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Úvod  

 

 Anonymita vlastnických struktur akciových společností je stále častěji 

diskutovanou problematikou, ať již v České republice či na mezinárodní úrovni. 

V českém kontextu toto téma nabylo na aktuálnosti v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva, v rámci které došlo mj. k výraznému omezení akcií na majitele. 

Budoucnost anonymity akcionářů je současně předmětem dosud neskončeného 

legislativního procesu na unijní úrovni.  

 

V nejobecnější rovině lze fenomén anonymity akcionářů zjednodušit na střet 

dvou protichůdných principů – z jedné strany právo akcionáře na ochranu svého 

soukromí v širším smyslu, ze strany druhé zájem státu či široké veřejnosti na 

transparentnost vlastnických struktur obchodních korporací, a to zejména ve vazbě na 

boj proti praní špinavých peněz či zprůhledňování procesu zadávání veřejných zakázek. 

I přes četné diskuse a legislativní snahy tato problematika dosud nebyla uspokojivě 

vyřešena.   

 

Cílem této práce je proto zejména za užití deskriptivní, analytické 

a komparativní metody analyzovat aktuálně účinnou právní úpravu v otázkách míry 

anonymity akcionářů a podmínek jejich identifikace po proběhnuvší rekodifikaci 

soukromého práva, zhodnotit připravovanou legislativu v této oblasti a předložit 

možnosti dalšího vývoje de lege ferenda. 

 

V úvodu této práce se stručně zabývám historií anonymity akcionářů a procesem 

změn českého akciového práva vyvolaných v důsledku přijetí zákona o zrušení 

anonymních akcií. Těžiště této práce spočívá, jak již předesláno, v analýze míry 

a možností anonymity akcionářů dle aktuálně účinné právní úpravy, jakož 

i zodpovězení otázek, za jakých podmínek akcionáři mohou, resp. musí být 

identifikováni. V dalších kapitolách této práce se zabývám vybranými otázkami 

problematiky anonymity akcionářů, a to zejména ve vztahu k právním předpisům 

v oblasti boje proti praní špinavých peněz, zadávání veřejných zakázek či poskytování 

dotací. V samostatné kapitole se zabývám problematikou offshorových společností se 
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zaměřením na právní úpravu Britských panenských ostrovů coby příklad jurisdikce, 

v níž se často zakládají mateřské společnosti offshorových struktur. V závěru této práce 

analyzuji připravovanou unijní legislativu, která má významným způsobem přispět 

k deanonymizování vlastnických struktur nejenom akciových společností. 

 

1. Stručné ohlédnutí za historickým vývojem anonymity 

akcionářů na českém území 

 

Počátky právní úpravy akciových společností na českém území se datují k roku 

1787, kdy byly dvorským dekretem rakouské monarchie poprvé upraveny podmínky 

vydávání akcií
1
. Akciové společnosti byly později normovány císařským patentem 

č. 253/1852 ř. z. ze dne 26. listopadu 1852 (označovaný jako tzv. starý spolkový zákon), 

prvním moderním kodexem upravujícím korporátní právo na našem území však byl až 

všeobecný obchodní zákoník (AHGB), který byl přijat zákonem ze dne 17. prosince 

1862 k uvedení zákonníka obchodního, publikovaný jako zákon č. 1/1863 ř. z.
2
.  

 

Akciové právo upravovala ustanovení čl. 207 až 249 všeobecného obchodního 

zákoníku. Z hlediska anonymity akcionářů bylo podstatné, že všeobecný obchodní 

zákoník ve svém čl. 207 větě čtvrté umožňoval emisi akcií na jméno a na majitele, 

o formě akcií přitom muselo být rozhodnuto ve společenské smlouvě (čl. 209 bod 5] 

všeobecného obchodního zákoníku).  

 

Akcie na jméno se ve smyslu čl. 223 ve spojení s čl. 182 a 183 všeobecného 

obchodního zákona převáděly indosamentem (rukopisem), k účinnosti převodu se dále 

vyžadovalo předložení akcie a průkazu převodu společnosti za současné identifikace 

akcionáře prostřednictvím jeho jména, bydliště a stavu – tyto údaje se rovněž zapisovaly 

do společenské akciové knihy (obdoba dnešního seznamu akcionářů). Za akcionáře se 

                                                 
1
 ELIÁŠ, Karel. Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1.vyd. Praha: 

Linde, 2000. 433 s. ISBN 80-720-1232-0. S. 66. 
2
 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území 

českých zemí. II. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012.1026 s. ISBN 978-80-210-6007-4. S. 

636.  
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považovaly osoby zapsané v této knize. Naproti tomu, emitovala-li společnost akcie na 

majitele, platilo pravidlo, že „akcie majiteli svědčící lze volně přenášeti“
3
, a to 

za podmínek ustanovení čl. 222 všeobecného obchodního zákoníku. 

 

K revizi práva akciových společností došlo až přijetím zákona č. 243/1949 Sb., 

o akciových společnostech, který prostřednictvím svého § 19 odst. 1 zrušil ustanovení 

všeobecného obchodního zákoníku upravující právo akciových společností. Odrazem 

tehdejších celospolečenských změn bylo též podrobení akciových společností státní 

kontrole
4
, lakoničnost nového předpisu a celkový útlum obchodního práva jako 

takového. 

 

Po roce 1989 byl přijat nový zákon o akciových společnostech (zákon 

č. 104/1990 Sb.), který byl nedlouho poté nahrazen obchodním zákoníkem, který 

na českém území platil až do rekodifikace soukromého práva, kdy od 1. ledna 2014 

nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další 

předpisy.  

 

Obchodní zákoník upravoval formy akcií ve svém ustanovení § 156, přičemž 

rozeznával akcie na jméno a na majitele. Obě tyto formy akcií mohly mít v souladu 

s ustanovením § 155 odst. 2 obchodního zákoníku, až do účinnosti zákona o zrušení 

anonymních akcií, podobu listinného nebo zaknihovaného cenného papíru.  

 

Podle § 156 obchodního zákoníku dále platilo, že práva spojená s listinnou akcií 

na majitele vykonával ten, kdo ji předložil, nebyly-li tyto akcie imobilizovány. Protože 

obchodní zákoník výslovně neupravoval podmínky převodu listinných akcií na majitele, 

uplatnila se obecná úprava zákona o cenných papírech, podle jehož ustanovení § 13 

ve spojení s § 17 se akcie na majitele převáděly smlouvou o převodu cenných papírů 

a předáním (tradicí). Dle kritéria úplatnosti se tato smlouva řídila právní úpravou kupní 

                                                 
3
 Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. První díl. A - Alpy. Praha: 

Sdružení pro Ottův slovník naučný, 1996, s. 970. ISBN 80-718-5058-6.S. 617.  
4
 KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE Karel, VESELÁ Renata. Vývoj českého soukromého práva. 1. vyd. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 213 s. ISBN 80-864-3283-1. S 182. 
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smlouvy dle obchodního zákoníku, resp. právní úpravou smlouvy darovací dle starého 

občanského zákoníku, nestanovil-li zákon jinak. Zákon nevyžadoval písemnou formu. 

 

S ohledem na bezformálnost převodu listinných akcií na majitele, absenci 

povinnosti akcionáře oznamovat převod akcií společnosti, jakož i absenci jakkoli 

zákonem upravené evidence těchto akcií, poskytovaly akcie na majitele akcionářům 

vysokou míru anonymity, neboť nepředložil-li akcionář sám své akcie (typicky na valné 

hromadě společnosti), bylo prakticky nemožné dohledat jejich aktuálního vlastníka, 

natož rozklíčovat vlastnickou řadu před ním. 

 

2. Transformace akciového práva po přijetí zákona o zrušení 

anonymních akcií 

 

Jak bude uvedeno dále v této práci, zákon o obchodních korporacích již akcie na 

majitele tak, jak je znal obchodní zákoník, neupravuje; akcie na majitele mohou nově 

existovat pouze v zaknihované podobě, nebo coby imobilizovaný listinný cenný papír. 

Protože však nový korporátní kodex neřeší transformaci již vydaných akcií na majitele 

na jinou formu, rekodifikovaná právní úprava původně v zásadě připouštěla existenci 

akciových společností dvou kategorií dle kritéria přípustnosti neimobilizovaných 

listinných akcií na majitele. 

 

Tato případná dualita byla eliminována zákonem o zrušení anonymních akcií. 

Přijetí tohoto zákona představuje vyústění dlouhodobé snahy zákonodárce vyslyšet 

tlaku odborné i laické veřejnosti na omezení anonymity spojené s vlastnictvím akcií na 

majitele a snížit tak riziko korupčního jednání ve společnosti a dalších negativních 

společenských jevů
5
. 

 

Zákon o zrušení anonymních akcií sestává ze dvou částí – úvodní ustanovení 

zákona upravují postup samotné transformace již vydaných akcií dále uvedeným 

                                                 
5
 Viz například kritika akcií na majitele Nadačním fondem proti korupci: VONDRÁČEK, Ondřej. 

Listinné akcie na doručitele. [online] 2011 [cit. 30. března 2014]. Dostupné z: 

http://www.nfpk.cz/listinne-akcie-na-dorucitele#info.  

http://www.nfpk.cz/listinne-akcie-na-dorucitele%23info
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způsobem (tato část má tedy jednorázový charakter), další pasáže obsahují změnu tehdy 

účinných zákonů
6
. Český zákonodárce se při tvorbě tohoto zákona vědomě inspiroval 

rakouským návrhem na zrušení anonymních listinných akcií, který byl přijat jako zákon 

č. 53/2011, jež vyšel ve sbírce listin Rakouské republiky dne 27. července 2011
7
. 

 

Jedním z důvodů, proč byl zákon o zrušení anonymních akcií přijat právě v této 

podobě, byla mimo jiné skutečnost, že prakticky do poslední chvíle nebylo jisté, zda 

rekodifikace soukromého práva vůbec nabyde dne 1. ledna 2014 účinnosti. Například 

ještě dne 27. listopadu 2013 byl poslancům Parlamentu ČR předložen návrh zákona, 

kterým se odkládá účinnost nového občanského zákoníku
8
 (odložení účinnosti 

občanského zákoníku nebylo myslitelné bez odložení účinnosti též doprovodných 

prováděcích zákonů včetně zákona o obchodních korporacích). Vláda ČR však svým 

usnesením č. 964 ze dne 18. prosince 2013 s uvedeným poslaneckým návrhem vyjádřila 

nesouhlas
9
 a návrh nakonec nebyl přijat.  

2.1 Změna akcií na majitele na akcie na jméno 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o zrušení anonymních akcií se ke dni 

1. ledna 2014 změnily listinné akcie na majitele, které nebyly imobilizovány, na listinné 

akcie na jméno. Zákon tedy vedle možnosti imobilizace implicitně umožňoval 

                                                 
6
 Konkrétně se jedná o změnu obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech a zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. 
7
 Zákon č. 53/2011 sbírky listin Rakouské republiky (Bundesgesetz, mit dem das Aktiengesetz, das 

Spaltungsgesetz, das EU-Verschmelzungsgesetz, das GmbH-Gesetz, das SE-Gesetz, das 

Firmenbuchgesetz, das Depotgesetz, das Kapitalberichtigungsgesetz und das Gerichtsgebührengesetz 

geändert werden [Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 – GesRÄG 2011]) [cit. 15. dubna 2014]. 

Dostupný na:  

http://www.ris.bka.gv.at/dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_I_53/BGBLA_2011_I_53.pdf. 
8
 Sněmovní tisk č. 5 VII. volebního období ze dne 27. listopadu 2013, dostupný z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=5&CT1=0, [cit. 20. ledna 2014]. 
9
 Usnesení Vlády ČR č. 964 ze dne 18. prosince 2013, dostupné z: https://apps.odok.cz/djv-

agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_re

source_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9E3N, resp. 

https://apps.odok.cz/djv-

agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_re

source_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9GPO, [cit. 20. ledna 2014]. 

http://www.ris.bka.gv.at/dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_I_53/BGBLA_2011_I_53.pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=5&CT1=0
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9E3N
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9E3N
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9E3N
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9E3N
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9GPO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9GPO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9GPO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9EVE9GPO
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převedení listinných akcií na majitele na zaknihované cenné papíry
10

. Ke 

změně listinných akcií na majitele došlo přímo ex lege, k účinnosti změny formy akcie 

proto nebylo nutné činit ze strany akciové společnosti žádný právní úkon, přičemž 

účinnost této změny nebyla podmíněna ani zápisem do obchodního rejstříku, kterýžto je 

tedy zápisem toliko deklaratorním.  

 

Uvedená změna se však přirozeně v obchodním rejstříku nepromítla 

automaticky, představenstvo akciové společnosti má proto povinnost v souladu 

s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o zrušení anonymních akcií podat návrh na zápis 

změny formy akcií na listinné akcie na majitele do obchodního rejstříku, a to nejpozději 

do dne 30. června 2014. Citované ustanovení však představenstvu, potažmo akciové 

společnosti neukládá žádnou explicitně vyjádřenou sankci za nesplnění této povinnosti, 

pro případ prodlení s podáním předmětného návrhu na zápis změny lze nicméně 

uvažovat o uložení pořádkové pokuty až do výše 100.000,- Kč v souladu s ustanovením 

§ 104 zákona o veřejných rejstřících, resp. dalších sankcích stanovených tímto 

předpisem. 

 

Došlo-li ze zákona ke změně listinných akcií na majitele na listinné akcie na 

jméno, bylo představenstvo akciové společnosti povinno ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o 

zrušení anonymních akcií rozhodnout, zda dojde k výměně všech akcií za nové, nebo 

zda bude na dosavadních akciích pouze vyznačena předmětná změna formy.  

 

Akciová společnost byla současně povinna nejpozději do 31. března 2014 

uveřejnit výzvu k předložení akcií společnosti ve lhůtě tří měsíců, spolu s informací 

o důsledcích spojených s nevyhověním této výzvě, to vše způsobem určeným 

pro svolání valné hromady. Analogickým užitím ustanovení § 406 odst. 1 a 2 zákona 

o obchodních korporacích lze dovodit, že pro splnění publikační povinnosti akciové 

společnosti plně postačovalo uveřejnění výzvy na internetových stránkách, nestanovili-

li stanovy společnosti jinak.  

 

                                                 
10

 Kromě těchto možností bylo přirozeně možné převést listinné akci na majitele na listinné akcie na 

jméno, protože však k této změně při pasivitě společnosti došlo přímo ze zákona, lze na tuto variantu 

pohlížet jako na spíše ojedinělou. 
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S nesplnění této povinnosti zákon opět nespojuje žádnou sankci a nezveřejnění 

výzvy k předložení akcií nikterak nemá žádný vliv na povinnost akcionářů předložit 

dotčené akcie společnosti nejpozději do 30. června 2014; lze proto mít za to, že 

uveřejnění výzvy má ve vztahu k právům spojeným s dotčenými akciemi toliko 

deklaratorní povahu, neboť akcionáři si musejí být změny akcií být vědomi sami již na 

základě dikce zákona o zrušení anonymních akcií, a tedy sami musejí dbát o svoje 

práva. 

 

Akcionáře, kteří nepředloží akciové společnosti své akcie k vyznačení změn, 

resp. k výměně za nové akcie do dne 30. června 2014, sankcionuje transparentní novela 

tím, že po dobu prodlení s předložením akcií a údajů potřebných pro zápis do seznamu 

akcionářů nejsou akcionáři oprávněni vykonávat práva spojená s těmito akciemi. Kromě 

účasti a hlasování na valné hromadě akciové společnosti a dalších práv by tedy dle 

zvolené dikce neměl mít akcionář nárok na výplatu dividendy, pokud je tato vyplácena 

v po dni 1. ledna 2014, neboť se zcela nepochybně jedná o právo spojené s dotčenými 

akciemi.  Ustanovení § 4 uvedeného zákona navíc výslovně stanoví, že prodlévajícímu 

akcionáři současně ani nevznikne nárok na dividendu k těmto akciím, a to v případě, že 

společnost rozhodne o rozdělení zisku v době prodlení akcionáře. 

