkonu jeho hlasovacích práv. 
114

 PIHERA,V. In PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P.: Zákon o bankách. Komentář. 2011, s. 56. 
115

 Tamtéž. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bomfvwg2lpnzqxe&conversationId=2696797


 

43 

 

na bance, tak v úpravě identifikace akcionářů před konáním valné hromady a v úpravě 

řízení o udělení bankovní licence.116  

Toto ustanovení se tedy jeví jako velmi praktické zvláště v okamžiku, kdy bude 

nutné posuzovat důvěryhodnost těch akcionářů, jejichž účast na bance nebyla předem 

schválena ze strany ČNB. Lze se domnívat, že ČNB by mohla účinně zabránit účasti na 

valné hromadě nejen samotnému nedůvěryhodnému akcionáři banky, ale též 

akcionáři, který je nedůvěryhodnou osobou ovládán. Autor práce se domnívá, že výše 

popsaná zákonná úprava tak dává ČNB širokou možnost dohledu ohledně složení 

akcionářské struktury banky. Je pak na samotném aparátu ČNB a její zodpovědnosti, 

jak k této své pravomoci přistoupí a do jaké míry bude posuzovat důvěryhodnost 

jednotlivých akcionářů. Lze se však domnívat (zejména z hlediska krátkého časového 

horizontu, který ČNB k posouzení seznamu akcionářů má), že i drobná, avšak 

opodstatněná a řádně odůvodněná pochybnost o možné důvěryhodnosti akcionáře 

by měla mít za následek vyloučení tohoto akcionáře z účasti na valné hromadě. Jen 

za takovýchto podmínek lze považovat výkon dohledu ČNB za efektivní. Nadto je nutné 

uvést též možnost ČNB dle ustanovení § 20a odst. 8 BankZ vyžádat si u centrálního 

depozitáře kdykoli výpis z emise akcií banky117 s uvedením všech vlastníků akcií banky. 

Takto má tedy ČNB možnost ověřit si strukturu akcionářů kdykoli se dozví, že může být 

vlivem kteréhokoli akcionáře a výkonu jeho akcionářských práv narušeno řádné 

a obezřetné podnikání banky. 

 

4.1.4.3. Udělení bankovní licence 

Banka je oprávněna vykonávat pouze ty činnosti, k jejichž výkonu má povolení 

v bankovní licenci. I zde je orgánem rozhodujícím o udělení licence a následně 

vykonávajícím dohled výlučně ČNB. Pro udělení bankovní licence zákon stanoví široký 

okruh podmínek, jež musí být nutně splněny (zejména ust. § 4 odst. 1 a 5 BankZ).  

                                                      
116

 Pro možnost efektivnějšího dohledu ze strany ČNB se rovněž vyžaduje výše popsané emitování 

zaknihovaných akcií. 
117

 Centrální depozitář vydá ČNB výpis z emise dle ust. § 111 odst. 4 ZPKT. 
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Ve vztahu k tématu této práce je nejpodstatnější zkoumání důvěryhodnosti 

a způsobilosti osob (zakladatelů, s kvalifikovanou účastí na bance) k výkonu práv 

akcionáře při podnikání banky. Jde tedy o osoby s přímým nebo nepřímým podílem 

na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech banky nebo jejich součtu, který 

představuje alespoň 10 %, nebo který umožňuje uplatňovat významný vliv na řízení 

banky.118 Dále je nutné posoudit osoby s úzkým propojením119 s bankou z hlediska 

výkonu možného bankovního dohledu nad nimi a též je nutné posoudit, zda ve státě, 

na jehož území mají tyto osoby úzké propojení, nejsou dány právní ani faktické zábrany 

k tomuto výkonu bankovního dohledu.  

Vždy bude rozkrývána akcionářská struktura takovým způsobem, aby bylo možné 

posoudit způsobilost a důvěryhodnost akcionářů pro řádné a obezřetné podnikání 

banky. Autor práce zcela souhlasí s komentářem,120 že požadavku důvěryhodnosti 

akcionáře nebude vyhověno, jestliže by akcionářem měly být ty právnické osoby, 

neumožňující zjištění reziduálního (konečného) majitele akcií, jakými jsou například 

„off-shore“ společnosti121 nebo akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele 

(kde akciová společnost k ČNB zpravidla prohlásí, že své akcionáře nezná). 

Cílem výše uvedené dohledové funkce ČNB je snaha o efektivní a co nejširší 

zjištění transparentnosti akcionářské struktury vznikající banky.122 Jelikož banka 

                                                      
118

 Kvalifikovaná účast dle ust. § 17a odst. 3 BankZ. 
119

 Co se rozumí úzkým propojením je upraveno v ust. § 4 odst. 6 BankZ. Jde o transpozici směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ze dne 14. 6. 2006, o přístupu k činnosti úvěrových institucí 

a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění pozdějších předpisů. 
120

 PIHERA,V. In PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P.: Zákon o bankách. Komentář. 2011, s. 59. 
121

 Jedná se o společnosti založené v zemích, jejichž právní úprava zjednodušeně řečeno umožňuje 

společnostem daňová zvýhodnění a garantuje skutečným vlastníkům akcií plnou anonymitu (jsou 

zpravidla skryti pod jediným formálním vlastníkem). 
122

 Podrobnosti týkající se podmínek udělování licencí a povolení stanoví vyhláška č. 233/2009 Sb., 

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti 

a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě žádosti o bankovní licenci, jakož i v případě žádostí o povolení 

k činnosti jiných společností popsaných v této kapitole, je v souvislosti s identifikací vztahů v rámci 

žadatele vyžadován dle ust. § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli 

a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky 

znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné 

formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází 
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je velmi specifickou institucí (ve formě akciové společnosti), jež je na základě licence 

oprávněna k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů, je zde velmi silný 

veřejný zájem na účinném dohledu nad výkonem těchto činností a na fungování 

samotné banky. Při udělování licence tak musí v popředí zájmu ČNB stát otázka 

co nejhlubšího zjištění skutečné vlastnické struktury banky. Takto lze dojít k závěru, 

že ČNB je nucena podrobit zakladatele nikoli pouze formální kontrole, ale musí se 

pokusit zjistit všechny skutečné vlastníky. Nelze však říci, že kdykoli, kdy nebude možné 

zjistit všechny skutečné, nikoli jen reziduální vlastníky (formálně konečné vlastníky 

v posledním stupni), zvláště tehdy, kdy ČNB prakticky není schopna odhalit tzv. bílé 

koně, je toto automaticky důvodem pro neudělení bankovní licence. Jeví se vhodné 

udělení bankovní licence odmítnout v případě, kdy ČNB bude disponovat možnými 

důkazy o tom, že předložené složení reziduálních akcionářů neodpovídá složení 

skutečných (ekonomických) vlastníků. Nicméně i přes výše uvedený problém 

identifikace skutečného vlastníka, se autor práce domnívá, že postup stanovený 

pro ČNB lze z právního hlediska (není hodnocena skutečná aktivita ČNB při udělování 

bankovních licencí) považovat za velmi efektivní a ztěžující případné skrývání nelegální 

aktivity akcionářů napojených na organizovaný zločin. Zároveň lze navrhnout, aby se 

požadavek odtajňování reziduálních vlastníků akcií při udělování bankovní licence stal 

předlohou i pro jiné případy, kdy veřejný zájem požaduje odhalení vlastnické struktury 

konkrétní společnosti. Kupříkladu by výše popsaný postup mohl být užit aplikován jako 

účinný nástroj k identifikování akcionářů v úpravě zadávacího řízení dle zákona 

                                                                                                                                                            
k jednání ve shodě. Též v případě osob úzce propojených je dle ust. § 4 odst. 3 písm. g) ve spojení 

s ust. § 2 písm. d) vyhlášky požadován seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury 

skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými 

osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání 

výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní 

firma nebo název, identifikační číslo osoby nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo 

místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně 

informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské 

unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor působit jako zahraniční osoba s obdobnou 

činností jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo 

poskytovatel investičních služeb nebo je ovládající osobou takové osoby.  
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o veřejných zakázkách, na rozdíl od často diskutovaného zákazu účasti na veřejné 

zakázce pro akciové společnosti s akciemi na majitele.  

Vzhledem k možným implikacím shora analyzované právní úpravy bude 

následující kapitola věnována právě úpravě rozkrývání akcionářské struktury v zákoně 

o veřejných zakázkách. 

 

4.2. Účast akciových společností na veřejných zakázkách  

Postup při zadávání veřejných zakázek je upraven v zákoně o veřejných 

zakázkách.  Dle ustanovení § 7 ZVZ je veřejnou zakázkou zakázka realizovaná 

na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je 

úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 

Pro účely této práce postačí zjednodušené shrnutí, že zadavatelem (ať již jde 

o zadavatele veřejného, dotovaného, sektorového, či centrálního) je zpravidla 

ta entita, která hradí veřejnou zakázku ze svého rozpočtu, který je obvykle vytvářen 

z veřejných zdrojů. Dodavatelem je pak fyzická nebo právnická osoba poskytující plnění 

na základě smlouvy uzavřené se zadavatelem.123 

Prostřednictvím veřejných zakázek je zajišťována zejména existence veřejných 

statků a služeb v rámci veřejných investic, které slouží k uspokojování potřeb široké 

veřejnosti a dále je jimi zabezpečován chod orgánů státní správy.  

Právní úprava veřejných zakázek tak představuje nástroj, jakým má být 

regulována co nejširší transparentnost zadávání veřejných zakázek, efektivnost 

provádění tohoto zadávání, ochrana hospodářské soutěže a zejména úspora veřejných 

zdrojů. 

Hlava V. ZVZ stanoví kvalifikační předpoklady, které musí dodavatel splnit, aby 

mohl plnit veřejnou zakázku. Pro veřejného zadavatele,124 na rozdíl od zadavatele 

sektorového, který může dle zákona stanovit jakékoli požadavky, které umožňují 

                                                      
123

 Blíže viz např. JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. 2007, s. 94 

a násl.  
124

 Veřejným zadavatelem je zejména Česká republika, ale též státní příspěvková organizace, územní 

samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný 

celek, jiná právnická osoba dle ust. § 2 odst. 2 ZVZ. 
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objektivní posouzení kvalifikace dodavatele, jsou požadavky stanoveny přímo 

zákonem. Vždy je třeba jednotlivé kvalifikační předpoklady posuzovat z hlediska 

obecné zásady zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení se všemi zájemci 

o veřejnou zakázku, tedy s možnými dodavateli.125 Zásada zákazu diskriminace tak 

bude porušena, jestliže bude předem vyloučena možnost konkrétního dodavatele 

účastnit se zadávacího řízení.126 

Z hlediska možné identifikace akcionářů dodavatele se nyní výklad zaměří pouze 

na úpravu základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ. 

 

4.2.1. Vývoj úpravy základních kvalifikačních předpokladů ve vztahu 

k identifikaci akcionářů dodavatele 

Do září roku 2010 upravoval zákon o veřejných zakázkách v ustanovení § 53 odst. 

1 základní kvalifikační předpoklady, mezi kterými nebyl obsažen požadavek 

na identifikaci společníků právnických osob, ani jejich statutárních orgánů. Změnu 

přinesla novela č. 179/2010 Sb., účinná od 15. 9. 2010. Do komentovaného ustanovení 

doplnila tři základní kvalifikační předpoklady a to předložení seznamu společníků nebo 

členů dodavatele, je - li ten právnickou osobu, předložení seznamu zaměstnanců nebo 

členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli 

v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a konečně 

v případě dodavatele, který má formu akciové společnosti, obligatorní formu akcií 

na jméno a předložení aktuálního127 seznamu akcionářů ve stanovené lhůtě. Takto bylo 

výrazně zasaženo do okruhu možných zájemců o veřejnou zakázku, aniž by potřeba 

                                                      
125

 Tyto zásady zadávacího řízení, jakož i další úprava zadávacího řízení, vychází z unijní úpravy v tzv. 

zadávacích směrnicích. Konkrétní zásady zadávacího řízení jsou obsaženy v čl. 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/18/ES, ze dne 31. března 2004, o koordinaci postupů při zadávání veřejných 

zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Pro odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 

a poštovních služeb byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, ze dne 31. března 

2004. 
126

 Dle komentáře může jít zejména o případ, kdy jsou požadavky na prokázání kvalifikace nastaveny 

zcela nepřiměřeně, diskriminačně a účelově. Blíže viz PODEŠVA, V., OLÍK, M., JANOUŠEK, M., STRÁNSKÝ, 

J.:  Zákon o veřejných zakázkách. 2011, str. 29-32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
127

 Seznam akcionářů, kteří byli vlastníky akcií v době jeho vyhotovení dodavatelem pro účely předložení. 
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rozšíření úpravy vyplývala z požadavků tzv. zadávacích směrnic. Uvedená úprava byla 

do této novely zařazena až v rámci pozměňovacích návrhů, tudíž konkrétní 

důvody přijetí těchto nových kvalifikačních předpokladů nebyly ani vyloženy 

v důvodové zprávě k zákonu č. 179/2010 Sb. Cílem zákonodárců tak bylo 

pravděpodobně zvýšení průhlednosti uchazečů a umožnění účastnit se zadávacího 

řízení pouze těm uchazečům, jejichž akcionářská, resp. vlastnická struktura, je 

transparentní. Vzhledem k tomu, že u akciové společnosti byla připuštěna pouze forma 

akcií na jméno (podoba akcií však byla ponechána bez omezení), nevznikaly technicky 

se samotnou identifikací akcionářů výraznější problémy (uchazečům pouze vzrostly 

náklady v souvislosti s žádostí o výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, 

pakliže jejich akcie byly zaknihovány). 

Nicméně, autor práce se zde přiklání k názoru vyslovenému T. Grulichem, že: 

„Uvedené rozšíření požadavků na splnění základních kvalifikačních předpokladů bylo 

diktováno především momentální společenskou poptávkou bez hlubšího promýšlení 

dopadů takové novelizace do praxe“ a že zamezení účasti v zadávacím řízení 

dodavatelům, kteří emitovali akcie na majitele nehledě na jejich podobu lze považovat 

za diskriminační.128 Je možné se domnívat, že existují i jiné způsoby umožňující 

identifikaci vlastníků uchazeče o veřejnou zakázku, aniž by bylo třeba plošně zakazovat 

účast široké skupině akciových společností s akciemi na majitele a omezovat 

tak nadměrně hospodářskou soutěž mezi dodavateli. O těchto možnostech viz dále. 

Nadto pak požadavek na předložení aktuálního kompletního seznamu akcionářů 

ztrácel na významu z toho důvodu, že zadavatel pouze zkoumal, zda byl seznam 

akcionářů předložen, nezkoumal již jeho obsah a pravdivost. Pokud by totiž měla být 

zkoumána pravdivost předloženého seznamu akcionářů, v případě akciových 

společností s mnoha akcionáři, by takovéto zkoumání bylo technicky velmi obtížně 

proveditelné, ne-li nemožné.129 Ve spojení s výkladem, který říká, že v případě 

                                                      
128

 GRULICH, T.: Nad tzv. „velkou“ novelou zákona o veřejných zakázkách. Právní Fórum, 2010, č. 9, str. 

421. 
129

 Viz Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

k prokazování a posuzování základní kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona 
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pozdějších změn v seznamu akcionářů toto nemá vliv na splnění kvalifikačních 

předpokladů130 a kvalifikace je tak splněna pouhým jeho předložením, lze říci, že i přes 

možnou snahu o zvýšení transparentnosti uchazečů je tento kvalifikační předpoklad 

neúčinný. Nic nebrání dodavateli, respektive konkrétnímu akcionáři (u kterého 

by například mohl hrozit střet zájmů), aby obzvláště v případě, kdy jím bude osoba, 

která vedena korupčním či jiným cílem, bude mít zájem na získání dané veřejné 

zakázky, převedl pro účely předložení seznamu akcionářů své akcie dočasně na třetí 

osobu a následně opět zpět na sebe. Ačkoli tento postup může být spojen 

se zvýšenými finančními náklady, zvláště při zadávání hodnotnějších (nadlimitních) 

veřejných zakázek převáží možné výnosy takto vynaložené náklady. Ve světle této 

úvahy se tak zdá úprava tohoto kvalifikačního předpokladu nadbytečnou a nefunkční. 

