
Univerzita Karlova v Prahe 

Právnická fakulta 

 

 
 

Peter Gyurovszky 
 

 

 

 

Verejná ponuka akcií a jej právny rámec 
 

 
Diplomová práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vedúci diplomovej práce: JUDr. Petr Kotáb 

 

 

Katedra finančného práva a právnej vedy 

 

 

Dátum vypracovania práce (uzavretie rukopisu): 7. 12. 2012 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlasujem, že som predkladanú diplomovú prácu vypracoval samostatne, 

všetky použité pramene a literatúra boli riadne citované a práca nebola 

využitá k získaniu iného alebo rovnakého titulu. 

 

 

 

 

V Prahe dňa   10.12.2012    …………………............

              Peter Gyurovszky

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie:  

 

Týmto by som chcel poďakovať JUDr. Petrovi Kotábovi za ochotu viesť 

túto diplomovú prácu, čas, cenné rady a poznámky.  
 



Obsah 
 

1. Úvod ........................................................................................................................... 6 

2. Vysvetlenie niektorých pojmov ................................................................................. 8 

2.1. Akcia ....................................................................................................................... 8 

2.1.1. Definícia pojmu akcia ...................................................................................... 8 

2.1.2. Rozdelenie akcií ............................................................................................... 8 

2.2. Verejná ponuka ....................................................................................................... 9 

2.2.1. Okruh adresátov verejnej ponuky .................................................................... 9 

2.2.2. Množstvo zverejňovaných informácií a spôsob ich zverejnenia .................... 10 

2.3. Finančný trh .......................................................................................................... 11 

2.3.1. Význam finančného trhu ................................................................................ 11 

2.3.2. Druhy finančných trhov a ich funkcie ............................................................ 11 

2.3.3. Primárny trh ................................................................................................... 13 

2.4. Primárna verejná ponuka akcií ............................................................................. 13 

3. Dôvody pre realizáciu primárnej verejnej ponuky akcií a s ňou spojené výhody 

a nevýhody. ..................................................................................................................... 14 

3.1. Dôvody realizácie IPO ......................................................................................... 14 

3.1.1. Makroekonomické dôvody ............................................................................. 14 

3.1.2. Konkurenčné dôvody a stav kapitálového trhu .............................................. 16 

3.1.3. Interné dôvody ............................................................................................... 16 

3.2. Porovnanie pozitívnych a negatívnych dopadov IPO .......................................... 17 

3.2.1. Pozitívne dopady ............................................................................................ 17 

3.2.2. Nevýhody IPO ................................................................................................ 19 

4. Prípravný proces primárnej verejnej ponuky akcií .................................................. 20 

4.1. Príprava spoločnosti na verejnú ponuku akcií ...................................................... 21 

4.1.1. Výber partnerov ............................................................................................. 21 

4.1.2. Transformácia spoločnosti ............................................................................. 23 

4.2. Realizácia verejnej ponuky ................................................................................... 24 

5. Prospekt cenného papieru ........................................................................................ 24 

5.1. Pojem prospekt ..................................................................................................... 24 

5.2. Zostavenie prospektu ............................................................................................ 25 

5.2.1. Obsah prospektu ............................................................................................. 25 

5.2.2. Formát prospektu ........................................................................................... 26 

5.2.3. Platnosť prospektu ......................................................................................... 28 

5.2.4. Uverejnenie prospektu ................................................................................... 29 

5.2.5. Občianska a správna zodpovednosť za informácie uvedené v prospekte ...... 30 

5.2.6. Schvaľovanie prospektu ................................................................................. 30 

5.2.7. Získanie ISIN ................................................................................................. 32 

5.3. Komplexnosť a náročnosť prospektu ................................................................... 32 

6. Prijatie akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu ................................................ 34 

6.1. Podmienky prijatia akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu ......................... 34 



6.1.1. Burzové pravidlá ............................................................................................ 35 

6.1.2. Prezentácia spoločnosti .................................................................................. 36 

6.1.3. Oznamovacia povinnosť ................................................................................ 37 

6.2. Určenie emisného kurzu ....................................................................................... 37 

6.2.1. Predaj za fixnú cenu ....................................................................................... 37 

6.2.2. Aukcia ............................................................................................................ 38 

6.2.3. Bookbulding ................................................................................................... 39 

6.3. Úpis akcií .............................................................................................................. 40 

6.4. Vydanie akcií ........................................................................................................ 41 

6.5. Prijatie cenného papieru k obchodovaniu ............................................................. 42 

7. Hlavné problémy pri prijatí akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu ............... 43 

7.1. Poukážka na akcie ................................................................................................ 43 

7.2. Prijatie akcie k podmienenému obchodovaniu na BCPP ..................................... 45 

7.2.1. Podmienky prijatia akcie k podmienenému obchodovaniu na BCPP ............ 45 

7.2.2. Podmienené obchodovanie z pohľadu práva ................................................. 45 

7.3. Podhodnotenie ceny akcií ..................................................................................... 50 

8. Stabilizácia ceny akcie po prijatí k obchodovaniu na regulovanom trhu ................. 51 

8.1. Proces stabilizácie ceny ........................................................................................ 52 

8.2. Ovplyvňovanie trhu pri procese stabilizácie ........................................................ 53 

8.2.1. Súkromnoprávny aspekt ................................................................................. 53 

8.2.2. Európska legislatíva ....................................................................................... 53 

8.2.3. Česká legislatíva ............................................................................................. 55 

9. Informačná povinnosť emitenta ............................................................................... 56 

10. Záver ......................................................................................................................... 59 

11. Zoznam použitých skratiek ....................................................................................... 61 

12. Zoznam použitej literatúry a prameňov .................................................................... 61 

13. Abstrakt diplomovej práce v Slovenčine .................................................................. 65 

14. Abstract in English .................................................................................................... 67 

15. Preklad názvu diplomovej práce do anglického jazyka/ Translation of the title of 

final thesis into English ................................................................................................... 69 

16. Kľúčové slová/ key words ........................................................................................ 69 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Úvod 
 

Každá spoločnosť dospeje vo svojom životnom cykle do situácie, kedy potrebuje 

nový kapitál na využite investičnej príležitosti, či na samotné prežitie. V prostredí 

českého hospodárstva sa príliv nového kapitálu rieši takmer výlučne financovaním 

formou určitého druhu úveru. Je veľmi málo spoločností, ktoré by nedostatok financií 

riešili verejnou ponukou akcií. 

 

Jedným z argumentov, ktorý sa používa pri vysvetľovaní, prečo české spoločnosti 

volia financovanie formou úveru pred financovaním z prostredia kapitálových trhov, bol 

aj stav legislatívy regulujúcej prístup na kapitálové trhy. Vytýka sa hlavne zdĺhavosť 

a neprehľadnosť celého procesu. 

 

Cieľom mojej práce je zhodnotiť reálny stav legislatívy regulujúcej verejnú ponuku 

akcií, pričom sa budem sústrediť hlavne na primárnu verejnú ponuku akcií, keďže táto 

je vo svojich požiadavkách náročnejšia. Budem sa snažiť ukázať, že proces prijatia 

akcie na český kapitálový trh nemusí byť pre spoločnosť traumatizujúci. Pokúsim sa 

upozorniť na hlavné povinnosti emitenta počas jednotlivých krokov verejnej ponuky 

akcií a zhodnotiť, aký je ich reálny dopad na samotnú spoločnosť a aj na český 

kapitálový trh ako taký. Bližšie sa budem venovať niektorým témam, o ktorých si 

myslím, že sú pre úspešné prijatie cenného papiera na kapitálový trh obzvlášť dôležité. 

 

Cieľom druhej a tretej čast bude načrtnúť úvod do problematiky verejnej ponuky 

akcií a hlavne analyzovať dôvody, pre ktoré sa spoločnosť rozhodne vstúpiť na verejne 

obchodované trhy. Taktiež sa budem venovať optimálnemu načasovaniu tohto vstupu. 

 

V štvrtej a piatej kapitole mojej práce sa budem snažiť analyzovať povinnosti, ktoré 

musí spoločnosť splniť v prvých fázach prípravy na primárnu verejnú ponuku. 

Samostatnú kapitolu budem venovať prospektu cenného papiera ako najdôležitejšieho 

dokumentu, ktorý musí emitent vypracovať. 
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Šiesta a siedma časť bude pojednávať o samotnej realizácií verejnej ponuky akcií, 

pričom sa špeciálne sústredím na niektoré inštitúty, ktoré sú pre český právny poriadok 

špecifické, a ktoré zo sebou prinášajú špecifické problémy. 

 

V posledných dvoch kapitolách sa budem venovať dôsledkom, ktoré zo sebou 

prijatie akcie spoločnosti na verejný trh prináša. Pôjde jednak o krátkodobé dôsledky ale 

aj o dlhodobé dôsledky, ktoré nastálo zmenia tvár spoločnosti. V závere sa pokúsim 

o celkové zhodnotenie procesu ako takého. Pokúsim sa zhodnotiť kvalitu českej právnej 

úpravy a prípadne uviesť dôvody, prečo dochádza k malému počtu verejných ponúk na 

českom kapitálovom trhu a akú rolu v tom zohráva stav legislatívy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. Vysvetlenie niektorých pojmov 
 

Ak chceme pochopiť problematiku verejnej ponuky akcií, najprv si musíme 

definovať niektoré pojmy, ktoré budeme pri našej analýze nepochybne potrebovať. 

 

2.1. Akcia 

 

2.1.1. Definícia pojmu akcia 

 

V prvom rade ide o pojem akcia. Hoci tento pojem budeme často používať, zákon 

s pojmom verejná ponuka pojem akcia doslovne nespája. Legálny pojem je verejná 

ponuka investičných cenných papierov. K tomu, aby sme sa dopracovali k pojmu akcia, 

si musíme najprv zadefinovať pojem investičné cenné papiere. Legálnu definíciu nám 

ponúka zákon o podnikaní na kapitálovom trhu. V § 3 ods. 2 písm. a.) je uvedené ako 

jeden z druhov investičných cenných papierov nasledujúce „akcie nebo obdobné cenné 

papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě.“
1
  

 

Teraz, keď už vieme že akcie patria medzi investičné cenné papiere, môžeme si 

zadefinovať samotný pojem akcie. Základnú definíciu nám ponúkne obchodný 

zákonník. Akcia je podľa neho „cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře 

jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, 

jejím zisku a na likvidačním zůstatku pri zániku společnosti“
2
.  

 

2.1.2. Rozdelenie akcií 

 

Podľa významného zástupcu odbornej literatúry J.Dědiča môžeme deliť akcie podľa 

viacerých kritérií, pretože akcie môžu mať obe podoby, dve formy, viacero menovitých 

hodnôt a štyri druhy
3
. Jedným z pre nás dôležitých deliacich kritérií  je  spôsob vydania 

                                                           
1
 §3 ods. 2 písm. a.) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdějších 

předpisů. 
2
 §155 ods. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdějších předpisů. 

3
 J.Dědič a kol., Právno cenných papírů a kapitálového trhu 1. vydání, Praha : Prospektrum, 1999, s.79, 

ISBN 80-7175-084-0 
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akcie.  Podľa platnej legislatívy môžu byť akcie vydané „v souladu se zvláštním 

zákonem v listinné podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále 

jen "zaknihované akcie")“
4
.  Pri verejnej ponuke akcií pôjde predovšetkým o vydávanie 

akcií v zaknihovanej podobe. Akcie však musia spĺňať aj ďalšiu dôležitú podmienku 

k tomu, aby boli vhodné k realizácií verejnej ponuky. Podmienku nám určuje 

ustanovenie ZPKT a tou je obchodovateľnosť na kapitálovom trhu. Neznamená to že 

cenný papier musí byť skutočne obchodovaný v daný okamžik na kapitálovom trhu, ale 

dôležité je, aby existovala jeho možnosť byť obchodovaný. Z právneho hľadiska 

považujeme za hlavné znaky obchodovateľnosti prevoditeľnosť a zastupiteľnosť. Za 

prevoditeľné cenné papiere sú považované cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere 

na rad
5
. 

 

2.2. Verejná ponuka 

 

Ďalším kľúčovým pojmom, bez pochopenia ktorého sa nezaobídeme je pojem 

verejná ponuka. Základnými znakmi verejnej ponuky sú podľa § 34 ods. 1 ZPKT hlavne 

fakt, že musí ísť o oznamovanie informácií širšiemu okruhu osôb, pri tomto oznámení 

musí ísť o investičné cenné papiere a toto oznámenie musí byť v rozsahu dostatočnom 

pre rozhodnutie investora o ich zaobstaraní. K tomu pristupuje ešte jeden znak, ktorý 

plynie hlavne z povahy veci a to že musí ísť o ponuku, teda o poskytovanie informácií 

s cieľom vyvolať v adresátovi informácií záujem o ponúkané cenné papiere. Keďže 

diabol ľpie v detailoch, nesmieme zabudnúť na priblíženie týchto jednotlivých znakov.  

 

2.2.1. Okruh adresátov verejnej ponuky 

 

V prvom rade nie je z prvého pohľadu jednoznačné  čo znamená širší okruh osôb. 

Všeobecne sa dá povedať, že musí ísť o ponuku osobám, ktoré s poskytovateľom 

ponuky nemali žiadny užší kontakt v období pred ponukou – teda nesmie ísť iba o 

príslušníkov rodiny, priateľov a podobne. Vo svete v súčasnosti prevláda spôsob 

úpravy, kde je širší okruh osôb definovaný pevným číslom. Deje sa tak hlavne kvôli 

                                                           
4
 §155 ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdějších předpisů. 
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predvídateľnosti. Toto číslo môže oscilovať medzi 35 až 150 osobami. Dôležité je si 

uvedomiť, že okrem ponuky širšiemu okruhu osôb, je dôležitá aj tzv. verejnosť 

ponuky
6
. Z pohľadu verejnosti ponuky nie je dôležitý potencionálny počet majiteľov 

ponúkaných cenných papierov, ale počet osôb, na ktoré sa ponúkajúci obracia. Medzi 

subjekty, ktoré sa počítajú medzi verejnosť, v prípade definície širšieho okruhu osôb, sa 

nezapočítavajú tzv. kvalifikovaní investori, naopak sa sem započítavajú zamestnanci a 

akcionári subjektu vykonávajúceho ponuku. Ak ponúkajúci osloví obchodníkov 

s cennými papiermi, ktorí nadobudnú cenné papiere do majetku svojich zákazníkov, 

ktorý obhospodarujú, nie je podstatné, koľko osôb cenné papiere nadobudlo ale koľkým 

boli cenné papiere ponúkané. Koncových vlastníkov teda môžu byť stovky a aj tak 

nepôjde o verejnú ponuku
7
. Podmienka, že musí ísť o investičné cenné papiere bola 

bližšie zodpovedaná v skoršom texte.  

 

2.2.2. Množstvo zverejňovaných informácií a spôsob ich zverejnenia 

 

Pokiaľ ide o dostatok zverejňovaných informácií, hlavný dôraz je kladený na 

informácie o tom, aké cenné papiere sú ponúkané, koľko stoja a kde sa dajú kúpiť alebo 

upísať. Rozsah informácií, ktoré pre rozhodnutie zaisťuje prospekt, sa nepovažuje za 

merítko dostatočnosti, ale za informácie povinne zverejňované zo zákona. Posledným 

znakom  ktorý musí verejná ponuka akcií spĺňať je podmienka ponúkania. O verejnej 

ponuke akcií môže napr. informovať aj novinár, ktorý o nej píše, môže spĺňať všetky tri 

predošlé znaky, a predsa nepôjde o verejnú ponuku v zmysle ZPKT. Chýba totiž práve 

prvok ponuky. Podmienku ponuky môže totižto splniť len ten, kto má v úmysle dané 

cenné papiere predať (respektíve vydať, pokiaľ ide o IPO) alebo osoby s ním 

spolupracujúce
8
. 

 

                                                                                                                                                                          
5
  Husták ,Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K. Doležalová, D. Zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 53, ISBN 978-80-7400-433-9 
6
 Pihera, V., Veřejné nabídky cenných papírů. Právní rozhledy, 2003, č. 5, s.223 

7
 Viz třeba odpověď ČNB Nabídka cenných papírů nabývaných do obhospodařovaného majetku z 30. 8. 

2011 dostupné online na 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2012/download/v_2012_01_

20212560.pdf 
8
 Husták , Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K. Doležalová, D. Zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu. Komentář. 1. Vydání, Praha : C. H. Beck, 2012, s. 352,  ISBN 978-80-7400-433-9 
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2.3. Finančný trh 

 

Samotná verejná ponuka cenných papierov by nemala veľký význam, ak by 

v ekonomike neboli entity, ktoré by tieto cenné papiere vedeli zhodnotiť a teda by o ne 

mali záujem. Úlohu miesta, kde sa stretávajú subjekty ochotné cenné papiere vydať 

a subjekty, ktoré sú ochotné tieto cenné papiere získať do svojho vlastníctva, vykonáva 

kapitálový trh, ktorý je jedným z druhou finančného trhu. Finančný trh, rovnako ako 

každý trh, je miestom kde sa stretávajú ponuka a dopyt
9
. Z povahy veci teda vyplýva, že 

na trhu finančnom sa budú stretávať subjekty, ktoré majú potrebu obchodovať so 

svojimi finančnými inštrumentmi.  