 

Protože ke změně akcií dochází přímo ze zákona, lze s těmito akciemi na jméno 

lze libovolně disponovat a převádět je na třetí osoby, ve smyslu ustanovení § 269 

zákona o obchodních korporacích je však samozřejmě nutné respektovat skutečnost, že 

akcii na jméno lze platně převést pouze rubopisem a předáním, na základě příslušné 

smlouvy. Protože by však z pouhého připojení rubopisu nebylo zřejmé, kdo je převodce 

a tedy kdo je původní akcionář, zákon o zrušení anonymních akcií stanoví ve svém 

ustanovení § 7 odst. 5 povinnost vyznačit na akcii jméno akcionáře a další údaje 

nezbytné k jeho identifikaci
11

. 

2.2 Novelizace již účinných právních předpisů  

 

                                                 
11

 Zákonodárce mohl být v tomto směru formulačně přesnější a požadovat rovněž uvedení firmy, popř. 

názvu akcionáře v případě právnické osoby. 
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Mezi nejpodstatnější změny tehdy účinných právních předpisů patřila novelizace 

ustanovení § 156 odst. 2 a odst. 11 obchodního zákoníku, na základě které se nově 

zavedla povinnost vést v seznamu akcionářů též číslo bankovního účtu, na nějž jsou 

akcionáři vyplácena veškerá peněžitá plnění vyplývající z účasti na společnosti. Zavedlo 

se tedy pravidlo, podle kterého veškerá taková plnění musejí být poskytnuta 

bezhotovostním převodem, a to na výlučně na bankovní účet vedený u bankovního 

ústavu (či jiné obdobné osoby), která je oprávněna poskytovat bankovní služby ve státě, 

která je členem Evropské unie, OECD nebo EHP
12

, čímž má být zajištěna 

dohledatelnost finančních toků.  

2.3 Zhodnocení transparentního zákona 

 

 Je otázka, nakolik zákon o zrušení anonymních akcií naplní svůj účel, tedy 

do jaké míry skutečně dojde k identifikaci akcionářů vlastnící akcie na majitele. U 

nemalé části akciových společností lze předpokládat, že její akcionáři nikdy ze své 

anonymity nevystoupí (sama společnost není nikterak nucena svou vlastnickou 

strukturu sama odhalovat) a tato skutečnost může v konečném důsledku vyústit až 

ve zrušení společnosti soudem
13

, aniž by bylo známo, kdo předmětné akcie na majitele 

vlastnil.  

 

 Akcionáři vlastnící anonymní akcie na majitele dále mohli před účinností zákona 

o zrušení anonymních akcií převést své akcie na subjekty inkorporované podle právního 

řádu umožňující anonymní vlastnické struktury společností. Došlo-li ke dni 1. ledna 

2014 ke změně listinných akcií na majitele na akcie jméno, příslušný zahraniční subjekt 

jednoduše předloží společnosti své akcie k vyznačení potřebných náležitostí. Navíc, byť 

po shora uvedeném datu nelze předmětné akcie převést jinak než rubopisem, neboť již 

půjde o akcie na majitele, s ohledem na bezformálnost převodu listinných akcií na 

majitele bez větších obtíží ustojí tvrzení, že k převodu došlo ještě před počátkem rokem 

2014, byť tento bude fakticky uskutečněn později. Z dikce ustanovení § 3 transparentní 

novely totiž plyne, že za akcionáře se považuje osoba, která společnosti předloží akcie 

                                                 
12

 Jedná se o státy, které spolupracují v oblasti boje proti praní špinavých peněz.   
13

 Například postupem podle ustanovení § 93 písm. b) zákona o obchodních korporacích. 
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na majitele. Principiálně tedy není vyloučena možnost převádění těchto akcií tradicí 

na anonymní subjekty i po datu 1. ledna 2014. 

 

 Vyloučit samozřejmě nelze ani nepřímé držení akcií prostřednictvím tzv. „bílého 

koně“, který bude akcie držet pro skutečného vlastníka, jenž zůstane i nadále 

v anonymitě. Odhalování skutečných vlastníků akciových společností zákon o zrušení 

anonymních akcií neřeší, což výslovně konstatuje též důvodová zpráva k tomuto 

zákonu. 

   

3. Anonymita akcionářů dle platné a účinné právní úpravy 

 

3.1 Prameny právní úpravy akciových společností 

 

Právní úprava akciových společností je s účinností od 1. ledna 2014 zakotvena 

v zákoně o obchodních korporacích, a to v jeho hlavě V., tedy v ustanoveních § 243 až 

551. Při výkladu práva akciových společností je dále nutné vycházet z úvodních 

obecných ustanovení hlavy I. zákona o obchodních korporacích, které zejména definují 

zásady, na kterých obecně stojí korporátní právo, a vymezují pojmy a právní instituty, 

které jsou dále modifikovány příslušnými ustanoveními práva akciových společností, 

a samozřejmě též z příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

Unijní právní úprava v současné době neřeší problematiku anonymity 

vlastnických struktur akciových společností nikterak koncepčně. Z hlediska norem 

regulujících korporátní právo lze jmenovat například směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES
14

, jejíž čl. 2 stanoví výčet údajů a listin, které se povinně zveřejňují 

ve veřejném rejstříku.  

 

                                                 
14

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009, o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od 

společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto 

opatření. 
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Dále lze zmínit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU
15

, která ve 

svém čl. 3 písm. f) umožňuje existenci akcií ve formě na jméno a na doručitele, pokud 

je vnitrostátní úprava připouští. O poznání podrobnější právní úpravu pak přináší tzv. 

transparentní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, ze dne 

15. prosince 2004, o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací 

o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, 

a o změně směrnice 2001/34/ES, již z názvu směrnice je však zřejmá její poměrně úzká 

věcná působnost. Významná je dále unijní právní úprava přijatá v souvislosti s bojem 

proti praní špinavých peněz, touto problematikou se bude zabývat samostatná kapitola 

této práce. 

3.2 Nová koncepce cenných papírů 

 

Pro další výklad o možnostech anonymního vlastnictví akcií je nutné zaměřit se 

nejprve na podoby a formy akcií, které občanský zákoník, resp. zákon o obchodních 

korporacích připouští.  

 

S účinností nového občanského zákoníku došlo mj. ke zrušení zákona o cenných 

papírech, což s sebou přineslo též novou koncepci cenných papírů, a tedy i akcií. 

Občanský zákoník ve smyslu svého ustanovení § 514 nově považuje za cenné papíry 

toliko listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že jej po vydání cenného 

papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Sama důvodová zpráva zmiňuje, že se 

předkladatel zákona inspiroval švýcarskou právní úpravou
16

. 

 

Pojmově je tedy vyloučena možnost považovat za cenné papíry zaknihované 

cenné papíry, což potvrzuje ustanovení § 525 odst. 1 občanského zákoníku, který 

v případě zaknihovaných cenných papírů hovoří o nahrazení cenného papíru zápisem 

                                                 
15

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012, o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od 

společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání 

akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení 

rovnocennosti těchto opatření. 
16

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, dostupná z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, [cit. 20. 

ledna 2014]. S. 130. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


13 

 

v příslušené evidenci; rovněž odstavec druhý téhož ustanovení zmiňuje analogické užití 

ustanovení o cenných papírech na zaknihované cenné papíry. Jak tedy poukazuje 

například Petr Čech
17

, občanský zákoník striktně vzato nezná podobu cenných papírů 

a u zaknihovaných papírů ani formu. O zaknihovaných cenných papírech proto právní 

doktrína již nehovoří jako o cenných papírech dle podoby, ale jako toliko o právech, 

na něž se použijí ustanovení o cenných papírech
18

. 

 

K závěru, že občanský zákoník nerozlišuje u zaknihovaného cenného papíru 

formu (resp. že takto by měla být právní úprava interpretována), se kloní i komentářová 

literatura, byť předkládá i argumentaci vedoucí opačnému závěru
19

. Současně pak 

konstatuje, že u zaknihovaných cenných papírů „nemá určování formy účinky, pro které 

se forma určuje u cenných papírů“ s tím, že připouští i existenci bezforemných 

zaknihovaných cenných papírů, neurčí-li emitent formu vůbec. Z hlediska 

zaknihovaných cenných papírů by mohly vzniknout výkladové problémy v situaci, kdy 

by právní předpis spojoval s různými formami cenných papírů odlišná práva 

a povinnosti – v tomto směru se autoři komentáře kloní spíše k analogickému použití 

ustanovení o cenných papírech ve formě na řad
20

. 

 

Jednoznačnému řešení shora uvedené problematiky nenapomáhá ani skutečnost, 

že podle ustanovení § 259 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích se na akcii 

vyznačuje forma akcie pouze v případě, vydává-li se v podobě listinného papíru, 

u zaknihované akcie se dle výslovné dikce tohoto ustanovení forma neuvádí.  

 

Současně lze poukázat na skutečnost, že sám zákonodárce není terminologicky 

zcela koherentní. První nedůslednost vyplývá již z dikce samotného občanského 

zákoníku – ačkoli tento kodex nepovažuje zaknihované cenné papíry za cenné papíry 

ve smyslu ustanovení § 514 občanského zákoníku, nadále je za cenné papíry označuje, 

                                                 
17

 ČECH, P. A.s. po rekodifikaci [online]. 2012 [cit. 15. 3. 2014]. Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/media/99-a-s-po-rekodifikaci.html 
18

 KOTÁSEK, Josef, POKORNÁ Jarmila. PIHERA Vlastimil, Vítek Jindřich. Právo cenných papírů. 1. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 264 s. ISBN 978-80-7400-515-2. S. 17. 
19

 MAREK, Radan, Ježek Václav. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2013. 432 s. ISBN 978-80-7400-466-7. S. 56 a 57. 
20

 Tamtéž. S. 57. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/media/99-a-s-po-rekodifikaci.html
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byť jimi nejsou. Z hlediska terminologického se objevují i názory, že zákonodárce měl 

změnu pojetí zaknihovaného cenného papíru zpracovat důsledněji a nepracovat vůbec 

s pojmem „papír“, nýbrž užít označení například „cenné právo“ či „zaknihované 

právo“
21

. 

3.3 Forma akcií 

 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 518 odst. 1 vymezuje tři přípustné 

formy cenných papírů – cenné papíry na doručitele, na řad a na jméno; citované 

ustanovení je obdobou § 3 odst. 1 již zrušeného zákona o cenných papírech. Ustanovení 

§ 263 odst. 2 a 3 uvedené ustanovení občanského zákoníku terminologicky doplňuje 

tím, že v souladu s dosavadní praxí výslovně označuje akcie ve formě cenného papíru 

na doručitele jako akcie na majitele a akcie ve formě cenného papíru na řad jako akcie 

na jméno. 

 

Zákon o obchodních korporacích svým ustanovením § 263 odst. 1 modifikuje ve 

vztahu k formám akcií obecné ustanovení občanského zákoníku v tom smyslu, že 

výslovně připouští toliko akcie ve formě cenného papíru na řad nebo na doručitele. Toto 

ustanovení se přitom přiměřeně uplatní pro akcie zaknihované (jak výše uvedeno, 

zaknihovaná akcie se nově nepovažuje za cenný papír – pozn.). Zcela jednoznačně je 

tedy vyloučena možnost emitovat akcie na jméno tak, jak je chápe a vymezuje občanský 

zákoník. 

 

Ustanovení § 263 odst. 2 věta druhá zákona o obchodních korporacích pak 

stanoví, že společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný nebo 

imobilizovaný cenný papír, toto pravidlo se přitom vztahuje i na změnu formy či 

podoby akcií. 

3.4 Akcie na jméno 

 

                                                 
21

 PILKOVÁ, Jarmila. Právní úprava cenných papírů v návrhu nového občanského zákoníku. 

Obchodněprávní revue. 2011, roč. 3, č. 8, s. 238-241. ISSN 1803-6554. S. 240.  
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Obligatorní náležitosti akcie vypočítává § 259 zákona o obchodních 

korporacích. Vedle označení, že jde o akcii, či identifikace emitenta se podle § 259 

odst. 1 písm. f) tohoto zákona u akcií na jméno vyžaduje jednoznačná identifikace 

akcionáře coby imanentní atribut této formy akcie. Identifikační údaje o akcionáři 

vyznačuje na akcii v rámci emise akciová společnost, resp. indosující akcionář, jde-li 

o následný převod na dalšího nabyvatele
22

. Vydává-li se akcie na jméno coby 

imobilizovaný cenný papír, nevyznačuje se ve smyslu ustanovení § 2413 odst. 1 

občanského zákoníku identifikace akcionáře na akcii vůbec. 

 

Zákon výslovně neuvádí, jakým způsobem má být akcionář vlastnící příslušnou 

akcii označen, obecně však lze říci, že při identifikaci akcionáře bude nutné aplikovat 

přísnější kritéria oproti identifikaci emitenta takové akcie. Bude-li například společnost, 

která příslušnou akcii vydala, identifikována toliko svým identifikačním číslem, lze mít 

v obecné rovině za to, že by takové označení mohlo být posouzeno jako dostatečně 

určité, jakkoli by společnost měla na akcii vyznačit též svou obchodní firmu, své sídlo 

a další údaje. 

 

Identifikaci akcionáře toliko jediným údajem lze naproti tomu hodnotit zásadně 

jako nedostatečné, a to zejména v případě fyzických osob, neboť uvedení jména 

a příjmení akcionáře ve spojení s jeho bydlištěm nemusí představovat dostatečnou 

záruku nezaměnitelné identifikace. Kromě obchodní firmy akcionáře zapsaného 

v obchodním rejstříku, názvu právnické osoby akcionáře v obchodním rejstříku 

nezapsaného, resp. jména a příjmení osoby fyzické lze proto doporučit též identifikaci 

akcionáře prostřednictvím identifikačního čísla, bylo-li akcionáři uděleno, resp. data 

narození fyzické osoby.
23

 

 

Ačkoli došlo k drobnému posunu dikce ustanovení § 259 zákona o obchodních 

korporacích oproti ustanovení § 155 odst. 3 obchodního zákoníku ("akcie obsahuje" v. 

"akcie musí obsahovat"), je třeba tuto změnu považovat toliko za změnu formulační, 

a nelze očekávat, že by jejím důsledkem měl být posun v otázce následku absence 

                                                 
22

 Viz ustanovení § 269 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
23

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 2736 s. ISBN 978-80-7380-451-0. S. 1213. 
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zákonem stanovených náležitostí akcií. Předmětné ustanovení je s ohledem na svou 

povahu a smysl nepochybně ustanovením kogentním, nejsou-li tedy na akcii vyznačeny 

všechny uvedené náležitosti, nelze hovořit o tom, že by akcie byla vůbec řádně 

vydána.
24

 

3.4.1 Seznam akcionářů 

 

Vydala-li společnost akcie na jméno, je tato povinna ve smyslu ustanovení § 264 

a násl. zákona o obchodních korporacích vést seznam akcionářů. Evidencí průběžně 

aktualizovaného seznamu akcionářů má být na jedné straně zajištěno, že společnost 

disponuje informacemi o osobách vlastnících akcií na jméno, tedy o svých vlastních 

akcionářích, současně tento seznam sehrává významnou legitimační roli při výkonu 

akcionářských práv. 

 

Z údajů povinně zapisovaných do seznamu akcionářů dle ustanovení § 264 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích je z hlediska zaměření této práce 

nejpodstatnější údaj o jménu a bydlišti (sídle) akcionáře – zákon tedy nelpí na dikci, 

podle které by musel být akcionář "jednoznačně identifikován", když vypočítává 

konkrétní zapisované údaje. Z uvedeného je zřejmé, že na identifikaci akcionáře 

v seznamu akcionářů jsou kladeny nižší nároky než na jeho identifikaci na samotné 

akcii na jméno.  

 

Do seznamu akcionářů se dále v souladu s § 264 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích zapisuje číslo bankovního účtu vedeného u finančního ústavu, jenž je 

oprávněn poskytovat bankovní služby ve státě, která je členem Evropské unie, OECD 

nebo EHP, přičemž podle § 349 téhož zákona poskytuje společnost veškerá peněžitá 

plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno na tento bankovní účet.  