V shora popsaném znění přetrvala úprava v zákoně necelé čtyři měsíce. Již další 

novela č. 423/2010 Sb., s účinností od 30. 12. 2010 zrušila požadavek obligatorní formy 

akcií na jméno131 a „změkčila“ požadavek předložení seznamu akcionářů pouze 

na identifikaci těch akcionářů, kteří disponují podílem akcií vyšším než 10 %. Splnění 

těchto základních kvalifikačních předpokladů pak dodavatel dokazoval čestným 

prohlášením. Lze se ztotožnit s názory obsaženými v důvodové zprávě, že plošný zákaz 

účasti dodavatelů s akciemi na majitele byl nelogický a nesystematický, zvláště pak 

proto, že požadavku transparentnosti mohlo být vyhověno pouze vyloučením 

dodavatelů s listinnými akciemi na majitele. Takto byly z účasti v zadávacích řízeních 

vyloučeny zejména nadnárodní a zahraniční společnosti, které emitovali zaknihované 

akcie na majitele.132 A právě toto omezení lze považovat za porušení zásady zákazu 

diskriminace představující základní a nejdůležitější zásadu v tzv. zadávacích 

                                                                                                                                                            
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. (Zde ve znění účinném od 15. 9. 2010 

do 29. 12. 2010). 
130

 A neuplatní se tak ust. § 58 ZVZ (zde ve znění do 31. 3. 2012). 
131

 Zmíněná novela nicméně v zákoně ponechala požadavek předložení seznamu statutárních orgánů 

nebo členů statutárních orgánů (identifikace zaměstnanců byla ze zákona vypuštěna), kteří v posledních 

3 letech pracovali u zadavatele. Předložení seznamu společníků nebo členů dodavatele, je - li ten 

právnickou osobu, bylo vypuštěno. 
132

 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 423/2010 Sb., změna zákona o veřejných zakázkách. Shodný názor vyjadřuje 

i J. Sixta v rozhovoru týkajícím se této novely zákona o veřejných zakázkách. JANUŠ, J.: Jan Sixta: Mnoho věcí 

nedokážeme zákonem o veřejných zakázkách regulovat. Právní rádce, 4/2012.  
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směrnicích.133 Původní návrh znění zákona č. 423/2010 Sb., tak měl ve snaze odstranit 

rozpor s unijním právem komentovaná ustanovení zrušit úplně, nicméně tato varianta 

se při legislativním procesu neprosadila a zůstalo řešení popsané výše, tedy povinnost 

předložení seznamu akcionářů pouze na identifikaci akcionářů, kteří disponují podílem 

akcií vyšším než 10 %. V zákoně tak i nadále zůstal tento kvalifikační předpoklady 

i přesto, že pro jeho úpravu neexistuje podklad v unijní úpravě. 

Ani úprava obsažená v novele č. 420/2010 Sb., neměla v zákoně o veřejných 

zakázkách dlouhého trvání. Novelou č. 55/2012 Sb., účinnou od 1. 4. 2012, byl 

požadavek na předložení seznamu akcionářů jako základní kvalifikační předpoklad 

spolu s požadavkem předložení seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních 

orgánů z ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ odebrán a přesunut do ustanovení § 68 ZVZ, 

které upravuje obsah nabídek. Dle důvodové zprávy: „tyto seznamy nevypovídají 

o způsobilosti dodavatele plnit veřejnou zakázku a nejsou z povahy věci kvalifikací. 

Z toho důvodu požadavky na transparentní strukturu jsou přesunuty do povinných 

požadavků zadavatele na nabídku uchazeče.“134 Od dubna 2012 je tak obsah nabídek 

rozšířen o další obligatorní dokumenty dle ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ. Vedle seznamu 

statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů obsahujícího údaje za poslední 

3 roky, jde o seznam vlastníků akcií, má-li dodavatel formu akciové společnosti, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 

pro podání nabídek,135 a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře 

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou dohodu, která by byla v rozporu 

s právem na ochranu hospodářské soutěže. Přesun těchto požadavků do obsahu 

nabídek tak znamená, že případná netransparentnost (ačkoli původně 

netransparentnost ani nebyla zkoumána jako základní kvalifikační požadavek, postačilo 

                                                      
133

 Blíže k zásadě zákazu diskriminace např. JURČÍK, R.: Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí 

v ČR a v EU. 2007, s. 59. 
134

 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 55/2012 Sb., změna zákona o veřejných zakázkách. K bodu 56. 
135

 Z dikce ustanovení lze soudit, že seznam akcionářů jako součást nabídky uchazeče o veřejnou zakázku 

musí být předložen nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek (lhůty jsou upraveny 

v ust. § 39 a násl. ZVZ). 



 

51 

 

totiž, jak již bylo řečeno, samotné předložení seznamů akcionářů) neomezuje 

způsobilost dodavatele splnit předmět veřejné zakázky. 

Nicméně zákon v souvislosti s dokládáním akcionářské struktury a tedy s mírou 

průhlednosti konkrétního dodavatele dále nepracuje. Zákon definuje posouzení 

a hodnocení nabídek včetně hodnotících kritérií (ust. § 76 a násl. ZVZ). Ze stanoviska 

PPP asociace vyplývá, že ve fázi hodnocení nabídek mají být posuzovány již jen kvality 

plnění dodavatelů tak, jak vyplývají z předložených nabídek. Kvalita samotných 

uchazečů je prověřována již splněním kvalifikačních předpokladů.136 Autor práce 

se však domnívá, že míra transparentnosti dodavatele s kvalitou uchazeče přímo 

nesouvisí a měla by tudíž v případě hodnocení nabídek hrát roli v tom smyslu, 

že případné vyřazení nabídky by mělo být přípustné v případě zjištěného střetu zájmů 

dodavatele, resp. akcionáře dodavatele a zadavatele (jakožto entity disponující 

veřejnými prostředky). Lze v tomto případě vyslovit názor, že zásada transparentnosti, 

která se předně týká samotného procesu zadávání veřejných zakázek, by v tomto 

ohledu měla působit simultánně s požadavkem transparentnosti akcionářské struktury 

dodavatele. Jelikož právě při zadávání veřejných zakázek je nejvíce zastoupen veřejný 

zájem na ochraně veřejných prostředků proti možným protiprávním aktivitám a proti 

možnému střetu zájmů. Ačkoli pro tento závěr nelze najít oporu v samotných 

tzv. zadávacích směrnicích, přípustnost tohoto výkladu autor vyvozuje 

z interpretačního sdělení Komise,137 které stanoví: „Zajištění nejúčinnějšího využití 

veřejných finančních zdrojů je obzvláště důležité s ohledem na rozpočtové problémy, 

kterým mnohé členské státy čelí. Rovněž by se neměla opomenout skutečnost, 

že transparentní postupy při zadávání zakázek jsou ověřeným způsobem ochrany před 

korupcí a protekcionářstvím.“ Dále se sdělení vyjadřuje konkrétněji: „Veřejní 

zadavatelé mohou přijmout opatření k omezení počtu žadatelů na přiměřenou úroveň, 

pokud tak učiní transparentním a nediskriminačním způsobem. Za tímto účelem mohou 

                                                      
136

 Stanovisko PPP asociace k použití ukazatelů vážících se k uchazeči jakožto kritéria pro zadání veřejné 
zakázky (hodnotícího kritéria) ze dne 30. 6. 2005.  
137

 Interpretačního sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání 

zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek. Publikované 

1. 8. 2006, Úřední věstník EU C 179/2. 
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například použít objektivní faktory, jako jsou zkušenosti žadatelů v dotyčném odvětví, 

velikost a infrastruktura jejich podniku, jejich technická a odborná způsobilost nebo jiné 

faktory. (…) V každém případě musí být počet žadatelů zařazených do užšího výběru 

takový, aby byla zajištěna přiměřená hospodářská soutěž.“ Lze se tedy domnívat, 

že požadavek transparentnosti akcionáře lze za určitých podmínek považovat 

za nediskriminační a garantující omezení možného střetu zájmů a korupčního jednání. 

V této souvislosti je autorem práce kladně hodnocen přesun požadavků 

na doložení akcionářské struktury do obsahu nabídek. Je možné považovat z hlediska 

souladu s unijní úpravou za příhodnější, aby případné hodnocení transparentnosti 

dodavatele bylo prováděno až v rámci hodnocení nabídky a nebylo tak automaticky 

předpokladem pro vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění potřebné kvalifikace. Dále 

se lze domnívat, že předchozí věta se uplatní i v případě přijetí omezení formy 

či podoby akcií v právní úpravě České republiky. To znamená, že pokud bude akciovým 

společnostem se sídlem v České republice zakázáno emitovat listinné akcie na majitele, 

není toto důvodem pro zakotvení kvalifikačního předpokladu povinné formy akcií 

na jméno či povinného zaknihování akcií dodavatele. Takovéto omezení možných 

uchazečů (dopadající rovněž na zahraniční uchazeče) o získání veřejné zakázky by stále 

bylo možné dle unijních předpisů považovat za diskriminační. 

 

4.2.2. Navrhovaná úprava de lege ferenda 

Autor práce navrhuje, jako možné řešení rozkrývání akcionářské struktury 

uchazeče o veřejnou zakázku de lege ferenda  postup popsaný výše v případě žádosti 

o udělení bankovní licence. Zakotvení požadavku, aby uchazeč sám předložil detailní 

složení akcionářů (jež disponují přiměřeně stanovenou výší podílu na hlasovacích 

právech či základním kapitálu) by tak přeneslo náklady spojené s vyhledáním 

reziduálních vlastníků na uchazeče a nezatěžovalo by tak zadavatele, který není 

technicky schopen tyto reziduální vlastníky (například akcionáře mateřské společnosti 

zadavatele, vzhledem k tomu, že je nyní dokládána akcionářská struktury pouze 

v tzv. prvním stupni) vyhledat. Tímto postupem by byla rovněž ztížena možnost skrytí 

skutečných majitelů akcií uchazeče, jimiž mohou být v některých případech osoby, 
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jejichž osobní zájem může být v rozporu se zájmy, které jsou povinni prosazovat (tedy 

se zájmy na straně zadavatele). V tomto smyslu by pak bylo možné, v souladu 

s požadavkem komplexního posuzování jednotlivých nabídek uchazečů,138 akceptovat 

v krajním případě vyloučení takového uchazeče, který emitoval kupříkladu listinné 

akcie na majitele a zadavatel zde odhalil možný střet zájmů zadavatele a akcionářů 

uchazeče či možné jednání spočívající v legalizaci výnosů z trestné činnosti. Toto 

vyloučení by záviselo na detailním posouzení zadavatele a vyloučení by bylo nutno 

vždy řádně odůvodnit. Nicméně, z hlediska zásady zákazu diskriminace, který se uplatní 

i zde, by musel být důvod vyloučení dostatečně vážný a opodstatněný.  

I přes výše uvedené je však nutno poznamenat, že ani takto navrhovaný způsob 

by zcela neodstranil možné korupční aktivity, jež jsou často předsouvány jako 

argumenty pro zvýšení transparentnosti dodavatelů. Alespoň by však tyto aktivity 

značně ztížil, aniž by bylo nepřípustně zasaženo do soutěže mezi uchazeči o veřejnou 

zakázku.  

Dále lze navrhnout, aby spolu se smlouvou, která je následně uzavřena mezi 

zadavatelem a vítězným dodavatelem a v elektronické podobě již dnes zveřejňována 

v souladu s požadavkem transparentnosti zadávacího řízení, byl zveřejňován rovněž 

povinně dokládaný seznam akcionářů. Tímto by vznikl prostor pro možné odhalení 

střetu zájmů a korupčního jednání u vítězného dodavatele třetími osobami. Tyto osoby 

by pak byly oprávněny podávat podněty k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Nicméně je nutné poznamenat, že toto řešení představuje pouze možnost kontroly 

ex post a nemá tak tolik žádoucí preventivní účel. 

 

5. Hlavní argumenty pro odtajnění akcionářské struktury společností 

Jak již bylo nastíněno v úvodu práce, otázka deanonymizace akcionářů je velmi 

aktuálním problémem, jež je diskutován v rámci celé Evropy. K odtajnění akcionářských 

struktur se přistupuje v mnoha zemích. Ve snaze o odtajnění akcionářů se volí zejména 

                                                      
138

 Tento požadavek vychází i z rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské Unie. Kupříkladu 
v rozhodnutí „CoNISMa“ soud naznačuje, že aby byla ve výsledku vybrána nejvýhodnější nabídka, 
je nutné hodnotit nabídky dodavatelů s přihlédnutím k jejich charakteristikám. Viz Rozsudek Soudního 
dvora Evropské Unie (čtvrtého senátu) ze dne 23. 12. 2009, sp. zn. C-305/08. 
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mezi povinnou dematerializací akcií, tedy povinným zaknihováním či imobilizací akcií 

(například o dematerializaci cenných papírů bylo ve Francii rozhodnuto již v roce 1982), 

nebo zákazem či omezením vydávání akcií na majitele, zejména těch v listinné podobě 

(kupříkladu Rakousko přijalo normu zakazující akcie na majitele u nekótovaných 

společností v roce 2011). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.1. Praní špinavých peněz a financování terorismu 

Hlavními argumenty pro odtajnění identity akcionářů je boj proti praní špinavých 

peněz, korupci a mezinárodnímu terorismu.139 Tyto argumenty zaznívají nejen v České 

republice,140 ale téměř po celém světě. Na tuto problematiku se rovněž zaměřuje řada 

mezinárodních organizací. V této souvislosti můžeme zmínit dokument 40 doporučení 

FATF141 představující mezinárodní standardy v boji proti praní špinavých peněz 

a financování terorismu. Tento dokument byl poprvé vydán v roce 1990, následně byl 

dvakrát revidován (v letech 1996 a 2003). 

Doporučení FATF byla v roce 2003 zpracována též na půdě Ministerstva financí 

ČR.142 Bod 33 dokumentu ministerstva, ve vztahu k anonymním strukturám stanoví: 

                                                      
139

 Podstatou praní špinavých peněz je jednání, kterým má být zastřen nelegální původ finančních 

prostředků a vytvoření zdání, že tyto prostředky byly získány v souladu se zákonem, jinými slovy jde 

o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Financováním terorismu je poskytnutí nebo shromažďování 

finančních prostředků, jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, se záměrem nebo s vědomím toho, 

že budou zcela nebo částečně použity ke spáchání trestného činu. Boj s těmito problémy se vede jednak 

prostřednictvím trestněprávní represe, ale rovněž prostředky práva obchodního a finančního.  
140

 Kupříkladu dle Vládního programu boje proti korupci v České republice III., zprávy o korupci v ČR 

a o možnostech účinného postupu proti tomuto negativnímu společenskému jevu vydané Ministerstvem 

vnitra ČR: „Z dostupných policejních informací plyne, že dochází k průniku korupce a legalizace výnosů 

z trestné činnosti. Jednak je korupce prostředkem této legalizace, jednak jsou naopak legalizovány 

výnosy z korupce jako trestné činnosti. Jde o jev, který je často způsobován i nedostatečnou mírou 

profesionality transformované státní správy, orgánů činných v trestním řízení, ale i velkého množství 

nově vzniklých bankovních, pojišťovacích a dalších podobných finančních institucí. To však samozřejmě 

nemění nic na tom, že k takovým jevům dochází po celém světě, a to i v konsolidovaných ekonomikách, 

které se jim však celou řadou legislativních a technických prostředků snaží zabránit.“ (Bod 1.2.6.).  
141

 The Financial Action Task Force (on Money Laundering), (zkratka „FATF“) – Finanční akční výbor proti 

praní peněz je mezivládní organizace založená z iniciativy států G7 v roce 1989 zaměřující se na tvorbu 

politik účinných v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 
142

 Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz. Čtyřicet doporučení. 20. 6. 2003. 
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„Státy by měly zavést opatření k zabránění nezákonného zneužívání právnických osob 

pachateli trestné činnosti praní peněz. Za tímto účelem by měly existovat náležité, 

přesné a kompetentním orgánům rychle dostupné informace o skutečných vlastnících 

nebo osobách ovládajících právnické osoby. Především ty státy, ve kterých existují 

právnické osoby s možností vydávat akcie na doručitele, by měly zavést vhodné 

mechanismy za účelem prevence zneužívání takových instrumentů pro praní peněz.“ 

Doporučení FATF, včetně výše citovaného bodu, byla promítnuta rovněž 

do evropské legislativy, do tzv. „AML směrnic“143. Potřeba přijmout příslušná opatření 

na úrovni Evropské Unie byla odůvodněna zejména možností zneužití volného pohybu 

kapitálu a finančních služeb v rámci evropského prostoru. „AML směrnice“ byly 

do českého právního řádu zapracovány postupně zákonem o praní špinavých peněz 

z roku 1996, který byl po četných novelizacích nahrazen v roce 2008 nahrazen 

stejnojmenným zákonem. Rovněž v případě finančních institucí se v bodě 5 dokumentu 

ministerstva specifikují požadavky, které by měly finanční instituce klást na své klienty. 