 

2.3.1. Význam finančného trhu 

 

Hlavným poslaním finančného trhu je sprostredkovať redistribúciu peňažných 

prostriedkov od subjektov s ich relatívnym prebytkom (podniky, jednotlivci 

a domácnosti, banky a inštitucionálni investori apod.) k subjektom trpiacim ich 

relatívnym nedostatkom (podniky, štát a iné verejnoprávne subjekty, banky atd.). Pri 

tejto redistribúcií sa môže jednať o jednoduchý presun peňažných prostriedkov od 

veriteľa k dlžníkovi (a neskôr i naopak) v zásade podľa klasického obligačne právneho 

vzťahu (napr. zmluva o pôžičke či zmluva o úvere), alebo o alokáciu peňažných 

prostriedkov komplikovanejším spôsobom, pri ktorom  právne vzťahy v podstate 

vychádzajú zo zmluvného typu kúpnej zmluvy, kde predmetom kúpy zo strany veriteľa 

(investora) je určitý zhmotnený záväzok dlžníka či iná majetková hodnota, s ktorým 

môže byť nakladané rovnako ako s vecami.  

 

 

2.3.2. Druhy finančných trhov a ich funkcie 

 

V súčasnej dobe môžeme medzi jednotlivé druhy finančného trhu radiť trh 

krátkodobých a dlhodobých úverov, peňažný trh, poistný trh a napokon aj kapitálový 

trh. Pre verejnú ponuku cenných papierov je najpodstatnejší kapitálový trh, a preto sa 

                                                           
9
 Veselá, J., Investování na kapitálových trzích, 1. Vydání, Praha : ASPI, 2007, ISBN 978-80-7375-297-6 
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budem podrobne venovať hlavne jeho funkcií a  inštrumentom. K funkcií finančného 

trhu ako celku som sa už vyjadril, hodno však spomenúť aj ďalšie funkcie ktoré 

vykonáva medzi inými aj kapitálový trh.  

 

Zhromažďovacia funkcia znamená, že na kapitálovom trhu dochádza k dočasnému 

zhromaždeniu voľného kapitálu pred tým, ako budú alokované na subjekty, ktoré majú 

pre daný kapitál lepšie uplatnenie. S tým súvisí aj funkcia alokačná. Veľkou výhodou 

kapitálového trhu je jeho likvidita. To znamená, že finančný trh zabezpečuje 

obchodovateľnosť investičných inštrumentov. Investor má teda kedykoľvek možnosť 

nákupu a následného predaja investičného inštrumentu, čo mu umožňujú sekundárne 

trhy.  

 

Dôležitou úlohou kapitálového trhu je aj jeho cenotvorná funkcia. Umožňuje totiž, 

aby došlo k stretu ponuky a dopytu po určitom inštrumente, čoho výsledkom je 

stanovenie ceny tohto inštrumentu. Cena, ktorá sa týmto spôsobom na trhu vytvorí, 

prináša dôležitú informáciu ako pre mikroekonomické subjekty (podniky, emitentov, 

jednotlivých investorov), tak aj pre makroekonomické subjekty (ECB, vlády, regulačné  

orgány). Na základe znalosti kurzu cenného papiera je napríklad investor schopný 

kalkulovať mieru rizika ktorému sa vystavuje, alebo emitent je schopný si porovnať 

cenu vlastného a cudzieho kapitálu
10

.  

 

Cenný papier nespomínam v súvislosti s kapitálovým trhom náhodou. Časť 

odbornej literatúry uvádza cenný papier ako najdôležitejší, najviac regulovaný 

a najčastejšie obchodovaný investičný inštrument
11

. V skratke sa vyjadrím aj k spôsobu, 

akým je kapitálový trh organizovaný. V prvom rade ide o delenia na trh primárny a na 

trh sekundárny. Pri tomto delení zohráva hlavnú úlohu fakt, či ide o prvotný predaj 

cenného papieru alebo o jeho predaj následný. Ak ide o prvotný predaj cenného papieru, 

teda spôsob predaja ktorému sa budem v mojej práci hlavne venovať, budeme hovoriť 

o primárnom trhu. Jedná sa o trh s novými finančnými inštrumentmi, kde emitent 

                                                           
10

Veselá, J., Investování na kapitálových trzích, 1. Vydání, Praha : ASPI, 2007, ISBN 978-80-7375-297-6 
11

 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2012, s. 421 ISBN 978-80-7400-440-7 
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cenného papiera, teda deficitná jednotka, získava na primárnom trhu voľné finančné 

prostriedky.  

 

2.3.3. Primárny trh 

 

Primárny trh cenných papierov môže mať dve podoby a to podobu primárneho 

verejného trhu a primárneho neverejného trhu. Ako nám už názov napovedá, hlavný 

rozdiel medzi týmito dvomi typmi primárneho trhu bude v početnosti skupiny 

investorov, ktorým sú novo vydávané cenné papiere ponúkané. Moja diplomová práca 

sa bude venovať iba verejnému primárnemu trhu, kde investori, ktorí nakúpia cenné 

papiere v primárnej verejnej ponuke, tieto nehodlajú držať po celú ich životnosť, ale 

budú sa snažiť ich po tom, čo dôjde k zhodnoteniu, predať ich ďalším investorom. 

Samozrejme okrem primárneho trhu existuje aj trh sekundárny. Ide o trh kde sú 

obchodované už v minulosti emitované cenné papiere. Typicky pôjde o burzu. 

V prostredí českého kapitálového trhu môžeme hovoriť o organizovanom burzovom 

trhu, ktorý reprezentuje Burza cenných papierov Praha a.s. , (ďalej „BCPP“), 

organizovanom mimoburzovom trhu, ktorý reprezentuje RM-systém 

a neorganizovanom trhu, ktorý sa nazýva aj OTC
12

 trh
13

. Moja diplomová práca bude 

opäť pojednávať iba o časti kapitálového trhu, a to konkrétne o burzovom 

organizovanom trhu. Práve spôsob prijatia cenného papieru na BCPP, podmienky, ktoré 

musí emitent splniť, aby bol jeho cenný papier prijatý a rovnako právne problému 

spojené s prijatím, budú tvoriť hutnú časť mojej analýzy primárnej verejnej ponuky 

akcií v prostredí českého právneho systému. 

 

2.4. Primárna verejná ponuka akcií 

 

Keďže v mojej práci sa budem primárne zaoberať procesom primárnej verejnej 

ponuky akcií, rád by som daný pojem jasne vymedzil. V odbornej literatúre môžeme 

                                                           
12

 z anglického „over the counter“, spôsob obchodovania, ktorý neprebieha cez centralizovanú burzu ale 

hlavne cez samostatné obchody alebo sieť sprostredkovateľov, bližšie viď 

http://www.investopedia.com/terms/o/otc.asp#axzz2EVHGF9sE 
13

 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2012, s. 423 ISBN 978-80-7400-440-7 
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nájsť definícií mnoho. Avšak vo všetkých môžeme nájsť spoločné znaky. Ide o prvý 

predaj akcií spoločnosti verejnosti, ktorý prebieha na regulovanom trhu
14

. Primárnu 

verejnú ponuku, respektíve IPO
15

, môže uskutočniť iba emitent, s ktorého cennými 

papiermi sa v danej dobe na verejnom trhu cenných papierov ešte neobchoduje. Ďalším 

druhom verejnej ponuky môže byť následná ponuka cenných papierov, respektíve 

SEO
16

, na ktorú sa vzťahujú menej prísne regulačné pravidlá, hlavne čo sa týka 

množstva informácií obsiahnutých v prospekte. Z povahy veci vyplýva, že následnú 

verejnú ponuku akcií môže uskutočniť iba emitent, z ktorého akciami sa už na 

verejných trhoch obchoduje. 

 

3. Dôvody pre realizáciu primárnej verejnej ponuky akcií 

a s ňou spojené výhody a nevýhody. 

 

3.1. Dôvody realizácie IPO 

 

Česká odborná literatúra uvádza ako hlavný dôvod pre realizáciu IPO získanie 

potrebných finančných zdrojov pre rozvoj spoločnosti bez obmedzení, ktoré sú spojené 

s úverovým financovaním
17

. Pri procese rozhodovania spoločnosti o možnej realizácií 

IPO zohrávajú dôležitú úlohu jednak makroekonomické parametre a jednak ekonomická 

situácia spoločnosti samotnej.  

 

3.1.1. Makroekonomické dôvody 

 

Medzi hlavné makroekonomické dôvody patrí nepochybne stav ekonomiky 

v danom období. Ako nám ukazujú štatistické údaje
18

, v období hospodárskeho rastu je 

aj vyššia IPO aktivita a hovoríme o takzvaných „hot IPO markets“. Tento fenomén sme 

mohli zaznamenať hlavne v 80’ a 90’ rokoch minulého storočia a taktiež naposledy od 

                                                           
14

 Viz napr. Khurshed, A. Discussion of Does the Presence of Venture Capitalists Improve the Survival 

Profile of IPO firms? Journal of Business Finance and Acouting, 2000, vol. 27, no. 9, s. 1178 
15

 z ang. Initial Public Offering 
16

 z ang. Seasoned Equity Offering 
17

Meluzín, T., Zinecker, M., Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku, 1. 

Vydání, Brno : Computer Press, 2009, s. 28-29, ISBN 978-80-251-2620-2 
18

 Draho J., The IPO decision: Why and how companies go public, Cheltenham UK : Edward Elgar 

Publishing, 2004, s. 12, ISBN 1-84376-613-2 
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roku 2003 do vypuknutia hospodárskej krízy v roku 2008. Vysoké objemy IPO a ich 

častý výskyt v tomto období môžeme pripísať jednak zvýšenými ponukovými ale aj 

dopytovými faktormi. Investori sú ochotnejší financovať aj riskantnejšie projekty 

a trhom ešte neoverené spoločnosti ak je celkový výhľad ekonomiky pozitívny. 

Spoločnosti idú ochotnejšie na kapitálový trh, ak je celkový sentiment na trhoch 

pozitívny a ich hodnota je trhmi posudzovaná vyššie, pretože sa tým kapitál stáva 

lacnejším a riziko náhleho oslabenia spoločnosti je nižšie. Rastúca ekonomika zo sebou 

takisto prináša viacero lukratívnych investičných príležitostí, na naplnenie ktorých 

potrebujú spoločnosti viac kapitálu. Bola dokázaná pozitívna ekonomická a štatistická 

korelácia medzi zvýšeným dopytom spoločností po kapitále a množstvom 

uskutočnených IPO
19

.  

 

Fluktuáciu množstva uskutočnených IPO však môžeme sledovať aj v kratších 

časových úsekoch. Sledujeme každoročné zníženie IPO aktivity okolo Januára a taktiež 

v lete, čo je možné vysvetliť dovolenkovou sezónou investičných bankárov 

a investorov. Zapôsobiť však môžu aj náhle a neočakávané šoky na finančných trhoch. 

Ako príklad môžeme použiť Ruskú finančnú krízu v roku 1998, ktorá oslabila aktivitu 

IPO v Septembri a Októbri roku 1998, pred jej obnovení do pôvodných objemov.  

 

Ďalším makroekonomickým dôvodom môže byť aj špecifická situácia v určitom 

odvetví hospodárstva. Hovoríme o tzv. „indutry-specific hot markets“, keď je v jednom 

špecifickom hospodárskom odvetví zvýšená aktivita IPO pričom toto odvetvie zároveň 

zodpovedá vysokým percentom za celkovú IPO aktivitu v určitom období. Ako jeden 

z posledných takýchto príkladov by sa dal použiť internetový sektor na prelome 

milénia
20

. Rovnako tomu bolo taktiež v sektore prírodných zdrojov v 80’ rokoch 19. 

storočia alebo biotechnologický sektor v rokoch 90’.  

 

 

                                                           
19

 Lowry, Michelle B., Why does IPO Volume Fluctuate so Much?. Journal of Financial Economics 

(JFE), Vol. 67, pp. 3-40, 2003. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=729963 

  
20

 Yung, Chris, Colak, Gonul and Wang, Wei, Cycles in the IPO Market. Journal of Financial Economics 

(JFE), Vol. 89, pp. 192-208, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=997139 

http://ssrn.com/abstract=729963


16 

 

3.1.2. Konkurenčné dôvody a stav kapitálového trhu 

 

Jeden z dôvodov ktorý taktiež stojí za zmienku je konkurenčný tlak iných 

spoločností. Ak veľký konkurent danej spoločnosti úspešne zvládol proces IPO, 

spoločnosť často nebude mať inú možnosť ako tento proces podstúpiť tiež, a tak získať 

kapitál potrebný na súťaž voči konkurentovi. V tomto prípade sa však črtá aj možnosť 

výhodného zhodnotenia kapitálu, keďže úspešné IPO podobnej spoločnosti mohlo 

pozitívne ovplyvniť sentiment investorov.  

 

Keďže na to aby spoločnosť mohla byť verejne obchodovaná potrebuje funkčný 

a likvidný kapitálový trh, na ktorý by mohla svoje akcie umiestniť, úroveň tohto 

kapitálového trhu jednak z pohľadu ekonomického a jednak z pohľadu právneho 

zohráva dôležitú úlohu. Medzi hlavné právne znaky rozvinutého kapitálového trhu patrí 

dostatočná ochrana akcionárov a dostatočná vymožiteľnosť práva. Je možné pozorovať 

vzťah medzi mierou ochrany akcionárov jednak pred vyvlastnením a jednak ochrany 

minoritných akcionárov pred majoritnými v danom právnom systéme a množstvom 

uskutočnených IPO v krajine daného právneho systému
21

. Všetky hore uvedené faktory 

ovplyvňujúce rozhodovanie spoločnosti realizovať IPO patria medzi tzv. externé 

faktory, teda faktory ktoré sama spoločnosť nevie ovplyvniť.  

 

3.1.3. Interné dôvody 

 

Čo sa týka samotnej ekonomickej situácie spoločnosti, k realizácií IPO pristupujú 

hlavne podniky, kedy pre financovanie ich expanzie už nestačia interné zdroje ani 

bankové úvery. Primárny trh cenných papierov umožňuje získať kapitál od mnohých, 

dopredu neznámych, investorov a nakumulovať tak kapitál takej hodnoty, aký by 

individuálny investor, prípadne obmedzení počet investorov, nebol schopný, resp. 

ochotný, poskytnúť. Získanie peňažných prostriedkov prostredníctvom IPO by malo 

byť alternatívou k dlhovému financovaniu hlavne pre spoločnosti, ktorých investície sú 

                                                           
21

 La Porta, Rafael, Lopez de Silanes, Florencio and Shleifer, Andrei, The Economic Consequences of 

Legal Origins. Journal of Economic Literature, Forthcoming. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1028081 
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v súčasnej dobe a aj v plánovanej budúcnosti vysoké, majú vysoký podiel dlhu 

v kapitálovej štruktúre a vysoký rastový potenciál
22

.  

 

3.2. Porovnanie pozitívnych a negatívnych dopadov IPO 

 

Rozhodnutie spoločnosti realizovať IPO má pre danú spoločnosť ďalekosiahle 

dôsledky. Treba si uvedomiť že ako každé ekonomické rozhodnutie, aj proces realizácie 

IPO má ako pozitívne tak aj negatívne následky. V prvom rade sa budeme sústrediť na 

následky pozitívne.  

 

3.2.1. Pozitívne dopady 

 

Porovnanie dopadu IPO a oproti tomu bankového úveru na cash-flow a výsledok 

hospodárenia podniku nám jasne ukáže, že ako z pohľadu cash-flow, tak z pohľadu 

výsledkov hospodárenia sa IPO javí ako výhodnejšia forma financovania ako bankový 

úver, a to aj za cenu vyšších nákladov na realizáciu IPO. Ako hlavnú výhodu IPO oproti 

bankovému úveru by sme mohli spomenúť možnosť získať nový kapitál, ktorý nie je 

potrebné po určitom čase vracať. Ďalšou neodškriepiteľnou výhodou je, že formou IPO 

sa dá získať kapitál v nepomerne väčšom množstve ako formou bankového úveru. 

Hlavne spoločnosti, ktoré zatiaľ nemajú dlhú operačnú históriu majú problém 

presvedčiť banky aby im na ich rozvíjajúci sa biznis poskytli úver.  

 

Rozhodne nesmieme zabúdať ani na nefinančné výhody, ktoré zo sebou realizácia 

IPO prináša. Jedným z takýchto výhod je zvýšenie marketingového potenciálu 

spoločnosti. Uvedenie spoločnosti na burzový trh je vždy udalosťou, ktorá zaujme 

minimálne miestne, v prostredí českej republiky rozhodne celoštátne, médiá. 

Spoločnosť, ktorá bola predtým známa len určitým ľudom z oboru sa zrazu teší záujmu 

širokej verejnosti. Emitenti tak získavajú v podobe IPO dôležitý marketingový nástroj 

k bezplatnému posilneniu firmy. Dôležitým faktorom je, že záujem médií pretrváva aj 

po realizácií IPO a spoločnosť z neho profituje aj v ďalších rokoch. Taktiež vďaka 

                                                           
22

 Pagano, Marco, Panetta, Fabio and Zingales, Luigi , Why Do Companies Go Public? An Empirical 

Analysis. Journal of Finance, Vol. 53, No.1, February 1998. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=360560 
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vyššej publicite verejne obchodovaná spoločnosť priťahuje záujem kvalitných top 

manažérov, a tým získava komparatívnu výhodu oproti ostatným súťažiteľom
23

.   