3.4.2 Seznam akcionářů z hlediska legitimační funkce 

 

                                                 
24

 Tamtéž. S. 1210.  
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Oproti právní úpravě účinné do dne 31. prosince 2013 došlo s účinností zákona 

o obchodních korporacích k určitému drobnému posunu v koncepci seznamu akcionářů.  

 

Podle ustanovení § 156 odst. 3 obchodního zákoníku platilo, že práva spojená 

s akcií na jméno byla oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená 

v seznamu akcionářů, a to za předpokladu, že zákon nestanovil zákon jinak. Toto 

pravidlo se neuplatnilo, pokud zápis v seznamu akcionářů neodpovídal skutečnosti, 

v takovém případě byl oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno, 

který toto své vlastnictví k akciím prokázal. 

 

Zákon o obchodních korporacích naproti tomu ve svém ustanovení § 265 odst. 1 

stanoví vyvratitelnou právní domněnku, podle které se má za to, že ten, kdo je zapsán 

v seznamu akcionářů, je ve vztahu ke společnosti přímo akcionářem - nejedná se tedy 

pouze o subjekt, kterému by toliko práva akcionáře svědčila. 

 

Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, lze výše uvedenou právní 

domněnku vyvrátit a domáhat se aktualizace seznamu, je přitom třeba rozlišovat, zda 

k tomuto nesouladu došlo v důsledku důvodů ležících na straně akcionáře či nikoli.   

 

Pokud je to akcionář, kdo zavinil nesoulad zápisu v seznamu akcionářů se 

skutečností, společnost po prokázání skutečného právního stavu akcionáře sice 

v souladu s ustanovením § 265 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do seznamu 

akcionářů zapíše, tento zápis však bude mít ve smyslu ustanovení § 265 odst. 3 téhož 

předpisu účinky ex nunc. Praktické důsledky této skutečnost uvádí posledně uvedené 

ustanovení, podle kterého akcionář nemá za těchto okolností právo domáhat se 

neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost v důsledku neaktuálního 

seznamu akcionářů neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.  

 

V této souvislosti lze souhlasit s komentářovou literaturou
25

, že předmětné 

ustanovení je nutné vykládat poměrně extenzivně, a dovodit, že společnost řádně splní 

svoji povinnost, pokud například vyplatí akcionáři dividendu na nesprávný bankovní 

                                                 
25

 BĚLOHLÁVEK op. cit., s. 1233.  
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účet jenom proto, že akcionář ze své viny včas nepožádal o aktualizaci seznamu 

akcionářů
26

. 

 

Výkladem a contrario dikce ustanovení § 265 odst. 3 zákona o obchodních 

korporacích lze dovodit, že záležel-li důvod nesouladu zápisu v seznamu akcionářů 

v okolnostech spočívajících nikoli na straně příslušného akcionáře, zpravidla tedy 

z důvodů na straně společnosti (například v důsledku prodlení společnosti se zápisem 

nového akcionáře do seznamu akcionářů navzdory řádnému prokázání převodu akcie), 

má nově zapisovaný údaj do seznamu akcionářů účinky ex tunc. Neumožnila-li 

společnost akcionáři v důsledku chybného zápisu v seznamu výkon jeho práv, je 

oprávněn domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady či uplatnit vůči společnosti 

nárok na náhradu škody
27

.  

3.4.3 Seznam akcionářů z hlediska informativní funkce 

 

Vedle legitimační funkce plní seznam akcionářů též neméně významnou funkci 

informativní, a to zejména ve vztahu k akcionářům společnosti. Podle ustanovení § 267 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích obecně platí, že údaje zapsané v seznamu 

akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům; 

k jinému účelu lze tyto údaje použít jen se souhlasem akcionářů, jichž se tyto údaje 

týkají. Citované ustanovení předchozí právní úprava výslovně neobsahovala. 

 

Poskytování výpisu ze seznamu akcionářů společností, tzn. poskytování 

informací o těchto akcionářích, je možné výlučně za podmínek stanovených zákonem, 

konkrétní úpravu nalezneme zejména v ustanovení § 266 zákona o obchodních 

korporacích. Podle jeho prvního odstavce je společnost povinna každému svému 

akcionáři na jeho písemnou žádost za náhradu poskytnout opis seznamu všech jejích 

                                                 
26

 Například Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 20. září 2006, sp. zn. 29 Odo 634/2005 

dovodil, že nepožádal-li akcionář, aby společnost po změně adresy promítla tuto skutečnost do seznamu 

akcionářů, zanedbal sám ochranu svých práv a takovéto zanedbání nelze přičíst v neprospěch společnosti, 

pročež zamítl žalobu akcionáře na prohlášení usnesení valné hromady za neplatné. S ohledem na 

obdobnost tehdy účinné právní úpravy je tento závěr aplikovatelný i na poměry zákona o obchodních 

korporacích 
27

 BĚLOHLÁVEK op. cit., s. 1231. 
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akcionářů, kteří vlastní akcie na jméno (případně požadovanou část takového seznamu), 

a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.  

 

Společnost nesmí toto právo akcionářů jakkoli omezovat, z druhé strany však lze 

doporučit, aby společnost poskytovala výhradně údaje vypočtené v § 264 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích a v zájmu ochrany osobních údajů v poskytovaných opisech 

seznamu akcionářů neuváděla například data narození či rodná čísla jednotlivých 

akcionářů, byť těmito údaji společnost disponuje. 

 

Nově zákon o obchodních korporacích v souladu se svým ustanovením § 266 

odst. 2 výslovně řeší poskytování informací zapsaných v seznamu akcionářů též 

ve vztahu ke třetím osobám - těm lze opis seznamu akcionářů poskytnout pouze 

za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, anebo pokud s tím 

souhlasí ten který akcionář, jejž se předmětný opis týká. Totéž pravidlo se dle poslední 

věty ustanovení § 266 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vždy uplatní ve vztahu 

k bankovním účtům zapsaných v seznamu akcionářů.  

 

Zákon o obchodních korporacích prostřednictvím seznamu akcionářů sumarizuje 

informace o akcionářích společnost a skrze legitimační funkci seznamu po akcionářích 

vynucuje jeho aktuálnost. Primárně však slouží identifikace akcionářů prostřednictvím 

tohoto seznamu potřebám společnosti a akcionářů, ve vztahu ke třetím osobám 

je seznam akcionářů zásadně nepřístupný. 

 

Výjimku z tohoto principu může stanovit, jak uvedeno výše, pouze zákon, 

přičemž zákon o obchodních korporacích v tomto směru odkazuje na zákon upravující 

podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Tímto předpisem je zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu, na mysli se má zejména ustanovení § 115 tohoto zákona, který 

stanoví centrálnímu depozitáři a osobě, která vede samostatnou evidenci investičních 

nástrojů informační povinnost, a to vůči taxativně stanovenému okruhu subjektů
28

. 

Právě těmto subjektům je společnost podle ustanovení § 266 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 115 zákona o podnikání 

                                                 
28

  Zejména soudu, soudnímu exekutorovi, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, 

insolvenčnímu správci a dalším subjektům. 



20 

 

na kapitálovém trhu povinna poskytnou výpis ze seznamu akcionářů, a to výlučně 

k zákonem stanovenému účelu (soudu pro účely soudního řízení apod.).  

 

 

3.4.4 Archivace údajů zapisovaných do seznamu akcionářů 

 

Zákon o obchodních korporacích oproti obchodnímu zákoníku svým 

ustanovením § 267 odst. 2 zákona o obchodních korporacích výslovně stanoví 

povinnost společnosti vymazat akcionáře bez zbytečného odkladu ze seznamu 

akcionářů, přestane-li již akcionářem být. Dikce tohoto ustanovení není úplně šťastná - 

zákonodárce měl dle mého názoru povinnost k výmazu akcionáře vázat spíše 

na okamžik prokázání skutečnosti, že daná osoba přestala být akcionářem – uvedeným 

způsobem by mělo být toto ustanovení povětšinou vykládáno nejen ze samotné povahy 

věci (společnost, aniž by jí tato skutečnost byla prokázána, zpravidla nemůže vědět, kdo 

je aktuálně vlastníkem příslušných akcií a kdo jím být přestal), ale též s ohledem 

na ustanovení § 265 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
29

. 

 

Jak k tomuto ustanovení uvádí komentářová literatura
30

, smyslem a účelem této 

právní úpravy je především zamezit společnosti, aby uchovávala údaje o svých 

akcionářích poté, co jimi být přestanou. V praxi se však může jako problematická 

ukázat otázka, nakolik je společnost povinna tyto vymazávané údaje v zájmu ochrany 

práv bývalých akcionářů skartovat, resp. naopak, nakolik je společnost povinna tyto 

informace uchovávat.  

 

Byť tak zákon explicitně ve vztahu k seznamu akcionářů nestanoví, bylo by dle 

mého názoru možné teleologickým výkladem ustanovení § 266 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 115 a 99a odst. 1 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu dospět k závěru, byť se jedná o poměrně extenzivní 

výklad, že společnost má povinnost údaje o svých akcionářích evidovat, a to po dobu 12 

                                                 
29

 Podle tohoto ustanovení zapíše společnost nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů až poté, co jí 

bude změna osoby akcionáře prokázána. 
30

 BĚLOHLÁVEK op. cit., s. 1239.  
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let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj do seznamu akcionářů zapsán
31

. 

Takto dlouhá archivační dobu lze považovat za legitimní při uchovávání údajů 

o evidenci investičních nástrojů, jako nepřiměřenou ji však lze považovat ve vztahu 

k seznamu akcionářů, zejména s ohledem na účel obou institutů. Zamýšlel-li tedy 

zákonodárce uložit společnosti povinnost k archivaci údajů zapisovaných do seznamu 

akcionářů, bylo by vhodné v tomto smyslu precizněji formulovat zákonnou normu. 

 

3.4.5 Limity seznamu akcionářů 

 

Ačkoli by prostřednictvím seznamu akcionářů mělo být zajištěno právo 

akcionářů a příslušných orgánů veřejné moci na poskytnutí identifikace akcionářů 

vlastnící akcie na jméno, v praxi vykazuje tento institut řadu problémů. Předně je třeba 

si uvědomit, že seznam akcionářů nemá institucionalizovanou formu v tom smyslu, že 

by tento seznam byl ze zákona veden u třetí (autorizované) osoby (např. orgánu státu či 

jím zřízené či pověřené osoby) či že by podléhal bezprostřední preventivní a průběžné 

kontrole dohledových orgánů. Stav a aktuálnost seznamu akcionářů proto spadá 

do výhradní dispozice akciové společnosti, v důsledku čehož je současné pojetí 

seznamu akcionářů poměrně netransparentní a jen těžko kontrolovatelné. 

 

Zásadním limitem je z výše uvedeného důvodu součinnost samotné společnosti 

– vůle akciové společnosti je přitom z povahy věci podstatným způsobem 

determinována vůlí samotných akcionářů, jejichž anonymita by měla být poskytnutím 

pravdivého a aktuálního seznamu akcionářů prolomena.  

 

Zákon o obchodních korporacích stanoví na straně jedné společnosti povinnost 

seznam akcionářů v zákoně uvedeným subjektům poskytnout, ze strany druhé však 

s nedodržením této povinnosti nespojuje žádnou účinnou sankci. V praxi proto není 

výjimečné obstrukční jednání společnosti, jehož cílem je poskytnout akcionářům 

dostatek času na převedení akcií na nové akcionáře a zastřít tak jejich předchozí 

                                                 
31

 Právě po tuto dobu je osoba, která vede evidenci investičních nástrojů povinna tuto evidenci uchovávat. 
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působení ve společnosti
32

. Zcela ojedinělá nebude ani situace, kdy společnost vede 

seznam akcionářů vůbec – tato eventualita je prakticky neřešitelná zejména v situaci, 

kdy je společnost zcela pasivní, obzvláště ve vazbě na následnou likvidaci či insolvenci 

společnosti.  

 

Pro úplnost lze dodat, že společnost nemá zákonnou povinnost aktivně 

vyhledávat a identifikovat své akcionáře držící akcie na jméno, a to ani tehdy, je-li jí 

známo (případně i prokázáno), že dosavadní akcionář již akcionářem není. Tato zásada 

byla potvrzena například usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. prosince 2003, 

sp. zn. 7 Cmo 134/2003
33

. 

3.4.6 Ochrana osobních údajů s důrazem na akcie na jméno 

 

Při identifikaci akcionářů vlastnících akcie na jméno se pojmově nelze vyhnout 

užití osobních údajů akcionářů. V této souvislosti je vhodné připomenout, že veškeré 

nakládání s takovými údaji musí být prováděno v souladu s právními předpisy, zejména 

tedy se zákonem o ochraně osobních údajů (tato povinnost se přirozeně vztahuje též na 

nakládání s akciemi na majitele). Podle § 4 písm. a) tohoto zákona se za osobní údaj 

považuje jakákoliv informace týkající se konkrétního subjektu za předpokladu, že jej lze 

na základě této informace přímo či nepřímo identifikovat. Ve smyslu tohoto zákona se 

proto za osobní údaje považuje též jméno, příjmení, datum narození a další identifikační 

údaje vyznačené na akcii či uvedené v seznamu akcionářů a s jako takovými je emitent 

nacházející se v pozici správce osobních údajů povinen postupovat zejména v souladu 

s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů a tedy shromažďovat osobní údaje 

odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového 

účelu, a dále uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování. 

 

                                                 
32

 VONDRÁČEK, Ondřej. Elektronické cenné papíry: transparentnost korporátních struktur společností. 

1. vyd. Praha: Auditorium, 2013. 396 s. ISBN 978-80-87284-43-8. S. 27. 
33

 V posuzovaném případě společnost věděla o tom, že akcionář držící akcie na majitele zemřel, okolnost, 

že seznam akcionářů v důsledku  úmrtí neodpovídal skutečnosti, však uvedený soud přičetl k tíži dědiců, 

když uzavřel, že cit. "...ze zákona neplyne povinnost akciové společnosti v případě, že se dozví o smrti 

akcionáře držícího akcie na jméno, nicméně jí není oznámen přechod akcií na dědice, popřípadě není 

doložen přechod akcií, resp. ani úmrtí akcionáře, zjišťovat, na koho akcie zemřelého akcionáře přešly". 
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Specifickým postavením jsou na poli ochrany osobních údajů obdařena rodná 

čísla a jiné obdobné identifikátory. Problematika rodných čísel je soustředěna do zákona 

o evidenci obyvatel. Z hlediska ochrany osobních údajů akcionářů jsou klíčové zejména 

ustanovení § 13 odst. 9 a § 13c zákona o evidenci osob, podle kterých mohou rodná 

čísla využívat pouze taxativně vyjmenované subjekty, resp. jiné subjekty, stanoví-li tak 

zvláštní zákon nebo je-li k užívání rodného čísla udělen souhlas jeho nositele či 

zákonného zástupce.  

 

Problematikou rodných čísel v rozsahu, který je relevantní z hlediska předmětu 

této práce, se již zabýval Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve svém rozhodnutí 

ze dne 11. ledna 2006, sp. zn. CJ00251/06UOOU, byť na relativně specifickém 

skutkovém základě. Úřad pro ochranu osobních údajů v dané věci konstatoval porušení 

§ 13c odst. 1 zákona o evidenci obyvatel, kterého se dopustil dražebník postupující 

podle zákona o veřejných dražbách tím, že při zpeněžování akcií zveřejnil v dražební 

vyhlášce jména, příjmení a rodná čísla možných vlastníků předmětu dražby (akcií), a to 

bez jejich souhlasu
34

. 

 

Lze konstatovat, že tento závěr Úřadu pro ochranu osobních údajů dopadá 

v zásadě na jakékoliv nakládání s akciemi na jméno, je-li na nich vyznačeno rodné 

číslo. Poskytuje-li například společnost výpis ze seznamu akcionářů, v zájmu ochrany 

osobní údajů akcionářů nelze než doporučit, aby rodná čísla byla nahrazena datem 

narození, jsou-li tato na akcii vyznačena. Jakkoli by totiž bylo možné dovozovat, že 

akcionář poskytnul společnosti souhlas s nakládáním s údajem o rodném čísle 

ve smyslu § 13c odst. 1 písm. 3 zákona o evidenci osob souhlas tím, že společnosti své 

rodné číslo poskytnul za účelem jeho vyznačení na akcii na jméno, resp. že tento 

                                                 
34

 V předmětném řízení dražebník argumentoval, že byl povinen v dražební vyhlášce vlastníky akcií ve 

smyslu § ustanovení 11 zákona o veřejných dražbách identifikovat způsobem vylučujícím jejich záměnu; 

jediným způsobem, jak bezpečně identifikovat jednotlivé akcionáře a dostát tak požadavku zákona, bylo 

dle jeho názoru identifikovat příslušné osoby kombinací jejich jména, příjmení a rodného čísla, a to na 

základě informací vyplývajících ze seznamu akcionářů (jiné údaje dražebník neměl k dispozici). 