Zejména je zde vysloven požadavek na efektivní způsob identifikace skutečných 

vlastníků klienta, jakož i identifikace jeho statutárních orgánů. Tento bod doporučení 

je rovněž v české právní úpravě reflektován.144 

                                                      
143

 Zkratka „AML“ pochází z anglického „Anti-Money Laundering“. První směrnice byla přijata již roku 

1991, následně byla novelizována v roce 2001. V roce 2005 byla nahrazena tzv. „III. AML směrnicí“, tedy 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, ze dne 26. října 2005, o předcházení zneužití 

finančního systému k praní peněz a financování terorismu), ve znění pozdějších předpisů. Úprava „AML 

směrnic“ je rovněž doplněna prováděcí směrnicí a nařízeními. 
144

 Byl zapracován do českého právního řádu zprostředkované skrze úpravu již zmíněných „AML 

směrnic“. Ve vztahu k anonymním strukturám klientů finančních (centrální depozitáři, obchodníci 

s cennými papíry, pojišťovny atd.), úvěrových (zejména banky) a dalších institucí, jakož i dalších osob 

(soudních exekutoři, notáři, poskytovatelé svěřeneckých služeb), které ingerují na finančních trzích, jsou 

stěžejní zejména články 6 a násl. upravující hloubkovou kontrolu klienta, spočívající především 

v identifikaci klienta či skutečného vlastníka, který má vstoupit do konkrétního obchodního vztahu 

s institucí či osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze směrnice. Pro obchodní vztahy s politicky 

exponovanými osobami či příhraniční vztahy s respondenčními institucemi ze třetích zemí se provádí 

tzv. zesílená hloubková kontrola klienta. Zároveň jsou institucím, na něž směrnice dopadá, uloženy 

informační povinnosti vůči specializovaným vnitrostátním útvarům specializujícím se na boj proti praní 

špinavých peněz, jejíž činnost spočívá v odhalování protiprávního jednání na základě plnění 

oznamovacích povinností. 
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Zákon o praní špinavých peněz ukládá povinným osobám (vypočteným 

v § 2 ZPŠP) provést identifikaci klienta, který s nimi chce vstoupit do obchodního 

vztahu (dle § 4 odst. 2 ZPŠP) a dále povinnou kontrolu klienta.145 Uplatňuje se zde 

zásada, že prvotní identifikace klienta, tedy jeho zjištění totožnosti, se provádí 

za fyzické přítomnosti klienta (tedy konkrétní fyzické osoby) či jejího zmocněnce 

na základě plné moci, nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby 

(dle § 8 odst. 1 ZPŠP). Tato povinnost identifikace klienta je v zákoně stanovena 

pro případy uvedené v ustanovení § 7 ZPŠP. Identifikace se provede vždy před 

uskutečněním obchodu v hodnotě převyšující 1 000 EUR mezi povinnou osobou 

a klientem, dále kupříkladu v případě podezřelého obchodu, nebo při vzniku 

obchodního vztahu či při uzavíraní smluv o účtech a vkladech.  

Po identifikaci klienta se provádí samotná kontrola klienta146 dle ustanovení 

§ 9 ZPŠP, jejímž obsahem je zjištění skutečného majitele (zde ve smyslu reziduálního 

vlastníka) právnické osoby. Skutečným majitelem je dle zákona u podnikatele 

(ust. § 4 odst. 4 písm. a) ZPŠP) fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává 

přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto 

podnikatele;147 fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem 

nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; fyzické 

osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto 

podnikatele, nebo fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů 

z činnosti tohoto podnikatele. Takto zákon de facto ukládá podnikateli, v našem 

případě akciové společnosti, rozkrytí vlastnické struktury na reziduální akcionáře, kteří 

dle zákona disponují alespoň 25 % hlasovacích práv ve společnosti. Tato kontrola 

se provádí jen v zákonem stanovených případech dle ustanovení § 9 odst. 1 ZPŠP 

(kupříkladu před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo 

                                                      
145

 Oznámení o podezřelých obchodech, které jsou povinné osoby povinny činit, následně zpracovává 

Finanční analytický útvar v rámci Ministerstva financí ČR. Zákon rovněž stanoví řadu sankcí (ve formě 

pokut) pro povinné osoby za porušení povinností, které jim tento zákon ukládá. 
146

 Client Due Diligence. 
147

 Srovej ust. § 66a odst. 2 ObchZ. 
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vyšší).148 Skutečný majitel se obvykle povinnou osobou zjišťuje z výpisu z obchodního 

rejstříku (v případě jediného akcionáře společnosti), případně si lze vyžádat písemné 

prohlášení statutárního zástupce nebo jiné osoby oprávněné v daném případě jednat 

za společnost. Často však dochází k situaci, kdy klient v prohlášení sdělí, že skutečný 

majitel není znám. Takto může kupříkladu dceřiná společnosti prohlásit, že jí není 

známa akcionářská struktura její mateřské společnosti. Pakliže klient není schopen 

povinné osobě skutečného majitele sdělit, nelze pak po povinné osobě požadovat 

hlubší zjišťování a přezkum vlastnické struktury klienta. V tomto případě zůstane 

na vlastním uvážení povinné osoby, zda do obchodního vztahu s klientem vstoupí 

či nikoli.149 

Dle autora této práce lze jen přivítat, že ve vztahu k odtajnění akcionářů zde 

zákon v konkrétních případech umožňuje povinným osobám vyžadovat po akciové 

společnosti identifikaci jejích akcionářů až na reziduální vlastníky. Jde tak na první 

pohled o velmi silný nástroj k zvýšení transparentnosti obchodních transakcí tam, 

kde je na tom zřetelný veřejný zájem. Avšak jelikož neexistuje mechanismus, který 

by klienty donutil k aktivnímu postupu v rozkrytí jejich vlastnické struktury, účinnost 

těchto ustanovení je tak do značné míry potlačena. 

 

5.2. Úvaha nad nutností omezení listinných akcií na majitele 

Ve spojení s listinnými akciemi na majitele jsou obecně zdůrazňovány konkrétní 

problémy vyplývající z povahy tohoto cenného papíru, o kterých již bylo v této práci 

částečně pojednáno (zejména v části 3. této práce).  

Práva spojená s těmito akciemi vykonává obvykle osoba, jež akcie předloží, hrozí 

tak, že tato osoba nemusí být skutečným vlastníkem akcie,150 může být například 

pouze „bílým koněm“ a jednat dle vůle třetí osoby. Jak upozorňuje B. Havel v příspěvku 

                                                      
148

 Výjimky z této povinnosti zjistit skutečného majitele jsou stanoveny v ust. § 11 a § 13 ZPŠP. 
149

 K otázce kontroly klienta a zjišťování skutečného majitele blíže viz ŠVORČÍK, O., ČÍŽKOVÁ, L.: Jak zjistit 

konečného vlastníka a konečného beneficienta. Bulletin advokacie 4/2012, s. 24. 
150

 Skutečným vlastníkem akcie je myšlena ta osoba, která skutečně projevuje vůli a vykonává tak práva 

s vlastnictvím akcie spojená. Jde tedy o osobu, která nese hospodářské výsledky spojené s vlastnictvím 

akcie (například skutečný příjemce zisku v podobě dividendy vyplacené akcionáři společností). 
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týkajícím se vlastnické struktury kapitálových společností, je poměrně častým jevem, 

že vlastnický vztah ve společnosti je reálně pouze krytím jiného vztahu a pakliže není 

známa vnitřní informace o tomto vztahu (jmenuje konkrétně trust, Treuhand,151 

nebo tzv. nominee princip), pak skutečný vlastník je velmi obtížně dohledatelný. 

„U akciové společnosti, jejíž cenné papíry jsou kótovány, případně jsou nabízeny 

veřejně, je, s použitím nominee principu a anonymity akcionáře s akciemi na majitele 

v listinné podobě, leckdy velmi obtížně určit, kdože je formální vlastník, tedy komu 

svědčí právní titul.“152 Lze tedy vyvodit, že identifikace skutečného vlastníka prakticky 

nebude reálně proveditelná. “Vyjdeme-li z této teze, víme, že formální vlastnická 

struktura takové společnosti je nejen nepřehledná, ale z ničeho nevypovídá o tom, 

kdo společnosti skutečně ovládá, tedy de facto čerpá z atributů vlastnického práva, 

včetně spojených rizik.“  Autor této práce souhlasí s výše uvedeným názorem B. Havla, 

avšak domnívá se, že nelze tento závěr brát jako nezlomný předpoklad a pohlížet takto 

s možným podezřením, že je zde ještě třetí osoba, která vede jednání akcionáře, 

na všechny vlastníky akcií. Výše diskutované riziko nemožnosti určení skutečného 

vlastníka by mělo být předmětem zájmu zejména v případě, kdy zákonodárce 

má zvýšený zájem na zjištění skutečného vlastníka společnosti (například pokud 

se akciová společnost uchází o veřejnou zakázku). Nelze však tento závěr použít jako 

jednoznačný argument ke zrušení či k omezení vydávání listinných akcií na majitele. 

Aby bylo možno pochopit problémy vznikající při identifikaci akcionáře se skrytou 

identitou v rámci institutu trustu a nominee principu, budou v následující části práce 

tyto pojmy stručně vysvětleny. 

 

5.2.1. Nominee princip 

Nominee princip představuje zvláštní institut, ve kterém jedna osoba, anglicky 

nominee, čili prostředník, formálně vystupuje jménem skutečného vlastníka v právních 

                                                      
151

 Jde o lichtenštejnskou úpravu fiduciárních vztahů inspirovaných trustem. Blíže k institutu Treuhand 

viz PIHERA, V.: Trust. Vybrané aspekty. Obchodněprávní revue 7/2009, s. 196. 
152

 HAVEL, B.: Skica o ekonomické relativizaci vlastnické struktury kapitálové společnosti. In LASÁK, J., 

HAVEL, B.: Kompendium korporačního práva. 2011, s. 26. 
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vztazích souvisejících s dispozicemi s cenným papírem, a kde je příjemcem plnění 

z vlastnictví tohoto cenného papírů skutečný vlastník. Tohoto institutu se využívá 

jednak z důvodu skrytí identity skutečného vlastníka, jednak jde o způsob efektivního 

převedení správy cenného papíru na jinou osobu. Problematikou nominee principu se 

zabývá ve svém článku Š. Elek. Upozorňuje, že jsou dva možné režimy právních vztahů 

mezi vlastníkem cenného papíru a prostředníkem, který za vlastníka zjednodušeně 

řečeno spravuje cenný papír. Prvním možným režimem je taková situace, 

kdy prostředník je právním vlastníkem cenných papírů a uskutečňuje pro investora 

takzvanou fiduciární správu cenného papíru, založenou na vzájemné důvěře mezi 

prostředníkem a investorem. Investor je v právním postavení odvozeném od postavení 

prostředníka, je tedy jen „ekonomickým vlastníkem“. Tento režim je zakotven v řadě 

zahraničních úprav (v Anglii je tento režim promítnut v institutu trustu) a je hojně 

využíván, jelikož prostředník může vstupovat do právních vztahů (namísto skutečného 

vlastníka), aniž by byl omezen požadavky zákona na právní jednání skutečného 

vlastníka.153 

Naopak je tomu v druhém možném případě. Zde je prostředník pouze jakýmsi 

evidenčním místem a nemá žádný právní nárok na cenné papíry investora. Investor tak 

zůstává právním vlastníkem těchto cenných papírů.154 V současnosti má česká právní 

úprava vedení evidence zaknihovaných cenných papírů podobu druhého nastíněného 

režimu. Jak konstatují J. Hart s V. Piherou: „Účelem nové právní úpravy evidence 

zaknihovaných cenných papírů bylo především umožnit zřízení tzv. nominee účtů, (…) 

Je však nutné konstatovat, že nová právní úprava neopustila zcela pojetí evidence 

zaknihovaných cenných papírů jako evidence vlastníků cenných papírů, a i ona 

primárně reguluje způsob evidence cenných papírů a jejich vlastníků a až sekundárně 

předepisuje charakter soukromých vztahů mezi osobami vedoucími evidenci a vlastníky. 

Právní úprava centrálního depozitáře tedy zůstává na půli cesty mezi předchozím 

pojetím evidence cenných papírů a na světových kapitálových trzích obvyklým 

                                                      
153

 A nemusí se při svém jednání prokazovat smlouvou se skutečným vlastníkem cenného papíru. 
154

 Viz ELEK, Š.: Cenné papíry držené skrze prostředníky. Právní rozhledy 21/2005, s. 774. 
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systémem nepřímé držby cenných papírů.“155 Prostředník tedy pouze vede 

samostatnou evidenci skrze účty zákazníků, není však vlastníkem, tím zůstávají 

jednotliví majitelé cenných papírů zapsaných na účtech majitelů. Skutečný problém 

nominee principu, kdy prostředník vystupuje jako vlastník, tak nastává zejména 

v případě výše popsané fiduciární správy cenných papírů, kdy správce vystupuje jako 

vlastník cenných papírů. Držba cenných papírů skrze prostředníka, jak je tento institut 

v zahraniční nazýván, však není dosud v českém právu upravena.156 Průlom v tomto 

smyslu představuje institut svěřenského fondu zakotvený v novém občanském 

zákoníku. 

 

5.2.2. Trust, svěřenský fond 

Trust je (s omezením charakteristiky pouze na základní definiční znaky) 

fiduciárním vztahem mezi dvěma a více osobami založený na vzájemné důvěře, v rámci 

kterého je určitý majetek převeden jednou osobou (beneficientem, či třetí osobou, 

tedy zakladatelem, anglicky settlor) na osobu svěřeneckého správce (anglicky trustee), 

který majetek drží a spravuje ve prospěch obmyšleného, tedy beneficienta (anglicky 

beneficiary). Právním vlastníkem tohoto majetku je svěřenecký správce, který 

je zároveň povinen nakládat s majetkem zpravidla za dohledu beneficienta. Beneficient 

je „pouze“ ekonomickým vlastníkem majetku. Vůči správci je beneficient oprávněn 

na základě smluvního vztahu. Majetek, který je předmětem trustu, vystupuje jako 

samostatný fond a nespadá do jmění svěřeneckého správce. 