 

Ďalším významným prínosom pre spoločnosť z realizácie IPO, ktorý pretrváva aj 

viac rokov po samotnej realizácií, je nepochybne možnosť získania dodatočného 

kapitálu za nepomerne nižšiu cenu ako verejne neobchodované spoločnosti. Je to jednak 

možnosťou úpisu ďalších akcií, kde náklady na takýto dodatočný úpis sú nižšie ako pri 

prvom úpise. Jednak je to možnosťou získať dlhový kapitál, predovšetkým od bánk za 

zvýhodnených podmienok. Kvôli informačnej povinnosti, ktorú musia všetky verejne 

obchodované spoločnosti plniť, a ku ktorým sa vrátim v neskorších kapitolách, majú 

banky oveľa väčší prehľad o potenciálnom dlžníkovi, a teda sú ochotnejšie mu úver 

poskytnúť
24

.  

 

Realizácia IPO však neposkytuje výhody iba spoločnosti ako takej. Výhody IPO 

pocítia aj samotný akcionári. Vďaka verejnej obchodovateľnosti akcií, ktoré akcionári 

vlastnia, môžu títo ľahšie odpredať svoje obchodné  podiely v spoločnosti na 

sekundárnom trhu, čo zvyšuje ich flexibilitu v oblasti finančného rozhodovania. Platby 

realizované na tomto trhu pritom nemajú vplyv na finančnú situáciu emitujúceho 

podniku. Základný kapitál získaný formou IPO takisto odstraňuje rozpor medzi veľkými 

akcionármi, ktorí chápu svoju investíciu skôr dlhodobo, a tými malými, ktorých zaujíma 

skôr likvidita a teda krátkodobosť ich investície. Rovnako môžeme spomenúť výhody 

IPO pre špecifickú skupinu akcionárov, a to pre akcionárov ktorých nazývame investori 

rizikového kapitálu
25

. Títo môžu vďaka možnosti realizácie IPO opustiť danú 

spoločnosť a realizovať zisk, očakávaný na začiatku investovania do spoločnosti. 

Z rovnakého dôvodu sa IPO používa aj na vyriešenie problému „generačnej obmeny“ 

v rodinných podnikoch pri absencií vhodného sukcesora. 

 

                                                           
23

 Draho J., The IPO decision: Why and how companies go public, Cheltenham UK : Edward Elgar 

Publishing, 2004,  ISBN 1-84376-613-2 
24

 Pagano, Marco, Panetta, Fabio and Zingales, Luigi , Why Do Companies Go Public? An Empirical 

Analysis. Journal of Finance, Vol. 53, No.1, February 1998. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=360560 
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 Liška V., Gazda J., IPO kmenové akcie a jejich primární emise, 1. Vydání, Praha : HZ Editio, 2001, s. 
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3.2.2. Nevýhody IPO 

 

Popri nesporných výhodách IPO ma táto forma financovania aj nespočetne veľa 

nákladov a povinností, ktoré je možno považovať za nevýhody IPO. Tieto nevýhody 

môžeme opäť rozdeliť na nevýhody finančného a nefinančného charakteru. Začneme 

tými finančnými. Sem môžeme počítať náklady spojené so samotným procesom IPO 

ako aj náklady na intenzívnu formu zverejňovania informácií investorom a verejnosti. 

Ďalšou výraznou nevýhodou IPO je strata určitých kapitálových hodnôt z dôvodu 

podhodnotenia emisného kurzu. Keďže posledný menovaný druh nákladov nie je úplne 

zrejmý, rád by som ho priblížil.  

 

Ak predpokladáme, že trhová cena akcie, určená prienikom cien ponuky a dopytu 

po danej akcii, reprezentuje hodnotu spoločnosti, potom veľké zisky v prvý deň 

obchodovania akcie na sekundárnom trhu znamenajú, že úpisová cena akcie, dohodnutá 

medzi upisovateľom a emitentom, predstavovala nižšiu ako reálnu hodnotu spoločnosti. 

Týmto spôsobom vznikajú dodatočné náklady, pretože spoločnosť sama prišla o kapitál, 

ktorý mohla získať prvotným úpisom, a ktorý jej môže v budúcnosti chýbať
26

.  

 

Medzi ďalšie finančné náklady spojené z realizáciou IPO patria aj náklady spojené 

s regulačnými požiadavkami  a s požiadavkami na správu a riadenie spoločnosti. Sem 

patria hlavne náklady spojené s implementáciou Medzinárodných štandardov 

účtovníckeho vykazovania, ako aj náklady na právnu a ekonomickú hĺbkovú previerku 

(due diligence). Posledné menované náklady sú však spojené aj s pozitívami pre 

spoločnosť, a teda nepredstavujú len účelovo vynaložené prostriedky
27

.   

 

Verejná emisia akcií je však spojená aj s nefinančnými nevýhodami. Jednak je po 

vstupe spoločnosť sledovaná oveľa kritickejšie a podrobnejšie. Spoločnosť sa hlavne 

vystavuje riziku kritickejšieho porovnávania s inou konkurenčnou spoločnosťou z oboru 

z pohľadu investorov ako aj obchodných partnerov. Ako som už spomínal k nevýhodám 
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 Karlis, P.L., IPO Underpricing, The Park Place Economist: Vol. 8 Available at 
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patrí aj plnenie pravidelnej informačnej povinnosti, ktorá je jednou z podmienok 

verejnej obchodovateľnosti akcií. Z dôležitých nevýhod musíme spomenúť aj rozšírenie 

vlastníckej štruktúry o nových akcionárov, ktorý získajú právo na informácie o danej 

spoločnosti a aj právo do istej miery sa podieľať na jej riadení.  

 

Rovnako dochádza aj k strate rozhodovacej autonómie pôvodne možno 

homogénneho bloku akcionárov. Uskutočnením verejného úpisu sa spoločnosť 

vystavuje aj zvýšenému riziku nepriateľského prevzatia. Tejto situácií sa dá predísť 

hlavne upísaním iba obmedzeného množstva akcií v rámci prvotnej verejnej ponuky. 

S pravidelnou informačnou povinnosťou je spojené aj ďalšie významné riziko, a to 

riziko odhalenia dôležitých podnikateľských zámerov konkurencii. Je preukázateľne 

dokázané, že hoci sú náklady spojené s realizáciou IPO primerane vysoké, spoločnosti 

citlivé na zverejňovanie informácií sa často rozhodnú pre nerealizovanie IPO z dôvodu 

pravidelnej informačnej povinnosti. Táto skutočnosť vypovedá o negatívnej závislosti 

medzi citlivosťou na zverejňované informácie a odvetviu spoločnosti 

a pravdepodobnosťou uskutočnenia IPO
28

. 

 

4. Prípravný proces primárnej verejnej ponuky akcií 
 

Spoločnosť si musí hore uvedené výhody a nevýhody vždy zvážiť predtým ako 

pristúpi k rozhodnutiu o realizácií IPO. Predovšetkým si treba uvedomiť, že toto 

rozhodnutie nesmie byť brané na ľahkú váhu, keďže ide o rozhodnutie, ktoré 

diametrálne zmení doterajší život korporácie. Nie každá spoločnosť uspeje na 

kapitálových trhoch a využije obrovský potenciál, ktorý zo sebou IPO prináša. Ak si 

však spoločnosť podrobne zváži všetky klady a zápory tohto výrazného kroku a aj 

celková ekonomická situácia je naklonená realizácií IPO, nie je čas zaháľať a je 

potrebné čo najskôr začať s realizačnou fázou IPO.  

 

                                                           
28

 Information Disclosure Costs and the Choice of Financing Source. Yosha Oved. Journal of Financial 

Intermediation, 1995, vol. 4, issue 1, pages 3-20 dostupné online na 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042957385710017# 



21 

 

Je potrebné si uvedomiť že celková dĺžka procesu upisovania sa pohybuje v rozpätí 

od 7 mesiacov
29

 do 20 mesiacov
30

 v závislosti od literatúry, o ktorú sa budeme opierať. 

 

4.1. Príprava spoločnosti na verejnú ponuku akcií 

 

4.1.1. Výber partnerov 

 

V prvom rade je dôležitý výber správnych partnerov pre realizáciu IPO. Emitent 

obvykle nie je schopný zabezpečiť vlastnými silami technickú, ekonomickú a právnu 

stránku celého procesu IPO, preto je výber partnerov kľúčový pre úspech celého 

procesu. Spoločnosť bude samozrejme potrebovať interný realizačný tým, ktorý by mal 

byť zložený zo zamestnancov, ktorých prvoradou úlohou bude venovať sa príprave 

spoločnosti na emisiu a koordinácia celého procesu. Prínosom interného realizačného 

týmu je hlavne informačná nadradenosť oproti ostatným členom ohľadom spoločnosti, 

a preto ich správne poskytovanie môže podstatne skrátiť celý realizačný proces.  

 

Manažér emisie 

 

Hlavnou postavou v celom procese upisovania, a dá sa povedať jej najdôležitejším 

článkom, bude manažér emisie. Ak pôjde o mimoriadne veľkú emisiu, je možné, že 

emitent si nezvolí len jedného manažéra emisie ale tzv. syndikát manažérov s jasným 

postavením vedúceho manažéra. Či už samotným manažérom emisie alebo členom či 

vedúcim syndikátu manažérov emisie sa väčšinou stáva silná regionálna alebo 

medzinárodná investičná banka v pozícií obchodníka s cennými papiermi. To znamená, 

že v prostredí českého kapitálového trhu, pri upisovaní na Burzu cenných papierov 

Praha, a.s., pôjde o licencovaného člena tejto burzy. Medzi hlavné úlohy manažéra patrí 

hlavne participácia na určení veľkosti a štruktúry emisie, výber kapitálového trhu pre 

realizáciu IPO, ocenenie spoločnosti pre účely stanovenia cenového rozpätia a rovnako 

                                                           
29

 Řehůřek, J., Výhody financování podniků prostřednictvím kapitálového trhu, dostupné na adrese 

ftp://ftp.pse.cz/Info.bas/Cz/S05vitez_studie.pdf 
30

 Jakub, F., Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu. Praha: Komise pro cenné papíry, 

2004. 80 s. ISBN 80-239-2193-2. 
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aj výber vhodnej investičnej stratégie
31

. Stimulačná odmena vyplácaná vedúcemu 

manažérovi emisie (distribuovaná pomerne aj na celý prípadný syndikát manažérov 

emisie) sa obvykle pohybuje medzi 4-7 % objemu emisie (táto odmena sa pri štúdii 

celkových nákladov emisie započítava do týchto nákladov).  

 

V podmienkach českého trhu boli pri úpisoch akcií manažérmi pre český trh 

napríklad Českú sporiteľňa, Patria Finance a Wood & Company pri úpise akcií NWR 

New world resources N.V.
32

 alebo Unicredit Group pri úpise akcií ECM Real Estate 

Investments A.G
33

.  

 

Ostatní členovia 

 

Medzi jedného z dôležitých partnerov patrí aj audítor a daňový poradca. Ich 

funkciou je primárne overovať finančné výkazy použité k zostaveniu prospektu 

emitenta a rovnako aj oceňovanie akcií. Podieľajú sa tiež na celkovom finančnom 

preverení emitenta (ang. financial due diligence). Výstupom hore uvedenej previerky je 

tzv. „Comfort letter“.  Ide o dokument, v ktorom audítor potvrdzuje manažérovi emisie, 

že informácie, ktoré budú uvedené v prospekte, zobrazujú skutočnú finančnú situáciu 

emitenta pravdivo
34

. Audítor sa, v prípadoch kedy to spoločnosť potrebuje, podieľa aj 

na hladkom prechode vedenia finančných výkazov do formy, ktorá zodpovedá 

Medzinárodným štandardom finančného vykazovania (IFRS
35

).  

 

Rovnako nenahraditeľným partnerom, ktorého si musí emitent vhodne zvoliť je 

poradca pre vzťahy s investormi a verejnosťou. Úlohou tohto externého člena IPO týmu 

je hlavne vypracovanie plánu finančného marketingu a stratégie komunikácie 

s investormi. Ďalej ma za úlohu hlavne vytváranie správneho obrazu o vrcholovom 

manažmente a o spoločnosti samotnej, formulovanie a publikovanie verejných 

                                                           
31

 Meluzín, T., Zinecker, M., Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku, 1. 

Vydání, Brno : Computer Press, 2009, s. 52, ISBN 978-80-251-2620-2 
32

 Prospekt NWR pri IPO dostupné online na http://www.newworldresources.eu/en/investors/ipo-

documents 
33

 Prospekt ECM pri IPO dostupné online na http://www.ecm.cz/Investori/Korporatni-

dokumenty/Prospekt-emitenta.aspx 
34

 Jakub, F., Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu. Praha: Komise pro cenné papíry, 

2004. 80 s. ISBN 80-239-2193-2. 
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vyhlásení smerom k investorom, budovanie vzťahu s investormi a podpora celkovej 

komunikácie s cieľovou skupinou investorov. 

 

4.1.2. Transformácia spoločnosti 

 

Po tom čo si spoločnosť dôsledne vybrala svoj tým, voči ktorému musí mať 

absolútnu dôveru, môže pristúpiť k samotnej realizácií IPO. Na začiatku prebieha 

iniciačná fáza, kedy sa spoločnosť transformuje do takej podoby, aby realizácia IPO 

prebehla čo najplynulejšie. Ide hlavne o zmeny v účtovníctve a v corporate 

governance
36

 spoločnosti. Do tejto fázy zahŕňame aj akt výberu partnerov a ich detailné 

inštruovanie pre ďalší postup. Jednotliví partneri taktiež vykonajú svoje respektívne 

hĺbkové kontroly. Pôjde o legal a financial due diligence, pričom výsledky svojich 

kontrol oznámia manažérovi emisie
37

. Táto fáza je časovo dosť náročná a je dobré ju 

nepodceniť, najmä čo sa týka prechodu na IFRS štandardy účtovníctva. Podľa časti III. 

Pravidiel burzy článku 2, (5) je potrebné predložiť aj nekonsolidované alebo 

konsolidované riadne účtovné závierky na posledné tri hospodárske roky pred podaním 

žiadosti o uvedenie cenného papiera na regulovaný trh. Ak samozrejme spoločnosť 

existuje kratšie, je potrebné predložiť účtovné závierky aj jej predchodcu. V prípade, že 

pôjde o spoločnosť úplne novú, bude treba predložiť účtovné závierky za celý 

hospodársky život danej spoločnosti
38

.  

 

Ku koncu iniciačnej fázy musí ešte dôjsť k zvolaniu valnej hromady, kde sa bude 

schvaľovať celkový koncept emisie vrátane jej objemu. Musí tiež dôjsť k hlasovaniu o 

a následnému schváleniu návrhu na zvýšenie základného kapitálu. Predstavenstvo musí 

do 30 dní od uznesenia valnej hromady o zvýšení základného kapitálu podať návrh na 

registrový súd. Následné upisovanie akcií nemôže začať skôr ako bude hore uvedená 

skutočnosť zapísaná na registrovom súde
39

. 

 

                                                                                                                                                                          
35

 z ang. International Financial Reporting Standard(s) 
36

 Ide o spôsob jako su nastavené interné kontrolné mechanizmi a celková skladba spoločnosti 
37

 Jakub, F., Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu. Praha: Komise pro cenné papíry, 

2004. 80 s. ISBN 80-239-2193-2. 
38

 Burza cenných papírů Praha, Burzovní pravidla – část III dostupné na: 

ftp://ftp.pse.cz/Info.bas/Cz/Predpisy/list.pdf 
39

 §203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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4.2. Realizácia verejnej ponuky 

 

Ďalšou fázou, a musím podotknúť, že najdôležitejšou, je realizačná fáza. Vypracovanie 

prospektu, schvaľovanie prospektu regulátorom trhu, teda Českou národnou bankou ako 

aj schvaľovanie žiadosti o prijatie na burzu relevantnou burzou, v našom prípade 

Burzou cenných papierov Praha, upisovanie akcií a samotné prijatie akcií 

k obchodovaniu na regulovanom trhu. To sú hlavné problematiky, ktorým sa 

v realizačnej fáze verejnej ponuky akcií emitent nevyhne.  

 

5. Prospekt cenného papieru 
 

Z finančne právneho hľadiska je veľmi zaujímavou tematikou prospekt cenného 

papiera a vôbec dôvod a spôsob jeho vypracovania. V prvom rade sa musíme 

oboznámiť so samotným pojmom prospekt.  

 

5.1. Pojem prospekt 

 

Prospekt je v podstate súbor všetkých informácií, ktoré investor potrebuje 

k zodpovednému a informovanému rozhodnutiu o investícií do danej spoločnosti. Patria 

sem jednaj informácie o majetku emitenta, o jeho finančnej situácií, zvyknú sa uvádzať 

aj informácie o budúcom výhľade a vývoji jednak sektorov ekonomiky a jednak 

samotného podnikania spoločnosti. Minimálne požiadavky na obsah prospektu sú 

uvedené v  Smernici 2003/71/ES o Prospekte
40

 a v Nariadení Komisie ES č. 809/2004
41

. 

Do českého právneho poriadku boli právne akty spoločenstva transponované 

ustanoveniami ZPKT
42

. Samozrejme hore uvedené právne akty určujú tzv. minimálne 

štandardy, ktoré musí prospekt obsahovať. Môže sa stať že organizátor regulovaného 

trhu požaduje podrobnejšie a objemovo širšie informácie, na čo ma plné právo, 

a v tomto prípade musí emitent vyhovieť aj týmto sprísneným podmienkam, inak má 

                                                           
40

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má 

být zveřejněn při veřejné nabídce nebo při přijetí cenných papírů k obchodování, dostupné online na 

://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0064:0089:EN:PDF 
41

 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/71/ES dostupné online na http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0809:20070301:CS:PDF 
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organizátor regulovaného trhu možnosť odmietnuť daný cenný papier k obchodovaniu 

na svojom trhu.  