Úřad pro ochranu osobních údajů se se závěry dražebníka neztotožnil a zamítl i jeho rozklad podaný proti 

prvostupňovému rozhodnutí, když konstatoval, že ve věci absentuje existence některého ze tří shora 

vymezených právních titulů pro využívání rodných čísel a uzavřel, že údaje o jménu, příjmení, bydlišti a 

datu narození akcionáře jsou pro vyloučení záměny subjektu údajů postačující. Měl-li dražebník dispozici 

rodná čísla, měl z těchto údajů v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel určit 

datum narození jednotlivých akcionářů. 
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souhlas udělil vyznačením tohoto údaje při indosaci akcie, může v praxi vyvstat spor 

o rozsah takové (implicitního) souhlasu a společnost by se poskytnutím těchto údajů 

mohla vystavit riziku spáchání správního deliktu. Uvedené doporučení je v souladu 

s obecným trendem užívat údaj o rodném čísle v opravdu nezbytné míře, v aplikační 

praxi se navíc lze setkat se snahami nahrazovat rodné číslo jinými identifikátory, 

například tzv. agentovým identifikátorem v rámci činnosti orgánů veřejné moci
35

.  

 

Pro úplnost je nutné dodat, že i v takovém případě je nutné nakládat 

s informacemi o jednotlivých akcionářích obezřetně a plně respektovat regule a účel 

zákona o ochraně osobních údajů. 

3.5 Akcie na majitele 

 

Zákon o obchodních korporacích oproti právní úpravě účinné v době jeho přijetí 

významně modifikuje úpravu akcií na majitele. Představovaly-li akcie na majitele 

za účinnosti obchodního zákoníku efektivní a účinný nástroj pro zabezpečení anonymity 

akcionáře, ať již vůči společnosti či komukoli jinému, zákonem o obchodních 

korporacích, resp. zákonem o zrušení anonymních akcií, byly tyto vlastnosti akcí 

na majitele pro futuro zásadně potlačeny.  

 

Akcie na majitele sice i nadále mohou mít v souladu s § 274 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích podobu jak zaknihovaného cenného papíru, tak cenného 

papíru listinného (s výhradami uvedenými v kapitole 3.2 této práce), v posledně 

uvedené podobě však musí být akcie na jméno vydány výlučně coby listinný cenný 

papír imobilizovaný. Akcionáři, ani jiné osoby přitom nejsou oprávněny požadovat 

vydání takto imobilizované akcie na majitele z hromadné úschovy. 

 

Zákonodárce tedy nepřistoupil k tomu, že by v zájmu realizace snah o zvýšení 

transparentnosti vlastnických struktur akciových společností akcie na majitele úplně 

zrušil, na straně druhé požadavkem jejich nepřetržité imobilizace fakticky zásadním 

způsobem omezil typické znaky a vlastnosti listinných akcií na majitele uvedené 

                                                 
35

 BART K, Václav, JANEČKOVÁ Eva. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi: vybrané problémy. 

3. vyd. Praha: Linde, 2013. 311 s. ISBN 978-80-86131-96-2. S. 126. 
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v kapitole 1. této práce, v důsledku čehož se rapidně snížila atraktivnost tohoto druhu 

akcií z hlediska anonymity akcionářů. 

 

Věcný záměr obchodního zákona přijatý Vládou České republiky v roce 2001
36

 

přitom původně s listinnými akciemi na majitele vůbec nepočítal a předvídal toliko 

akcie na majitele coby zaknihované cenné papíry. Při tvorbě paragrafového znění 

nového kodexu korporátního práva bylo od této myšlenky odstoupeno a listinné akcie 

na majitele byly zachovány, byť v omezené podobě.  

 

Zákon o obchodních korporacích vylučuje, aby práva spojená akcií na majitele 

byla uplatňována přímo prostřednictvím listiny představující příslušnou akcii, má-li tato 

listinnou podobu. Protože se na akcii na majitele bude vždy pohlížet optikou 

imobilizované nebo zaknihované akcie, bude o míře anonymity akcionáře a jeho 

identifikaci blíže pojednáno v následujících dvou tematických kapitolách. 

3.6 Zaknihované akcie 

 

Zákon o obchodních korporacích upravuje zaknihované akcie především ve svém 

ustanovení § 275, převážná část právní úpravy zabývající se zaknihovanými akciemi 

(cennými papíry) se však nachází v občanském zákoníku
37

 a zejména v zákoně 

o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

Jak již bylo uvedeno, zaknihovaný cenný papír (akcie) se nově považuje toliko 

za právo zapsané do evidence cenných papírů ve smyslu § 526 občanského zákoníku, 

na nějž se přiměřeně použijí ustanovení o cenných papírech. V souvislosti se změnou 

koncepce zaknihovaných cenných papíru byla přijatá nová dikce ustanovení § 91 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, podle kterého je zaknihovaný cenný papír 

veden v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, nestanoví-li tento zákon 

nebo jiný právní předpis jinak
38

. Tuto centrální evidenci, předvídanou ustanovením 

                                                 
36

 Věcný záměr nového obchodního zákona, dostupný z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-10579960-vecny-

zamer-obchodniho-zakona, [cit. 20. ledna 2014]. 
37

 Ustanovení § 525 a násl. občanského zákoníku. 
38 Citované ustanovení definovalo ve znění účinném do 31. prosince 2013 zaknihované cenné papíry jako 

zastupitelné listinné cenné papíry, které mohou být nahrazeny zápisem do centrální evidence cenných 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-10579960-vecny-zamer-obchodniho-zakona
http://pravniradce.ihned.cz/c1-10579960-vecny-zamer-obchodniho-zakona
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§ 525 občanským zákoníkem, vedou ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu centrální depozitář a osoby oprávněné vést evidenci 

navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. 

 

Evidence zaknihovaných cenných papírů je neveřejná, což vyplývá z dikce 

ustanovení § 99a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
39

, výjimku z této 

zásady představuje informační povinnost vůči taxativně vypočteným osobám uvedeným 

v ustanovení § 115 téhož zákona. 

 

Je-li akcie zaknihována, neprokazuje se vlastnictví k akcii listinnou, nýbrž 

výpisem z evidence cenných papírů, a to buď výpisem z evidence podle ustanovení § 99 

odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo výpisem z evidence emise 

zaknihovaných papírů dle ustanovení § 111 odst. 2 téhož zákona. V případě rozporu 

údajů mezi výpisem z majetkového účtu a výpisem z evidence emise se za rozhodující 

považuje evidence emise
40

.  

 

K převodu vlastnictví akcie nemůže ve smyslu ustanovení § 525 odst. 1 

občanského zákoníku dojít jinak než změnou zápisu v příslušné evidenci; tímto 

způsobem je zabezpečeno, že akcionář je k jakémukoli okamžiku identifikovatelný. Je 

však třeba poznamenat, že tento závěr není zcela bezvýhradný, neboť v praxi může dojít 

k situaci, kdy zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti, ať již v důsledku chyby 

způsobené lidským faktorem, zastaráním zapsaných údajů či z jiného důvodu. Pro tento 

případ předvídá zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve svém ustanovení § 98 postup 

opravy chybného záznamu v evidenci – chybný záznam opraví osoba vedoucí evidenci 

zejména v případě, že posoudí jako oprávněnou podanou námitku, případně tak učiní 

z vlastního podnětu. Není-li oprávněné osobě (akcionáři, emitentovi apod.) vyhověno, 

přichází v úvahu domáhání se svých práv prostřednictvím určovací žaloby, na základě 

které soud o vlastnictví akcií rozhodne.  

                                                                                                                                               
papírů, v případě cenných papírů kolektivního investování do samostatné evidence, nebo do evidence 

České národní banky podle zákona upravujícího činnost České národní banky. 
39

 Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, je oprávněna poskytovat údaje z této evidence bez 

souhlasu osoby, pro kterou byl majetkový účet zřízen, pouze tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo jiný 

právní předpis, a v případech, kdy podává trestní oznámení. 
40

 Ustanovení § 99 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
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K problematice vlastnictví k zaknihovanému cennému papíru se v minulosti 

vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, který např. ve svém rozhodnutí ze dne 6. září 2000, sp. zn. 

29 Cdo 901/2000 konstatoval, že „akciová společnost není povinna pro účely připuštění 

účasti akcionáře na valné hromadě zkoumat, zda osoba, vedená v evidenci Střediska 

k rozhodnému dni jako akcionář, je skutečně majitelem akcií vedených na jeho účtu, 

a takové osobě přizná bez dalšího právo na valné hromadě hlasovat. To však neplatí, 

jestliže společnost není v dobré víře, tedy ví, nebo je jí prokázáno, že tato osoba 

majitelem akcií evidovaných na jejím účtu není. Takové osobě společnost výkon 

akcionářských práv umožnit nemůže.“  

 

Současně uzavřel, že ačkoli je ustanovení „§ 58 odst. 7 CenP je formulován tak, 

že navozuje závěr, že ‚majitelství‘ cenných papírů osob, na jejichž účtech jsou vedeny, 

je nezpochybnitelné
41

. Z povahy a funkce cenného papíru a z logického, systematického 

a teleologického výkladu citovaného ustanovení však lze dospět k tomu, že takový závěr 

není správný“. Zápis v evidenci cenných papírů tedy nelze bez dalšího považovat 

za důkaz vlastnictví akcie. 

 

Pro úplnost lze dodat, že osoba, která vede evidenci zaknihovaných cenných 

papírů, má povinnost činit preventivní kroky, které mají případný nesoulad eliminovat, 

komentářová literatura v tomto směru zmiňuje například proces tzv. rekonsciliace, tedy 

vzájemné porovnávání údajů obsažených ve více souborech informací
42

.    

3.7 Imobilizované akcie 

 

Právním základem imobilizovaných cenných papírů je ustanovení § 2413 a násl. 

občanského zákoníku. Imobilizaci lze definovat jako "zvláštní typ hromadné úschovy 

listinných cenných papírů, při němž dochází k uložení celé emise listinných cenných 

papírů emitentem (nikoli tedy vlastníkem cenného papíru), a to přímo při vydání 

                                                 
41

 Citované ustanovení znělo v rozhodné době následovně: „Majitelem zaknihovaného cenného papíru je 

osoba, na jejímž účtu je cenný papír evidován“. Toto ustanovení bylo následně novelizováno tak, že bylo 

doplněno o větu „není-li prokázán opak“. 
42

 HUSTÁK, Zdeněk. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 

1004 s. ISBN 978-80-7400-433-9. S. 601. 
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cenného papíru"
43

. Ve smyslu ustanovení § 2413 odst. 1 občanského zákoníku je cenný 

papír vydán dnem, kdy emitent předá listinu (akcii na jméno či na majitele) schovateli 

ve prospěch její vlastníka jako prvého nabyvatele. 

 

Je-li tedy akcie vydána coby imobilizovaný cenný papír, reálně existuje listina, 

prostřednictvím které je akcie vyjádřena (na rozdíl od akcie zaknihované, která je 

vyjádřena zápisem v příslušné evidenci). Samotná právní úprava imobilizovaných akcií 

je poměrně chudá, neboť v souladu s ustanoveními § 1104 odst. 3 a § 2414 občanského 

zákoníku se na ně použijí ustanovení o zaknihovaných cenných papírech - těmito 

ustanoveními se tedy bude řídit zejména otázka prokazování a převodu vlastnictví 

k imobilizovaným cenným papírům. 

 

Stejně jako u zaknihovaných akcií bude k účinnosti převodu vlastnického práva 

nutný zápis v evidenci cenných papírů, stejně tak bude pojmově vyloučeno prokazování 

takového vlastnictví prostřednictvím listinných akcií – tento účel bude naplňován 

výpisem z příslušné evidence. 

 

Imobilizaci lze rozlišovat dle toho, zda je vlastník akcie oprávněn požadovat 

vydání imobilizované akcie z úschovy. Určité výkladové potíže mohou plynout z dikce 

ustanovení § 274 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, podle kterého akcionáři 

nejsou oprávněni požadovat vydání svých imobilizovaných akcií z hromadné úschovy. 

Sporné může být, zda může akcionář požadovat vydání svých listinných akcií na jméno 

z úschovy, či nikoli (samozřejmě není-li o tomto výslovně rozhodnuto v emisních 

podmínkách). 

 

Jazykovým výkladem je možné dospět k tomu, že to možné není, ke stejnému 

závěru dospěla i komentářová literatura
44

. Představitelná je však i opačná, neboť 

předmětné ustanovení lze též vyložit v tom smyslu, že se aplikuje toliko na listinné 

akcie na majitele. K uvedenému lze dospět systematickým výkladem zákona, když 

nadpis ustanovení § 274 zákona o obchodních korporacích odkazuje výlučně na akcie 

na majitele. Z celkového kontextu dále vyplývá, že zákonodárce měl na mysli vydávání 

                                                 
43

 KOTÁSEK, op. cit., s. 33.  
44

 BĚLOHLÁVEK op. cit., s. 1212. 
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imobilizovaných akcií na jméno, o nichž pojednával ve větě první diskutovaného 

ustanovení. 

 

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ostatně ve svém ustanovení § 93a odst. 6 

stanoví, že akcionáři nemohou z hromadné úschovy požadovat vydání imobilizovaných 

akcií na majitele. Zákona dále podmiňuje vydání těchto akcií buď změnou formy, nebo 

podoby (tedy změnou na akcii na jméno, resp. na zaknihovanou akcii) anebo svěřením 

jinému schovateli dle tohoto zákona. 

 

Rovněž z teleologického hlediska je zřejmé, že připuštěním vydání listinné akcie 

na jméno z hromadné úschovy by byl plně respektován účel přijaté právní úpravy (tedy 

zamezení neidentifikovatelnosti akcionáře). Došlo-li by k vydání listinné akcie 

na jméno z úschovy, v souladu s ustanovením § 2413 odst. 2 věty druhé občanského 

zákoníku by se před takovým vydání na akcii vyznačil údaj o identifikaci akcionáře.  

3.8 Společnosti s kótovanými akciemi 

 

Specifickému režimu podléhají akcie přijaté k obchodování na regulovaném 

trhu. Odrazem požadavku na vyšší transparentnost kapitálového je zejména informační 

(oznamovací) povinnost upravená v § 122 a násl. zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. 

 

 Podstatou této oznamovací povinnosti je ve smyslu § 122 odst. 1 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu požadavek, aby akcionář, který dosáhne nebo překročí 

podíl na všech hlasovacích právech akciové společnosti, jejíž akcie byly přijaty 

k obchodování na evropském regulovaném trhu, ve výši 3 % (je-li základní kapitál 

emitenta vyšší než 100000000), a dále 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % 

nebo 75 %, oznámil tuto skutečnost dané společnosti a České národní bance
45

. 

Oznamovací povinnosti podléhají i případy, kdy se podíl akcionáře na všech 

hlasovacích právech sníží pod tyto hranice. Česká národní banka je následně povinna 

                                                 
45

 Podmínkou pro uplatnění tohoto ustanovení je, že emitent má sídlo na území České republiky, nebo na 

území státu, který není členským státem Evropské unie, pokud byl prospekt tohoto cenného papíru 

schválen v České republice (§ 118 odst. 1 psím a] zákona o podnikání na kapitálovém trhu). 
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tyto informace ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 

zveřejnit. 

 

Nesplní-li akcionář oznamovací povinnost, nemá to za následek neplatnost 

právního jednání, do okamžiku oznámení požadované informace však hlasovací práva 

spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění 

oznamovací povinnosti.  