Jedná se o tradiční právní institut anglosaské právní kultury. Je využíván nejen 

v rámci práva obchodního, ale své uplatnění nalézá kupříkladu i při správě rodinného 

majetku (též v souvislosti s dědictvím) nebo při správě majetku určeného 

k charitativním účelům.157 

                                                      
155

 Viz HART, J., PIHERA, V.: Nová právní úprava kapitálového trhu. Právní rozhledy 11/2004, s. 409. 
156

 K tomuto blíže viz ELEK, Š.: Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů. Právní rozhledy 8/2002, 
s. 360. 
157

 K institutu trustu blíže viz RICHTER, T.: Mezi smlouvou, vlastnictvím a korporací: právní úprava trustu 
v návrhu nového občanského zákoníku. In Štenglová, I. (ed.).: Pocta Miloši Tomsovi. 1. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2006, s. 335.; ELEK, Š.: Cenné papíry držené skrze prostředníky. Právní rozhledy 21/2005, s. 774. 
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V souvislosti s možným skrýváním identity skutečného majitele akcií 

je považována za problematickou identifikace obmyšleného v rámci trustu. 

Jak upozorňuje T. Richter: „Nezveřejněný, navenek neprojevený trust zakládá riziko 

toho, že třetí osoby budou z rozsahu držeb svěřeneckého správce mylně usuzovat 

na rozsah jeho vlastnictví, což je může vést k chybnému ocenění osobního kreditního 

rizika svěřeneckého správce.“158 Na první pohled tedy není možné zjistit, kdo 

je skutečným příjemcem výnosů spojených s vlastnictvím akcií a za tohoto příjemce je 

tak bez dalších informací považován svěřenecký správce. 

Do českého právního řádu se institut trustu dostává skrze nový občanský zákoník 

a jeho úpravu svěřenského fondu (ust. § 1448  –  § 1474 NOZ). 

Ten shodně s výše popsanou charakteristikou trustu upravuje svěřenecký fond 

jako fond vytvořený zpravidla na základě smlouvy vyčleněním majetku z vlastnictví 

zakladatele a svěřením ho do držby a správy svěřenskému správci k určitému 

stanovenému účelu, například i k výslovně zákonem zmíněnému účelu investování 

pro dosažení zisku. 

Dle ustanovení § 1448 odst. 3 NOZ vykonává vlastnická práva k majetku 

ve svěřenském fondu vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Nemusí tedy 

prokazovat své oprávnění k převodu majetku plnou mocí. Majetek ve svěřenském 

fondu však není ve vlastnictví správce, zakladatele, ani obmyšleného (beneficienta), 

majetek je nezávislý. Svěřenský správce provádí plnou správu svěřenského fondu 

a usiluje tak o jeho co možná největší rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta 

(dle ust. § 1456 NOZ ve spojení s § 1409 NOZ). 

Lze se domnívat, že na institut svěřenského fondu se rovněž uplatní některá 

pravidla správy cizího majetku upravená v ustanoveních § 1411 a násl. NOZ.  Z hlediska 

vlastnictví akcií je nutné zmínit ustanovení § 1433 NOZ, které v určité míře omezuje 

možnosti svěřenského správce nabývat podíly v akciových společnostech. To zakazuje 

správci nabýt pro beneficienta více než 5 % akcií téhož emitenta. Správci se rovněž 

zakazuje nabýt pro beneficienta akcii, dluhopis nebo jiný dlužnický cenný papír osoby, 

                                                      
158

 Tamtéž. S. 352. 
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která porušila povinnost platit z cenného papíru výnos; takové osobě správce nesmí 

ani poskytnout úvěr. 

Z výše uvedeného vyplývá, že institut svěřenského fondu je použitelný jako 

způsob skrytí identity skutečného investora, tedy skutečného majitele akcií. 

Dle ustanovení § 400 odst. 1 ZOK je správce zapsaný v příslušné evidenci oprávněn 

zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném 

účtu, včetně hlasování na valné hromadě. I přesto, že svěřenský správce bude 

v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů identifikován vedle 

svého jména i poznámkou „svěřenský správce“ (dle ust. § 1456 NOZ), jeho podíl 

nebude moci být vyšší než 5 % akcií emitovaných akciovou společností a při valné 

hromadě bude známo, že je správcem, nebude jednoduše možné zjistit identitu 

obmyšleného, který bude „ekonomickým vlastníkem“ akcií a bude tak přijímat 

vyplacené dividendy. 

 

5.3. Úvaha nad nutností omezení listinných akcií na majitele - pokračování 

Nelze jednoznačně říci, že samotná existence listinných akcií na majitele a priori 

předurčuje jejich vlastníky či samotného emitenta (tedy akciovou společnost) 

k nekalému či korupčnímu jednání. Lze se domnívat, že převážná většina akcionářů 

chce zůstat anonymní čistě ze soukromých účelů a proto volí právě tento způsob 

investice. Akciová společnost je v povědomí většinové společnosti charakteristická tím, 

že umožňuje anonymní účast v ní. Jak vyplývá z části 2. této práce, anonymní akcie 

na majitele mají mnohasetletou tradici. Toto povědomí se tak ve společnosti vytvořilo 

v průběhu historického formování akciové společnosti a vývoje akcií.  

Dále je nutné poznamenat, že omezení vlastnictví listinných akcií na majitele 

lze v konečném důsledku považovat za zásah do práva na soukromí, jakož i do práva 

vlastnického, jež garantuje Listina základních práv a svobod České republiky.159  

Autor této práce se domnívá, že zrušení či omezení listinných akcií na majitele 

není nevyhnutelným řešením v boji proti korupci a praní špinavých peněz. Tyto aktivity 

                                                      
159

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
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existují a rozmáhají se z četných důvodů systémových,160 existence anonymních akcií 

a s nimi spojená netransparentnost je pouze jednou z mnoha příčin. Je nutné připustit, 

že toto řešení dozajista ztíží možné protiprávní aktivity, jelikož zvýší náklady spojené 

s možnými korupčními a protiprávními činnostmi, avšak rozhodně tyto aktivity zcela 

nevyloučí. Je proto potřeba zaměřit pozornost na dané problémy v širším kontextu 

a hledat jiné účinné mechanismy k boji proti nim. 

 Lze se přiklonit k závěru, že účelnější by byla regulace veřejnoprávní a nikoli 

soukromoprávní omezování svobody jednotlivce, zde akcionáře (vlastnícího akcie 

na majitele). Klíčovým v souvislosti s existencí anonymních akcií se jeví řešení jejich 

zneužití při dispozici s veřejnými prostředky. Za možné řešení rozkrývání vlastnické 

struktury při účasti akciové společnosti na veřejných zakázkách lze zmínit možnost užití 

postupu obdobného procesu získání bankovní licence, který byl vyložen výše. 

Požadavek rozkrytí vlastnické struktury by se tak měl uplatnit vždy a pouze tam, kdy 

převažuje veřejný zájem na transparentnost společnosti nad soukromým právem 

jednotlivce na anonymní účast v této společnosti. Takto bude veřejný zájem dominovat 

vedle procesu zadávání veřejných zakázek též při poskytování dotací z veřejných 

prostředků, pronájmu nemovitostí vlastněných státem či územními samosprávnými 

celky či efektivní správě daní.161 

                                                      
160

 Za hlavního hybatele korupčních praktik lze považovat samotný rozvoj moderní společnosti. Rozvoj 

informačních technologií, jež způsobuje zvýšení počtu a rychlosti nejrůznějších obchodních aktivit, 

umožňuje jejich snadnější zneužití. Na tento rozvoj společnosti často legislativa nestíhá rychle 

a efektivně reagovat. Korupční prostředí rovněž podporuje zejména monopolní postavení některých 

společností v jednotlivých strategických odvětvích. Nelze opominout také faktory psychologické, 

zejména individuální vlastnosti konkrétních osob, které mohou ovlivňovat vůli jednotlivce ke konání 

protiprávních korupčních aktivit. Nadto je v řadě případů možné, že korupčních aktivit se dopustí právě 

ty osoby, které jsou zároveň oprávněny k jejich řešení. 
161

 Zákon neumožňuje finančnímu úřadu efektivně zjišťovat převody listinných akcií na majitele. Ačkoli 

finanční úřad je dle daňového řádu oprávněn vyhledávat údaje týkající se příjmů osob, jakož i požadovat 

vysvětlení a provádět místní šetření a daňovou kontrolu, pakliže je zde obava, že osoba, konkrétní 

daňový subjekt, neplní řádně povinnosti při správě daní, finanční úřad, nicméně, nemá reálné možnosti 

sám dohledat jednotlivé převody listinných akcií na majitele. Příjmy z těchto převodů tak zpravidla 

nejsou převodcem zahrnuty do daňového přiznání a z těchto příjmů tak není řádně odvedena daň 

z příjmů. Převody akcií totiž podléhají dani z příjmů, pokud nejsou od této daně osvobozeny 

(ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). 

Řešení by mohlo spočívat v zavedení informační povinnost převodce vůči finančnímu úřadu ohledně 
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Vzhledem k obecnému trendu na evropském kontinentu, jakož i kvůli 

zákonodárce k paušálnímu zrušení neprůhledných akcionářských struktur, je však 

pravděpodobné, že dojde k prosazení řešení paušálního omezení vydávání listinných 

akcií na majitele. To je mimo jiné patrné z aktuální vládní iniciativy ohledně zákona 

o zvýšení transparentnosti právnických osob, jakož i ze znění již přijatého a platného 

zákona o obchodních korporacích. Je možné shrnout, že i přes výše uvedenou platnou 

právní úpravu i možnou úpravu de lege ferenda (která bude pravděpodobně přijata) 

zůstanou v našem právním řádu stále možnosti, jak bude moci skutečný vlastník akcie 

své odtajnění obejít.162 

 

6. Právní úprava anonymity akcionářů ve vybraných evropských 

zemích 

 

6.1. Francie 

Francie s účinností od listopadu 1984 zavedla povinnou dematerializaci celého 

trhu cenných papírů. Byla tak jednou z prvních zemí, kde byla výrazně omezena 

anonymita účastníků kapitálového trhu. Všechny akcie tak byly obligatorně 

zaknihovány,163 a to bez ohledu na jejich formu nebo emitenta. Listinné akcie ve Francii 

                                                                                                                                                            
převodu akcie spolu s možnými sankčními důsledky vyplývajícími z porušení této povinnosti. Lze se však 

domnívat, že takovéto povinnost stanovené předpisy práva veřejného by nesměly zasahovat 

do soukromoprávní sféry vztahu mezi společností a jejím akcionářem. 
162

 Tyto možnosti představují již zmíněný trust, či tzv. nominee princip. Názor, že tyto právní instituty, 

budou moci i přes přijetí úpravy zvyšující transparentnost akciových společností, usnadnit možné skrytí 

identity skutečného majitele akcií, zastává celá řada profesionálů. Lze například uvést vyjádření 

P. Dudáka: „Nadále existuje celá řada způsobů, jak skutečnou vlastnickou strukturu zakrýt. Typicky 

například založením české společnosti, jejímž jediným akcionářem bude zahraniční společnost se sídlem 

v zemi, kde akcie na majitele povoleny jsou a budou. Další možností je správa akcií vlastním jménem 

na cizí účet. V některých zemích to můžou dělat advokáti, banky nebo poradenské společnosti. U těch 

rovněž není možné zjistit, kdo je faktickým vlastníkem majetku. A konečně je možností, jak nový zákon 

obejít, v ČR osvědčené založení společnosti s nastrčenými bílými koni.“ Viz TROJANOVÁ, L.: 

Transparentnost akciových společností - bude nový zákon užitečný?. Právní rádce, 5/2012. 
163

 Čl. L. 211-3 francouzského zákoníku peněžního a finančního (Code Monétaire et Financiér, ve znění 

účinném k 1. 6. 2012). 
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nemohou být vydávány. Zároveň francouzská úprava výslovně připouští možnost 

emitovat akcie na majitele pouze vymezenému okruhu emitentů, jejichž akcie jsou 

kótovány na trhu cenných papírů.164 Ostatní emitenti mohou vydávat pouze akcie 

na jméno. 

Zaknihované akcie jsou v případě přijetí k obchodování u centrálního 

depozitáře165 vedeny na majetkových účtech akcionářů u prostředníků (depozitářů), 

jimiž jsou zpravidla banky nebo obchodníci s cennými papíry. V opačném případě jsou 

vedeny na účtu emitenta. 

V případě akcií na majitele jsou záznamy v evidenci cenných papírů vedeny 

na účtech vlastníků u centrálního depozitáře, akcionáři zůstávají vůči společnosti 

obecně anonymní a emitent k tomuto účtu nemá přístup. Zákon však připouští 

za předem daných podmínek výjimku a umožňuje vydání tzv. akcií 

na identifikovatelného majitele, které zahrnují identifikační údaje akcionáře. Tyto akcie 

však mohou být vydány pouze tehdy, kdy sami akcionáři k jejich vydání dají svolení 

a upraví tuto možnost ve stanovách společnosti.166 Pokud chce akciová společnost 

(emitent) získat identifikační údaje o majitelích těchto akcií, musí postupovat zákonem 

stanoveným způsobem a zažádat za úplatu o vydání informací167 u centrálního 

depozitáře (ten si informace vyžádá od prostředníků, u nichž jsou vedeny jednotlivé 

účty vlastníků akcií). Společnost však není oprávněna takto získané informace sdělit 

třetím osobám. 

Shodně s českou právní úpravou nejsou informace o vlastnické struktuře 

akciových společností veřejné. Identifikovat akcionáře je za podmínek popsaných výše 

oprávněna pouze sama akciová společnosti společnost, úřad vykonávající dohled nad 

                                                      
164

 Čl. L. 228-1 francouzského obchodního zákoníku (Code de Commerce, ve znění účinném k 1. 6. 2012). 
165

 Úlohu centrální depozitáře ve Francii plní společnost Euroclear France (dříve Sicovam SA). 
166

 Čl. L. 228-2 francouzského obchodního zákoníku (Code de Commerce, ve znění účinném k 1. 6. 2012). 
167

 Takto může žádat o následující informace: jméno nebo název právnické osoby vlastnící akcie 

společnosti, státní příslušnost, rok narození nebo rok založení, bydliště či sídlo právnické osoby, počet 

vlastněných akcií a v případě potřeby informaci o omezeních vztahujících se na tyto akcie. 
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kapitálovým trhem168 a též orgány činné v trestním řízení a orgány spravující agendu 

praní špinavých peněz.  

Autor práce velmi kladně hodnotí a navrhuje jakou možnou inspiraci k zakotvení 

v české právní úpravě následující ustanovení francouzského akciového práva. Zákon 

umožňuje společnosti za určitých okolností žádat, pod sankcí pozastavení hlasovacích 

práv a výplat dividend, o identifikaci skutečných vlastníků akcií, pakliže se společnosti 

domnívá, že osoby, jejichž identita jí byla sdělena postupem popsaným výše, jednají 

ve prospěch třetí osoby. Rovněž zákon umožňuje,169 aby společnost požádala jakoukoli 

právnickou osobu, jež vlastní její akcie a jejíž účast přesahuje jednu čtyřicetinu kapitálu 

či hlasovacích práv, aby jí sdělila informace o identitě osob, jež drží přímo či nepřímo 

více než třetinu základního kapitálu této právnické osoby či hlasovacích práv, jež jsou 

vykonávány na valných hromadách této osoby. Takto zákon vkládá do rukou 

společnosti široká oprávnění ke zjištění její vlastnické struktury a chrání tak zejména 

drobné akcionáře před možným zneužitím účasti ve společnosti ze strany třetích osob, 

za něž by jednala osoba ve společnosti „nastrčená“. 

Francie je jednou ze zemí, která má dlouholeté zkušenosti s dematerializací akcií 

(resp. všech investičních nástrojů). Tamní právní úprava připouští ve specifických 

případech zachování anonymity akcionáře vůči společnosti, avšak zároveň zakotvuje 

velmi silné a účinné mechanismy posilující transparentnost akciových struktur i celého 

trhu a umožňuje tak prolomit anonymitu z titulu ochrany před trestnou činností, 

zejména před korupcí a praním špinavých peněz.170 

 

                                                      
168

 Jde o „Autorité des Marchés Financiers“. 
169

 Čl. L. 228-3-1 francouzského obchodního zákoníku (Code de Commerce, ve znění účinném 

k 1. 6. 2012). 
170

 Nicméně ani takto silné právní mechanismy nezaručují plnou transparentnost a možnost odkrytí 

konečných vlastníků. I zde je možné obejít odtajnění akcionáře například založením tzv. off-shore 

společnosti. 
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6.2. Rakousko 

V Rakousku se úprava odůvodněná bojem proti praní špinavých peněz a proti 

mezinárodnímu terorismu prosadila teprve nedávno. Zákon měnící právo obchodních 

společností byl přijat v červenci 2011,171  

Dřívější rakouská právní úprava v akciovém zákoně172 připouštěla existenci 

listinných akcií na majitele a prakticky existenci těchto akcií neomezovala. 