 

Keďže česká právna úprava vychádza z podstatnej časti z európskej, pri 

teoretickom vymedzení regulácie prospektu budem vychádzať najprv z európskej 

právnej úpravy, a následne uvediem kde uvedené provízie nájdeme v českom právnom 

poriadku. Povinnosť zostaviť prospekt sa skladá v podstate z troch čiastkových 

povinností. Sú to povinnosť zostaviť prospekt, povinnosť nechať si prospekt schváliť 

dozorným orgánom domovského členského štátu emitenta a nakoniec uverejniť 

prospekt v súlade s pravidlami o zverejňovaní prospektu. V prípade zostavenia 

prospektu je najdôležitejšie vedieť určiť obsah prospektu, jeho formu a aj dĺžku 

platnosti.  

 

 

5.2. Zostavenie prospektu 

 

5.2.1. Obsah prospektu 

 

V tejto fáze prípravy sa emitent zákonite stretne s jedným vážnym problémom, a to 

s konfliktom medzi množstvom a komplexnosťou informácií, ktoré budú obsiahnuté 

v prospekte a zrozumiteľnosťou prospektu pre investorov. Týmto problémom sa budem 

zaoberať na konci tejto kapitoly. Obsah prospektov jednotlivých spoločností sa bude 

v niektorých znakoch líšiť, avšak niektoré obligatórne znaky budú mať rovnaké. 

Podrobné informácie o obsahu prospektu sú uvedené v Nariadení Komisie ES 

809/2004
43

. Všeobecne musí prospekt obsahovať, podľa ZPKT
44

: „veškeré údaje, které 

jsou vzhledem ke konkrétní povaze emitenta a cenných papírů, které jsou veřejně nabízeny nebo 

ohledně nichž je žádáno o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, nezbytné pro 

investory k zasvěcenému posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku 

a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace 

                                                                                                                                                                          
42

§35 a násl.  zákona č. 256/2004 Sb., O podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálnom znení 
43

 Viz poznámku č. 38 
44

 §36 zákona č. 256/2004 Sb., O podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdějších předpisů 
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emitenta a případně třetí osoby zaručující se za splacení cenných papírů (dále jen "ručitel"). 

Prospekt musí být formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.“  

 

Vychádzajúc z  Nariadenia
45

, konkrétne z Prílohy I tohto nariadenia, objem ďalších 

informácií je široký. V prvom rade musí emitent určiť osoby, ktoré budú zodpovedné za 

informácie obsiahnuté v prospekte. Ďalej oprávnení audítori, finančné údaje
46

 a rizikové 

faktory. Rizikové faktory je, podľa definície uvedenej v Nariadení, zoznam rizík 

špecifických pre situáciu emitenta alebo pre jeho cenné papiere a podstatných pre 

prijímanie investičné rozhodnutí. Následný zoznam jednotlivých povinných údajov je 

príliš zdĺhavý a pre potreby tejto práce nadbytočný. K úprave prospektu je podstatné 

pripomenúť, že hoci Nariadenie vo svojom úvode uvádza, že obsahuje minimálny 

zoznam povinných informácií, v skutočnosti je jasne uvedené, že dozorný orgán 

domovského štátu nemôže žiadať od emitenta, až na určité výnimky, dodatočné 

informácie
47

. Jednou z výnimiek, kedy môže domovský štát požiadať o upravené údaje, 

je aj situácia, kedy ako emitent vystupuje spoločnosť uvedená v prílohe XIX, teda 

realitná, ťažobná, investičná spoločnosť, spoločnosť založená pre vedu a výskum, 

spoločnosť, ktorá existuje menej ako tri roky a spoločnosť lodnej dopravy
48

. 

 

5.2.2. Formát prospektu 

 

Okrem obsahu je dôležitý aj formát prospektu. V tejto časti sa budem venovať aj 

zhrnutiu prospektu a dodatočnému dopĺňaniu informácií do prospektu. Možnosti 

formátu prospektu sú primárne upravené v Smernici
49

 a transponované do českého 

právneho poriadku ustanovením §36, odst. 7 ZPKT
50

. Formát môže mať buď formu 

jednotného dokumentu alebo môže byť zložený z viacerých samostatných dokumentov. 

Prospekt zložený so samostatných dokumentov sa delí na registračný dokument, doklad 

                                                           
45

 Viz poznámka č. 38 
46

 Ako už bolo spomenuté pôjde o účtovné závierky za posledné tri hospodárske roky. 
47

 CESR’s Report on the supervisory functioning of the Prospectus Directive and Regulation, Jún 2007 

dostupné na adrese http://www.esma.europa.eu/system/files/07_225.pdf  
48

 Článok 23 ods. 1 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES dostupné online na http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0809:20070301:CS:PDF 
49

 Viz poznámka č.37 
50

 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdějších předpisů. 
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o cennom papieri a zhrnutia prospektu. Registračný dokument obsahuje údaje 

o emitentovi a doklad o cennom papieri obsahuje údaje o cennom papieri, ktorý má byť 

prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu.  

 

Pre úplnosť uvádzam aj tretí druh formátu prospektu, ktorý zákon a rovnako aj 

smernica nazýva základný prospekt.  Tento prospekt sa využíva hlavne pri ponukových 

programoch na medzinárodnom dlhovom trhu. Základný prospekt ponúka emitentom 

vysokú flexibilitu tým čo ho využívajú, pretože väčšina povinne verejne 

zverejňovaných informácií bude uvedená v základnom prospekte a následne, 

informačné bremeno, na každom ďalšom vydávaní dlhových inštrumentov v rámci 

tohto istého dlhového programu, bude významne znížené. Zhrnutie prospektu by malo 

investorovi poskytnúť prehľad základných informácií. Je jednou zo základných častí 

prospektu a jeho neoddeliteľnou súčasťou, pričom je určený hlavne pre 

maloobchodných investorov. Samozrejme keďže ide o poskytovanie informácií tým 

najmenej informovaným investorom, musí byť zhrnutie prospektu preložené do 

oficiálneho jazyka štátu regulátora, presne ako to predpokladá aj Smernica. Obsah 

zhrnutia prospektu určuje §36 ods. 5 ZPKT.  Je dôležité si uvedomiť, že cieľom 

zhrnutia prospektu nie je, aby sa investor, len na základe tohto zhrnutia, dokázal 

zodpovedne rozhodnúť pre svoju investíciu. Rozhodnutie investovať do cenných 

papierov by malo byť založené na tom, že investor zváži prospekt ako celok
51

.  

 

Dodatok prospektu je štandardnou metódou ako doplniť, prípadne opraviť, 

informácie, uvedené v pôvodnom prospekte. Hoci režim schvaľovania a zverejňovania 

dodatkov k prospektu je rovnaký ako pri prospekte samotnom, zmysel je v už 

spomínanom doplnení alebo opravení informácií v období medzi schválením 

pôvodného prospektu a ukončením verejnej ponuky a začatím obchodovania. Doplnené 

môžu byť iba informácie, ktoré sú relevantné pre zhodnotenie cenného papieru. Nesmie 

ísť o informácie, ktoré by zakladali novú ponuku. Z dikcie ustanovenia §36j ZPKT 

vyplývajú dve podstatné situácie kedy je dodatok prospektu naozaj potrebný
52

.  
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 Jakub, F., Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu. Praha: Komise pro cenné papíry, 

2004. 80 s. ISBN 80-239-2193-2. 
52

 Husták ,Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K. Doležalová, D. Zákon o podnikání na 
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Jednou z nich je, ak dôjde k podstatnej zmene okolností, ktoré sú uvedené 

v prospekte. Druhou je situácia, kedy bol zistený významne nepresný údaj, a táto 

nepresnosť alebo zmena by mohli výrazne ovplyvniť cenný papier. Hoci je dodatok 

prospektu vhodný na doplnenie informácií, nemusí byť dostatočnou obranou pred 

dôsledkami nedostatočného poskytnutia informácií. Smernica a rovnako aj zákon, ktorý 

ju transponuje, dávajú investorovi právo odstúpiť od kúpi alebo úpisu akcie, ku ktorým 

ešte nezískal vlastnícke právo v lehote 2 pracovných dní od uverejnenia prospektu
53

.  

 

5.2.3. Platnosť prospektu 

 

Prospekt je platný pre účely verejnej ponuky cenných papierov na regulovaných 

trhoch po dobu 12 mesiacov od schválenia Českou národnou bankou. Podoba, obsah 

a forma prospektu nesmú byť počas tejto časovej periódy menené, s výnimkou dodatku 

prospektu. Hoci čo najširšie zverejňovanie informácií je v súlade s politikou ochrany 

investorov, môžu nastať situácie, kedy je zverejnenie určitých informácií nemožné 

alebo dokonca nevhodné. Podobnú situáciu predpovedá aj ustanovenie §36d ZPKT, 

kedy zákon povoľuje  schválenie prospektu aj bez uvedenia informácie o konečnej cene 

a počte cenných papierov, ktoré budú verejnosti ponúknuté. Česká národná banka 

schváli takto navrhnutý prospekt v prípade ak je buď určená maximálna cena alebo sú 

určené podmienky, za akých bude konečná cena a počet cenných papierov určené.  

 

Hoci vyzerá toto ustanovenie nenápadne, má v praxi široký dosah. Dovoľuje 

emitentom skrátiť čas IPO tým, že môžu investorom ponúknuť schválený prospekt ešte 

pred konečným určením ceny. Výsledná cena bude následne už odzrkadľovať záujem 

investorov. Ak by predbežné schválenie prospektu neexistovalo, emitenti by sa 

vystavovali riziku určiť cenu mimo skutočnej hodnoty akcií. Jednak kvôli nedostatku 

informácií od investorov a jednak kvôli dobe, ktorá medzi schválením prospektu 

a samotným úpisom akcií prebehne. K schváleniu predbežného prospektu dôjde ak je 

investorom umožnené odstúpiť od kúpi alebo úpisu predmetných akcií do 2 pracovných 

dní od uverejnenia zmien. Niekedy zverejnenie určitých informácií nie je vo verejnom 

záujme, môže spôsobiť vážne škody emitentovi alebo je nepodstatné. Transponované 
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ustanovenie ZPKT, §36e, určuje podmienky, za ktorých môže dôjsť k zúženiu 

prospektu. Je teda jasné, že množstvo informácií a podmienok, s ktorými sa musí 

emitent popasovať je administratívne veľmi náročné.  

 

5.2.4. Uverejnenie prospektu 

 

Po vytvorení prospektu prichádza fáza jeho schválenia a následného uverejnenia. 

Keďže schválenie podlieha verejnoprávnym pravidlám a emitent doňho nemôže 

zasahovať, sústredím sa najprv na fázu uverejnenia prospektu, v ktorej musí konať sám 

emitent. Smernica považuje zverejnenie v súlade s pravidlami za nevyhnutnú 

podmienku k tomu aby mohlo dôjsť k verejnej ponuke cenných papierov a rovnako 

k prijatiu akcií k obchodovaniu na regulovanom trhu. Prospekt je potrebné uverejniť bez 

zbytočného odkladu po jeho schválení českou národnou bankou v úplnom znení
54

.  

 

Cieľ ktorý sa snaží regulácia dosiahnuť je v prvom rade zabezpečiť prístupnosť 

k prospektu a rovnako zabezpečiť integritu informácií v ňom použitých
55

. Jednou 

z foriem ako zabezpečiť zverejnenie prospektu je aj jeho umiestnenie na internet. Hoci 

je tento spôsob v súčasnosti veľmi cenený, prináša regulátorom novú výzvu. Snaha aby 

investori z krajín, v ktorých emitent nesplnil podmienky mu stanovené legislatívou 

toho, ktorého štátu, neboli nabádaní investovať na základe uverejneného prospektu
56

. 

Snahu o riešenie prináša Nariadenie. Ukladá emitentom, finančným sprostredkovateľom 

a organizátorom regulovaných trhov, na stránkach ktorých je daný prospekt prístupný, 

aby učinili všetky dostupné kroky k zamedzeniu cezhraničných presahov ponuky. 

Odporúča sa uverejnenie oznámenia, v ktorom sa presne určí príslušnosť investorov 

ktorým je verejná ponuka akcií určená. Samozrejme existujú aj situácie, kedy povinnosť 

uverejniť prospekt neplatí. Tieto podmienky sú uvedené predovšetkým v §35 ods. 2 

a ods. 4. ZPKT avšak emitent by si mal uvedomiť, že ak bude jeho verejná ponuka 

cenných papierov spadať iba pod výnimku §35 ods. 2, povinnosti uverejniť prospekt sa 

nevyhne ak bude chcieť aby boli tieto akcie prijaté k obchodovaniu na regulovanom 
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trhu
57

. V prípadoch kedy výnimka platí je to hlavne z dôvodov nemožnosti 

ospravedlnenia nákladov na vypracovanie prospektu v porovnaní s veľkosťou ponuky 

alebo v porovnaní s okruhom osôb, ktorým je ponúkaný.  

 

5.2.5. Občianska a správna zodpovednosť za informácie uvedené v prospekte 

 

Samozrejme v práve je vždy dôležité vedieť, čo sa stane ak regulovaný subjekt 

svoju povinnosť nesplní. Keď sa bavíme o prospekte cenného papiera, jedným z trestov 

je jeho neschválenie. Ako som však už spomínal procesu schvaľovania sa budem 

venovať neskôr. Samotná Smernica a teda aj ZPKT
58

 predpokladá určitú zodpovednosť 

za informácie obsiahnuté v prospekte. Takáto civilná zodpovednosť má samozrejme dve 

stránky. Na strane jednej sa jej hrozbou znižujú výdavky na kontrolu, ktoré musí využiť 

regulátor. Každý kto je označený za  osobu zodpovedajúcu za správne vyhotovenie 

prospektu sa bude snažiť aby v ňom uvedené údaje boli naozaj pravdivé a presné. Na 

strane druhej ale miera zodpovednosti, ktorú na sebe tieto osoby cítia, často vedie 

k prehnaným množstvám zverejňovaných informácií. Existuje aj zodpovednosť osôb za 

údaje uvedené v zhrnutí prospektu, avšak tu je ich miera zodpovednosti nižšia
59

.  

 

5.2.6. Schvaľovanie prospektu 

 

Vyhotovenie prospektu nie je vec ľahká a rovnako nie je ľahký ani proces jeho 

schvaľovania regulačným orgánom, teda Českou národnou  bankou. Česká národná 

banka funguje ako dozorný orgán nad kapitálovým trhom od apríla roku 2006
60

. 

Dovtedy túto úlohu vykonávala Komisia pre cenné papiere. Česká národná banka 

vydáva ako orgán dohľadu nad finančným trhom povolenia k činnosti jednotlivým 

aktérom finančného trhu a v súvislosti s ich činnosťou vydáva aj rôzne ďalšie povolenia 

či súhlasy. V týchto prípadoch vystupuje Česká národná banka v zmysle zákona 
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o Českej národnej banke v spojení s jednotlivými sektorovými zákonmi ako správny 

orgán
61

.  

 

Jednotlivé postupy pri podávaní žiadostí sú upravené hlavne v sektorových 

zákonoch. V prípade procesu schvaľovania prospektu ide o ZPKT. Okrem sektorových 

zákonov je potrebné sa riadiť aj vyhláškami, ktoré Česká národná banka vydáva 

k prevedeniu týchto zákonov
62

. Tieto vyhlášky potom stanovia konkrétne náležitosti 

žiadostí, vzory tlačív na ktorých sa jednotlivé žiadosti predkladajú a prílohy, ktorá je 

nutné k žiadosti priložiť. Podľa ZKPT schvaľuje Česká národná banka nasledujúce 

žiadosti: prospekt cenného papiera, základný prospekt a dokument obsahujúci údaje 

rovnocenné tým v prospekte. Forma žiadosti nie je pre tento úkon stanovená. V prípade 

schvaľovania prospektu sa nemožno odvolať ani na vyhlášku českej národnej banky. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, obsah, formu a výpočet potrebných údajov určuje 

hlavne Smernica a Nariadenie oboje v konsolidovanom znení.  

 

Čo sa týka použitia sektorových zákonov, obraciame sa primárne na ZPKT. 

Ustanovenie §36c nám opisuje spôsob schvaľovania prospektu Českou národnou 

bankou. V prvých ustanoveniach je, tak ako to býva zvykom u správnych orgánov, 

uvedené, v ktorých prípadoch je Česká národná banka príslušným dozorným orgánom 

na schvaľovanie prospektu. Sú to hlavne prípady kedy má emitent cenného papiera sídlo 

na území Českej republiky a taktiež keď je Česká republika prvým členským štátom 

Európskej únie kde majú byť cenné papiere emitenta verejne ponúkané alebo uvedené 

na regulovaný trh
63

. Emitent má istotu v lehotách, v ktorých Česká národná banka 

o prospekte rozhodne. Ak pôjde o prospekt cenného papieru emitenta, ktorý má už 

cenný papier verejne obchodovaný na európskom regulovanom trhu alebo už verejne 

ponúkal cenné papiere, rozhodne Česká národná banka v prvom stupni do 10 

pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak pôjde o emitenta cenného papieru, ktorý 

nemá žiadne cenné papiere prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu so sídlom v 

členskom štáte Európskej únií a doteraz verejne cenné papiere neponúkal rozhodne 
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Česká národná banka v prvom stupni do 20 pracovných dní
64

. Pokiaľ česká národná 

banka požiada o doplnenie informácií, začína doba, predpísaná zákonom na rozhodnutie 

bežať odznova. Dvadsať dní je podľa môjho názoru primeraná doba na schválenie tak 

zložitého dokumentu akým prospekt bezpochyby je. Kratšia doba by investorov 

vystavila riziku nedostatočného preverenia emitenta a jeho cenného papiera zo strany 

regulátora, avšak doba neprimerane dlhšia by spôsobovala zbytočné prieťahy v celom 

procese verejnej ponuky akcií, ktorý je na načasovanie obzvlášť náročný. 