 

Oznamovací povinnost sice představuje významný průlom do anonymity 

akcionářů, z druhé strany je však nutno podotknout, že zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu vyžaduje toliko identifikaci akcionáře, který disponuje předmětným 

podílem, nikoli již jeho reziduální vlastníky, jak je tomu v případě obchodníků 

s cennými papíry (viz kapitolu 4. této práce). 

3.9 Rozhodný den a identifikace akcionáře nejen na valné hromadě 

 

Zákon o obchodních korporacích v zásadě přejímá dosavadní právní úpravu 

institutu rozhodného zakotvenou v ustanovení § 184 odst. 3 obchodního zákoníku. 

 

Z definice akcie vymezené v ustanovení § 256 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích se podává, že práva spojená s akcií je oprávněn vykonávat akcionář, tedy 

vlastník těchto akcií. Převede-li akcionář akcii na nového nabyvatele, převede s ní 

ve smyslu ustanovení § 281 odst. 1 zákona o obchodních korporacích též všechna práva 

s ní spojena, ledaže zákon určí jinak (samostatně převoditelná práva dle druhého 

odstavce téhož ustanovení). 

 

Institut rozhodného dne byl do českého práva inkorporován v souvislosti 

s rozmachem zaknihovaných cenných papírů. Ačkoli zcela přirozeným a logickým 

okamžikem rozhodným pro přiznání práv spojených s akcií je den konání valné 

hromady, v zásadě bezproblémový je tento přístup pouze v případě emise listinných 

cenných papírů na jméno. Vydala-li totiž společnost akcie v zaknihované podobě, je 

v praxi pro společnost prakticky nemožné získat v den konání valné hromady aktuální 
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výpis z evidence cenných papírů, neboť zaknihované akcie jsou evidovány v rámci 

souvztažného systému účtů a i samotný centrální depozitář je limitován součinností 

třetích subjektů. Obdobný problém by mohl nastat i v případě existence 

imobilizovaných cenných papírů, neboť i tehdy je akciová společnost závislá 

na součinnosti třetí osoby, tedy schovatele. 

 

V reakci na výše uvedené proto obchodní zákoník umožnil určit rozhodný den 

k uplatnění práv spojených s akciemi odlišně od data konání valné hromady - nejprve 

ve vztahu k zaknihovaným akciím, následně též akciím listinným.     

 

V aktuálně účinné právní úpravě nalezneme úpravu rozhodného dne v ustanovení 

§ 405 zákona o obchodních korporacích. Vydala-li společnost akcie v listinné podobě, 

mohou rozhodný den k účasti na valné hromadě určit ve smyslu ustanovení § 405 odst. 

1 zákona o obchodních korporacích stanovy společnosti nebo rozhodnutí předcházející 

valné hromady; rozhodný den přitom nesmí předcházet dni konání valné hromady 

o více jak 30 dnů. Zákon explicitně nestanoví rozhodný den pro případ, že tento den 

nebyl společností určen, ve smyslu ustanovení § 256 zákona o obchodních korporacích 

je proto za tento den nutné považovat den konání valné hromady. 

 

Kogentní právní úprava rozhodného dne se týká akciových společností 

s kótovanými akciemi, tedy akciemi přijatými k obchodování na evropském 

regulovaném trhu – rozhodným dnem je v takovém případě vždy sedmý den 

předcházející dni konání valné hromady (§ 405 odst. 3 zákona o obchodních 

korporacích). Emitovala-li společnost zaknihované akcie, které však nejsou kótovány, 

platí, že stejným způsobem bude určen rozhodný den, a to za předpokladu, že stanovy 

společnosti neurčují jinak (§ 405 odst. 4 téhož zákona).  

3.9.1 Rozhodování per rollam 

 

Zákon o obchodních korporacích prostřednictvím svého ustanovení § 398 odst. 2 

a 4, a především pak § 418 až § 420 nově zavádí možnost hlasovat na valné hromadě, 

případně mimo ni, za využití (elektronických) technických prostředků včetně 
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korespondenčního hlasování
46

 – tato možnost obchodní zákoník akciovým 

společnostem nenabízel a akcionář byl nucen uplatňovat svá práva na vedení 

společnosti osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce na valné hromadě. Zákonnou 

podmínkou pro hlasování akcionářů mimo valnou hromadu, resp. pro hlasování pomocí 

technických prostředků, je skutečnost, že tuto možnost připouští v souladu s § 398 odst. 

2 stanovy společnosti.  

 

Nová úprava tedy vychází vstříc potřebám akcionářů, čímž se mj. zvyšuje 

konkurenceschopnost českého korporátního práva, současně však klade zvýšené nároky 

na procedurální zajištění průběhu hlasování a zejména identifikaci akcionářů. 

 

Inspiraci, jak identifikaci akcionářů při rozhodování per rollam zajistit, 

předkládá například Petr Hampel, který navrhuje například vydání elektronické karty 

každému akcionáři, jejíž použití v záznamovém zařízení bude následně identifikováno 

(včetně identifikace akcie), vytvoření webového formuláře s identifikačními čísly 

přidělenými jednotlivým akcionářům a akciím a podobně
47

. Popis procedurálního 

postupu by měl být ve stanovách definován co nejprecizněji, jinak se společnost 

vystavuje riziku sporování platnosti přijatých rozhodnutí jednotlivými akcionáři. 

 

Hlasuje-li akcionář korespondenčním způsobem ve smyslu ustanovení § 398 odst. 

4 zákona o obchodních korporacích, lze doporučit, aby stanovy vyžadovaly úředně 

ověřený podpis na přípisu akcionáře v zájmu jeho nesporného přiřazení projevu vůle 

ke konkrétnímu dni. Z pozice akcionáře je pak nezbytné řádně dbát aktuálnosti seznamu 

akcionářů, podle kterého se bude posuzovat, zda je daná osoba v rozhodné době 

akcionářem, či nikoli. 

                                                 
46

 Tímto ustanovením je provedena směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/36/ES ze dne 11. 

července 2007, o výkonu některých práv akcionářů ve společnosti s kótovanými akciemi, zejména jeho 

ustanovení čl. 8, podle kterého mají členské státy umožnit společnostem, aby nabídly svým akcionářům 

jakoukoli formu výkonu hlasovacích práv na valné hromadě elektronickými prostředky. Ačkoli směrnice 

dopadá výhradně na společnosti s kótovanými akcie, zákon o obchodních korporacích umožňuje 

rozhodování per rollam všem akciovým společnostem bez rozdílu. 
47

 BĚLOHLÁVEK op. cit., s. 1667. 
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3.10 Anonymita z pohledu údajů zapisovaných do obchodního rejstříku 

 

Primárním zdrojem informací o obchodních společnosti umožňující dálkový 

přístup je obchodní rejstřík. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo 

k vyčlenění právní úpravy veřejných rejstříků do samostatného právního předpisu, 

obchodní rejstřík je proto od počátku roku 2014 upraven zejména v § 42 a násl. zákona 

o veřejných rejstřících; z věcného hlediska však byla v zásadě zachována jeho 

dosavadní koncepce. I nadále je tedy rejstříkový soud povinen uveřejnit údaje o zapsané 

osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(prostřednictvím webového portálu), a to bez jakéhokoli poplatku. 

3.10.1    Identifikace jediného společníka 

 

Z hlediska předmětu této práce je relevantní zejména ustanovení § 48 odst. 1 

písm. k) zákona o veřejných rejstřících, podle kterého platí, že má-li akciová společnost 

jediného akcionáře, je povinna jej do obchodního rejstříku zapsat, a to včetně jeho 

identifikace, tj. jména, sídla či místa pobytu
48

. Zákon o veřejných rejstřících tedy 

přejímá normu včleněnou do obchodního zákoníku novelou provedenou zákonem 

č. 142/1996 Sb. Tato povinnost představuje výjimku z obecné zásady, podle které se 

akcionáři společnosti do obchodního rejstříku nezapisují. 

 

Jak upozorňuje komentářová literatura
49

, požadavek na zápis jediného akcionáře 

do obchodního rejstříku je poněkud problematický, neboť počet akcionářů je zpravidla 

proměnný v čase a společnost nemusí mít ke každému okamžiku informaci o tom, kdo 

je akcionářem společnosti, resp. kolik těchto akcionářů je. 

 

Je ostatně otázka, nakolik zákonný požadavek na identifikaci jediného akcionáře 

společnosti v reálu skutečně plní svoji funkci. Povinnost zapsat jediného akcionáře 

                                                 
48

 Má-li společnost akcionářů více, do obchodního rejstříku se nezapisují. 
49

 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2003. 1041 s. ISBN 80-717-9664-6. S. 371. 
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do obchodního rejstříku navíc tíží toliko společnost samou a nikoli onoho akcionáře, 

případné sankční mechanismy by se proto musely uplatnit vůči společnosti. Protože 

však společnost nemá povinnost sama aktivně vyhledávat své akcionáře (viz kapitola 

3.4.5 této práce), do prodlení se splněním předmětné povinnosti by se společnost dostala 

až okamžikem řádného prokázání vlastnického práva k akciím jediným akcionářem. 

 

De lege ferenda si lze položit otázku, do jaké míry je požadavek na identifikaci 

jediného akcionáře legitimní a nezbytný. Důvodová zpráva (ať již k novele obchodního 

zákoníku provedené zákonem č. 142/1996 Sb. či k zákonu o veřejných rejstřících) se 

k důvodům zavedení této normy nevyjadřuje, motivem zákonodárce však nepochybně 

byla snaha o zvýšení transparentnosti jednočlenných akciových společností. Předmětná 

norma však často neplní svoji funkci (např. v důsledku častých převodů akcií 

emitovaných společností), jediný akcionář se navíc může bránit svého zápisu 

do obchodního rejstříku tím, že kupříkladu převede jednu akcii představující zlomek 

podílu na základním kapitálu společnosti na spřízněný subjekt, čímž zachová pluralitu 

akcionářů. 

 

Je ostatně rovněž diskusní, proč by měl zákon z hlediska anonymity akcionářů 

konstruovat akciové společnosti fakticky dvou kategorií. V tomto směru lze souhlasit 

s názory, že by plně postačoval zápis v obchodním rejstříku, jehož obsahem by byl údaj 

o tom, že společnost má jediného akcionáře, a to bez jeho identifikace. 

3.10.2    Zakladatelské právní jednání 

 

Zdrojem informací o tom, kdo byl v době založení akciové společnosti jejím 

akcionářem, mohou být též zakladatelské dokumenty společnosti. K založení akciové 

společnosti dochází ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích výlučně přijetím stanov
50

. Dle požadavku ustanovení § 250 odst. 3 písm. a) 

zákona o obchodních korporacích obsahují stanovy mj. údaje o tom, kolik který 

zakladatel upisuje, v zakládacím dokumentu tedy dle aktuálně účinné právní úpravy 

musejí být povinně zakladatelé (akcionáři) identifikováni; anonymní založení 

                                                 
50

 Nová právní úprava tedy již neumožňuje založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií ve 

smyslu § 164 a násl. obchodního zákoníku. 
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společnosti není možné. Z druhé strany je však nutné poznamenat, že bezprostředně 

po založení společnosti může dojít k převodu akcií na nové akcionáře (informace o 

těchto převodech se do obchodního rejstříku nezapisuje). 

 

Stanovy společnosti musí mít při zakládání společnosti v souladu s ustanovením 

§ 8 odst. 1 zákona o obchodních korporacích formu veřejné listiny (notářského zápisu), 

ve smyslu § 66 písm. a) zákona o veřejných rejstřících se stanovy zakládají do sbírky 

listin. Zákon o obchodních korporacích svým ustanovením § 250 odst. 4 umožňuje 

po vzniku společnosti a splnění vkladové povinnosti vypustit ze stanov údaje 

vyžadované ustanovením § 250 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (tedy i údaje 

o zakladatelích společnosti), z hlediska možné anonymity těchto prvních akcionářů se 

však nic nemění na tom, že i po přijetí nového znění stanov bude zakládací dokument 

i nadále založen ve sbírce listin. 

3.10.3    Další dokumenty zakládané do sbírky listin obchodního rejstříku 

 

Informace o tom, kdo byl k určitému datu akcionářem společnosti, lze 

vysledovat též z dalších dokumentů zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku 

(dále jen "sbírka listin"), zejména pak ze zápisů z jednání valné hromady. Obecně platí, 

že akciová společnost není povinna tyto zápisy do sbírky listiny zakládat, zákon však 

stanoví z této zásady řadu výjimek. 

 

Například zákon o veřejných rejstřících tak činí ve svém ustanovení § 66, podle 

kterého je společnost povinna kromě zakladatelského právního jednání do sbírky listin 

založit též rozhodnutí o volbě, jmenování či odvolání osob působících coby členové 

statutárního orgánu, resp. další zde uvedené osoby, dále například návrh na rozdělení 

zisku nebo vypořádání ztráty, není-li toto rozhodnutí zaneseno v účetní závěrce, 

rozhodnutí o přeměně právnické osoby a podobně. Z textu zákona o obchodních 

korporacích lze v tomto směru jmenovat povinnost společnosti uložit do sbírky listin 

usnesení valné hromady, prostřednictvím kterého společnost omezila ve smyslu § 488 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednostní právo akcionářů k úpisu části 

nových akcií společnosti. 
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Obsahové náležitosti zápisu z jednání valné hromady stanoví ustanovení § 423 

zákona o obchodních korporacích, podle jeho odstavce 3 se k tomuto zápisu přikládá 

mj. i listina přítomných akcionářů, náležitosti této listiny stanoví ustanovení § 413 

odst.  1 zákona o obchodních korporacích. Má-li rozhodnutí valné hromady povahu 

veřejné listiny, tzn., pořizuje-li se o jejím průběhu notářský zápis, je součástí tohoto 

zápisu též tato listina
51

. 

 

Ukládá-li zákon společnosti povinnost založit zápis o jednání valné hromady 

do sbírky listin, měl by být takový zápis zveřejněn včetně všech svých příloh, a tedy 

včetně listiny přítomných akcionářů. V praxi se však k zápisu často připojují pouze 

prohlášení společnosti o usnášeníschopnosti valné hromady a konstatováním počtu 

akcionářů, resp. souhrnné výše jejich hlasovacích práv, případně je v příloze zápisu 

uvedeno například deset největších akcionářů z hlediska jejich hlasovacích práv. 

Z okolnosti, že zápis o jednání valné hromady neobsahuje všechny zákonné přílohy 

přitom nelze dovozovat neplatnost samotného rozhodnutí přijatého valnou hromadou 

společnosti
52

.  

 

Kdo byl v okamžiku konání valné hromady akcionářem společnosti, však 

nemusí vyplývat pouze z listiny přítomných akcionářů, nýbrž tato informace může 

vyplývat i přímo z textu zápisu o jednání valné hromady, ať již proto, že zaznamenání 

tohoto údaje vyžaduje v souvislosti s určitou okolností zákon, či jednoduše proto, že se 

společnost rozhodla své akcionáře v zápisu identifikovat z vlastního rozhodnutí. Oním 

zákonným důvodem může být například ustanovení § 423 odst. 2 písm. f) zákona 

o obchodních korporacích, podle kterého zápis z jednání valné hromady obsahuje též 

                                                 
51

 BĚLOHLÁVEK op. cit., s. 1718. 
52

 Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 585/2010, ze dne 27. 9. 2011 konstatoval, že 

"skutečnost, že k zápisu o valné hromadě nebyly připojeny přílohy vyžadované § 188 odst. 3 obch. zák. 

(obdoba dnes účinného ustanovení § 423 odst. 3 zákona o obchodních korporacích - pozn. aut.), popř. 

stanovami, a že tento není podepsán podle § 189 odst. 1 věty druhé obch. zák., přesto nečiní sama o sobě 

přijatá usnesení neplatnými, lze-li i tak ze zápisu zjistit, jaká rozhodnutí byla přijata a jaké byly výsledky 

hlasování o nich". 
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případný obsah protestu akcionáře týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to 

tento akcionář požádá
53

. 