Dle důvodové zprávy k novele akciového zákona existovalo v roce 2010 v Rakousku 

1650 akciových společností s listinnými akciemi na majitele. Podle porovnání 

provedeného O. Vondráčkem je takovýto počet neprůhledných společností 

mnohonásobně menší oproti stavu v České republice.173 Vondráček tak shrnuje, 

že rakouské společnosti samy dobrovolně volily (dle stavu v roce 2010) zaknihování 

či imobilizaci svých akcií, případně listinné akcie na jméno174 již před provedenou 

novelizací akciového práva. 

Evidence zaknihovaných cenných papírů je v Rakousku velmi podobná té naší. 

Evidence je vedena dvoustupňově, zaknihované akcie jsou vedeny na majetkových 

účtech u depozitářů, jimiž jsou zejména banky. Funkci centrálního depozitáře plní 

Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). 

Novela z července 2011 mění ustanovení rakouského akciového zákona a stanoví 

obecné pravidlo, že akcie musejí znít na jméno (ust. § 9 odst. 1 Aktiengesetz, BGBl. 

Nr. 98/1965). Jejich vlastníci jsou vedení v tzv. akciové knize175 (obdoba seznamu 

akcionářů). Akcie mohou znít na majitele pouze v případě, pokud jsou akcie společnosti 

kótovány na burze nebo pokud akcie mají být podle stanov přijaty k obchodování 

                                                      
171

 Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, BGBl. I  Nr. 53/2011 (GesRAG 2011). 
172

 Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965. 
173

 Jak se uvádí na internetových stránkách Nadačního fondu proti korupci. „Ke konci roku 2010 bylo v 

Rakousku 1.650 akciových společností s listinnými akciemi na doručitele (majitele), kdežto v Česku 

existovalo ke stejnému datu - podle údajů agentury ČEKIA - 12.188 akciových společností s takovými 

neprůhlednými anonymními akciemi (53% všech akciových společností).“ 
174

 VONDRÁČEK, O. Rakousko  - popis situace ohledně anonymních akcií. 
175

 Zákon také pro zajištění širší transparentnosti akcionářské struktury stanoví, že patří-li akcie jiné 

osobě než té, která je uvedena v akciové knize, pak je nutné vést v akciové knize rovněž údaje 

i o této jiné osobě. V akciové knize se rovněž evidují i bankovní účty vlastníků akcií, což umožňuje 

v případě podezření kontrolu finančních toků mezi akcionáři a společností. 
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na burze. Tímto je tak sice připuštěna existence akcií na majitele, nicméně identita 

akcionáře (resp. identita vlastníka majetkového účtu vedeného u depozitáře) 

je dohledatelná. Akcie na majitele mohou být vydány až po úplném splacení jejich 

jmenovité hodnoty. Jsou vydávány v jedné popřípadě ve více sběrných listinách 

(akcionář vlastní odpovídající podíl na sběrné listině dle počtu jím upsaných akcií). 

V tomto případě tak majitelé akcií nemají právo požadovat rozdělení sběrné listiny 

a vydání jednotlivých listinných akcií. Kótovaná akciová společnost musí sběrnou listinu 

(sběrné listiny) dát do úschovy u centrálního depozitáře. Vedle omezení anonymity 

akcionáře je tak zajištěna i omezená převoditelnost listinných akcií na majitele.  

Zákon zároveň obsahuje přechodné ustanovení pro společnosti, které se na vstup 

na regulovaný trh teprve technicky chystají a rovněž pro společnosti, které z trhu 

odcházejí. Zákon stanoví, že před kotací akcií společnosti na burze a po uplynutí 

jednoho roku od jejího ukončení se na akcie na majitele užijí předpisy o akciích 

na jméno. Tímto je tak zamezeno tomu, aby byla přechodně identita akcionářů 

nezjistitelná.  

Zákon též připouští, aby společnost ve stanovách zakotvila možnost volby 

akcionáře mezi jednotlivými formami akcie. Zákon tak v okamžiku, kdy identita 

akcionáře je v každém případě odhalena, umožňuje akcionáři pružně zhodnotit výhody 

spojené s konkrétní formou akcie (například způsob oznamování konání valné 

hromady) a neváže ho na rozhodnutí společnosti jako celku o formě akcií. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Rakousko se připojilo k trendu omezení anonymity 

akcionáře, který je v evropském prostředí citelně znát. Rakouskou odbornou veřejností 

byl tento krok hodnocen převážně kladně. 

Řešení omezení akcií na majitele pouze pro společnosti, jejichž akcie nejsou 

kótovány a nikoli jejich úplný zákaz, lze hodnotit jako jeden z možných pozitivních 

způsobů boje proti korupci a praní špinavých peněz, který ztěžuje společnostem 

korupčně jednat. Úprava slučuje požadavky na posílení kontroly společností mimo 

regulované trhy, jelikož právě ty jsou zpravidla náchylnější ke korupčnímu jednání 

a zároveň umožňuje ponechat akcie na majitele u společností, jejichž akcie jsou 

kótovány. Tak je tomu zejména proto, že účast společnosti na regulovaném trhu 
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s sebou přináší řadu informační povinností (včetně oznamovací povinnosti akcionáře), 

jimiž je dostatečně zajištěna průhlednost a kontrola činnosti akciové společnosti. 

Nicméně i přes výše uvedená pozitiva, která jsou rakouské úpravě přičítána, 

nepovažuje autor cestu omezení listinných akcií na majitele z důvodu velké zásahu 

do soukromých práv akcionářů za vhodné řešení problému korupce, praní špinavých 

peněz a mezinárodního terorismu. 

Rakouské řešení zvýšení transparentnosti akciových společností je, vzhledem 

k pozitivnímu hodnocení, kterého se mu u rakouské veřejnosti dostalo, nyní vzorem 

pro připravovanou úpravu v České republice. Vládnímu návrhu zákona o některých 

opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností je proto věnována 

kapitola 8.2 této práce. Zde jsou zapracovány některé další kritické poznámky 

k omezení vlastnictví listinných akcií na majitele. 

 

7. Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace v zákoně 

o obchodních korporacích 

7.1. Obecně k nové právní úpravě akciových společností po rekodifikaci 

soukromého práva 

Právní úprava akciové společnosti byla výrazně zasažena nedávno provedenou 

rekodifikací soukromého práva. Potřeba změn v soukromém právu vyplývala zejména 

ze stavu právní úpravy v dnes stále platném a účinném občanském zákoníku z roku 

1964.176 V důsledku četných novelizací je účinný občanský zákoník značně chaotický, 

nadto je úprava občanskoprávních vztahů roztříštěna v řadě dílčích zákonů. Závazkové 

právní vztahy jsou upraveny jak v občanském, tak v obchodním zákoníku, přetrvává zde 

tedy dualita závazkových právních vztahů. Rekodifikace soukromého práva si kladla za 

cíl sjednocení úpravy soukromého práva pokud možno do jednoho obecného kodexu. 

Spolu s novým občanským zákoníkem byl přijat též nový zákon o mezinárodním právu 

soukromém177 a zákon o obchodních korporacích. 

                                                      
176

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
177

 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění. 
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Vzhledem ke sjednocení úpravy závazkových vztahů v novém občanském 

zákoníku, by dnes platný a účinný obchodní zákoník zůstal značně okleštěn a omezoval 

by se pouze na úpravu obchodních společností a družstev. I z tohoto důvodu se 

přistoupilo k přijetí zákona nového.178  

Právní úprava akciových společností je obsažena v již zmíněném zákoně o 

obchodních korporacích, konkrétně v hlavě V. ZOK (ust. § 243 a násl. ZOK). Nicméně, 

tato úprava není vyčerpávající, řada institutů, které se užijí i na akciovou společnost, 

resp. na všechny korporace, je upravena v novém občanském zákoníku. Jedná se 

zejména o úpravu hlavy II., 3. dílu NOZ týkající se právnických osob (ust. § 118 a násl. 

NOZ) a také hlavu IV., 4. díl upravující cenné papíry (ust. § 514 a násl. NOZ). 

Právní úprava akciové společnosti je oproti jiným formám obchodních korporací 

značně svázána unijní regulací a tudíž ustanovení obsažená v zákoně o obchodních 

korporacích z větší míry přejímají ustanovení platného a účinného obchodního 

zákoníku, jelikož v něm byla k dnešnímu dni unijní regulace z velké části promítnuta. I 

přes výše uvedené však právní úprava akciové společnosti a zejména akcií doznala 

několika podstatných změn, které mají vliv i na anonymitu akcionářů a podmínky jejich 

identifikace. A právě na tyto změny je zaměřena následující část práce. 

 

7.2. Právní úprava akcií po rekodifikaci soukromého práva 

Akciová společnost je i nadále upravena jako společnost, jejíž základní kapitál je 

rozvržen na určitý počet akcií (dle ust. § 243 odst. 1 ZOK).179  Akcie je v souladu 

s ustanovením § 256 odst. 1 ZOK cenným papírem nebo zaknihovaným cenným 

papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet na řízení 

společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 

                                                      
178

 Zde autor práce poznamenává, že vzhledem k tématu a možnému rozsahu této práce zde není 
obsaženo hodnocení shora nastíněné rekodifikace soukromého práva jako celku, zhodnocena jsou pouze 
dílčí témata související s objektem práce. 
179

 Akciová společnost je však oprávněna vydávat jak akcie o určité jmenovité hodnotě, tak akcie bez 
jmenovité hodnoty, jež jsou označovány jako akcie kusové. Blíže viz LASÁK, J.: Akciová společnost na 
prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní revue 2/2012, s. 46. Zároveň se nově připouští, 
aby akciová společnost emitovala více druhů akcií. K tomu blíže viz poznámka č. 41. 
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Dle nově zakotvené definice v ustanovení § 514 NOZ je cenným papírem listina, 

se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze 

bez této listiny uplatnit ani převést.180 Nová úprava cenných papírů dále přináší 

podstatnou změnu v souvislosti se zaknihovanými cennými papíry, která se promítá i 

do úpravy akcií. Zaknihovaný cenný papír se již nechápe jako cenný papír v konkrétní 

podobě, ale jako zvláštní právní institut, dle důvodové zprávy jako náhražka cenného 

papíru181 odlišná od cenného papíru jako takového, který bude napříště vždy listinný. 

Zaknihovaným cenným papírem je cenný papír nahrazený zápisem do příslušné 

evidence a převoditelný pouze změnou záznamu v této evidenci (dle ust. § 525 NOZ). 

Nicméně, jak upozorňuje J. Pilková, z materiálního hlediska tato formální změna nemá 

výrazný dopad na současný právní režim zaknihovaných cenných papírů.182  

U zaknihovaného cenného papíru se oproti stávající právní úpravě nerozlišuje 

jeho forma na rozdíl od cenného papíru, který může mít formu cenného papíru na 

doručitele, na řad, nebo na jméno (ust. § 518 NOZ). Toto řešení vyplývá ze skutečnosti 

nastíněné již v části 3.3 této práce, že vedení zaknihovaného cenného papíru 

v příslušné evidenci dle ustanovení § 94 odst. 1 ZPKT je vždy vázáno na konkrétní 

osobu, jíž patří majetkový účet v této evidenci. Nelze tak vést evidenci zaknihovaného 

cenného papíru anonymně, de facto tak odpadá možná anonymita vlastníka cenného 

papíru v případě, že ten má formu cenného papíru na majitele.183 

 

                                                      
180

 Zákon však v ust. § 256 odst. 3 ZOK navazuje na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která přiznává 
akcionáři status akcionáře již vznikem akciové společnosti a umožňuje mu převod podílu na společnosti, 
ačkoli tento podíl nebyl dosud vtělen do cenného papíru a to na základě inominátní smlouvy, pro niž 
nebyla stanovena žádná povinná forma. Zákon o obchodních korporacích však pro převod podílu 
odkazuje na ustanovení o postoupení smlouvy (ust. § 1895 a násl. NOZ). Takovýto převod podílu 
akcionáře není podmíněn souhlasem akciové společnosti. Povinná forma smlouvy není určena (srov. ust. 
§ 1897 odst. 2 NOZ). 
181

 Dle důvodové zpráva k novému občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Zvláštní část. K § 517. 
182

 PILKOVÁ, J.: Právní úprava cenných papírů v návrhu nového občanského zákoníku Obchodněprávní 
revue 8/2011, s. 238. 
183

 Nicméně toto řešení je pouze jedním z možných. Kupříkladu ve Francii, kde proběhla plná 
dematerializace trhu cenných papírů, je rozlišování forem zachováno. Blíže viz část 6.1 této práce. Na 
tento fakt rovněž upozorňují B. Havel a P. Čech. VIZ ČECH, P., HAVEL, B.: Akcie ve víru rekodifikace aneb 
nevtělené, zaknihované a kusové akcie v návrhu zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní 
revue 10/2011, s. 294. 
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7.2.1. Forma akcií 

Dle ustanovení § 263 ZOK může mít akcie, shodně s úpravou v platném a 

účinném obchodním zákoníku, formu cenného papíru na řad, pak se označuje jako 

akcie na jméno nebo formu cenného papíru na doručitele, pak se nazývá akcií na 

majitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie. 

 Ustanovení § 263 odst. 2 věta druhá ZOK omezuje vydávání akcií na majitele a 

stanoví pro akciové společnosti povinnosti vydat je pouze jako zaknihovaný cenný 

papír nebo imobilizovaný cenný papír. Akcie na majitele (v dnešním pojetí výslovně 

listinné) tak akciová společnost nově emitovat nemůže. Zároveň ustanovení § 274 odst. 

2 věta druhá ZOK znemožňuje akcionáři požadovat vydání imobilizovaných akcií z 

hromadné úschovy.  