 

5.2.7. Získanie ISIN 

 

Spolu so schválením prospektu sa podáva aj žiadosť o pridelenie ISIN
65

, čiže 

jedinečného identifikačného čísla cenných papierov tej istej emisie. Tento údaj musí byť 

aj súčasťou prospektu a emisných podmienok. O prideľovanie kódu ISIN sa od začatia 

prevádzky Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. stará práve táto inštitúcia, 

a teda aj žiadosti musia byť adresované na ňu
66

.  

 

5.3. Komplexnosť a náročnosť prospektu 

 

Vypracovanie prospektu a uvedenie všetkých požadovaných informácií je časovo 

a aj finančne veľmi náročné. Prečo je teda potrebné z pohľadu regulátora vypracovať 

tento dokument, keď to emitentom sťažuje prístup ku kapitálu? Odpoveď na túto otázku 

nie je jednoduchá a ani jednoznačná. Zaoberali sa ňou akademici, hlavne v USA už od 

počiatkov jej zavedenia. Pôvodným zmyslom, prečo regulátor žiada emitenta 

o poskytnutie takého veľkého objemu dát je v prvom rade ochrana investora
67

. Povinné 

zverejňovanie však chráni aj menej informovaných investorov pred tými 

informovanejšími. Konkrétne mám na mysli investorov, ktorý sú vo vnútri spoločnosti 

samotnej, a teda majú obrovskú informačnú výhodu. Myšlienkou zverejnenia informácií 

                                                           
64

 §36c ods. 5 zákona č. 256/2004 Sb., O podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
65

 International Security Identification Number 
66

viz bližšie online 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/emitenti/pridel

eni_isin_cdcp.html 
67

 Tento dôvod uvádza aj „raison d'être“ smernice 2003/71/ES, online adresa: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0071:20080320:CS:PDF 



33 

 

v tomto prípade je snaha učiniť vnútorné informácie bezcennými ich zverejnením, a tým 

vyrovnať spomínanú informačnú asymetriu
68

. 

 

Ako ochranné opatrenie je vnímaný, medzi inými fakt, že ak by nebolo právne 

vynútené zverejňovanie určitých informácií, manažéri spoločnosti by ich nezverejnili, 

pretože by to mohlo mať negatívny vplyv na konečnú cenu úpisového kurzu. Avšak nie 

všetky názory sú naklonené opisovať povinné zverejňovanie informácií ako pozitívne. 

Argumentom oponentov je fakt, že je v záujme investorov uverejniť čo najviac 

informácií, aby budúcich investorov nalákali, a preto by tieto informácie zverejnili aj 

keby to nemali prikázané zo zákona, a hlavne by to spravili spôsobom viac 

približujúcim sa bežnej informačnej potrebe investora.  

 

Spracovanie veľkého množstva informácií uvedených v prospekte nie je pre 

investora ľahká práca. Problému vzrastajúcej komplexnosti zverejňovania informácií je 

preto čoraz pálčivejší. Môžeme sledovať, že spomínaná vzrastajúca komplexnosť nám 

hatí základný cieľ regulácie, ochranu investora. Investori, ktorí nemajú špecializované 

vedomosti, musia čeliť obrovskému problému pri pochopení vysoko technického 

jazyka, ktorým je prospekt písaný. Problematická je aj dĺžka prospektu, ktorý často 

máva aj viac ako 200 strán
69

, čo investora pravdepodobne odradí už v prvej chvíli od 

čítania dokumentu.  

 

Problém komplexnosti je súčasťou širšieho problému. Je samotné zverejňovanie 

informácií vhodné? Respektíve prináša žiadané výsledky? Môžeme si všimnúť, že 

požiadavky na širšie zverejňovanie informácií prichádzajú vždy po obdobiach krízy. Je 

to klasická odpoveď regulátorov na nedostatky trhu
70

. Podľa môjho názoru nie je takýto 

prístup správny. Ako som už spomínal zvýšená miera regulácie prináša zo sebou väčšiu 

náročnosť, a teda aj vyššie náklady, v regulácií obstáť. Problémom reakčného prístupu 
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k regulácií je v samotnom jadre prístupu. V momente, keď zmeny na trhu dosiahli takú 

intenzitu, že sa regulátory začnú zamýšľať ako tieto zmeny podchytiť, prípadne zabrániť 

ich negatívnym dopadom, je spravidla už neskoro. Dlhý schvaľovací proces, ktorý sa dá 

do pohybu prinesie žiadané zmeny až príliš neskoro, ak vôbec nejaké zmeny prinesie. 

Nemyslím si, že by v súčasnosti mali regulačné entity na spomínaný problém riešenie.  

 

Problém prílišnej komplexnosti samotného prospektu je známy aj medzi 

poprednými európskymi regulátormi, kde napr. CESR – Committee of European 

Securities Regulators, čiže Výbor európskych regulátorov cenných papierov, uvádza 

vedomosti o mnohých účastníkoch trhu, ktorí sa sťažujú na detailnosť a prílišnú dĺžku 

prospektov
71

. Vyriešenie tohto problému chcela Európska Komisia nájsť vo vyššie 

spomínanom inštrumente zhrnutia prospektu. Avšak ako to už býva zhrnutia sú už vo 

svojej podstate nepresné v tom, že vypúšťajú určité informácie. Tento problém je preto 

zatiaľ bez dostatočne erudovaného a funkčného riešenia. Podľa môjho názoru by mohli 

riešenie priniesť nové informačné technológie. Mám na mysli hlavne prínos data-

miningu do spôsobu vyhľadávania v texte. Program, ktorý by podľa preferencií 

investora dokázal zvýrazniť preňho dôležité údaje, by bol vítanou pomocou. Rovnako 

prednastavené zvýrazňovanie negatívnych informácií, na ktoré by mal byť investor 

upozornený, by priniesli informovanejších investorov.  

 

6. Prijatie akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu 

 

6.1. Podmienky prijatia akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu 

 

V procese verejnej ponuky akcií, a hlavne v procese IPO, sú dôležité aj rokovania 

s organizátorom regulovaného trhu, na ktorý sa spoločnosť rozhodne svoje akcie 

umiestniť. V prostredí českého kapitálového trhu pôjde o  Burzou cenných Papierov 

Praha, a.s. („BCPP“), ktorá je organizátorom oficiálneho trhu. V Českej republike 

existuje ešte mimoburzový trh s investičnými nástrojmi, ktorého organizátorom je RM – 

Systém, a.s. V mojej práci sa sústredím na proces prijatia cenného papieru na hlavný 
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oficiálny trh, a preto budem brať naďalej v úvahu iba proces vyjednávania 

s organizátorom BCPP.   

 

Pred prijatím akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu musí dôjsť aj k ukončeniu 

prezentácie akcie potencionálnym investorom a taktiež k finalizácií prospektu. Pôjde 

predovšetkým o konečné doplnenie ceny, za ktorú bude akcia upisovaná. 

 

6.1.1. Burzové pravidlá  

 

 

Každý organizátor ma vypracované vlastné burzové pravidlá, na základe ktorých 

posudzuje každú žiadosť o prijatie cenného papieru na svoju burzu. V prvom rade si 

treba uvedomiť že na prijatie cenného papiera na BCPP nie je právny nárok. To 

znamená, že hoci by subjekt spĺňal všetky požiadavky, nemusí byť na burzu prijatý. 

Samozrejme toto je len teoretické tvrdenie, pretože každá, minimálne stredoeurópska, 

burza, a o to viac Pražská, na ktorej nevidíme veľa kvalitných primárnych emisií, si cení 

každého záujemca o úpis svojich akcií práve na nej. Samotná žiadosť musí obsahovať 

obdobné informácie na aké sme boli zvyknuté u prospektu. žiadosť by mala začať 

informáciami o emitentovi. Na rozdiel od požiadavky prospektu však nebude BCPP 

žiadať informácie ohľadne hospodárenia alebo budúceho vývoja investíc emitenta. 

Avšak dôraz je kladený na informácie o samotnom cennom papieri.  

 

Jednou z položiek, ktoré musí emitent uviesť nad rámec informácií uvedených 

v prospekte o cennom papieri je napríklad identifikácia investičného cenného papieru 

podľa ISO 10962 alebo návrh stredu povoleného rozpätia
72

. Požiadavky nad rámec 

informácií o prospekte sa podľa môjho názoru dajú vysvetliť ich prílišnou technickou 

povahou. Takéto informácie neprejdú testom hospodárnosti a primeranosti množstva 

a povahy informácií. Preto by boli pre potencionálneho investora iba zbytočnou 

záťažou.  

Nutné je si uvedomiť, že na rozdiel od českej národnej banky, skúma burzový 

výbor nie len formálnu stránku predloženej žiadosti, ale aj jej faktický základ. To 
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znamená že burzový výbor môže, ak sa rozhodne, že existuje opodstatnená obava, že 

prijatie danej emisie by bolo v rozpore so zásadou ochrany investorov alebo ostatných 

účastníkov burzy, alebo by tým došlo k ohrozeniu dôležitých verejných záujmov, 

žiadosť zamietnuť. Žiadosť vrátane príloh musí byť burze zaslaná ako v písomnej tak aj 

v elektronickej podobe. Zaujímavosťou burzových pravidiel je aj možnosť podať 

žiadosť okrem samozrejmej češtiny a, v súčasnosti takmer obligatórnej angličtiny, aj 

v slovenskom jazyku. Pre emitenta je opäť extrémne dôležité vedieť ako dlho potrvá 

schvaľovanie žiadosti. V prípade BCPP schváli burzový výbor žiadosť do 30 

pracovných dní od prijatia žiadosti. Rovnako ako v prípade Českej národnej banky, si aj 

burzový výbor môže vyžiadať dodatočné informácie od emitenta. Na rozdiel od procesu 

schvaľovania prospektu, však týmto aktom nezačne schvaľovacia doba bežať odznova, 

iba sa do doručenia dodatočných informácií prerušuje.  

 

6.1.2. Prezentácia spoločnosti 

 

 Po zaslaní emitent všetky potrebné žiadostí emitentom, ktoré majú potrebné 

náležitosti a boli vypracované prudentne, môže prejsť k ďalšiemu kroku na ceste 

k uvedeniu svojej akcie na trh. Prichádza na rad prezentácia spoločnosti 

potencionálnym investorom. Samozrejme už pred zaslaním jednotlivých žiadostí 

manažér emisie a poradca pre vzťahy s investormi a verejnosťou zisťovali predbežný 

záujem. Teraz sa na základe týchto zistení pripraví tzv. „road show“. Znamená to 

v podstate že manažment spoločnosti sa bude stretávať s potencionálnymi investormi 

a predkladať im svoj investičný plán a podnikateľský zámer. Schopný manažment 

dokáže v tejto fáze zabezpečiť dostatočný dopyt po ponúkaných akciách a tým aj 

úspech celého úpisu. Tu sa zisťuje aj potencionálna emisná cena, za ktorú budú akcie 

upisované, samozrejme zatiaľ iba z pohľadu predstáv investorov
73

.  

 

V priebehu road show však začína jeden významný proces, a to proces upisovania 

akcií. Manažér emisie, prípadne členovia syndikátu manažérov emisie prijímajú 

indikatívne ponuky investorov o cene a množstve ponúkaných akcií. Na základe spätnej 
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väzby následne manažér emisie, po dohode s emitentom, stanový  cenové rozpätie. To 

znamená hornú a dolnú cenovú hranicu, medzi ktorými sa bude akcia investorom 

ponúkať. Po ďalšom kole ponúkania akcií investorom, kde títo naďalej zasielajú 

manažérovi emisie svoje ponuky na úpis určitého počtu akcií za určitú cenu úpisu, už 

manažér emisie určí presný emisný kurz, objem emisie a aj predpokladanej štruktúry 

budúcich investorov
74

.  

 

6.1.3. Oznamovacia povinnosť 

 

Získané informácie sú oznámené bez zbytočného odkladu Českej národnej banke 

a sú zapracované do prospektu. Spôsob oznámenia nie je formálne predpísaný, 

rozhodne však nepôjde o dodatok prospektu. Môžeme ale s istotou povedať že okrem 

oznámenia Českej národnej banke musia byť tieto informácie zverejnené rovnakým 

spôsobom ako prospekt, presne podľa dikcie zákona
75

. Burze cenných papierov Praha 

má emitent taktiež povinnosť oznámiť detaily emisie, rovnako ako Českej národnej 

banke.  

 

6.2. Určenie emisného kurzu 

 

Samotné určenie emisného kurzu môže prebiehať viacerými spôsobmi. Je však 

spojené s jedným fenoménom, ktorý by som rád priblížil bližšie. Je to problém 

podhodnotenia ceny akcií alebo „underpricingu“. V prvom rade si treba priblížiť 

jednotlivé metódy pre určenie emisného kurzu akcií. Medzi základné metódy patria 

predaj za fixnú cenu, aukcia a bookbulding.  

 

6.2.1. Predaj za fixnú cenu 

 

Predaj za fixnú cenu v podstate znamená, že manažér emisie určí cenu emisie bez 

predošlého formálneho kontaktu s investormi. Samozrejme neformálne rozhovory 
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pravdepodobne prebehnú, avšak nijaká oficiálna cena nebude investormi navrhnutá. 

V tomto prípade má pred sebou manažér emisie ťažkú úlohu. Buď zvolí cenu príliš 

vysoko, a teda nedôjde k dostatočnému úpisu a celá verejná ponuka skončí 

neúspechom, čo bude mať neblahé hospodárske dôsledky na budúcnosť spoločnosti. 

Alebo zvolí cenu príliš nízko, čím pôvodný majitelia spoločnosti prídu o časť financií, 

ktoré mohli verejnou ponukou získať. Medzi výhodu, ktorú by sme mohli spomenúť pri 

tejto metóde určenia kurzu je, že emitent nemusí vynakladať finančné prostriedky na 

road show. V súčasnosti sa metóda predaja za fixnú cenu príliš nepoužíva. V Českej 

republike bola táto metóda používaná do roku 1994, kedy sa začala používať metóda 

bookbuildingu. Predaj za fixnú cenu sa stále používa napríklad v Mexiku alebo 

v Paraguaji
76

.  

 

6.2.2. Aukcia 

 

Metóda aukcie znamená, že emisný kurz akcií je určený na základe dopytu 

jednotlivých investorov. Pri tejto metóde investori priamo uvádzajú svoje ponuky na 

počet kusov akcie a cenu, za ktorú sú ochotný tieto akcie nakúpiť. Keď je dosiahnutý 

celkový objem emisie, aukcia sa zastaví. Ponuky sa následne zostupne podľa ceny, 

pričom po vyčerpaní objemu nebudú už ponuky za nižšiu cenu uspokojené. Výhodou 

tejto metódy je, že celý proces je transparentný a investori sú tí, ktorí majú kontrolu nad 

umiestnením emisie. Nevýhodou tejto metódy je, že vyžaduje vysokú sofistikovanosť 

investorov. Musia zvážiť aké informácie majú iní investori, a aké ceny majú možnosť 

oni ponúknuť. Aukcie sa po rozšírení bookbuildingu používajú len zriedka. Medzi 

výnimky zatiaľ stále patrí Izrael alebo Vietnam, kde aukcie patria k najrozšírenejšej 

metóde.  V USA alebo Indií sa metóda aukcií stále používa avšak nie je 

najrozšírenejšia
77

.  
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6.2.3. Bookbulding 

 

Bookbuidling patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšiu metódu určenia emisného 

kurzu. Táto metóda sa vo svete, s výnimkou severnej Ameriky, začala rozvíjať v 90. 

rokoch dvadsiateho storočia. Korene metódy siahajú do čias, kedy premiérka Veľkej 

Británie Margaret Thatcher začala privatizovať britské štátne spoločnosti
78

. Následný 

rozvoj verejnej ponuky cenných papierov, ktorá bola často cezhraničná, viedlo štáty 

k experimentovaniu s novými metódami určovania emisného kurzu. Bookbuilding sa 

ukázal ako najefektívnejšia metóda.  

 

Je to v podstate proces, pri ktorom manažér emisie zhromažďuje nákupné príkazy 

investorov a na ich základe určí emisný kurz a objem emisie. Na začiatku procesu začne 

manažér emisie rokovať o emisnom kurze s uzavretou skupinou investorov, ktorú tvoria 

hlavne inštitucionálni investori
79

.  Títo majú skúsenosti s odhadovaním cien podnikov 

a vedia pomerne presne navrhnúť cenu emisného kurzu. V následnej fázy sa sú investori 

vyzvaný, aby zverejnili svoje požiadavky na počet akcií a maximálnu cenu za ktorú sú 

ochotní tento objem kúpiť. Na základe takéhoto zoznamu objednávok Manažér emisie 

zostaví krivku dopytu. Na jej základe budú uspokojené najprv objemy s najvyššou 

cenou, následne s nižšou a tak ďalej, až kým nebude upísaný celý objem emisie.  