 

Pro úplnost je třeba uvést, že skutečnost, že identifikace akcionáře v zápise 

účastnícího se valné hromady nevypovídá nic o tom, kdo je reziduálním vlastníkem 

předmětných akcií. V praxi totiž není výjimečné převedení akcií na třetí osobu toliko 

po dobu konání valné hromady, a to s cílem zůstat v anonymitě a eliminovat možnost, 

že by daný akcionář byl uveden v některém ze zápisů o jednání valné hromady. 

Loajalita této třetí osoby může být zajištěna nejrůznějšími instrumenty, poměrně časté 

bude například vystavení blankosměnky ve prospěch cílového akcionáře. Tato praxe 

byla nepochybně častější v době, kdy právní úprava umožňovala emitovat listinné akcie 

na majitele bez jakéhokoli omezení, zcela bezvýjimečné však toto jednání nebude ani 

v případě akcií na jméno. 

 

Právní úprava účinná do 31. prosince 2013 sankcionovala nedoložení zákonem 

požadovaných dokumentů do sbírky listin pořádkovou pokutou do výše 20.000,- Kč 

(srovnej § 200de občanského soudního řádu v rozhodném znění). Uvedená sankce 

do značné míry postrádala svůj donucovací charakter, neboť uvedená částka byla 

zpravidla zanedbatelná vzhledem k finančním možnostem většiny akciových 

společností a nikterak je nemotivovala průběžně požadované dokumenty do sbírky listin 

dokládat. Zákon o veřejných rejstřících proto ve svém ustanovení § 104 stanoví 

pořádkovou pokutu ve výši 100.000,- Kč a jako krajní variantu umožňuje zrušení 

společnosti s likvidací.  

3.11 Svěřenský fond 

 

Jedním z nejdiskutovanějších témat, které se vztahuje k anonymnímu vlastnictví 

akcií, se po přijetí zákona o zrušení anonymních akcií a nové korporátního kodexu 

(napříště již neumožňujícího vydávání nezaknihovaných, resp. neimobilizovaných 

                                                 
53

 Protože ustanovení § 424 odst. 1 zákona o obchodních korporacích spojuje s včasným podáním 

protestu pro usnesení valné hromady právo akcionáře dovolávat se neplatnosti tohoto usnesení, nelze než 

doporučit co možná nepreciznější zachycení podaného protestu včetně řádné identifikace akcionáře. 

Zveřejňuje-li se takový zápis o průběhu valné hromady ve sbírce listin, tento akcionář bude dohledatelný i 

v případě nedoložení listiny přítomných akcionářů, jak uvedeno shora. 
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listinných akcií na majitele), stala otázka právní úpravy svěřenského fondu, který byl 

do českého práva inkorporován coby nový institut občanského zákoníku. Svěřenský 

fond je jako problematický vnímán laickou i odbornou veřejností, otevřeně jej 

kritizovala například Vladimíra Glatzová, a to zejména v kontextu rušení listinných 

akcií na majitele
54

.  

 

Svěřenský fond je upraven především ustanoveními § 1448 až 1474 občanského 

zákoníku, relevantní jsou dále zejména ustanovení upravující nakládání s cizím 

majetkem. Inspiračním zdrojem byl dle důvodové zprávy občanský zákoník 

v Québecu
55

.  

 

Svěřenský fond lze definovat jako „entitu bez právní subjektivity v zásadě 

nepodléhající veřejnoprávnímu dohledu, která se obligatorně spravuje statutem 

vydaným zakladatelem a umožňuje vznik odděleného a nezávislého vlastnictví majetku, 

svěřeného k naplňování určitého účelu, ať již veřejného, nebo soukromého“
56

. 

 

Podstata svěřenského fondu tedy v souladu s dikcí § 1448 odst. 1 občanského 

zákoníku spočívá ve vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele a jeho svěření správci 

k určitému účelu. Tím dochází ke vzniku tzv. odděleného vlastnictví, k němuž původní 

vlastník již nemá žádná vlastnická práva
57

, současně tento majetek nebude v souladu 

s § 1448 odst. 3 občanského zákoníku ani ve vlastnictví správce či samotného 

svěřenského fondu, neboť tento není nadán právní subjektivitou. Lze tedy říci, že 

majetek ve svěřenském fondu je majetkem bez vlastníka.  

 

                                                 
54

 GLATZOVÁ, Vladimíra. Transparence neformálně, po chlapsku. IHNED.cz. [on-line]. Economia, 

2012. [cit. 20. února 2014]. ISSN 1213 – 7693. Dostupné z:  http://glatzova.blog.ihned.cz/c1-55414970-

transparence-neformalne-po-chlapsku: „Především však tento institut jde přesně opačným směrem než 

zákaz anonymních akcií. Je to, jako by vláda před anonymním vlastnictvím pečlivě utěsňovala každou 

skulinu oken, současně mu ale dokořán otevřela dveře. Ve světle zavedení svěřenského fondu vypadá 

návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností jen jako populistický krok naoko.“ 
55

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, dostupná z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, [cit. 20. 

ledna 2014]. S. 352. 
56

 KOC , Miloš. Institut svěřenského fondu v NOZ. Bulletin advokacie. 2014, č. 1-2, s. 28 – 32. ISSN 

1210-6348. S. 28. 
57

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, dostupná z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, [cit. 20. 

ledna 2014]. S. 353. 

http://glatzova.blog.ihned.cz/c1-55414970-transparence-neformalne-po-chlapsku
http://glatzova.blog.ihned.cz/c1-55414970-transparence-neformalne-po-chlapsku
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


39 

 

Do svěřenského fondu může být vložen v zásadě jakýkoliv majetek, který může 

být předmětem vlastnického práva, a to za předpokladu, že zakladatel svěřenského 

fondu je oprávněn vlastnické právo k takovému majetku převádět na třetí osobu. 

Majetkem způsobilým k vyčlenění do svěřenského fondu proto zcela nepochybně budou 

akcie nacházející se ve vlastnictví akcionáře. Právní jednání, na jehož základě dojde 

k vyčlenění majetku, musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem
58

. 

 

Vyčlení-li akcionář své akcie ve prospěch svěřenského fondu, nebude již jich 

vlastníkem; bude-li se jednat o akcie zaknihované či imobilizované, zapíše se jako jejich 

vlastník do příslušné evidence cenných papírů v souladu s ustanovením § 1456 

občanského zákoníku svěřenský správce. Tímto okamžikem se z každé akcie, bez 

rozdílu formy či podoby, stane akcie zcela anonymní – byl-li totiž v případě listinných 

akcií na majitele akcionář „pouze“ fakticky nedohledatelný, v případě vložení akcií 

do svěřenského fondu bude subjekt akcionáře, a tedy i jejich reziduálního vlastníka 

absentovat úplně. 

 

Podle ustanovení § 1433 občanského zákoníku platí, že se správci zakazuje 

nabýt pro beneficienta více než 5 % akcií téhož emitenta, toto ustanovení se 

nepochybně uplatní též výkon činnosti svěřenského správce. Uvedená norma však zcela 

jistě nepředstavuje překážku pro zakladatele vložit do svěřenského fondu veškeré své 

akcie, i kdyby tyto představovaly více než 5 % emise akciové společnosti, neboť 

smyslem tohoto ustanovení je omezit riziko při investování do cenných papírů či jiných 

investičních nástrojů. Jak navíc uvádí komentářová literatura, „z investiční strategie 

stanovené v podmínkách dané správy může vyplývat odlišná míra maximální expozice 

(např. bude předmětem správy portfolio složené celé z akcií jednoho emitenta), přičemž 

v takovém případě nelze požadavek komentovaného ustanovení aplikovat“
 59

.  

 

Samostatnou otázkou je transparentnost samotného svěřenského fondu. Obecně 

lze říci, že svěřenský fond se nezapisuje do žádného veřejného rejstříku, veřejně 

                                                 
58

 Tak například předpokladem vyčlenění zaknihovaných akcií bude provedení zápisu v evidenci cenných 

papírů. 
59

 SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2013, 1280 s. ISBN 978-80-7400-499-5. S. 1177. 
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dohledatelný tedy na rozdíl od obchodních společností není jeho zakladatel, beneficient 

či statut svěřenského fondu, který určuje například podmínky pro plnění ze svěřenského 

fondu a identifikaci obmyšleného. Tato okolnost tedy skýtá velice široké možnosti pro 

anonymní a neprůhledné dispozice s majetkem svěřenského fondu, aniž by tyto 

podléhaly příslušné dohledové kontrole.  

 

Neveřejnost statutu a identifikace zainteresovaných osob však nepředstavuje 

jediné úskalí ve vztahu k transparentnosti svěřenského fondu. Podle výslovné dikce 

ustanovení § 1451 občanského zákoníku svěřenský fond vznikne okamžikem, kdy 

svěřenský správce přijme pověření ke správě svěřenského fondu, předpokladem 

pro přijetí správy je vyčlenění majetku zakladatelem postupem dle ustanovení § 1448 

odst. 1 téhož zákona. Jak však poukazuje Miloš Kocí
60

, zákon nestanovuje pro zakládací 

jednání právní formu
61

, lze proto dovodit přípustnost zřízení svěřenského fondu i ústní 

formou, v případě jeho založení na základě písemného právního jednání pak není 

vyloučeno antedatování takového jednání. Jakkoli totiž občanský zákoník předvídá 

ve svém ustanovení § 1452 existenci statutu přijatého ve formě veřejné listiny, 

nespojuje s jeho absencí žádnou sankci.  

 

Z legislativního hlediska by proto bylo vhodné přijmout takovou právní úpravu, 

která výslovně podmínila vznik svěřenského fondu právním jednáním ve formě veřejné 

listiny, a to i z důvodu možnosti snazší identifikace jeho zakladatele. 

K deanonymizování svěřenského fondu ostatně směřuje též i unijní právní úprava (viz 

kapitola 6.1 této práce).               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Některé veřejnoprávní aspekty anonymity akcionářů 

 

Míra anonymity akcionářů není čistě soukromoprávní záležitostí, nýbrž tato 

problematika má značný přesah do veřejného práva – fenomén anonymity vlastnické 

struktury akciových společností a nedohledatelnosti reziduálních vlastníků je úzce 

                                                 
60

 KOC  op. cit, s. 31. 
61

 Písemná smlouva se ve smyslu ustanovení § 148 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech vyžaduje pouze u zakládání investičních svěřenských fondů. 
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spojen s nejrůznějšími druhy nelegálních činností, v mnoha oblastech se dále projevuje 

veřejný zájem na transparentnost konkrétního subjektu s ohledem na jeho pozici na trhu. 

 

Tak například podle ustanovení § 20 zákona o bankách může banka vydávat 

akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako akcie zaknihované. Podle § 20a 

odst. 3 až 5 téhož zákona je banka dále povinna před konáním valné hromady 

předkládat České národní bance výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky 

s tím, že bez jejího vyjádření se valná hromada nesmí konat.  

 

Obdobně § 6 odst. 5 zákona o pojišťovnictví stanoví, že tuzemská pojišťovna 

nebo zajišťovna založená jako akciová společnost může emitovat akcie, s nimiž je 

spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované podobě. Dalším příkladem může být 

ustanovení § 5 odst. 1 zákona o Českých drahách, podle kterého společnost České dráhy 

a. s. vydává výlučně listinné akcie na jméno, jejichž převoditelnost je podmíněna 

předchozím souhlasem vlády. 

 

Rovněž zákon o podnikání na kapitálovém trh klade zvýšené nároky 

na transparentnost subjektů účastnících se regulovaného trhu. Coby příklad lze uvést 

zákonné požadavky kladené na obchodní společnosti žádající Českou národní banku 

o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, kdy zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu ve svém ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) vyžaduje, aby, žádá-li 

o povolení akciová společnost, vydávala výlučně listinné akcie na jméno nebo akcie 

zaknihované. Zákon vypočítává i kategorie s poměrně širokou mírou diskrece, jako je 

průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu, důvěryhodnost a podobně. Přísné 

podmínky se stanoví též pro osoby nabývající kvalifikovanou účast na obchodníkovi 

s cennými papíry
62

. 

 

Z hlediska posuzování důvěryhodnosti je nepochybně relevantní míra 

transparentnosti vlastnické struktury akciové společnosti. Uvedenou problematikou se 

zabývala například Komise pro cenné papíry ve svém rozhodnutí sp. zn. KCP/12/2004. 

V uvedeném rozhodnutí Komise dospěla k závěru, že „zejména využívání struktur 

                                                 
62

 Srovnej ustanovení § 10b a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
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založených na bázi nepřímé účasti na společnosti B prostřednictvím anonymních 

akciových společností, neuvedení konečného majitele společnosti B, jakož i absence 

relevantní podnikatelské historie u obou účastníků řízení, vedly prezídium Komise 

k závěru, že účastníky řízení nelze považovat za osoby vhodné z hlediska zdravého 

a obezřetného řízení obchodníka s cennými papíry.“  

 

Přestože tedy bude společnost emitovat například zaknihované akcie, budou-li 

tyto vlastněny společnostmi založenými v zahraničních jurisdikcích neumožňujících 

dohledat reziduální vlastníky, lze očekávat závěr, že taková společnost nesplní 

požadavek důvěryhodnosti. 

  

4.1 Anonymita akcionářů ve světle předpisů proti praní špinavých 

peněz 

 

Česká legislativa přijatá na poli boji pro praní špinavých peněz vychází zejména 

z unijní normotvorby, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze 

dne 26. října 2005, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz 

a financování terorismu, tzv. III. AML směrnice
63

. Tato směrnice byla do českého 

právního řádu transponována zejména prostřednictvím zákona proti praní špinavých 

peněz, který nahradil normu z roku 1996
64

. Zákon současně reflektuje přímo použitelné 

předpisy evropského práva
65

. 

 

Podstata zákona – v rozsahu relevantním pro předmět této práce – spočívá 

v povinnosti zákonem vypočtených osob ve smyslu § 7 zákona proti praní špinavých 

peněz identifikovat svého klienta, pokud je tato osoba účastníkem obchodu 

převyšujícím částku 1.000 EUR, případně i v jiných případech stanovených tímto 

                                                 
63

 Zkratka AML znamená „Anti Money Laudering“, odtud tedy směrnice proti praní špinavých peněz. 
64

 Konkrétně šlo o zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a o změně a doplnění souvisejících zákonů. 
65

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005, o kontrolách peněžní 

hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící a č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006, o 

informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků. 
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zákonem
66

. Povinnou osobou osobu se rozumí zejména banka, centrální depozitář 

a osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou 

centrálním depozitářem, organizátor trhu s investičními nástroji a podobně
67

. 

 

Zákon proti praní špinavých peněz rozlišuje provádění identifikace klienta a jeho 

kontrolu
68

. Jde-li o první identifikaci klienta, je povinná osoba povinna takového klienta 

identifikovat za fyzické přítomnosti identifikovaného, jde-li o právnickou osobu, 

provede se identifikace fyzické osoby, která je oprávněna za ni jednat. Při dalších 

obchodech s klientem se již jeho identifikace za fyzické přítomnosti nevyžaduje – 

v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona proti praní špinavých se v takovém případě 

pouze vhodným způsobem ověřuje totožnost jednající osoby. Identifikace může být 

provedena například prostřednictvím identifikátoru přiřazeného konkrétní fyzické osobě 

v rámci elektronického zadávání příkazů povinné osobě klientem
69

. 

 

Přesáhne-li hodnota obchodu částku ve výši 15.000 EUR (případně v dalších 

zákonem stanovených případech, zejména jde-li o podezřelý obchod), vyžaduje se 

po povinné osobě vedle samotné identifikace klienta též jeho kontrola. Tato kontrola 

obnáší kromě získání informací o účelu a povaze obchodu též zjištění skutečného 

majitele (reziduálního vlastníka), je-li klientem právnická osoba. Skutečného majitele 

definuje zákon proti praní špinavých peněz ve svém ustanovení § 4 odst. 4 vždy jako 

osobu fyzickou mající kvalifikovaný vliv na podnikatele
70

. Právní pojetí konečného 

vlastníka vychází z již zmíněné III. AML směrnice
71

. 
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 Povinná osoba je povinna identifikovat své klienty bez ohledu na uvedený limit například v případě 

v případě podezřelého obchodu, vzniku obchodního vztahu a podobně. 
67

 Výčet povinných osob je uveden v ustanovení § 2 zákona proti praní špinavých peněz. 
68

 Ustanovení § 8, resp. § 9 uvedeného zákona. 
69

 TVRDÝ, Jiří, BÁRTOVÁ Adriana. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu a předpisy související: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 501 s. 