V posledních letech byla otázka omezení, resp. úplného zrušení listinných akcií na 

majitele mezi českými zákonodárci velmi diskutovaným tématem. Již ve věcném 

záměru k zákonu o obchodních korporacích byl požadavek zrušení listinných akcií na 

majitele obsažen a dlouhou dobu se s ním při přípravě návrhu zákona počítalo.184 

Nicméně, v průběhu přípravy zákona v rámci Legislativní rady vlády byla myšlenka 

zrušení listinných akcií na majitele opuštěna, jelikož se prosadil názor, že k odstranění 

možného korupčního jednání a zneužívání vlastnictví akcií zrušení akcií na majitele 

nevede. K tomuto názoru se přikláněla ještě důvodová zpráva. Důvodová zpráva tak 

konkrétně uvádí,185 že ze soukromoprávní povahy akciové společnosti vyplývá, že může 

sama určit míru odtajnění vlastnické struktury, pokud tím neovlivní kapitálový trh.186 

Jako argument pro zachování stávající koncepce anonymity akcionářů důvodová zpráva 

                                                      
184

 Dle bodu VI. 6. zvláštní části: „Nicméně, z důvodu transparentnosti kapitálového trhu a s ohledem na 
trendy v zemích EU, bude zrušena možnost emitovat cenné papíry na majitele v listinné podobě; nadále 
tak budou moci být tyto cenné papíry vydávány pouze v zaknihované podobě.“ Viz Věcný záměr 
obchodního zákona - návrh pro jednání vlády. Záměr zrušit listinné akcie na majitele byl pak nadále 
reflektován i v odborné literatuře. Kupříkladu článek z května 2002 od autorů rekodifikace soukromého 
práva. HAVEL, B., ELIÁŠ, K.: Zpráva o stavu prací nad novým obchodním zákonem. Právní rozhledy 
5/2002, s. 249. 
185

 Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). K § 264 až 293. 
186

 Autor práce se však domnívá, že v tomto smyslu nelze považovat argument vlivu anonymity 
akcionářů dané společnosti na kapitálový trh za relevantní. Míra anonymity je diskutována právě u těch 
společností, které na kapitálovém trhu nefigurují, jelikož společnosti působící na kapitálovém trhu mají 
vlastnickou strukturu vůči emitentovi akcií vždy odtajněnu. 
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rovněž uvádí, že snahou návrhu je: „(…)vytvořit konkurenceschopnou regulaci, která při 

srovnání se zahraničím obstojí. Důvody pro zavedení regulace, tkvící v transparentnosti 

a snaze bránit praní špinavých peněz apod., jsou jistě legitimní, ale nejsou věcí 

soukromoprávní regulace. Praní špinavých peněz řeší AML směrnice a její transposice 

do českého práva, a je to ochrana veřejnoprávní, kterou je v případě potřeby nutné 

změnit. Snaha bránit umisťování prostředků do „anonymních“ struktur je snahou 

chybnou, když takto by se muselo bránit investicím do čehokoliv cenného, u čeho není 

na první pohled znám vlastník. Navíc, zaknihování cenného papíru dohledatelnost 

vlastníka neřeší, pouze komplikuje - vícestupňová registrace eviduje pouze vlastníky v 

první či druhé řadě, nikoliv možné skutečné vlastníky.“187 Autor této práce se zcela 

ztotožňuje s tímto názorem a domnívá se, že efektivnějším řešením (než jakým je 

plošné omezení listinných akcií na majitele) je veřejnoprávní regulace akciových 

společností s netransparentní strukturou po vzoru AML směrnic, či ještě lépe, po vzoru 

rozkrývání vlastnické struktury při žádosti o bankovní licenci dle zákona o bankách, 

v situacích odůvodněných veřejným zájmem (zadávání veřejných zakázek, poskytování 

dotací, koncesí apod.) 

I přes výše popsaný pozitivní záměr navrhovatelů neomezovat akcie na majitele, 

byla do zákona o obchodních korporacích doplněna pozměňovacím návrhem úprava 

obsažená v ustanoveních § 263 odst. 2 věta druhá ZOK a § 274 odst. 2 ZOK.188 

 

7.2.2. Převoditelnost akcií 

Akcie na majitele zůstávají dle zákona neomezeně převoditelné (ust. § 274 odst. 

1 ZOK). Jelikož však mohou být vydávány pouze jako zaknihovaný či imobilizovaný 

cenný papír (na jehož převod se v současnosti dle zákona o cenných papírech použijí 

ustanovení o zaknihovaných cenných papírech), na převody akcií na majitele se dle 

názoru autora aplikuje možnost omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií 

zmiňovaná níže. 

                                                      
187

 Viz poznámka č. 185. 
188

 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), tisk 363/3, ze dne 7. 12. 2011. Body 241 a 251. 
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Akcie na jméno (která v souvislosti se shora provedeným výkladem bude vždy 

listinným cenným papírem) je shodně s dnes účinnou úpravou převoditelná rubopisem. 

Nově je však upraveno, že rubopis musí, na rozdíl od firmy nebo názvu a sídla 

právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, 

obsahovat jednoznačnou identifikaci nabyvatele. Nově užitá formulace se v tomto 

případě jeví autorovi této práce vhodnější. Je ponecháno na společnosti, jaké 

identifikační parametry si zvolí, ale vždy musí dostát požadavku jednoznačné 

identifikace. Takto bude jistě dosaženo efektivnější identifikace než v případě 

identifikace dle firmy, resp. názvu, podle nichž může být konkrétní akcionář snadno 

zaměnitelný. Důvodem této formulační změny může být rovněž skutečnost, že 

v souvislosti s rozvojem elektronických systémů a databází je do budoucna možné, aby 

identifikaci akcionáře nahradil kupříkladu šifrovaný kód přidělený pouze konkrétnímu 

akcionáři, který nebude moci být zaměnitelný a pomocí něhož bude akcionář nadále 

veden v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 

Převoditelnost akcií na jméno zůstává dle ustanovení § 270 ZOK omezitelná. 

Zaknihované akcie, jako zvláštní institut stojící vedle akcií na majitele a akcií na 

jméno, jsou obecně neomezené převoditelné. Jejich převoditelnost však lze omezit 

stanovami (obdobně jako u akcií na jméno). U zaknihovaných akcií obecně je 

emitentovi v konkrétním okamžiku známa jeho akcionářská struktura, rozšiřuje se tak 

pro něj možnost prakticky ovlivňovat změny v této struktuře.189 

Oproti současné úpravě (kdy je možné omezit převoditelnost pouze 

zaknihovaných akcií na jméno) tak je nově možné omezit převoditelnost veškerých 

zaknihovaných akcií (bez ohledu na dnes rozlišovanou formu). Tuto změnu lze dle 

názoru autora práce hodnotit kladně. Režim převodu zaknihovaný akcií změnou 

v evidenci zaknihovaných cenných papírů je v současnosti pro obě formy akcií shodný, 

akcionáři se zaknihovanými akciemi na majitele by při zachování stávající úpravy oproti 

akcionářům se zaknihovanými akciemi na jméno (převoditelnost jimi vlastněných akcií 

mohla být omezena) zůstali nadále neodůvodněně zvýhodněni. 

                                                      
189

 Viz výklad o převoditelnosti akcií dle obchodního zákoníku v části 3.1 této práce. 
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Nově je v ustanovení § 275 odst. 2 ZOK upraven okamžik účinnosti převodu 

zaknihované akcie vůči společnosti. Ten nastane až tehdy, kdy je společnosti prokázána 

změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí 

výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém 

trhu. Autor této práce se domnívá, že doplněním tohoto ustanovení je nově zamezeno 

problémům spojeným s výkonem akcionářských práv vznikajícím vlivem úpravy 

rozhodného dne. Jelikož takto bude akcionář nucen po nabytí podílu v akciové 

společnosti o tomto nabytí vlastnického práva informovat společnost (nabytí akcie 

prokázat), bude tak mít společnost v každém okamžiku přehled o změnách vlastníků 

zaknihovaných akcií. Nemůže se tak stát, že by společnost umožnila výkon 

akcionářského práva (např. účast na valné hromadě, či výplata dividendy) jiné osobě, 

než osobě oprávněné k rozhodnému dni, protože nový nabyvatel akcie bude vždy 

nejdříve muset oznámit nabytí akcie, aby byl takovýto převod vůbec vůči společnosti 

účinný. Autor práce hodnotí toto ustanovení z výše uvedených důvodů za velmi 

pozitivní. Úprava zejména eliminuje dnes existující riziko sporů o platnost usnesení 

valné hromady (kdy společnost umožní výkon hlasovacích práv osobě neoprávněné).190  

 

7.2.3. Další změny týkající se akcií 

Dle ustanovení § 259 odst. 1 ZOK musí každá emitovaná akcie vedle svého 

označení, identifikace společnosti a dalších obligatorních náležitostí obsahovat též 

označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír a u akcie 

na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře. V případě, že byla akcie vydána jako 

zaknihovaný cenný papír postačí, že jsou tyto údaje zjistitelné z evidence 

zaknihovaných cenných papírů. Oproti úpravě v ustanovení § 155 odst. 3 písm. c) 

ObchZ tak je zvolena formulace „jednoznačná identifikace“ akcionáře oproti formulaci 

„označení firmy, názvu nebo jména akcionáře.“ I zde autor práce považuje užitou 

formulaci, z důvodů uvedených v předchozí části práce, za vhodnější. 

Shodně s úpravou v platném a účinném obchodním zákoníku vede akciová 

společnost, pakliže emitovala akcie na jméno, seznam akcionářů (ust. § 264 ZOK). 

                                                      
190

 Viz část 3.5 této práce. 
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Vedle obsahových náležitostí seznamu akcionářů, které se vyžadovaly doposud, se 

nově zapisuje též číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat 

bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj.191 Povinnost vést tento údaj má zajistit, že platby poskytované 

společností akcionáři budou podléhat kontrole ze strany povinných osob dle zákona o 

praní špinavých peněz. Společnost je dle ustanovení § 349 ZOK povinna poskytovat 

veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno192 výhradně 

bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Toto 

ustanovení tedy dopadá pouze na akcie na majitele (nikoli na zaknihované akcie). 

Kontrola dle zákona o praní špinavých peněz týkající se peněžitých plnění 

poskytovaných akcionářům vlastnícím zaknihované akcie je možná již dnes, jelikož této 

kontrole podléhají osoby vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů.  

Omezení, ukládající akcionáři uvést pouze takový bankovní účet vedený v rámci 

zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pak zajišťuje, že i zahraniční 

bankovní účet akcionáře bude podroben dohledu povinných osob na základě úpravy 

obsažené v „AML směrnicích“ a doporučeních FATF.  

V souvislosti s vedením seznamu akcionářů se výslovně zakotvuje v ustanovení 

§ 267 odst. 1 ZOK pravidlo, které se uplatňuje již dnes, že údaje zapsané v seznamu 

akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby a jen ve vztahu ke svým 

akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem 

akcionářů, kterých se údaje týkají. 

 

                                                      
191

 Tento údaj byl mezi povinně zapisované údaje do seznamu akcionářů zařazen až pozměňovacím 
návrhem. Poskytování údajů o bankovních účtech akcionářů v opisu seznamu akcionářů je omezeno 
ustanovením § 266 ZOK. 
192

 Komentované ustanovení bylo do zákona o obchodních korporacích přidáno v rámci pozměňovacích 
návrhů. Projevuje se zde nedůslednost navrhovatelů, jelikož dle koncepce nového občanského zákoníku 
se již nerozlišuje podoba cenných papírů. Z toho důvodu je slovo „listinné“ v této větě zcela nadbytečné. 
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7.2.4. Rozhodný den 

Obecná úprava rozhodného dne je shodná s úpravou v platném a účinném 

obchodním zákoníku a dopadá jak na akcie, tak zaknihované akcie.193 Dle ustanovení 

§ 284 ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených s vlastnictvím akcie či 

zaknihované akcie vůči společnosti den určený zákonem, stanovami či rozhodnutím 

valné hromady. Uplatnit tato práva může pouze osoba, která je k tomu oprávněna k 

rozhodnému dni a to i v případě, že po rozhodném dni akcii či zaknihovanou akcii 

převede. 

Ustanovení § 275 odst. 3 ZOK shodně s úpravou v obchodním zákoníku přiznává 

výkon práv spojených se zaknihovanou akcií osobě, která je zapsána v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, není-li stanoven 

rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje. Po vzoru ustanovení obchodního zákoníku 

pro akcie na jméno a zápis v seznamu akcionářů (ust. § 156 odst. 3 věta první ObchZ) 

zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví možnost skutečného vlastníka 

prokázat, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje, opět shodně s obchodním zákoníkem, 

vyvratitelnou právní domněnku, že osobou oprávněnou k rozhodnému dni byla osoba, 

která společnosti doloží vlastnické právo k akcii na majitele při uplatnění svých práv. 

Vlastnické právo tak akcionář doloží výpisem z evidence zaknihovaných akcií nebo 

potvrzením o úschově akcie (vystaveným zpravidla bankou, která spravuje 

imobilizované akcie společnosti) k rozhodnému dni. 

 

7.2.4.1. Rozhodný den pro výplatu dividendy 

Ustanovení § 351 ZOK stanoví, že neurčí-li stanovy jiný den, je rozhodným dnem 

pro uplatnění práva na podíl na zisku rozhodný den k účasti na valné hromadě, která 

rozhodla o výplatě podílu na zisku.194 

                                                      
193

 Důvodová zpráva neobsahuje k tomuto institutu, vzhledem k pouze drobným změnám, podrobnější 
komentář. 
194

 Zákon o obchodních korporacích zahrnuje pod pojem podíl na zisku jak dividendu akcionáři, tak také 
tantiému členu orgánu akciové společnosti, ustanovení tak dopadají na výplatu obou plnění.  
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Oproti úpravě obsažené v ustanovení § 178 odst. 10 a 11 ObchZ je tak ustanovení 

značně zkráceno a koncepce je převrácena. Dnes, neurčí-li stanovy nebo valná 

hromada jinak, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu den konání valné 

hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. 

Provedenou změnou koncepce ustanovení jednak poskytuje společnostem větší 

volnost v úpravě rozhodného dne pro výplatu podílu na zisku, jednak v případě jejich 

pasivity (neurčí-li stanovy) slučuje rozhodný den pro výplatu dividendy s rozhodným 

dnem pro účast na valné hromadě a tím šetří společnosti náklady spojené s obstaráním 

výpisu z příslušné evidence a další administrativní náklady spojené s identifikací 

akcionářů k rozhodnému dni.  

Komentované ustanovení je dispozitivní. Stanovy mohou určit rozhodným dnem 

jakýkoli den. V tomto smyslu je v ustanovení opomenuto současné omezení dle ust. § 

178 odst. 11 ObchZ (jiný určený den nesmí předcházet dnu konání valné hromady, 

která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy). 

Lze se tak domnívat, že lze nově určit rozhodným dne i den předcházející konání valné 

hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. 

 

7.2.4.2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě 

Ustanovení § 405 ZOK upravující rozhodný den k účasti na valné hromadě je svou 

dikcí zcela shodný s úpravou současnou (dle ust. § 184 odst. 3 ObchZ). Je tomu tak 

zejména proto, že institut rozhodného dne je částečně omezen unijní regulací, která již 

byla do českého právního řádu transponována (např. rozhodný den pro společnosti 

s kótovanými akciemi). 

Jestliže společnost neupravují rozhodný den ve stanovách, či o něm nerozhodne 

předcházející valná hromada, je rozhodným dnem den konání valné hromady.  Možný 

problém v souvislosti s umožněním účasti na valné hromadě osobě, která nebyla 

vlastníkem akcie k rozhodnému dni, je odstraněn úpravou v ustanovení § 275 odst. 2 

ZOK. 

Ani způsob svolávání valné hromady není dotčen žádnou výraznou změnou. 

Úpravu svolávání valné hromady svolavatelem (nová legislativní zkratka pro toho, kdo 
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valnou hromadu svolává, tedy zejména představenstvo) obsahuje ustanovení § 406 

odst. 1 ZOK. Pro odstranění pochybností ohledně informování akcionářů s akciemi na 

majitele zákon upřesňuje, že uveřejněním pozvánky se ta považuje za doručenou (ust. 

§ 406 odst. 2 ZOK). Povinnost zveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových 

stránkách společnosti je nově výslovně zakotvena pro všechny akciové společnosti 

(dříve pouze pro kótované společnosti). Opouští se povinnost zveřejnit pozvánku 

v Obchodním věstníku. 

 

7.3. Zhodnocení nové právní úpravy akciových společností 

Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, úvahy navrhovatelů ohledně 

rekodifikace akciového práva byly již předem limitovány mnoha právními předpisy 

unijního práva. Ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se akciové 

společnosti jsou tak do značné míry přejata z obchodního zákoníku beze změn, či 

pouze s drobnými jazykovými a systematickými změnami. Nicméně, několika zásadních 

změn bylo přijetí nové kodifikace dosaženo. Na tyto změny byl zaměřen výše uvedený 

text. 

Autor práce hodnotí kladně změnu provedenou v koncepci cenných papírů a 

souhlasí s definováním zaknihovaného cenného papíru jako samostatně stojícího 

institutu vedle pojetí cenného papíru jako takového. Přesto však bylo možné, když už 

se přistoupilo k této změně, jít dále, změnit též terminologii a nazývat tak pro 

přehlednost zaknihovaný cenný papír „zaknihovaným právem“. 