 

Už na prvý pohľad je vidno, kde sa skrývajú najväčšie problémy tohto spôsobu 

zostavovania emisného kurzu. Manažér emisie má veľmi širokú právomoc v tom, koho 

z investorov si zavolá v prvej fázy bookbuildingu a následne aj aký upisovací kurz 

navrhne. Rovnaký problém je aj s alokáciou akcií, kde má opäť hlavné slovo manažér 

emisie, ktorý takto zvykne v prvom rade odmeňovať investorov, s ktorými obchoduje 

dlhodobo.
80

  

 

V poslednej fáze sú investori vyzvaní, aby potvrdili svoj záujem a aj právne sa 

zaviazali zakúpiť dohodnutý počet akcií. V tejto fáze už musí byť schválený aj 

kompletný prospekt spolu s emisným kurzom a známym objemom celej emisie. 
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V opačnom prípade by stále platila podmienka, že ak nie je schválený kompletný 

prospekt, môžu investori do 2 pracovných dní od uverejnenia konečnej ceny a počtu 

emitovaných cenných papierov odstúpiť od kúpi. Takéto odstúpenie by však mohlo 

veľmi skomplikovať upisovanie manažérovi emisie.   

 

6.3. Úpis akcií 

 

Po skončení upisovacieho obdobia dochádza k samotnému úpisu akcií. Manažérom 

emisie, prípadne ďalšími členmi syndikátu manažérov emisie. Potvrdené objednávky 

a miera ich uspokojenia sú oznámené investorom, ktorý pripravia inštrukcie na 

zaplatenie emisného kurzu na viazaný bankový účet. Český právny poriadok upravuje 

upisovanie akcií predovšetkým v Obchodnom zákonníku
81

. Tu je upravené upisovanie 

akcií jednak pri primárnej ako aj pri sekundárnej verejnej ponuke cenných papierov.  

 

Valná hromada musí počas procesu IPO prijať dve dôležité rozhodnutia ohľadom 

kapitálu a požiadať o dva podstatné zápisy do registrového súdu. Prvý zápis bol 

o uznesení valnej hromady o rozhodnutí predstavenstva o zvýšení základného kapitálu. 

Druhý zápis prichádza na rad teraz. Práve s týmto zápisom boli v minulosti spojené 

najväčšie kontroverzie a uvádzal sa ako jedna z hlavných prekážok malého počtu IPO 

na území českej republiky
82

. Najväčší problém bol s dĺžkou zápisu do obchodného 

registra a s tým spojenými komplikáciami. Investori totiž nemali v minulosti možnosť 

v čase medzi úpisom akcií, kedy už za ne zaplatili emisný kurz, a ich dodaním 

spojeným s možnosťou obchodovateľnosti, s akciami nakladať a poprípade ich 

speňažiť. Kapitálový trh je miestom, kde sa situácia môže zmeniť veľmi rýchlo, a preto 

nemožnosť nakladať s niektorými aktívami, odrádzala investorov od investícií do 

primárnych ponúk akcií. V súčasnosti však existujú mechanizmy, ako preklenúť toto 

prechodné obdobie, ku ktorým sa vyjadrím v ďalšej časti mojej práce.  
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Návrh na tzv. druhý zápis, teda návrh na zápis novej výšky základného kapitálu po 

upísaní akcií zodpovedajúcim rozsahu jeho zvýšenia, musí predstavenstvo emitujúcej 

spoločnosti podať po splatení aspoň 30 percent ich menovitej hodnoty, vrátane 

prípadného ážia. Emisné ážio je hodnota, ktorú zaplatí investor navyše oproti 

nominálnej hodnote akcie. Pre primárnu verejnú ponuku je však oveľa výhodnejšie, ak 

je splatený celý emisný kurz upísaných akcií. Navyše je potrebné, aby tento emisný 

kurz bol splatený iba peňažnými vkladmi
83

. V tomto prípade musí registrový súd, po 

splnení niekoľkých ďalších náležitostí, rozhodnúť o podanom návrhu do troch dní. 

Rozhodnutie registrového súdu je podmienkou aby bolo upísanie akcií účinné, a teda 

aby sa investor stal vlastníkom akcie. Inštitút, ktorý mal investorom zabezpečiť 

možnosť nakladať sa akciami ihneď po ich upísaní, sa nazýva poukážka na akcie.  

 

6.4. Vydanie akcií 

 

Po zápise zvýšenia základného kapitálu do obchodného registra, dá predstavenstvo 

spoločnosti, prípadne manažér príkaz Centrálnemu depozitáru cenných papierov, na 

vydanie akcií a ich pripísanie na majetkové účty upisovateľov. Či návrh podá emitent 

alebo ním poverená osoba záleží od toho, kto je ako predkladateľ v zmluve o vedení 

evidencie emisie cenných papierov
84

. Vydanie akcií a ich pripísanie na majetkové účty 

upisovateľov oproti zaplateniu ceny zaisťuje centrálny depozitár výlučne 

prostredníctvom členov vysporiadacieho systému centrálneho depozitára. Je teda dobré 

aby členovia syndikátu manažéra emisie boli členmi tohto systému.  

 

Podmienku vydania cenných papierov je zapísanie emisie do evidencie emisií 

centrálneho depozitára na základe žiadosti emitenta podanej najmenej päť účtovných 

dní pred dátumom vysporiadania emisie. To znamená že tento krok je nutné vykonať 

ešte pred žiadosťou o zápis zvýšenia kapitálu do obchodného registra. Emitent je 

rovnako povinný predať centrálnemu depozitáru zoznam majetkových účtov 

upisovateľov zriadených účastníkmi vysporiadacieho systému centrálneho depozitára. 
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 Treba zároveň zdôrazniť, že čo sa týka podoby cenných papierov, je oveľa 

vhodnejšia podoba zaknihovaných cenných papierov. Burza cenných papierov Praha 

síce umožňuje aj obchodovanie s listinnými cennými papiermi
85

 avšak tieto musia byť 

vytlačené v súlade s požiadavkami kladenými a tlač cenných papierov v Českej 

republike. Tlač cenných papierov je ale finančne dosť náročná a pri emisií viacero 

miliónov kusov, by náklady na tlač listinných cenných papierov mohli prevážiť nad 

ziskom z procesu IPO. Preto sú zaknihované cenné papiere oveľa vhodnejšie pri procese 

primárnej verejnej ponuky akcií
86

. Pripísanie cenných papierov na jednotlivé majetkové 

účty znamená možnosť postupne zahájiť samotné obchodovanie na regulovanom trhu. 

Akcie sú prijaté k obchodovaniu na Burze cenných papierov Praha a emitent má právo 

nakladať s finančnými prostriedkami na viazanom účte, ktorý bol vytvorený za účelom 

úpisu akcií. Samozrejme táto finálna čiastka je znížená o províziu manažéra emisie 

a o ostatné náklady na rôzne poplatky a iné náklady, ktoré musel manažér emisie 

vynaložiť.  

 

6.5. Prijatie cenného papieru k obchodovaniu 

 

Treba si uvedomiť, že zákon udáva špecifické podmienky, ktorých splnenie je 

podmienkou prijatia cenného papieru na regulovaný trh
87

. Mnohé z nich už boli 

spomenuté v texte diplomovej práce. K tým, čo spomenuté zatiaľ neboli patrí hlavne 

podmienka, že právne postavenie emitenta musí byť v súlade s právom štátu v ktorom 

má sídlo. Predpokladaný kurz akcie alebo kurz akcie násobený počtom týchto akcií, 

musí dosahovať v českých korunách ekvivalent sumy 1000000 EUR.  

 

Prijatím akcií na verejné obchodovanie končí proces IPO. Výsledok znamená pre 

spoločnosť získanie nových finančných zdrojov, ktoré môže využiť k svojmu ďalšiemu 

rastu alebo k zníženiu svojho dlhového zaťaženia. Každopádne je to finančný obnos, 

ktorý pri správnom využití bude znamenať výraznú komparatívnu výhodu spoločnosti 

voči konkurencií. Pre verejnosť znamená IPO novú investičnú príležitosť. Malý 
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investori môžu vydané akcie nakupovať na sekundárnom trhu a diverzifikovať ak svoje 

osobné portfólio. Rovnako majú možnosť špekulovať na pokles alebo rast ceny akcií 

spoločnosti a zaknihovať tak krátkodobé zisky.  

 

Pre spoločnosť samotnú a rovnako pre manažéra emisie povinnosti spojené 

s prerodom spoločnosti na akciovú spoločnosť s verejne obchodovanými akciami 

nekončia. Manažér emisie musí v prvom rade dostáť svojej úlohe stabilizovať kurz. 

Spoločnosť samotná potom musí v ďalšom období vykonávať opakovane informačnú 

povinnosť. Jednak tú, ktorú jej ukladajú zákonné predpisy, teda informačnú povinnosti 

voči regulačnému orgánu, jednak tú voči Burze cenných papierov Praha, ktorú jej 

ukladajú burzové pravidlá a napokon i informačnú povinnosť voči centrálnemu 

depozitáru cenných papierov, ktoré určuje prevádzkový poriadok centrálneho depozitára 

cenných papierov
88

.  

 

7. Hlavné problémy pri prijatí akcie k obchodovaniu na 

regulovanom trhu 

 

Pri procese prijímania akcie k obchodovaniu na regulovanom trhu dochádza 

k určitým situáciám, ktoré si zasluhujú zvláštnu pozornosť. Niektoré sú legislatívnej 

povahy, špecifické pre český právny poriadok. Iné sú známe po celom svete a vie sa, že 

k nim pri verejnej ponuke cenných papierov
89

 dochádza. Budem sa v tejto časti venovať 

hlavne problematike prospektu cenného papiera, ďalej pôjde o problematiku možnosti 

podmieneného obchodovania na BCPP a následne sa vyjadrím k celosvetovému 

fenoménu podhodnotenia akcií prijatých na burzové obchodovanie
90

. 

 

7.1. Poukážka na akcie 
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Režim tohto inštitútu je upravený v Obchodnom zákonníku
91

. Poukážka na akcie je 

cenný papier na doručiteľa, s ktorým sú spojené práva z upísaných akcií. Podľa zákona 

je s jednou poukážkou spojené právo z jednej upísanej akcie. Výnimka môže nastať iba 

pri listinných cenných papieroch, kedy s jednou poukážkou na akcie je spojené právo 

s viacerých upísaných akcií. Poukážky na akcie sa môžu vydať pri zvýšení základného 

kapitálu spoločnosti upísaním nových akcií, ktorých prevoditeľnosť nie je obmedzená a 

ak bol úplne splatený emisný kurz, aj pred zápisom o zvýšení základného kapitálu, ak 

o tom rozhodla valná hromada. Poukážka na akcie teda môže slúžiť investorom, aby 

mohli obchodovať s predmetnými akciami, aj pred zápisom o zvýšení základného 

kapitálu.  

 

Tento inštitút však v nie je príliš využívaný pri verejnej ponuke cenných papierov. 

Hlavným dôvodom, podľa môjho názoru, je možnosť žiadať o podmienené 

obchodovanie na Burze cenných papierov Praha, a.s. Týmto spôsobom môžu investori 

so upísanými akciami obchodovať v podstate hneď po ich upísaní. Vysporiadanie 

obchodov, ku ktorým došlo počas podmieneného obchodovania, nastane najskôr dňom 

zahájenia oficiálneho obchodovania s emisiou. Všetky obchody uskutočnené počas 

podmieneného obchodovania sú garantované burzovými pravidlami, a teda sa investori 

nemajú čoho obávať.  

 

Dôvodom prečo sa inštitút poukážky na akcie neujal je nepochybne i časový úsek, 

na aký by boli tieto poukážky vydané. V najhoršom prípade by to bolo na tri dni, za 

predpokladu že si spoločnosť dobre načasovala úpis akcií a jediná časová medzera, 

ktorá môže vzniknúť, je počas rozhodovania registrového súdu. Zákonom stanovená 

doba troch dní je však príliš krátka na to, aby sa spoločnosti oplatilo absolvovať celý 

proces vydávania poukážok na akcie. Poukážka na akcie môže byť nápomocná pri 

vydávaní listinných cenných papierov, no i tu si myslím, že náklady spojené s ich 

vydaním prevážia nad potencionálnymi výhodami. Poukážka na akcie sa stala, aspoň čo 

sa týka verejnej ponuky cenných papierov, inštitútom absolútne nevyužívaným. 
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7.2. Prijatie akcie k podmienenému obchodovaniu na BCPP 

 

7.2.1. Podmienky prijatia akcie k podmienenému obchodovaniu na BCPP 

 

Zaujímavá z pohľadu emitenta je nesporne možnosť burzy rozhodnúť o prijatí 

emisie k obchodovaniu na hlavnom trhu, ktorá ešte nie je vydaná
92

. Takéto rozhodnutie 

sa prijme s rezolutívnou podmienkou účinnosti takéhoto rozhodnutia, podmienenou 

napríklad budúcim skutočným vydaním emisie a doby, do ktorej musia byť splnené 

všetky dodatočné podmienky. Po prijatí oznámi burza základné informácie o prijatom 

cennom papieri vo Vestníku burzy a to ešte pred zahájením obchodovania s cenným 

papierom na hlavnom trhu. Spolu so žiadosťou sa emitentom odporúča požiadať aj 

o prijatie cenného papiera k podmienenému obchodovaniu.  

 

O tejto žiadosti rozhoduje generálny riaditeľ burzy, pričom podmienené 

obchodovanie môže začať dňom stanovenia záverečnej úpisovej ceny a celkového 

množstva upísanej emisie, dňom stanovenia obchodovanie burzovým výborom alebo 

dňom kedy splnenia suspenzívnych podmienok stanovených výborom či 10 burzových 

dní pred začiatkom oficiálneho obchodovania, podľa toho ktorý z prípadov nastane 

neskôr. Podmienené obchodovanie končí  posledný burzový deň pred začiatkom 

oficiálneho obchodovania
93

. Samozrejme povinnosti emitenta voči burze prípadným 

prijatím cenného papiera k obchodovaniu ani zďaleka nekončia. K týmto povinnostiam 

sa vyjadrím v záverečnej časti mojej práce, kde budem opisovať celkové informačné 

povinnosti emitenta, a to ako voči burze, tak aj voči Českej národnej banke ako 

regulátorovi finančného trhu v Českej republike. 

 

7.2.2. Podmienené obchodovanie z pohľadu práva 

 

Jednou z otázok, ktoré zatiaľ v odbornej literatúre neboli prebádané, je vlastne 

spôsob fungovania podmieneného obchodovania na Burze cenných papierov Praha. 
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Skúmať budem hlavne otázku, ako prebieha obchodovanie s niečím, čo z právneho 

hľadiska ešte neexistuje. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že princíp obchodovania 

s akciami, ktoré ešte neboli vydané, vo svojej podstate odporuje občianskemu 

zákonníku, ako hlavnej norme súkromného práva. Najväčší problém je s princípom, že 

nikto nesmie previesť na iného viac práv, než má on sám
94

. Pri analýze tohto problému, 

si budeme musieť pomôcť jednak normami občianskeho a obchodného zákonníka, 

zákonom o cenných papieroch ale aj judikatúrou najvyššieho súdu.  

 

V prvom rade si musíme uvedomiť ako vlastne dochádza k vzniku akcií ako veci, 

s ktorou sa dá obchodovať. K tomu aby vznikol cenný papier ako zvláštny druh 

majetkovej hodnoty, musí byť vydaný. Z právne teoretického hľadiska existuje viacero 

teórií, ako môže byť cenný papier vydaný.  

 

Jednou z teórií je kreačná teória. Podľa tejto teórie postačí k vydaniu cenného 

papieru jednostranný právny úkon emitenta, pričom nezáleží na tom ako sa cenný papier 

dostane do rúk emitenta. Táto teória má jednu veľkú slabinu, a to fakt, že cenný papier 

je vydaný aj keď sa ho niekto zmocní bez vôle emitenta.  

 

Ďalšou z teórií, ktorá vysvetľuje vydanie cenného papieru je zmluvná teória. Na 

základe zmluvnej teórie je pre vznik cenného papieru rozhodujúca zmluva medzi 

emitentom a nadobúdateľom. Aj táto teória má svoje úskalia, a to halvne prílišnú 

závislosť na predmetnej zmluve. V prípade jej neplatnosti bude vydanie cenného 

papieru neplatné, čo nie je v prostredí dnešnej ekonomiky žiadúce.  

 

Vlastnícka teória je treťou v poradí. Podľa nej je k vzniku cenného papieru jednak 

skriptúrny akt, teda jednostranný úkon emitenta, a jednak nadobudnutie cenného 

papieru. Ide teda vo svojej podstate o modifikovanú kreačnú teóriu. Zdôrazňuje sa 

nadobudnutie v dobrej viere alebo s platného právneho titulu.  
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V súčasnosti najrozšírenejšou teóriu je teória domnelého práva. Ide v podstate 

o modifikovanú zmluvnú teóriu, avšak na rozdiel od nej, spočíva táto teória na 

domnienke zodpovednosti vystaviteľa za vystavenie cenného papieru a na ochrane 

právnej istoty nadobúdateľa daného cenného papieru. Ak má predmetný cenný papier 

všetky potrebné náležitosti a ak je zmluva, na základe ktorej dochádza k vydaniu 

cenného papieru, neplatná alebo neexistuje, je stále chránený nadobúdateľ cenného 

papieru, ktorý sa domnieval, že cenný papier je vydaný bez vád. Takýto nadobúdateľ 

môže vykonávať všetky práva, ktoré mu z cenného papieru vyplývajú
95

.  