ISBN 978-80-7400-099-7. S. 121. 
70

 Za skutečného vlastníka se tedy považuje například fyzická osoba v pozici společníka disponující více 

než 25 % hlasovacích práv předmětného podnikatele či fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují 

více než 25 % hlasovacích práv.  
71

 Podle čl. 3 odst. 6 této směrnice je „‘skutečným vlastníkem‘ fyzická osoba (osoby), která v konečném 

důsledku vlastní nebo ovládá klienta, nebo fyzická osoba, pro kterou se provádí transakce nebo vykonává 

činnost“. 
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Povinná kontrola se provádí v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika 

legalizace výnosů z trestné činnosti. Zákon proti praní špinavých peněz ve svém 

ustanovení § 9 odst. 1 předvídá součinnost kontrolované osoby, kdy tato je povinna 

poskytnout povinné osobě informace nezbytné pro provedení kontroly, včetně 

předložení příslušných dokladů nutných pro identifikaci skutečného vlastníka. Jak 

poznamenává například Marie Rezková
72

, při kontrole klienta je nutné prověřit též 

příbuzenské a další vazby. 

 

Identifikace reziduálních vlastníků bude poměrně jednoduchá v případě 

existence jediného akcionáře, který se povinně zapisuje do obchodního rejstříku; nelze-

li vlastnické vztahy prokázat, může společnost vydat prohlášení o tom, kdo je 

akcionářem, na základě údajů zapsaných v seznamu akcionářů či údajů vyplývajících 

z centrální evidence cenných papírů. Praxi nebude zcela bezvýjimečná situace, kdy 

společnost povinné osobě sdělí, že své akcionáře nezná – typicky z důvodu, že vydala 

akcie na majitele a tyto dosud nebyly imobilizovány ani zaknihovány, či proto, že jejím 

akcionářem je společnost založená dle právního řádu neumožňující identifikaci 

reziduálních vlastníků.  

 

V praxi může nastat i situace, kdy společnost sice své akcionáře zná, zároveň ale 

ví, že žádná konkrétní fyzická osoba není vlastníkem či nedisponuje ani ve shodě více 

než 25 % práv či jinak nevykonává rozhodující vliv na řízení společnosti. V takovém 

případě se má za to, že postačuje písemné prohlášení společnosti o této skutečnosti
73

. 

 

Jak poukazuje komentářová literatura
74

, po povinné osobě se nevyžaduje 

„detektivní“ činnost k prověření předložených dokladů a informací. V případě 

pochybností o pravdivosti předložených údajů či dokonce absence součinnosti je však 

na místě v souladu s ustanovením § 15 zákona proti praní špinavých peněz 
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 REZKOVÁ, Marie. Komentář s příklady a předpisy související: manuál pro podnikatele, zahraniční 

osoby, nepodnikatelské subjekty : podle stavu k 1.9.2008. 2. vyd. Praha: Linde, 2008. 248 s. ISBN 978-

807-2017-331. S. 49. 
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 Otakar Švorčík, Lenka Čížková. Jak zjistit konečného vlastníka a konečného beneficienta. Bulletin 

advokacie. 2012, č. 4, s 24 – 29.  S. 24. 
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 TVRDÝ op. cit., s. 125. 
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neuskutečnit, resp. takový případ oznámit Ministerstvu financí ČR postupem dle 

ustanovení § 18 téhož zákona.  

4.2 Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek související 

s anonymitou akcionářů 

 

Problematika zadávání veřejných zakázek je koncentrována v zákoně 

o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisech.  

 

Jedním z ustanovení, které má za cíl zvýšit transparentnost zadávacího řízení, 

nalezneme v § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Z hlediska předmětu této práce 

je relevantní zejména písmeno c) uvedeného ustanovení, podle kterého je akciová 

společnost povinna přiložit coby součást nabídky v zadávacím řízení seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

Uvedený požadavek lze však v praxi považovat za spíše formální náležitost 

nabídky, než aby tento byl způsobilý významně ovlivnit průběh zadávacího řízení, 

neboť požadovaný seznam má povahu spíše čestného prohlášení společnosti a zákon 

neukládá zadavateli veřejné zakázky zkoumat pravdivost předloženého seznamu – 

vyloučení uchazeče tedy připadá v úvahu pouze v případě nedoložení tohoto seznamu. 

 

Záměrná nepravdivost uvedeného seznamu by navíc pravděpodobně nebyla ani 

posouzena jako správní delikt ve smyslu § 120a zákona o veřejných zakázkách, neboť 

jak poukazuje Robert Krč, „dodavatel se dopustí správního deliktu, pokud předloží 

k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnost 

a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele – vzhledem k tomu, že 

zákon nestanoví při jaké úrovni propojení je zadavatel povinen uchazeče vyloučit, je 

v tomto ohledu vyloučené, že se dodavatel mohl dopustit správního deliktu“
75

.  

 

                                                 
75

 KRČ, Robert. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Linde, 2013. 

1272 s. ISBN 978-80-7201-888-8. S. 606. 
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Rovněž lze přisvědčit závěru téhož autora, že zadavatel není oprávněn vyloučit 

uchazeče ze zadávacího řízení, i kdyby z předloženého seznamu vyplývalo propojení 

mezi dodavatelem a zadavatelem, neboť pro takový postup neexistuje opora v textu 

zákona
76

.  

 

Povinnost předložit seznam akcionářů se netýká pouze samotného dodavatele, 

nýbrž poměrně nově i jeho subdodavatelů. Podle ustanovení § 147a odst. 1 obecně platí, 

že zadavatel je povinen po skončení zadávacího řízení uveřejnit na profilu zadavatele 

uzavřenou smlouvu, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam 

subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, a to těch, kterýmž bylo ve smyslu 

ustanovení § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách uhrazeno za plnění veřejné 

zakázky více než 10 %, resp. 5 %
77

. 

 

Podobně jako v případě zveřejňování výše skutečně uhrazené ceny za plnění 

veřejné zakázky zadavatel nemá povinnost zkoumat pravdivost dodavatelem 

předložených informací o svých subdodavatelích a tyto skutečnosti není nutné 

prokazovat konkrétními doklady
78

. 

4.3 Poskytování dotací a návratných výpomocí ze státního rozpočtu 

 

Požadavek na rozkrytí vlastnické struktury akciové společnosti nalezneme v řadě 

dalších právních předpisů veřejného práva. Typickým příkladem je oblast poskytování 

dotací a jiných obdobných plnění z veřejných prostředků, které jsou zásadně 

nenárokové a u kterých panuje zvýšený veřejný zájem na jejich transparentním čerpání. 

 

Primárním právním předpisem je v tomto směru zákon o rozpočtových 

pravidlech, který ve svém ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) podmiňuje poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci předložením informace mj. o identifikaci osob 

s podílem v této právnické osobě. 
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 Tamtéž. S. 605. 
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 V případě významné veřejné zakázky. 
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 KRUTÁK, Tomáš. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady: k 1.4.2013. 2. aktualiz. 

vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 639 s. ISBN 978-80-7263-778-2. S. 400. 
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Zákon však již podrobně nerozvádí, zda má dojít k identifikaci též reziduálních 

vlastníků, vzhledem k dikci tohoto ustanovení by však mělo postačovat doložení výpisu 

z obchodního rejstříku či výpisu ze seznamu akcionářů. 

 

5. Offshorové struktury 

 

Jedním z nejsilnějších, a v návaznosti na přijetí zákona o zrušení anonymních 

akcií patrně také nejčastějším, nástrojem zabezpečující anonymitu akcionáře je využití 

offshore společnosti, resp. offshore holdingové struktury. Offshore společnost lze 

definovat jako „společnost, jež je založená mimo jurisdikci svých hlavních operací, 

většinou za účelem daňového zvýhodnění“
79

, dalším typickým motivem je anonymita 

vlastnické struktury takové společnosti či otázka prestiže a stability právního prostředí. 

Reziduální vlastník zpravidla neprovádí svou obchodní či jinou činnost přímo v dané 

juristidikci prostřednictvím této společnosti, nýbrž ni převádí obchodní podíl (akcie) 

společnosti založené například v České republice. 

 

Anonymita offshorové společnosti může být zajištěna jak v rovině právní 

(typicky prostřednictvím akcií na majitele), omezeným přístupem do místního 

obchodního rejstříku, prostřednictvím tzv. nominee služeb, kdy formálním vlastníkem 

akcií offshorové společnosti je subjekt, který tuto činnost vykonává pro reziduálního 

vlastníka na základě příslušné smlouvy, a konečně, anonymity může být dosaženo též 

faktickým stavem, a to tehdy, pokud soukromoprávní či dokonce veřejnoprávní 

subjekty jednoduše neposkytují potřebnou součinnost a informace subjektům 

cizozemským.  

 

Jurisdikcí, které se využívají za účelem založení offshorové společnosti, je celá 

řada, příkladmo lze zmínit Seychely, Kajmanské ostrovy, Britské panenské ostrovy, 

některé státy USA (nejčastěji Delaware či Nevada), z členských států Evropské unie 

můžeme jmenovat například Kypr či Maltu. 

                                                 
79

 ŠVÁCHA, Milan. Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey ve světle 

práva ČR a EU. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7418-085-9. S. 7. 
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5.1 Anonymita akcionářů v právní úpravě Britských panenských 

ostrovů 

 

V této práci jsem se rozhodl zaměřit se na právní řád Britských panenských 

ostrovů, které se řadí mezi hegemony na poli offshorových jurisdikcí, současně lze na 

tomto právní řádu demonstrovat aktuální trend těchto legislativ. Cílem této kapitoly je 

stručná analýza anonymity akcionářů společností inkorporovaných dle práva Britských 

panenských ostrovů, zejména s přihlédnutím k potřebám offshorových struktur. 

 

Právním základem korporátního práva Britských panenských ostrovů je zákon 

o obchodních společnostech z roku 2004, akciemi se zabývá především část třetí tohoto 

zákona. Zákon o obchodních společnostech rozeznává podle formy dva druhy akcií – 

akcie na jméno („registered shares“) a akcie na doručitele („bearer share“).  

 

O tom, v jaké formě bude společnost emitovat své akcie, musí být ve smyslu čl. 

9 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních společnostech rozhodnuto ve společenské 

smlouvě („memorandum“), nestanoví-li zákon výslovně, že společnost není oprávněna 

vydávat akcie na majitele a tedy že se připouští toliko akcie na jméno (čl. 9 odst. 2 

písm. a] téhož předpisu). V případě absence této náležitosti společenské smlouvy nesmí 

společnost podle čl. 38 odst. 1 zákona o obchodních společnostech akcie na doručitele 

vydávat, a to pod sankcí pokuty ve výši $ 10 000 (čl. 38 odst. 4 zákona o obchodních 

společnostech). 

5.1.1 Akcie na doručitele 

 

Akcie na doručitele jsou definovány v úvodních ustanoveních obchodního 

zákona, konkrétně v čl. 2 tohoto předpisu, podle kterého jsou akcie na doručitele 

vyjádřeny certifikátem dokládající vlastnictví akcií na doručitele, přičemž za vlastníka 

akcií se považuje vlastník tohoto certifikátu. K převodu akcií na doručitele dochází 

tradicí certifikátu (čl. 55 zákona o obchodních společnostech).  
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 Zákon o obchodních společnostech však aktuálně neumožňuje fyzické držení 

akcií na majitele reziduálním vlastníkem, nýbrž tyto mohou být ve smyslu čl. 69 tohoto 

předpisu drženy výhradně prostřednictvím autorizovaného depozitáře („authorised 

custodian“), případně depozitářů uvedených v čl. 67 stejného zákona. Tímto způsobem 

musí být akcie na doručitele po celou dobu své existence imobilizovány. Podle čl. 70 

zákona o obchodních společnostech pak platí, že akcie na doručitele jsou po dobu, po 

kterou nejsou v držení schovatele, „neaktivní“ („disabled“), nelze je tedy převádět na 

třetí osobu či uplatňovat akcionářská práva na valné hromadě. Podmínku přijetí akcií na 

doručitele do úschovy je poskytnutí informace o skutečném vlastníkovi akcií. 

 

Zákon současně pro vyloučení pochybností výslovně stanoví, že tento depozitář 

není akcionářem s tím, že skutečný vlastník akcií může vykonávat akcionářská práva 

na valné hromadě prostřednictvím tohoto schovatele (čl. 69 odst. 3 zákona 

o obchodních společnostech). 

 

Povinná imobilizace akcií na doručitele reflektuje aktuální celosvětovou snahu 

zvyšovat transparentnost vlastnických struktur korporací a dalších subjektů, anonymní 

držení akcií na doručitele tedy není možné, neboť akcionáře lze identifikovat 

prostřednictvím autorizovaného depozitáře. Zákon navíc společnosti s akciemi 

na doručitele „sankcionuje“ tím, že jim stanovuje vyšší poplatky oproti společnostem, 

které tyto akcie nevydávají
80

. 

5.1.2 Akcie na jméno 

 

Definici akcií na jméno zákon nepředkládá. Oproti akciím na doručitele se 

v souladu čl. 54 zákona o obchodních společnostech k převodu akcií na jméno vyžaduje 

podpis dokumentu nazvaného jako „instrument of transfer“, ve kterém se musí být nový 

nabyvatel akcií identifikován svým jménem a bydlištěm; k účinnosti převodu se navíc 

vyžaduje provedení zápisu v seznamu akcionářů. Představenstvo společnosti může zápis 

nového akcionáře odmítnout, a to za podmínek stanovených zákonem, nebo 

společenskou smlouvou, resp. stanovami. 

                                                 
80

 Srovnej čl. 7 odst. 1 písm. a) a b), část. I., resp. čl. 10 odst. 1 části III. přílohy č. 1 (Schedule 1) zákona 

o obchodních společnostech. 
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Tímto způsobem je zabezpečeno, že společnost ke kterémukoli okamžiku 

disponuje informací o tom, kdo je její akcionář. 

5.1.3 Seznam akcionářů 

 

Společnost je ve smyslu čl. 41 zákona o obchodních společnostech povinna vést 

seznam akcionářů („register of members“), nedodržení této povinnosti je sankciováno 

pokutou ve výši $ 1 000. Do seznamu akcionářů se zapisují zejména jména a adresy 

osob držící akcie na jméno, a to včetně počtu akcií, které ten který akcionář drží, jejich 

specifikace a data zápisu akcionáře do seznamu akcionářů, resp. data, ke kterému 

akcionář přestal být akcionářem. Pokud společnost vydala akcie na doručitele, zapisují 

se do seznamu akcionářů informace o počtu akcií a jejich specifikace, datum emise 

a jméno a adresa depozitáře certifikátu („custodian of the certificate“). Forma, jakou je 

seznam akcionářů veden, odvisí podle čl. 41 odst. 2 od rozhodnutí představenstva 

společnosti (výslovně se připouští elektronické vedení této evidence). 

 

Obdobně jako v českém právu, zápis osoby v seznamu akcionářů představuje 

v souladu s čl. 42 zákona o obchodních společnostech vyvratitelnou domněnku, že tato 

osoba je akcionářem společnosti. 

5.1.4 Obchodní rejstřík 

 

Právní úprava obchodního rejstříku („register“) je soustředěna v části XIV. 

zákona o obchodních společnostech. Z dokumentů významných z hlediska anonymity 

akcionářů se do obchodního rejstříku v souladu s čl. 6 a 7 zákona o obchodních 

společnostech zakládají zejména zakladatelská smlouva a stanovy společnosti. Byť je 

z těchto dokumentů možné zjistit údaje o zakladatelích společnosti, v důsledku 

následných převodů bývají tyto údaje v praxi často již neaktuální. 