Jak již bylo několikrát podotknuto, autor práce nesouhlasí s omezením listinných 

akcií na majitele z důvodu snah o zvýšení možností identifikace akcionářů. Povinná 

imobilizace či zaknihování těchto akcií a s nimi spojené odtajnění akcionářů nepřinese 

požadovaný efekt eliminování korupčního jednání, možného střetu zájmů či praní 

špinavých peněz a nožné financování terorismu v České republice. Ačkoli lze připustit, 

že tyto aktivity budou regulací listinných akcií na majitele částečně omezeny, „přebijí“ 

tento efekt dva nechtěné důsledky regulace. Zaprvé, regulace přináší na dodatečné 

náklady společnostem v souvislosti s výměnou, zaknihováním či imobilizací akcií. 

Nedobrovolně přijaté náklady ponesou rovněž samotní akcionáři (například 
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v souvislosti s vedením majetkových účtů). Zadruhé, omezení vlastnictví listinných akcií 

na majitele lze považovat za podstatný zásah do soukromoprávního vztahu mezi 

akciovou společností a akcionáři. Jelikož se autor domnívá, že požadovaného efektu 

zvýšení transparentnosti akcionářských struktur nebude provedenou změnou 

dosaženo, vytrácí se tak z potřeby regulace argument veřejného zájmu, který jako 

jediný by mohl obstát proti argumentu neomezování základních soukromoprávních 

práv vlastníků listinných akcií na majitele. 

Opačně hodnotí autor práce změny v souvislosti s účinností převodu 

zaknihovaných akcií vůči společnosti. Přijatá úprava, dle výkladu autora, nadále 

eliminuje možné komplikace při identifikaci oprávněných osob k výkonu akcionářských 

práv (viz část 3.5 této práce), lze ji tedy považovat za pozitivní. 

 

8. Anonymita akcionářů de lege ferenda 

 

8.1. K některým nedávným snahám o omezení listinných akcií na majitele 

Jako jeden z prvních pramenů připustil možné omezení, resp. zrušení listinných 

akcií na majitele věcný záměr nového obchodního zákona. Snaha omezit anonymitu 

akcionářům v českých akciových společnostech se v posledních letech rovněž 

několikrát promítla do vládních návrhů zákonů týkajících se omezení listinných akcií na 

majitele. V roce 2010 byl nejdříve předložen návrh zákona o zrušení listinných akcií na 

majitele, který upravoval zákaz emitování listinných akcií na majitele a obligatorní 

transformaci již emitovaných akcií buď na akcie na jméno (v listinné či zaknihované 

podobě) nebo na zaknihované akcie na majitele. Pokud by listinné akcie na majitele 

nebyly v zákonem stanovené lhůtě změněny na akcie jiné formy nebo podoby, došlo by 

ex lege k přeměně listinných akcií na majitele na zaknihované akcie na majitele. Tento 

návrh zákona však byl v průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR zamítnut.  

Další návrh na omezení listinných akcií na majitele byl předložen Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR ještě ten samý rok. Nicméně i tento návrh zákona o zrušení 
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listinných akcií na majitele, obsažený ve sněmovním tisku č. 22/0 byl zamítnut a to 

hned v prvním čtení. 

Poslední zmíněný návrh velmi stručně upravoval dvě varianty přeměny listinných 

akcií na majitele. Konkrétně upravoval variantu dobrovolnou, dle níž by valná hromada 

akciové společnosti rozhodla o přeměně jí emitovaných listinných akcií na majitele na 

listinné akcie na jméno nebo na zaknihované akcie na majitele (v souladu s úpravou 

obsaženou v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu).195 Pakliže by tak akciová 

společnost, resp. valná hromada společnosti neučinila, návrh stanovil fikci rozhodnutí 

valné hromady o přeměně akcií na zaknihované akcie na majitele.196 Ustanovení § 156 

odst. 1 ObchZ by pak nově stanovilo obligatorní formu „na jméno“ u listinných akcií. 

Zaknihované akcie by mohly být emitovány shodně se současnou úpravou jako 

zaknihované akcie na jméno nebo na majitele. 

Dle důvodové zprávy ke komentovanému návrhu zákona197 byla zvolena varianta 

zrušení pouze listinných a nikoli všech podob akcií na majitele z důvodu předejití 

nadbytečných a kontraproduktivních zásahů do práva cenných papírů. S tímto 

argumentem lze jistě souhlasit. Avšak autor práce se domnívá, že důvody, které 

navrhovatelé uvádí pro zrušení listinných akcií na majitele, tedy sledování obecného 

evropského trendu dematerializace a posilování transparentnosti akcionářských 

struktur, jež má vést k zabránění zneužití veřejných prostředků, nejsou důvody 

dostatečnými pro tak výrazný zásah do soukromého práva spočívající v omezení 

vlastnictví k akciím na majitele. 

                                                      
195

 Návrh zákona nesprávně svěřuje přijetí rozhodnutí o přeměně akcií valné hromadě akciové 
společnosti, která však není nadána právní subjektivitou k takovému rozhodnutím. Navrhovatelé tak 
zřejmě měli na mysli rozhodnutí akciové společnosti jako takové, podmíněné souhlasem její valné 
hromady. 
196

 V souvislosti s touto fikcí však lze upozornit na možné problémy s přeměnou listinné akcie na majitele 
na zaknihovanou, například pokud by listinná akcie na majitele byla předmětem zástavního práva. 
V tomto případě návrh nestanovil, zda by bylo i po přeměně zástavní právo zachováno, případně zda by 
vznikla povinnost vyznačit toto zástavní právo v evidenci zaknihovaných cenných papírů a též komu by 
tato povinnost vznikla. 
197

 Důvodová zpráva k návrhu zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o zrušení některých 
souvisejících zákonů (sněmovní tisk 22/0). Obecná část. 
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V souvislosti s výše komentovaným návrhem lze poukázat na stanovisko vlády 

k tomuto návrhu.198 Autor této práce se přiklání k názoru vlády, že: „navrhovaná právní 

úprava nepostihuje celou řadu legálních a legitimních metod, které i po přijetí 

předloženého návrhu zákona umožní zakrýt skutečné vlastnictví v akciové společnosti“. 

Půjde tak zejména o možnost užití institutů, jež umožňují skrýt identitu skutečného 

vlastníka akcií, které byly blíže vyloženy v části 5.2 této práce. Zároveň stanovisko 

upozorňuje na pravidlo judikované Ústavním soudem ČR, které pro každý přijímaný 

právní předpis požaduje tzv. test proporcionality (dle něhož je vždy nutné porovnat 

újmu na základních právech jednotlivce s veřejným zájmem na přijetí konkrétního 

právního předpisu).199 Autor práce zde odkazuje na názor vyjádřený v části 5.3 této 

práce, že omezení vlastnictví listinných akcií na majitele lze v konečném důsledku 

považovat za zásah do základního práva na soukromí, jakož i do práva vlastnického. 

Ke stejnému názoru, k jakému dochází vláda ve výše uvedeném stanovisku, 

dochází i J. Dědič v článku z roku 2009, který reaguje na prvně zmíněný návrh na 

zrušení listinných akcií na jméno.200 I zde je poukázáno na ústavněprávní rozměr 

zrušení listinných akcií na majitele. „Jde o zásah do základních práv – práva vlastnit, a 

takový zásah musí být přiměřený. O přiměřenosti zásahu však v daném případě hovořit 

sotva lze. Jednak z toho důvodu, že problém anonymity vlastníka akcií se tím nevyřeší, 

jednak bude návrh pro mnoho dosavadních drobných akcionářů znamenat ztrátu 

vlastnictví vůbec.“ J Dědič dále podotýká, že mnoho minoritních akcionářů 

pravděpodobně ani nezareaguje na nově přijatou regulaci a v případě, kdy je zákonem 

stanovena sankce, že pokud akcionář nepředloží v zákonné lhůtě akcie k výměně, pak 

přestává být akcionářem (jelikož nevyměněné listinné akcie na majitele jsou následně 

prohlášeny za neplatné), způsobuje tak tato sankce nepřípustný zánik vlastnického 

práva akcionáře. J. Dědič si rovněž všímá nedůslednosti navrhovatelů ohledně osobní 

působnosti právní úpravy v návrhu zákona. Návrh zákona totiž ukládá povinnost 

                                                      
198

 Stanovisko vlády k návrhu zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o zrušení některých 
souvisejících zákonů (sněmovní tisk 22/0), z 11. 8. 2010. 
199

 Například dle nálezu Ústavního soudu č. 322/2001 Sb., ze dne 12. 7. 2001, ve věci návrhu na zrušení 
věty první ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
200

 DĚDIČ, J.: K návrhu zákona o zrušení listinných akcií na majitele. Právní rozhledy 23/2009, s. II. 
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přeměny listinných akcií na majitele všem emitentům bez ohledu na jejich sídlo, čímž 

však zcela neoprávněně zasahuje do statusu zahraničních akciových společností. Dále 

upozorňuje na relativně vysoké poplatky spojené s vedení majetkové účtu, kterými 

budou v důsledku povinného zaknihování akcií (pakliže společnost si bude chtít 

ponechat akcie ve formě na majitele) akcionáři zatíženi a to zpravidla proti své vůli. 

Rovněž společnost ponese značné náklady v souvislosti s obligatorní změnou podoby či 

formy jí emitovaných akcií. Autor této práce se zcela ztotožňuje s výše citovanými 

názory J. Dědiče, z nichž některé již byly v rámci této práce autorem nastíněny. 

 

8.2. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 

akciových společností 

V současnosti poslední iniciativou ve vztahu k omezení anonymity akcionářů je 

vládní návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně 

dalších zákonů, který byl uveřejněn ve sněmovním tisku č. 715/0. Již první pohled na 

tento návrh napoví, že bylo upuštěno od snah zcela eliminovat listinné akcie na 

majitele z českého právního řádu, tyto akcie mají být v souladu s tímto návrhem 

značně omezeny a to zejména skrze jejich imobilizaci. Vládní návrh je silně inspirován 

novelou rakouského akciového zákona, o níž je pojednáno v části 6.2 této práce. 

Vzhledem k současné politické situaci a shodě ohledně nutnosti přijetí 

navrhované právní úpravy (o této nutnosti sám autor této práce zcela přesvědčen není) 

je pravděpodobné, že tento dosud poslední pokus o regulaci listinných akcií na majitele 

bude přijat. I z tohoto důvodu bude návrhu věnována bližší pozornost. Nicméně, 

rozebrány budou pouze jeho stěžejní body, jelikož je rovněž pravděpodobné, že 

v rámci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dostojí 

navrhovaná právní úprava mnohých změn. 

Autor práce na úvod poznamenává, že považuje navrhovanou právní úpravu za 

poněkud nešťastné řešení aktuální politické poptávky a ukvapené plnění cílů vládní 

koaliční smlouvy. Nelze souhlasit s důvodovou zprávou k návrhu zákona, která 

předpokládá jako efekt přijetí úpravy zprůhlednění akcionářské struktury, zabránění 

únikům peněz do šedé ekonomiky a posílení preventivního účinku před korupčním 
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jednáním.201 Jak upozorňuje P. Kasík, navrhovaná regulace není schopna shora 

jmenované aktivity eliminovat a naopak, za cenu dodatečných nákladů na straně 

akciových společností i samotných akcionářů znamená neúměrný zásah do postavení 

dotčených akcionářů.202 

Nicméně jako protiargument k vznikajícím dodatečným nákladům lze uvést fakt, 

že prakticky stejnou povinnost změny akcií ukládá akciovým společnostem již platný 

zákon o obchodních korporacích (ust. § 774 odst. 2 ZOK), takže v případě souběhu 

povinností dle obou úprav nevzniknou společnostem tímto návrhem žádné dodatečné 

(myšleno dvojí) náklady, které by jim jinak nevznikly účinností zákona o obchodních 

korporacích. 

Důvodová zpráva konstatuje, že cílem navrhované úpravy „má být skutečnost, že 

dojde k možnosti identifikace akcionáře akciové společnosti ve všech případech.“203 

Nicméně, následně důvodová zpráva zcela otevřeně připouští, že tato úprava nijak 

neřeší již nastíněný problém možného skrytí skutečného, ekonomického vlastníka akcií. 

Ani v této oblasti tak nelze spatřovat přínos. 

Původní verze připravovaného návrhu zákona obsahovala vedle regulace 

listinných akcií na majitele též návrhy na zakotvení některých dalších povinností pro 

akciové společnosti čerpající veřejné prostředky (zejména ze smluv uzavřených na 

základě zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách). Požadavkem povinného 

rozkrývání akcionářské struktury pro příjemce veřejných prostředků, jakož i pro jejich 

subdodavatele (tedy ty osoby, jimiž by akciová společnost plnila své závazky ze shora 

uvedených smluv) se úprava, inspirovaná rozkrýváním vlastnické struktury dle zákona o 

praní špinavých peněz, přibližovala k efektivnější kontrole transparentnosti a 

odhalování skutečných vlastníků společnosti (jak je například navrženo v části 4.2.2 

této práce). Avšak během připomínkového řízení byla úprava vypuštěna 

s odůvodněním, že je třeba ji zpracovat komplexnější a detailněji v samostatném 

                                                      
201

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 
akciových společností a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č.715/0). Bod D, varianta I. 
202

 KASÍK, P.: Nebezpečné akcie na majitele? Dostupný z WWW: 
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7576>. 
203

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 
akciových společností a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č.715/0). Bod E. 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7576
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právním předpisu. Lze tedy jen odkázat na budoucí návrh, který má být předložen do 

konce roku 2012. Autor práce se domnívá, že právě tato úprava bude skutečně 

efektivním krokem k zvýšení transparentnosti a omezení možných protiprávních 

aktivit, na rozdíl od úpravy v již předloženém komentovaném návrhu. 

Navrhovaná účinnost přeměny listinných akcií na majitele na listinné akcie na 

jméno je 1. 1. 2014, tedy shodně s předpokládanou účinností právních předpisů 

rekodifikace soukromého práva, zejména zákona o obchodních korporacích. Nicméně 

návrh zákon tuto skutečnost ve většině případů opomíjí (jinak je tomu v ustanovení § 8 

NZoZT, bod 2.) a drží se terminologie platného a účinné obchodního zákoníku (zřejmě 

v domnění, že účinnost zákona o obchodních korporacích bude odložena). Autor této 

práce se domnívá, že pro přesnost mělo být při úpravě režimu akcií po 1. 1. 2014 užito 

terminologie rekodifikačních předpisů (zejména pokud jde o odlišování akcií a 

zaknihovaných akcií). Avšak tento argument odpadne v okamžiku případného posunutí 

účinnosti zákona o obchodních korporacích, pak by byla stávající terminologie naopak 

žádoucí. 

Dle ustanovení § 1 NZoZT mají být navrhovaným zákonem zejména upraveny 

povinnosti akciových společností v souvislosti se změnou listinných akcií na majitele, 

které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno. Již toto první ustanovení lze 

považovat za nepřesné. Jak upozornil J. Dědič v článku shora zmíněném, osobní 

působnost právní úpravy v návrhu zákona není vymezena. Navrhovatelé zřejmě 

směřují povinnou změny akcií vůči akciovým společnostem se sídlem v České republice, 

jak napovídá též navrhovaná změna obchodního zákoníku, nicméně v návrhu zákona 

toto přesně stanoveno není. 

Dle ustanovení § 2 NZoZT se tedy listinné akcie na majitele, které nejsou 

imobilizovány, k 1. 1. 2014 mění na listinné akcie na jméno, přičemž změna formy 

nastane ex lege, k její účinnosti se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku.204 Přijetím 

této úpravy tak dochází, shodně jako v případě úpravy obsažené v zákoně o 

                                                      
204

 Nicméně představenstvu dle ust. § 2 odst. 2 NZoZT vznikne povinnost uvést do stanovené lhůty 
stanovy společnosti do souladu komentovanou změnou a podat návrh na zápis této změny formy akcií 
do obchodního rejstříku. Tento zápis však bude pouze zápisem deklaratorním. 
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obchodních korporacích, k odtajnění identity akcionáře. Dotčení akcionáři na výzvu 

společnosti předloží listinné akcie na majitele buď k vyznačení nezbytných údajů 

(identifikačních údajů akcionáře dle ust. § 155 odst. 3 písm. c) ObchZ), nebo k jejich 

výměně za nové akcie na jméno (způsob bude záviset na rozhodnutí 

představenstva).205 Aby byl akcionář nucen k výše uvedené kooperaci na změně akcií, 

stanoví návrh zákona, že pokud tak akcionář v určené lhůtě neučiní, dostane se do 

prodlení a ztratí tak po dobu svého prodlení oprávnění vykonávat práva spojená s 

akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Další sankci za prodlení s předložením akcií 

stanoví ustanovení § 4 NZoZT; akcionář ztrácí po dobu svého prodlení právo na 

dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, rozhodne-li společnost o rozdělení zisku 

v době jeho prodlení. 