 

Posledná menovaná teória je základom aj pre súčasnú českú právnu úpravu 

vydávania cenných papierov. Má však prísnejšiu podmienku nadobudnutia cenného 

papieru. Podľa platnej českej úpravy je cenný papier platne vydaný, okrem iného, iba ak 

bol prvým nadobúdateľom nadobudnutý v súlade s právom. Teda nesmie ísť 

o nadobudnutie „mala fide“ – v zlej viere
96

. Cenný papier môže vydávať ako fyzická tak 

aj právnická osoba. Vydávať cenný papier verejnou ponukou však môže iba akciová 

spoločnosť.   

 

Okamžik vydania cenného papieru je podľa legislatívy okamžik, kedy cenný papier 

splňuje všetky náležitosti mu predpísané zákonom a zároveň je splnená aj, vyššie 

spomínaná, podmienka nadobudnutia v dobrej viere
97

.  Pre verejnú ponuku cenných 

papierov je z terminologického a aj právneho pohľadu rozlišovať pojmy dátum vydania 

cenného papieru a dátum emisie. Hoci sa môže zdať, že tieto dva pojmy sa prekrývajú, 

opak je pravdou. Dátum emisie je deň, kedy mohlo či môže prvý krát dôjsť k vydaniu 

cenného papiera. Na rozdiel od vyššie uvedeného je dátum vydania deň, kedy je daný 

cenný papier skutočne vydaný. Z uvedeného teda jasne vyplýva, že hoci sa občas môže 

jednať o ten istý časový moment, nemusí tmou tak byť vždy.  
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Pre verejnú ponuku cenných papierov je dôležité hlavne aký je spôsob vydávania 

zaknihovaných cenných papierov. Existuje jediný spôsob vydania zaknihovaného 

cenného papieru, a tým je jeho zápis do zákonnej evidencie na základe príkazu 

emitenta
98

. V súčasnosti má na starosti zákonnú evidenciu zaknihovaných cenných 

papierov Centrálny depozitár cenných papierov. Z povahy veci je jasné že k zápisu 

môže dôjsť len so súhlasom nadobúdateľa. Ak ide o primárnu ponuku cenných papierov 

môžeme, podľa môjho názoru tento súhlas dovodiť už z aktu zriadenia majetkového 

účtu emitentom, ktorý by bez súhlasu osoby, na koho meno je daný účet zriadený, tento 

účet zriadiť platne nemohol.  

 

Dostávame sa postupne k jadru samotného problému, a to k platnosti 

podmieneného obchodovania na burze. Ako vyplýva z predošlého výkladu, v tejto fáze 

obchodovania akcia ešte de facto ako majetková hodnota neexistuje. Preto by mohlo 

dôjsť k uplatneniu všeobecného princípu, že nikto nemôže previesť na druhého viac 

práv ako sám má. Taktiež je pri predbežnom obchodovaní problematický fakt, že 

nadobúdateľ cenného papiera si je vedomý, že nadobúda cenný papier od nevlastníka, 

teda buď od emitenta alebo od iného nadobúdateľa ešte v rámci podmieneného 

obchodovania.  

 

Podmienené obchodovanie na BCPP však možné je, a preto musí mať aj určitý 

právny základ. Zmluva o prevode cenného papieru, ako je upravená v zákone o cenných 

papieroch sa ďalej riadi hlavne ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej 

zmluve
99

. Podpornou normou v prípade výkladu ustanovení obchodného zákonníka je 

občiansky zákonník. Toľko k teoretickému vymedzeniu prameňov.  

 

Riešenie daného problému spočíva v určení, či je možné platne uzavrieť zmluvu 

o prevode cenných papierov a následne prevádzať tieto cenné papiere ďalej v režime 

podmieneného obchodovania (teda de facto uzatvárať ďalšie zmluvy o prevodoch 

cenných papierov) o veci, ktorá ešte neexistuje ako materiálna hodnota. Návod na 

riešenie nám v tomto prípade poskytuje judikatúra. Z judikatúry Najvyššieho súdu
100
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vyplýva, že funkciou a zmyslom kúpnej zmluvy je aby predávajúci zaobstaral 

kupujúcemu predmet kúpy, teda aby mu umožnil nadobudnúť vlastnícke právo. Kúpnou 

zmluvou teda vzniká povinnosť predávajúceho obstarať predmet kúpy. Čo sa týka 

samotného vlastníckeho práva, to prechádza na kupujúceho až predaním veci ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak
101

. Predávajúci tak v momente podpisu kúpnej zmluvy 

nemusí byť vlastníkom predmetnej veci, pretože sa iba zaväzuje, že ju kupujúcemu 

zaopatrí. Podľa judikatúry Najvyššieho súdu patrí medzi prípady, kedy predávajúci pri 

podpise kúpnej zmluvy ešte nie je vlastníkom predávanej veci aj prípad, kedy daná vec 

ešte neexistuje, respektíve ak sa predávajúci sám stane vlastníkom danej veci na základe 

skutočnosti, o ktorej nie je isté, že v budúcnosti nastane. Uvedený judikát sa vzťahuje 

na úpravu kúpnej zmluvy podľa občianskeho zákonníka, a preto by sa dalo namietať, že 

na úpravu predaja cenných papierov sa nevzťahuje, keďže ako som už spomínal vyššie, 

zmluva o prevode cenného papieru sa riadi ustanoveniami o kúpnej zmluve v zákonníku 

obchodnom. 

 

 Judikatúra má pre nás ale ďalšie riešenie. Môžeme z nej dovodiť, že hoci hore 

uvedený judikát sa, hoci ho najvyšší súd učinil pri výklade ustanovenia občianskeho 

zákonníku, bude vzťahovať aj na úpravu zmluvy o prevode cenných papierov, ktorá sa 

riadi úpravou v obchodnom zákonníku
102

. V poslednom menovanom judikáte síce išlo 

o zmluvu o prevode listinného cenného papieru, myslím, že rovnaké logické 

a interpretačné postupy sa dajú použiť aj pri výklade zmluvy o prevode zaknihovaného 

cenného papieru. Aplikáciou súdnych nálezov môžeme dospieť k vysvetleniu 

a obhájeniu mechanizmu podmieneného obchodovania z právneho pohľadu. V prípade 

vzťahu emitent a prvý nadobúdateľ pôjde v prvom rade o prevod cenného papieru, ktorý 

ešte neexistuje. V tomto prípade sa emitent cenného papieru zaviaže, že tento prevedie 

na nadobúdateľa zápisom do registru CDCP. Táto zmluva bude platná, avšak k prevodu 

samotného vlastníckeho práva dôjde až registráciou. Aby mechanizmus podmieneného 

obchodovania fungoval, musí byť prvý nadobúdateľ schopný previesť cenný papier na 

iného účastníka trhu. V tomto prípade pôjde o uzavretie zmluvy o prevode cenných 

papierov v prípade, ak sa prevádzajúci stane vlastníkom cenného papieru iba po splnení 
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podmienky, ktorá nie je isté že v budúcnosti nastane. Touto podmienkou bude prvotná 

registrácia cenného papieru. Vysporiadanie predbežných obchodov bude teda znamenať 

postupné prevádzanie vlastníckeho práva, až k poslednému vlastníkovi.  

 

Ak k registrácií nedôjde, burzové pravidlá hovoria, že nedôjde ani k vysporiadaniu 

daných obchodov
103

. V tomto prípade dochádza k zneplatneniu zmlúv o prevodoch 

cenných papierov a začnú platiť ustanovenia o bezdôvodnom obohatení, v prípade ak 

nedôjde k vráteniu ceny, ktorá bola za cenné papiere zaplatená. Mechanizmus 

podmieneného obchodovania na BCPP má teda právnu legitimitu, a jednotlivé úkony sú 

v súlade s judikatorným výkladom občianskoprávnych noriem.  

 

7.3. Podhodnotenie ceny akcií 

 

Ako som už spomínal, s určením akcií je spojený jeden z často skúmaných a vo 

svojej podstate nežiadaných javov, a to podhodnotenie ceny akcií („underpricing“). 

Underpricing v podstate znamená podhodnotenie ceny akcií, za ktoré sú upisované. 

Hlavný znak tohto javu sú vysoké výnosy akcií v prvý deň obchodovania. Nárast ceny 

akcie totižto znamená, že investori by boli ochotný za dané akcie zaplatiť aj viac. 

Najväčším problémom tohto javu je, že emitent prichádza o výnosy. V podstate je to 

problém konfliktu medzi manažérom emisie a spoločnosťou.  

 

Ako hlavný dôvod, prečo manažér emisie upisuje akcie za nižší ako optimálny fond, 

je odbornou literatúrou vysvetľovaný, ako snaha udržať si inštitucionálnych investorov 

aj na iné budúce úpisy. Preto im sú ponúknuté akcie za nižšiu cenu a oni následne tieto 

môžu predať na sekundárnom trhu za cenu vyššiu a realizovať zisk
104

. Na základe tohto 

predpokladu, môžeme dôjsť k záveru, že čím dlhšie je manažér emisie v obore a čím 

väčšia je jeho sieť lojálnych inštitucionálnych investorov, tým vyššiu mieru 

podhodnotenia môžeme očakávať. Pre budúceho emitenta z toho, podľa mňa paradoxne, 
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vyplýva, že by si mal vyberať nie najznámejšieho manažéra emisie, ale povedzme 

niekoho zo stredu konkurenčného poľa.  

 

Každá minca má však dve strany. Argumenty existujú aj v prospech existencie 

podhodnotenia. Jednou z teórií podhodnotenia je hlavne to, že podhodnotené akcie 

predané inštitucionálnym investorom sú vlastne odmenou alebo lepšie povedané 

náhradou za pomoc pri určení samotného kurzu. Manažér emisie by musel minúť oveľa 

vyššie finančné prostriedky na zistenie ceny akcií, ako to dokážu títo investori, ktorý sa 

zaoberajú oceňovaním podobných spoločností dennodenne
105

. Osobne si myslím že 

fenomén podhodnotenia akcií má svoje opodstatnenie, avšak interný tým emitenta by sa 

mal snažiť dozerať na konečnú hodnotu emisného kurzu a mal by aj vynaložiť určitú 

sumu finančných prostriedkov na približné zistenie svojho možného emisného kurzu. 

Určite ho to v celkovom súčte bude stáť menej ako strata spôsobená prílišným 

podcenením emisného kurzu akcií. 

 

8.  Stabilizácia ceny akcie po prijatí k obchodovaniu na 

regulovanom trhu 
 

Obdobie po uvedení akcií na trh je pre budúcnosť vývoja akcií zvlášť kritické. 

V predošlej kapitole som spomenul fenomén podhodnotenia akcií. V prvý deň 

obchodovania teda môžeme väčšinou sledovať nárast kurzu akcií. Avšak následne môže 

dôjsť k rôznym nežiadaným cenovým prepadom. Preto je dôležitou úlohou manažéra 

emisie stabilizovať cenu, teda aby neklesala pod emisný kurz, a rovnako stabilizovať 

likviditu akcií práve uskutočnenej prvotnej ponuky.  

 

Manažér emisie to docieli takzvanou opciou navýšenia. Jedná sa o právo na úpis 

ďalších akcií po uskutočnení prvotnej verejnej ponuky akcií, spravidla vo výške 10-15% 

z celkového počtu ponúkaných akcií. Možnosť uskutočnenia tejto opice musí byť 

uverejnená v prospekte cenného papieru, o ktorého dostupnosti verejnosti som 
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pojednával v kapitole o prospekte. V prospekte je rovnako uvedené ako dlho je daná 

opica platná. Manažér emisie sa snaží, ako som už spomínal, stabilizovať dve veci. 

Likviditu a emisný kurz. Tieto dve veci spolu úzko súvisia, a preto bude ich stabilizačný 

mechanizmus podobný.  

 

8.1. Proces stabilizácie ceny 

 

Po začiatku obchodovania môžu nastať dve situácie vo vývoji akcií. Prvou je 

situácia, kedy je dopyt po novo emitovaných akciách nízky a teda aj cena týchto akcií 

klesá. Úlohou manažéra emisie je v tomto prípade zabezpečiť, aby cena akcií neklesla 

pod emisný kurz akcie. Manažér emisie typicky predá viac akcií ako bolo 

predpokladané v emisnom programe, a to tak, že si vypožičia akcie od jedného alebo 

viacerých súčasných akcionárov, ktoré sú síce vedené v centrálnom depozitári cenných 

papierov, avšak neboli pôvodne určené k obchodovaniu na regulovanom trhu. Keďže 

tieto akcie má len vypožičané, musí ich po určitom období vrátiť, a teda hovoríme, že 

má na trhu tzv. krátku pozíciu. Keď dôjde k už spomínanej situácií s poklesom ceny, 

manažér emisie uzavrie svoju krátku pozíciu nákupom akcií na sekundárnom trhu, 

a teda stabilizovaním ceny akcií, pričom akcie vráti pôvodným akcionárom a objem 

emisie ostáva taký, aký bol pôvodne plánovaný
106

.  

 

Samozrejme ak cena akcií bude rásť, je pre manažéra emisie nevýhodné nakúpiť 

akcie, ktoré musí vrátiť, na sekundárnom trhu za vyššiu cenu ako za ktorú ich predal. 

Kvôli tomuto prípadu je v zmluve medzi emitentom a manažérom emisie uzavretá opcia 

na dodatočný predaj akcií o, už spomínanom, množstve 10-15% z objemu emisie 

manažérovi emisie za pôvodnú cenu úpisu. Týmto krokom manažér emisie uzavrie 

svoju krátku pozíciu bez straty a objem emisie sa zvýši práve o objem opcie
107

.  
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8.2. Ovplyvňovanie trhu pri procese stabilizácie 

 

Proces stabilizácie je veľmi zaujímavý aj z právneho pohľadu. V prvom rade sa nám 

môže zdať, že stabilizácia je v podstate manipulácia trhu. Pretože podľa zákona je 

manipuláciou trhu každé jednanie osoby, ktoré môže skresliť predstavu účastníkov 

kapitálového trhu o hodnote, ponuke alebo dopyte po finančnom nástroji alebo iným 

spôsobom môžu skresliť kurz finančného nástroja
108

. Presne toto sa však pri stabilizácií 

deje. Manažér emisie sa dokonca vedome snaží skresliť kurz finančného nástroja. 

Zákon stanovuje, že manipulácia trhu je zakázaná a dokonca je aj trestná, s možným 

trestom odňatia slobody
109

. Manažérovi emisie ale nič z vyššie uvedeného nehrozí.  

 

8.2.1. Súkromnoprávny aspekt 

 

Najprv sa pozrime na úplný začiatok stabilizačného procesu z pohľadu českého a aj 

európskeho práva. V prvom rade musí byť v mandátnej zmluve, ktorú uzatvára manažér 

emisie s emitentom, klauzula o možnosti dodatočného predaja a následného umiestnenia 

určitého počtu akcií manažérom emisie na regulovaný trh. Musí byť uzavretá zmluva 

o výpožičke
110

 medzi manažérom emisie a pôvodným akcionárom alebo akcionármi, 

prípadne spoločnosťou samotnou. Zmluvou o výpožičke vznikne manažérovi emisie 

právo bezplatne využívať predmetné akcie a zároveň záväzok ich vrátiť akonáhle ich 

nebude potrebovať, najneskôr do konca doby stanovenej v zmluve o výpožičke
111

. 

V obchodnej praxi je klasicky táto možnosť manažérovi emisie garantovaná po dobu 30 

kalendárnych dní
112

. Toľko k súkromnoprávnym aspektom stabilizácie ceny akcií.  

 

8.2.2. Európska legislatíva 

 

Dôležitejšie je ako sa na mechanizmus stabilizácie pozerá legislatíva. Musíme 

vychádzať z legislatívy európskej, ktorá upravuje problematiku stabilizácie ceny formou 
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nariadenia
113

. Stabilizácia je vnímaná ako podpora ceny ponuky cenných papierov na 

obmedzenú dobu, ak sa dostanú pod predajný tlak, čo umožní zmierniť predajný tlak 

spôsobený krátkodobými investormi a obnoví tržné podmienky pre dotyčné cenné 

papiere. Je to v záujme investorov, ktorí zakúpili predmetné cenné papiere, ako aj 

v záujme emitenta. Stabilizácia takto môže prispieť k zvýšeniu dôvery investorov 

a emitentov vo finančné trhy. K stabilizácií môžu byť ,dokonca, použité aj finančné 

nástroje iné ako tie, ktoré boli alebo majú byť prijaté k obchodovaniu na trhu, pokiaľ sú 

schopné ovplyvniť cenu nástroja ktorý je, alebo má byť prijatý na trhu. Myslím si že 

takéto vymedzenie funkcie stabilizácie ceny je plne transparentné.  