Zde autor práce připomíná názor J. Dědiče, že někteří (zejména minoritní 

akcionáři) často nejsou příliš aktivní v uplatňování svých akcionářských práv. Je tedy 

pravděpodobné, že mnozí z nich nepostřehnou přijetí nové úpravy, nezaznamenají 

výzvu uveřejněnou v souladu s ustanovením § 184a odst. 2 ObchZ a dostanou se tak 

nevědomky do prodlení s plnění povinnosti předložit akcii k výměně. Své prodlení pak 

pravděpodobně zjistí až v okamžiku, kdy jim nebude vyplacena dividenda, kterou dříve 

pravidelně obdrželi. Jelikož právo na dividendu jim v prodlení nevznikne, představuje 

tento možný ušlý zisk dodatečný náklad akcionářů vznikající přijetím této úpravy. 

 Návrh zákona nevyhnutelně zasahuje do právní úpravy dle platného a účinného 

obchodního zákoníku a proto rovněž upravuje novelizaci některých jeho ustanovení. 

V ustanovení § 155 odst. 2 ObchZ se tak výslovně navrhuje zakotvit, že akciová 

společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovanou akcii nebo v souladu 

se zvláštním zákonem jako imobilizovaný cenný papír. Tímto tak návrh zákona 

eliminuje z právního řádu listinné akcie na majitele (tedy ty, které nemusejí být 

imobilizovány). Došlo by tak k zániku konkrétních výhod spojených s držením listinné 

akcie na majitele, zejména k zániku anonymity doposud s držbou této akcie spojené. 

                                                      
205

 Návrh zákona, oproti předchozím neúspěšným návrhům, o nichž bylo pojednáno, počítá i se situací, 
kdy je listinná akcie na majitele předmětem zástavního práva (ustanovení § 5 NZoZT). Na základě 
upozornění akcionáře o výzvě k předložení akcií bude k jejich předložení povinen pod sankcí možné 
odpovědnosti za škodu akcionáři, povinen sám zástavní věřitel. 
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Autor práce opakovaně zdůrazňuje, že s takovýmto omezením anonymity akcionáře, 

resp. s omezením listinných akcií na majitele nesouhlasí a odkazuje na důvody popsané 

v předchozím obsahu práce. 

 Návrh zákona oproti současné dikci obchodního zákoníku, avšak shodně 

s úpravou v již platném zákoně o obchodních korporacích, stanoví jako povinný údaj 

vedený v seznamu akcionářů společností, jež emitovala listinné akcie na jméno, 

bankovní účet akcionáře. Zároveň návrh zákona omezuje společnost v tom smyslu, že 

ta může vyplatit dividendu připadající na listinné akcie na jméno pouze převodem na 

tento bankovní účet.206 

 Komentovaný návrh rovněž obsahuje změny v zákoně o cenných papírech a to 

zejména v souvislosti se snahou o detailnější a funkčnější úpravu imobilizace cenných 

papírů oproti úpravě dnes účinné.207 V této souvislosti návrh upravuje zvláštní 

ustanovení o imobilizovaných cenných papírech, které by mělo být zakotveno 

v ustanovení § 93a ZPKT. 

 

8.3. Hodnocení a navrhovaná právní úprava anonymity akcionářů de lege 

ferenda 

Autor práce se domnívá, že navrhovaná právní úprava odtajnění akcionáře není 

vhodným řešením zvýšení transparentnosti akciových společností za účelem boje proti 

korupci, praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu. Blíže autor odkazuje na 

hodnocení omezení anonymity akcionáře regulací listinných akcií na majitele v bodech 

5.2 a 7.3 této práce. 

                                                      
206

 Návrh zákona, stejně jako ust. § 256 odst. 3 ZOK (viz poznámka č. 180), reaguje na judikaturu 
Nejvyššího soudu ČR a navrhuje zakotvit nové ust. § 177a ObchZ, které umožňuje převod podílu 
akcionáře na společnosti i v případě, kdy podíl dosud nebyl vtělen do podoby akcie. Nicméně, dle 
Nejvyššího soudu ČR byl takovýto převod možný na základě inominátní smlouvy, pro niž nebyla 
stanovena žádná povinná forma, návrh zákona však převod umožňuje pouze na základě smlouvy o 
převodu podílu na společnosti a stanoví pro tuto smlouvu přesné náležitosti, včetně písemné formy a 
úředně ověřených podpisů. Ačkoli tak lze ocenit snahu navrhovatelů zahrnout judikovaný princip do 
právního řádu, de facto tímto oproti současnému stavu, jakož i úpravě v zákoně o obchodních 
korporacích, dochází k omezení akcionářů v převodu jejich podílů na akciové společnosti. 
207

 Za tímto účelem konkretizuje úpravu hromadných listin dnes obsaženou v ust.§ 5 odst. 3 ZoCP a 
přesouvá ji do samostatného ust. § 5a ZoCP. Návrh zákona rovněž mění úpravu imobilizace cenných 
papírů dle ust. § 38 ZoCP. 
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Poukazem na důvodovou zprávu k zákonu o obchodních korporacích, která 

odůvodňuje ponechání listinných akcií bez regulace „snahou návrhu vytvořit 

konkurenceschopnou regulaci, která při srovnání se zahraničím obstojí“,208 lze vyslovit 

názor, že omezení dnes v českém prostředí přípustné anonymity akcionářů může 

v očích zahraničních investorů snížit atraktivitu České republiky a v konečném důsledku 

tak způsobit úbytek zahraničních investic, na nichž je tuzemská ekonomika značně 

závislá. 

Autor práce proto navrhuje promítnout veřejný zájem na zvýšení 

transparentnosti akciových společností nikoli do norem práva soukromého, ale do 

konkrétních ustanovení práva veřejného. 

Namísto plošného omezení listinných akcií na majitele, s nímž by bylo spojeno 

odtajnění všech akcionářů, kteří jsou v současnosti vlastníky těchto akcií (a tvoří velké 

procento ze všech akcionářů vlastnících akcie akciových společností se sídlem v České 

republice),209 autor navrhuje povinné odtajňování vlastnické struktury a to až na 

reziduální vlastníky u společností, které se ucházejí o plnění z veřejných prostředků či 

mají jiným způsobem vstoupit do právního vztahu, kde je dán výrazný veřejný zájem na 

transparentnosti této společnosti (půjde zejména o zadávání veřejných zakázek, 

poskytování státních dotací, udělování koncesí apod.) Jako vzor pro toto povinné 

odtajňování vlastnické struktury (až na reziduální vlastníky) autor nabízí užít procesu 

odtajnění majitelů akcií akciové společnosti, která žádá o udělení bankovní licence. 

Konkrétní osoby s předem stanoveným podílem na hlasovacích právech či základním 

kapitálu společnosti či osoby s vlivem na chod a řízení společnosti, by byly předem 

identifikovány a to nejen na prvním stupni, stejným způsobem by byly identifikovány 

též osoby s těmito osobami propojené. 

Zde by náklady a dopady spojené se svým odtajněním nesli akcionáři dobrovolně. 

Jde vždy totiž o rozhodnutí samotné akciové společnosti (tedy rozhodnutí přijaté skrze 

                                                      
208

 Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). K § 264 až 293. 
209

 Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 
akciových společností a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č.715/0), je počet akciových společností s 
emitovanými listinnými akciemi na majitele odhadován na více než 80% všech akciových společností. 
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valnou hromadu, na níž akcionář vykonává svá práva), zda vstoupí do právního vztahu, 

jehož předpokladem je odtajnění vlastnické struktury. 

Výše uvedené řešení by mohlo rovněž do určité míry zkomplikovat skrývání 

skutečných vlastníků akcií. Kupříkladu pokud by byla jako reziduální vlastník 

identifikována „off-shore“ společnost, byla by z hlediska veřejného zájmu na 

transparentnosti příjemce veřejných prostředků vyloučena z možnosti vstoupit do 

konkrétního právního vztahu, jehož předmětem by bylo poskytování těchto veřejné 

prostředky. Nicméně autor práce připouští, že ani výše uvedené navrhovaná úprava de 

lege ferenda  nevyřeší problém možného skrytí identity skutečného (ekonomického) 

vlastníka zcela, stále zůstává možnost zachování anonymity skutečného majitele akcií 

prostřednictvím „bílých koní“ či prostřednictvím institutu svěřenského fondu. 

I přes poslední uvedený názor je autor práce přesvědčen, že jím navrhované 

řešení by mohlo přinést pozitiva, aniž by nepřípustně zasahovalo do subjektivních práv 

akcionářů. 
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Závěr 

Diplomová práce svým obsahem poukazuje na velmi diskutabilní témata 

omezování anonymity akcionářů a snahy o co nejširší možnost jejich identifikace. 

V úvodu nastíněný historický vývoj akciového práva ukazuje, že možnost 

anonymně investovat a vlastnit akcie je tradičně jedním z hlavních důvodů vysoké 

popularity této formy obchodní společnosti. Teprve v nedávné době se toto anonymní 

vlastnictví stalo předmětem kritiky ze strany jednotlivých států, ale i ze strany 

mezinárodních organizací, s poukazem na jeho možné zneužití pro korupční jednání, 

praní špinavých peněz a financování mezinárodního terorismu. 

Platná a účinná právní úprava obsažená v obchodním zákoníku umožňuje 

akcionářům vlastnícím listinné akcie na majitele zůstat vůči akciové společnosti 

anonymní. Naopak vlastníci zaknihovaných akcií a listinných akcií na jméno jsou 

obecně v každém okamžiku dohledatelní, jejich identita je tedy rozkryta. 

Autor práce dle vytyčených cílů zhodnotil jednotlivá ustanovení vztahující se 

k anonymitě a identifikaci akcionářů a to jak v obchodním zákoníku, tak ve speciálních 

zákonech. Lze shrnout, že považuje míru anonymity, kterou umožňuje současná právní 

úprava obsažená v obchodním zákoníku za zcela legitimní a svým způsobem tradiční. 

Zároveň bylo poukázáno na to, že již dnes zná český právní řád mechanismy vedoucí 

k efektivnímu rozkrývání akcionářské struktury ad hoc (například identifikace 

reziduálních vlastníků akciové společnosti při žádosti o udělení bankovní licence). 

Na základě přednesených poznatků o právní úpravě de lege lata a v souladu se 

stanoveným cílem práce, se práce pokusila prezentovat možná řešení odtajňování a 

identifikace akcionářů de lege ferenda. Při úvahách o těchto možných regulacích se 

autor práce přiklonil k závěru, že není třeba plošně omezovat míru anonymity 

akcionářů, která je dnes v české právní úpravě přípustná, ale je třeba se zaměřit na 

zvyšování transparentnosti těch akciových společností, které vstupují do právních 

vztahů, kde je pro toto zvýšení transparentnosti dán veřejný zájem. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BankZ Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

CDCP Centrální depozitář cenných papírů, a. s. 

ČNB Česká národní banka 

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 

v platném znění. 

NZoZT Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke 

zvýšení transparentnosti akciových společností 

a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk 

č.715/0). 

ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

PenzPřipZ Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Rekodifikace soukromého práva Přijetí nových právních předpisů v oblasti 

soukromého práva, konkrétně se jedná o tyto 

právní předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník, v platném znění. Zákon č. 90/2012 Sb. 

o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), v platném 

znění. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 
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právu soukromém, v platném znění. 
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ZPŠP Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

ZKI Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování, ve znění pozdějších předpisů. 

ZoCP Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve 

znění pozdějších předpisů. 

ZOK Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění. 

ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

FATF The Financial Action Task Force (on Money 

Laundering) – Finanční akční výbor proti praní 

peněz. 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá otázkou míry efektivní anonymity akcionářů v akciové 

společnosti a možnými způsoby jejího omezení. Rovněž pojednává o způsobech 

identifikace akcionářů pro účel výkonu jejich akcionářských práv a též pro účel zjištění 

akcionářské struktury akciové společnosti ve specifických, zákonem předvídaných 

případech. Cílem práce je vyložit a analyzovat právní úpravu de lege lata, zejména 

s ohledem na rekodifikaci soukromého práva a též další připravované normy 

soukromého, ale i veřejného práva. Téma bylo autorem zvoleno též s cílem vyložit 

problematiku, která není dosud v odborné literatuře komplexně zpracována. Téma je 

zpracováno zejména analýzou jednotlivých právních institutů vztahujících se 

k anonymitě a identifikaci akcionářů; v úvodním výkladu historických kořenů 

anonymity akcionáře je rovněž použita metoda historická. Platná právní úprava je dále 

podrobena komparaci s právními předpisy Evropské Unie. 

Úvodní část práce obsahuje charakteristiku akciové společnosti, včetně vymezení akcií 

a zasazuje tradiční pojetí anonymity akcionáře do historického kontextu. Hlavní část 

práce je zaměřena na analýzu jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku z hlediska 

míry odtajnění akcionáře. Obecná úprava akcií a s nimi spojené anonymity akcionářů 

obsažená v obchodním zákoníku je rovněž srovnána s úpravou ve speciálních zákonech 

(např. zákon o bankách, zákon o podnikání na kapitálovém trhu). V hlavní části práce je 

rovněž zařazen výklad týkající se zjišťování skutečného vlastníka podílu v akciové 

společnosti v zákoně o veřejných zakázkách a také v zákoně o praní špinavých peněz. V 

závěrečné části práce je provedena komparace platné a účinné právní úpravy 

z hlediska anonymity a identifikace akcionářů s právní úpravou v platných, nikoli dosud 

účinných rekodifikačních předpisech a v právních předpisech aktuálně přijímaných. 

Závěrem se autor práce pokouší navrhnout možná řešení identifikace akcionáře z titulu 

veřejného zájmu za současného zachování anonymity akcionářů de lege ferenda. 
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Summary 

This thesis deals with degree of effective anonymity of shareholders in a public limited 

company and with possible ways of its limiting. It is also concerned with manners of 

identification of shareholders for purpose of exercise of their shareholder rights, as 

well as for uncovering shareholder structure of a public limited company is specific 

cases, provided by law. The aim of the thesis is to explain and analyze the legislation de 

lege lata, particularly with regards to recodification of private law and to other 

upcoming enactments of both private and public law. The topic was chosen by the 

author also with intent to professionally explain this issue which has not been dealt 

with comprehensively in academic papers. The topic has been elaborated particularly 

by analyzing individual legal concepts relating to anonymity and identification of 

shareholders; a historical method is used in the introduction dedicated to historical 

roots of anonymity of shareholders, too. 

The introduction contains characteristics of public limited company, including 

definition of shares, and sets the traditional concept of shareholder’s anonymity in the 

historical context. The main part of the thesis is focused on analysis of individual 

provisions of the Commercial Code from the perspective of degree of shareholder’s 

anonymity. The general regulation of shares and shareholder’s anonymity is also 

compared to regulation in special acts (Banks Act, Act on Capital Market). In the main 

part of the thesis are also included comments on identification of genuine owner of a 

share in a public limited company in accordance with the Public Procurement Act and 

in the Anti-Money Laundering Act. In the last part of the thesis there is comparison of 

valid and effective legislation in terms of anonymity and identification of shareholders 

with legislation included in valid, but not yet effective re-codified legislation and in 

other enactments that are being adopted. Finally, the author seeks to offer possible 

solutions for identification of a shareholder by virtue of public interest with 

simultaneous retaining shareholder’s anonymity de lege ferenda. 
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