 

Podľa dikcie nariadenia je možnosť vykonať stabilizáciu buď pozíciou pokrytou 

zaisťovacou opciou ( „greenshoe option“
114

) alebo pozíciou, ktorá touto opciou pokrytá 

nie je
115

.  Nariadenie upravuje podmienky, pri splnení ktorých, sa manažér emisie 

nemusí obávať, že by porušil pravidlá zakazujúce manipuláciu s trhom. Stabilizácia 

môže prebiehať iba počas obmedzeného obdobia. Nariadenie určuje časové hranice 

stabilizačného obdobia medzi prvý deň začiatku obchodovania a najviac 30 dňom 

obchodovania daných akcií. Keďže BCPP umožňuje aj podmienené obchodovanie, 

časová lehota stabilizácie začína bežať v týchto podmienkach prvým dňom uverejnenia 

konečnej ceny vhodným spôsobom. Teda uverejnením v prospekte cenného papieru. 

Zakazuje sa vykonať stabilizáciu cenných papierov nad cenu ponuky týchto cenných 

papierov
116

.  
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Ostatné podmienky uvedené v nariadení nie sú platné pre ponuky, ktoré spadajú 

pod ponuky regulované ustanoveniami smernice 2003/71/ES
117

 a jej vykonávacími 

predpismi. Konkrétne podmienky, ktoré musia byť ohľadom stabilizácie ceny uvedené 

v prospekte uvádza nariadenie komisie
118

. Sú to predovšetkým informácie o existencií 

a veľkosti akéhokoľvek možného nadlimitného úpisu alebo zaisťovacej opcie, doba 

existencie možného nadlimitného úpisu alebo zaisťovacej opcie a podmienky využitia 

možného nadlimitného úpisu alebo zaisťovacej opcie
119

. Emitent má povinnosť uviesť 

v prospekte informácie o skutočnosti, že je možné vykonať stabilizáciu, že nie je isté že 

k nej dôjde a že môže byť kedykoľvek zastavená. Rovnako je povinný uviesť obdobie, 

v ktorom môže dôjsť k stabilizácií, meno osoby zodpovednej za stabilizáciu 

a skutočnosť, že stabilizačné transakcie môžu viesť k tržnej cene vyššej, než by bolo 

možné dôjsť bez stabilizačnej činnosti
120

.  

 

8.2.3. Česká legislatíva 

 

Český právny poriadok, po vzore európskej legislatívy, taktiež povoľuje 

stabilizáciu cien akcií po IPO ako legitímny nástroj. Nespája s ňou ani problematiku 

manipulácie trhu a ani problematiku zneužívania interných informácií. Zákon teda 

stabilizáciu cien akcií povoľuje avšak to určite diskusiu o pozitívnom, či negatívnom 

prínose tohto nástroja neukončuje. Využívanie mechanizmov stabilizácie ceny má 

neblahý vplyv na niektorých investorov. Hlavne maloobchodný investori, ktorí majú 

málo informácií o produkte, môžu byť zaskočený náhlou zmenou ceny, ktorú 

stabilizačný mechanizmus prináša. Osobne si myslím že pri dôslednom zverejňovaní 

jednak možnosti využitia stabilizačného mechanizmu, jednak skutočného využitia 
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a jednak zverejnenia spôsobu akým bolo stabilizácie dosiahnuté, je tento inštitút 

nápomocný trhu ako celku. 

 

9. Informačná povinnosť emitenta 
 

Mohlo by sa zdať že po tom čo sú akcie spoločnosti prijaté k obchodovaniu na 

regulovanom trhu, sú všetky patálie spoločnosti zažehnané. To samozrejme nie je 

pravda. Po prijatí akcií k obchodovaniu čaká emitentov ešte veľa povinností, ktoré bude 

musí splniť a to nie jednorázovo ale dlhodobo. Dôvod prísnej informačnej povinnosti 

emitentov môžeme hľadať už v samotnom zaradení ustanovení, ktoré o danej 

problematike pojednávajú, do skladby zákona o podnikaní na kapitálových trhoch. 

Ustanovenia o informačnej povinnosti sú uvedené v Časti deviatej nazvanej Ochrana 

kapitálového trhu a investorov
121

. Jasne z toho vyplýva, že informačná povinnosť má 

zaistiť transparentnosť a korektné obchodné správanie na trhoch. Každá jedna 

povinnosť informovať u určitej veci má iný zmysel a ochraňuje iný aspekt kapitálového 

trhu.  

 

V prvom rade ide o výročnú správu, prípadne o konsolidovanú výročnú správu ak 

ide o skupinu spoločností, ktorú musia emitenti uverejňovať. Výročná správa musí 

verne a poctivo poskytovať investorom obraz o finančnej situácií, hospodárskej činnosti 

emitenta ale aj informácie o budúcom ekonomickom vývoji. Cieľom je znížiť cenu, za 

ktorú sa dané informácie získajú. Spoločnosť, ktorá ich dokáže obstarať za najnižšiu 

cenu ich následne predáva ostatným účastníkom trhu, ktorí ich dokážu efektívne využiť. 

Taktiež ak by daná povinnosť zverejnenia informácií nebola, emitenti by mohli 

nezverejniť niektoré informácie, ktoré by mohli spôsobiť zníženie ceny ich akcií, avšak 

ktoré sú dôležité pre rozhodovanie investorov.  

 

Investori musia vedieť aj prípadné obmedzenia svojich akcionárskych práv, hlavne 

minoritní akcionári, ktorých je pri kótovaných spoločnostiach vysoké množstvo. Ich 

ochrana je taktiež záujmom celého kapitálového trhu, pretože malí investori sa 

s železnou pravidelnosťou stávajú minoritnými akcionármi a ak by cítili že ich 

                                                           
121

 §117a a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdějších předpisů 



57 

 

majoritný akcionár obmedzuje, prípadne vykorisťuje, mohli by zanevrieť na 

investovanie na kapitálových trhoch, čím by spôsobili ich čiastočnú nefunkčnosť.  

 

Medzi ďalšie druhy informácií, ktoré je emitent povinný uverejniť, a ktoré majú 

podobný charakter ako dve opísané vyššie patria povinnosť uverejniť správu 

štatutárneho orgánu alebo povinnosť uverejniť zmenu práv súvisiacich s určitým 

druhom akcií. Zákon o podnikaní na kapitálových trhoch určuje pre spoločnosti, ktorých 

akcie sú obchodované na regulovaných trhoch nadštandardné povinnosti vzťahujúce sa 

k organizovaniu valnej hromady. Tie všeobecné sú uvedené v obchodnom zákonníku
122

. 

Hlavným problémom valných hromád organizovaných verejne obchodovanou 

spoločnosťou je vysoký poet akcionárov. Preto sa zákon snaží umožniť aj akcionárom, 

ktorí sú od miesta konania vo veľkej vzdialenosti, často i v inom štáte, vykonať ich 

hlasovacie práva. Využíva sa k tomu inštitút korešpondenčného hlasovania a aj 

elektronického hlasovania.  

 

Samozrejme oznamovacia povinnosť sa nedotýka iba spoločnosti ako takej, ale aj jej 

jednotlivých akcionárov. Jedná sa hlavne o akcionárov, ktorý majú z celkového počtu 

obchodovaných akcií nezanedbateľný podiel. Zmysel tejto informačnej povinnosti 

vidím hlavne v ochrane transparentnosti trhu. Ak by jeden akcionár začal skupovať 

akcie spoločnosti, pričom by túto skutočnosť po určitej hranici nemusel oznámiť orgánu 

regulácie trhu, mohol by následne tento akcionár vykonať špekulatívne operácie, ktoré 

by mohli poškodiť nie len spoločnosť ale trh ako taký. Z tohto dôvodu musia akcionári, 

ktorí majú vo vlastníctve 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % alebo 75%, 

prípadne túto hranicu prekročia alebo sa ich podiel zníži, musia túto skutočnosť 

oznámiť orgánu regulácie
123

.  

 

Okrem obsahu uverejňovaných informácií je dôležitý aj spôsob akým sa tieto 

informácie uverejňujú. Aby mohli vykonať svoju funkciu, a teda informovať širokú 

investorskú verejnosť, je logické, že tieto informácie musia byť zverejnené tak, aby 

k nim bol jednoduchý, pre všetkých rovnaký a bezplatný prístup. Hlavne požiadavka 
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rovnakého prístupu pre všetkých je jasným vyjadrením strachu zákonodarcu 

z uprednostňovania jednej skupiny akcionárov pred inou.  

 

K nevýhodám informačnej povinnosti patria hlavne vysoké náklady a objem 

povinne zverejňovaných informácií. Osobne si myslím že pri porovnaní úžitku 

a vynaloženej ceny má informačná povinnosť zmysel. Získavanie informácií 

jednotlivými investormi by bolo cenovo tak náročné, že by to určite prevážilo nad 

ziskami z následného investovania do tej ktorej spoločnosti.  
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10. Záver 
 

Cieľom práce bolo zhodnotiť legislatívnu úroveň procesu verejnej ponuky akcií 

a prípadne určiť, čo stojí za nízkym počtom hlavne primárnych verejných ponúk. 

V prvých kapitolách práce som sa venoval uvedeniu do problematiky a vysvetleniu 

dôvodov pre realizáciu verejnej ponuky akcií. 

 

Ako ukázala moja diplomová práca, proces realizácie verejnej ponuky akcií je 

vskutku zložitý. Množstvo informácií, ktoré musí emitent spracovať je naozaj obrovské. 

K zjednodušeniu neprispieva ani fakt, že do hry vstupujú viaceré orgány, ktoré majú 

svoje samostatné požiadavky, bez splnenia ktorých sa proces IPO úspešne ukončiť 

nedá.  

 

V piatej kapitole som sa bližšie vyjadroval k najdôležitejšiemu dokumentu v procese 

verejnej ponuky a to k prospektu cenného papieru. Myslím, že problematika čoraz 

väčšieho množstva informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zverejnenia je azda 

jednou z najpálčivejších. Dospel som k záveru, že toto pravdepodobne nie je cesta 

a rastúca komplexnosť prospektu je naozaj problém. Navrhnuté riešenia pomocou 

informačných technológií sú síce zaujímavé, avšak zatiaľ pomerne nereálne. Čo sa týka 

vzťahu k problematike malého počtu IPO na českom trhu, musím konštatovať záver, že 

sa nepodarilo preukázať pozitívnu koreláciu medzi malým počtom IPO 

a komplexnosťou prospektu. 

 

Rovnako realizačná fáza verejnej ponuky akcií sa neukázala ako hlavný problém. 

Hlavne v siedmej kapitole som analyzoval dva inštitúty, ktoré sú špecifické pre český 

kapitálový trh. Výsledky boli zmiešané. Inštitút poukážky na akcie sa ukázal ako 

nefungujúci, pokiaľ ide o verejnú ponuku akcií. Vysoké náklady a nízky úžitok jasne 

charakterizovali poukážku na akcie. Avšak rovnako sa ukázalo, že český kapitálový trh 

nefunkčnosťou poukážky na akcie netrpí. Elegantné riešenie predstavuje podmienené 

obchodovanie na BCPP. Hoci sa zdalo toto riešenie problematické, dokázal som jeho 

bezchybnosť v očiach práva a taktiež váhu jeho prínosu pre investorov. Vo vzťahu 

k môjmu hlavnému zadaniu môžem dokonca konštatovať, že inštitút podmieneného 
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obchodovania je v prostredí strednej Európy jedinečný, a preto by mal silne pozitívne 

vplývať na množstvo uskutočnených IPO. 

 

V ďalších kapitolách som sa venoval hlavne problematikám, ktoré trápia verejnú 

ponuku akcií ako takú, bez špeciálneho dopadu na český kapitálový trh. Dôležité je 

zistenie, že taký dôležitý inštitút ako stabilizácia ceny v prvých dňoch obchodovania má 

svoje pevné zakotvenie v českom právnom poriadku. Manažér emisie má teda rovnakú 

možnosť poskytovať kvalitné služby na českom kapitálovom trhu ako kdekoľvek vo 

vyvinutej tržnej ekonomike. 

 

Prezentovaná diplomová práca teda celkom jasne dokazuje, že legislatívne prekážky 

veľkého rozsahu na českom kapitálovom trhu neexistujú. Úprava niektorých problémov 

je dokonca legislatívne lepšie zvládnutá ako v okolitých štátoch. Nízky počet verejných 

ponúk v Čechách treba preto hľadať primárne v iných faktoroch. V poslednom období 

k nim dozaista patrí svetová finančná kríza a celkové spomalenie európskej ekonomiky. 

Verím ale, že po ozdravení ekonomiky sa v Čechách nájde dostatok spoločností, ktoré 

sa podujmú vykročiť cestou verejnej ponuky akcií a otvorí sa im tak cesta k celkovému 

rastu.   
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11. Zoznam použitých skratiek 

 

CESR                         Committee of European Securities Regulators 

 

EK   Európska Komisia 

 

ES    Európske Spoločenstvo   

 

IPO   Initial Public Offering 

 

IFRS   International Financial Reporting Standard(s) 

 

ISIN   International Securities Identification Number 

 

ISO   International Organization of Standardization 

 

SEO   Seasoned Equity Offering 

 

ZCP Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdejších 

předpisů 

 

ZPKT   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
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13. Abstrakt diplomovej práce v Slovenčine 
 

 

Táto diplomová práca pojednáva o procese verejnej ponuky akcií v prostredí 

českého kapitálového trhu. Verejná ponuka akcií je alternatívou získania kapitálu pre 
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spoločnosti, oproti klasickým bankovým úverom. V Českej republike si však drvivá 

väčšina subjektov volí dlhové financovanie pred kapitálovým 

 

Diplomová práca je rozdelená na úvod, osem častí a záver, v ktorom sa snažím celú 

prácu zhodnotiť a zhrnúť výsledky pozorovania. V úvode diplomovej práce som si 

vytýčil cieľ zodpovedať otázku, či legislatívna situácia v Českej republike vplýva 

negatívne na množstvo verejných ponúk, hlavne primárnych verejných ponúk, 

uskutočnených na Pražskej burze cenných papierov. 

 

Každé dve kapitoly mojej práce tvoria logický celok, a preto ich budem popisovať 

týmto spôsobom. V prvých dvoch kapitolách približujem problematiku verejnej ponuky 

akcií a analyzujem dôvody, kvôli ktorým sa spoločnosť rozhoduje vykonať verejenú 

ponuku a aj faktory, ktoré by si pri svojom rozhodovaní mala všímať. 

 

V tretej a štvrtej kapitole analyzujem kroky, ktoré musí spoločnosť spraviť pred 

zahájením samotnej realizácie verejnej ponuky. Výnimočnú pozornosť venujem hlavne 

prospektu cenného papieru, ktorý je najdôležitejším dokumentom prezentujúcim 

emitujúci cenný papier. Snažím sa analyzovať predovšetkým spor medzi 

komplexnosťou a pochopiteľnosťou prospektu investormi.  

 

V piatej a šiestej kapitole sa venujem samotnej realizácií upísania cenného papieru. 

Analyzujem niektoré sporné momenty a inštitúty, ktoré sa vyskytujú jednak iba 

v českom práve a jednak celosvetovo pri každej, predovšetkým primárnej verejnej 

ponuke. Ide predovšetkým o inštitúty poukážky na akcie, podmieneného obchodovania 

alebo problematiku podhodnotenia ceny akcie. 

 

V záverečných dvoch kapitolách skúmam informačnú povinnosť emitenta a jej 

prínos pre trh ako taký. Rovnako sa zaoberám procesom stabilizácie ceny akcie po 

prijatí na obchodovanie z pohľadu českého právneho poriadku. 

 

Samotný záver diplomovej práce je venovaný zhodnoteniu aktuálneho stavu českej 

legislatívy vo vzťahu k verejnej ponuke cenných papierov. Snažím sa zodpovedať 
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hlavnú otázku, teda či je český právny poriadok veľkou prekážkou prístupu ku 

kapitálovému financovaniu. 

 

 

14. Abstract in English 
 

This thesis deals with process of public offering in czech capital market’s 

environment. Public offering is an alternative to debt financing  for companies 

concerning raising capital. However, In Czech republic, when companies confronted 

with this dilemma, waste majority of them choose debt financing against equity 

financing. 

 

My thesis is divided between introduction, eight chapters and conclusion.. In the 

introductionary part of my thesis ,I set to myself a goal, to answer the question, whether 

legislative situation in Czech republic is negatively influencing the number of public 

offerings, mainly initial public offerings, carried out on Prague stock exchange. 

 

Every two chapter of my thesis creates one logical part and therefore I shall 

describe them as such. In first two chapters, I am enlightening the topic of public 

offerings and I also try to analyze reasons, which lead companies to undertake the 

whole process. My concern is also about factors, which company should pay attention 

to when deciding about going public. 

 

In third and fourth chapter I try to analyze the steps, which are necessary for 

companies to take before engaging into public offer process itself. I take extra care of 

prospectus, which is the most important document presenting the issuing security to 

investors. Main analysis lay on clash between complexity of prospectus and the ability 

of retail investors to understand it properly. 

 

Fifth and sixth chapter are dealing with the underwriting of security itself. 

I scrutinize certain unclear moments along the path and also some institutes, which 

a arise only on Czech capital market as oppose to some globally known issues. It is 
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mainly the issue concerning  bill on securities, conditional trading on Prague stock 

exchange and  underpricing. 

 

Lat two chapters concern mandatory information disclosure obligation of issuer and 

its benefits to the market as a whole. At the same time I look at the process of price 

stabilization from Czech legal point of view . 

 

Conclusion of my thesis is designated to evaluation of present Czech legislation 

with respect to public offering of securities. I try to resolve the ultimate question and 

possibly identify Czech legislation as a main obstacle between companies and equity 

financing.   
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