 

Oproti české právní úpravě se do obchodního rejstříku povinně nezapisují údaje 

o akcionářích (tedy ani údaj o jediném akcionáři společnosti) či statutárním orgánu 

a tyto údaje tedy nativně nejsou z obchodního rejstříku zjistitelné. Podle ustanovení čl. 
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231 odst. 1 zákona o obchodních společnostech však společnost může na základě svého 

vlastního rozhodnutí požádat rejstříkový úřad, aby do obchodního rejstříku tyto údaje 

zapsal
81

. V souladu s odstavcem druhým téhož článku je v takovém případě společnost 

povinna udržovat informace zapsané v obchodním rejstříku aktuální a oznamovat 

a dokládat rejstříkovému úřadu případné změny. Vzhledem k dobrovolnosti zápisu 

předmětných údajů je společnost pochopitelně oprávněna žádat o jejich vymazání 

z obchodního rejstříku, a to postupem dle odstavce třetího. 

 

5.1.5 Shrnutí 

  

 Ačkoli bylo korporátní právo Britských panenských ostrovů tradičně vnímáno 

coby vhodná jurisdikce pro inkorporaci offshorových společností umožňující vysokou 

míru anonymity, ze shora uvedených závěrů je zřejmé, že v tomto ohledu dochází 

k významnému posunu směrem k vyšší transparentnosti vlastnických struktur akciových 

společností. 

 

 Kromě požadavku na imobilizaci akcií na doručitele lze tento trend dále seznat 

například z přijaté legislativy v boji proti praní špinavých peněz, jakou je například 

kodex proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Anti-Money Laundering 

and Terrorist Financing Code of Practice) či nařízení proti praní špinavých peněz (Anti-

money Laundering Regulations), oba předpisy z roku 2008 ve znění pozdějších novel.  

 

 Pozitivně lze vnímat též aktuální snahy premiéra Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, Davida Camerona, který se pokouší prohloubit spolupráci 

v oblasti výměny informací pro daňové účely a identifikaci reziduálních vlastníků 

společností nejenom s Britskými panenskými ostrovy, ale též s dalšími zámořskými 

teritorii Spojeného království, jako jsou Bermudy, Kajmanské ostrovy či Ostrov Man, 

které rovněž patří mezi často využívané offshorové jurisdikce
82

. 

                                                 
81

 Čl. 231. odst. 1 zákona o obchodních společnostech zní: „A company may elect to file for registration 

by the Registrar a copy of either or both of the following:  (a) its register of members; (b) its register of 

directors. 
82
Stanovisko Davida Camerona ze dne 20. května 2013 [cit. 15. dubna 2014]. Dostupné z:  

https://www.gov.uk/government/news/g8-pm-writes-to-crown-dependency-leaders. 

https://www.gov.uk/government/news/g8-pm-writes-to-crown-dependency-leaders
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6. Budoucnost anonymity akcionářů 

 

Aktuální směřování nově připravované legislativy regulující míru anonymity 

akcionářů je nasnadě – cílem české i unijní legislativy bude patrně omezování principu 

anonymity akcionářů a rozkrývání anonymních korporátních struktur, a to zejména 

v rozsahu participace akciových společností ve veřejném sektoru, čerpání veřejných 

peněz a především ve vazbě na potírání kriminality s tím spojené. 

6.1 Nová AML směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 

Mezi nejzásadnější právní dokumenty v tomto směru nepochybně patří 

připravovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání 

finančního systému pro účely praní špinavých peněz a financování terorismu
83

, návrh 

této směrnice byl 11. března 2014 s mnohými pozměňujícími návrhy schválen v prvním 

čtení Evropským parlamentem
84

, a její finální schválení lze očekávat v průběhu roku 

2014, resp. 2015. Podle navrhovaného znění čl. 61 odst. 1 nové AML směrnice budou 

mít následně členské státy dva roky na transpozici směrnice do vnitrostátní právní 

úpravy. Do legislativního procesu však mohou zásadním způsobem zasáhnout výsledky 

nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu roku 

2014.  

 

Obecně lze říci, že působnost nové AML směrnice je oproti dosavadní právní 

úpravě o poznání širší, mj. dojde k rozšíření okruhu osob, na něž dopadají povinnosti 

založené touto směrnicí, bude zavedena povinnost systematického hodnocení rizika 

                                                 
83

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému pro účely 

praní špinavých peněz a financování terorismu. COM/2013/045 final - 2013/0025 (COD) [cit. 15. dubna 

2014]. Dostupné z:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013PC0045. 
84

 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) [cit. 15. dubna 2014]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0191+0+DOC+XML+V0//CS. 
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praní špinavých peněz, modifikován bude režim identifikace zákazníků apod.
85

 Jednou 

ze zásadních změn, kterou nová AML směrnice přináší, je též povinnost obchodních 

společností a dalších subjektů disponovat informací o svých reziduálních vlastnících.  

 

Tuto povinnost nová AML směrnice zavádí ve své kapitole III., čl. 29. Oproti 

původnímu návrhu byla navrhovaná právní úprava značně modifikována 

pozměňovacími návrhy. Směrnice má tedy dopadat nikoli jen na právnické osoby, nýbrž 

výslovně též na svěřenské fondy a obdobné entity, včetně nadací, holdingů a dalších 

subjektů. Uvedené subjekty budou mít povinnost disponovat „adekvátními, přesnými 

a aktuálními informacemi o sobě a svém skutečném vlastnictví“ (tedy o svých 

reziduálních vlastnících – pozn.), a to jednak k okamžiku svého zřízení, jakož 

i jakémukoli dalšímu datu. Uvedené subjekty tedy budou mít povinnost tyto informace 

archivovat.  

 

Informace o daném subjektu a jeho reziduálních vlastnících bude muset být 

předávána veřejnému centrálnímu rejstříku, obchodnímu rejstříku či rejstříku 

společenství, dle uvážení toho kterého členského státu.  

 

Do některého z uvedených rejstříků budou uvedené subjekty ve smyslu čl. 29 

odst. 1a nové AML směrnice povinny uvádět minimálně takový informace, které budou 

nezbytné k jednoznačné identifikaci společnosti a jejího skutečného majitele, dále 

základní vnitřní předpisy, seznam ředitelů a informace o akcionářích, resp. skutečných 

majitelích. Akcionáři a reziduální vlastníci mají být identifikováni například jménem, 

datem narození, kontaktními údaji, počtem akcií, případně rozsahem vlastnického 

podílu nebo kontroly nad takovým podílem. 

 

Uvedené informace budou ve veřejném rejstříku k dispozici nejen příslušným 

státní orgánům, ale též veřejnosti, a to on-line v otevřeném a zabezpečeném datovém 

formátu v souladu s předpisy pro ochranu údajů. Osoby, které budou mít o tyto 

                                                 
85

 HUSTÁK, Zdeněk. Praní špinavých peněz – Evropská unie zpřísní pravidla. ePravo.cz [online]. 2013 

[cit. 30. března 2014]. ISSN 1213 – 189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prani-spinavych-

penez-evropska-unie-zprisni-pravidla-89572.html. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/prani-spinavych-penez-evropska-unie-zprisni-pravidla-89572.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prani-spinavych-penez-evropska-unie-zprisni-pravidla-89572.html
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informace zájem, budou muset být identifikovány prostřednictvím elektronické 

registrace. 

 

Podle čl. 29 odst. 2b budou mít členské státy dále povinnost stanovit systém 

účinných, přiměřených a odrazujících sankcí pro fyzické či právnické osoby za porušení 

shora uvedených povinností a dále též učinit účinná opatření proti zneužívání akcií 

na doručitele. A konečně, směrnice si vytyčuje za cíl navazovat spolupráci se třetími 

zeměmi při zřizování centrálních rejstříků, jež budou obsahovat informace o skutečném 

vlastnictví. 

 

Jakkoli však je zřejmý veřejný zájem na rozkrytí anonymních vlastnických 

struktur akciových společností a dalších subjektů, kterýžto lze v obecné rovině hodnotit 

jako legitimní, stavím se k návrhu směrnice, zejména ve znění přijatých pozměňovacích 

návrhů, poměrně kriticky. 

 

Nová AML směrnice zjednodušeně řečeno stanoví povinnost akciové 

společnosti povinnost identifikovat své akcionáře, resp. reziduální vlastníky; nesplní-li 

společnost tuto povinnost, nastupuje sankce. Je však otázka, jakým způsobem má 

společnost tyto informace získat a zda k tomuto účelu vůbec může být vybavena 

příslušnými nástroji. Akciová společnost totiž nemusí být schopna identifikovat svoje 

vlastní akcionáře, natož reziduální vlastníky, a to ani při vynaložení maximálního úsilí. 

 

Tak například emitovala-li společnost listinné akcie na majitele a akcionáři 

vlastnící tyto akcie neučiní žádný úkon, prostřednictvím kterého by se sami 

identifikovali, akciová společnost tyto akcionáře nemá možnost sama identifikovat 

(akcionáři však z druhé strany přirozeně nemají možnost vykonávat svá akcionářská 

práva).  

 

Stejně obtížná bude pro společnost identifikace reziduálního vlastníka. Pokud 

totiž akcionář například převede své akcie na zahraniční subjekt inkorporovaný 

v jurisdikci, která nepožaduje zveřejňování akcionářů ve veřejném rejstříku, bude pro 

společnost při absenci potřebné součinnosti dotčených osob/orgánů prakticky nemožné 
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rozklíčovat vlastnickou strukturu takového subjektu. Dále je otázka, zda je skutečně 

legitimní, aby společnost vykonávala tuto „detektivní“ činnost a vynakládala energii 

a finanční prostředky na právní servis související s případnou žádostí a prokazováním 

právního zájmu na poskytnutí informací o reziduálním vlastníkovi v daném státě. Navíc, 

reziduálním vlastníkem může být i osoba, která drží své akcie prostřednictvím třetí 

osoby a tato může být ve veřejných rejstřících zapsána pouze formálně.  

 

Ještě problematičtěji vnímám povinnost zveřejňovat informace o svých 

akcionářích a reziduálních vlastnících ve veřejných rejstřících. Informaci o akcionářích 

společnosti a reziduálních vlastnících by měl mít možnost získat z veřejného rejstříku 

prakticky kdokoli, kdo projde elektronickou registrací. Má-tedy dojít ke zpřístupnění 

evidence cenných papírů široké veřejnosti? Je zde skutečně veřejný zájem na takovouto 

identifikace každého jednotlivého akcionáře, disponujícího mnohdy toliko nepatrným 

zlomek podílu na společnosti? Obávám se, že pokud by skutečně došlo k přijetí 

takovéto právní úpravy, v důsledku které by informace o akcionářích společnosti nebyla 

přístupna pouze zákonem stanoveným subjektům, nýbrž i široké veřejnosti a osobám 

bez právního zájmu na takovou informaci, kýžený záměr předkladatelů směrnice by 

nejenže nebyl dosažen, ale právě naopak, akcionáři by ještě intenzivněji hledali cesty, 

jak si zabezpečit anonymitu svého vlastnictví. 

 

Z dosavadních závěrů této práce vyplývá, že současná právní úprava umožňuje 

akcionářům zůstat v relativní anonymitě (např. výpis ze seznamu akcionářů či výpis 

z evidence cenných papírů se poskytuje zásadně pouze akcionářům, resp. subjektům 

vypočteným zákonem). Pokud by měl být princip anonymity prolomen do té míry, že 

každý jednotlivý akcionář bude jakoukoli osobou dohledatelný i bez osvědčení právního 

zájmu z veřejného rejstříku, lze očekávat, i ti akcionáři, kterým postačovala dosavadní 

míra anonymity, budou hledat cesty, jak se vyhnout zápisu svého jména do veřejného 

rejstříku. 

 

Navrhovaná úprava navíc zcela jistě nezamezí offshorovým strukturám – 

nakládání s akciemi náleží primárně do dispozice každého akcionáře a mělo by záležet 

na něm, na jakou osobu své akcie převede. Sama společnost pak jen stěží může jakkoli 
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přimět své akcionáře, aby sami identifikovali reziduální vlastníky akcií. V logice 

navrhované směrnice by navíc akciová společnost měla stanovit okruh subjektů, na něž 

akcionář není oprávněn převést své akcie, takový požadavek je však v praxi jen těžko 

představitelný. 

 

Vzhledem k tomu, že původní osnova směrnice byla oproti znění po přijetí 

pozměňovacích návrhu v rozsahu identifikace reziduálních vlastníků společností 

o poznání stručnější, je otázkou, nakolik současné znění obstojí v dalším legislativním 

procesu, zejména po ustavení nového složení Evropského parlamentu. Největší diskuse 

lze přitom očekávat právě u podoby veřejného rejstříku a v něm zveřejňovaných 

informací. 

6.2 Tuzemská připravovaná legislativa 

 

Změny týkající se problematiky anonymity vlastnických korporátních struktur 

přirozeně není tématem pouze unijním, nýbrž ke změnám má dojít i na úrovni českého 

práva, a to nikoli nutně ve vazbě na připravovanou novou AML směrnici. 

 

Jedním z bodů plánu legislativních prací vlády na rok 2014 je vedle generální 

revize soukromoprávních předpisů v důsledku přijaté rekodifikace soukromého práva 

též příprava návrhu samostatného zákona o transparentnosti vlastnictví společností 

a o změně dalších zákonů, jehož předkladatelem má být Ministerstvo spravedlnosti ČR 

a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
86

. 

 

Ke dni uzavření rukopisu této práce dosud nejsou k dispozici bližší informace 

o tomto záměru, z vyjádření tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR však 

vyplývá
87

, že návrh zákona bude vycházet z již přijatého zákona o zrušení anonymních 

akcií a zaměřit by se měl mimo jiné na problematiku zadávání veřejných zakázek. 

                                                 
86

 Plán legislativních prací vlády na rok 2014, dostupný z: http://www.vlada.cz/cz/media-

centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2014-116706/, [cit. 20. ledna 2014]. 
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 E-mailová zpráva tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17. dubna 2014, příloha č. 1 

této práce. 
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Současně lze očekávat, že připravovaný bude reflektovat novou AML směrnici 

Evropského parlamentu a Rady.  

6.3 Budoucnost anonymity akcionářů de lege ferenda 

 

Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že proces deanonymizace akciových 

společností a dalších subjektů bude i nadále pokračovat a že přijetí zákona o zrušení 

anonymních akcií je třeba vnímat spíše jako první krok ke zvýšení transparentnosti 

akciových společností. 

  

 De lege ferenda lze konstatovat, že uvažujeme-li o zvýšení transparentnosti 

akciových společností z pohledu českého zákonodárce, jakákoliv nově přijatá právní 

úprava bude v zásadě vždy teritoriálně limitována (nemají-li být diskriminovány 

zahraniční subjekty) – dojde-li totiž k převodu akcií na subjekt inkorporovaný 

v zahraniční jurisdikci, rozklíčování reziduálních vlastníků bude vždy značně 

problematické.  

 

S ohledem na stále větší elektronizaci většiny ekonomických aktivit se 

do budoucna jako jedno z možných řešení jeví povinná elektronice všech akcií 

vydaných českými akciovými společnostmi. V rámci těchto úvah však považuji 

za případnou argumentaci uvedenou v důvodové zprávě k zákonu o obchodních 

korporacích, která obhajuje zachování listinných akcií na majitele konstatováním, že 

akciová společnost je společností soukromou s možností anonymity akcionářů s tím, že 

nemá-li tato společnost vliv na kapitálový trh, může svou vlastnickou strukturu vystavit 

jakkoli
88

. Tuto pozici považuji za východisko pro navazující úvahy o podobě nové 

právní úpravy. 

 

Osobně se tedy domnívám, že by se zákonodárce v rámci své normotvorby měl 

zaměřit spíše na identifikaci reziduálních vlastníků těch akciových společností, které ať 

přímo nebo nepřímo participují na přerozdělování veřejných financí či se účastní 

                                                 
88

 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), dostupná z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-k-

ZOK.pdf, [cit. 20. ledna 2014]. S. 55. 
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veřejných zakázek – v tomto rozsahu považuji požadavek na rozkrytí vlastnické 

struktury společnosti za zcela legitimní, za inspirativní považuji též návrh Ondřeje 

Vondráčka, aby akcionáři přímo držící akcie na majitele zahraniční společnosti měli 

při čerpání veřejných prostředků povinnost složit své akcie do úschovy u osoby, jež je 

oprávněna poskytovat službu úschovy cenných papírů a jež je povinnou osobou podle 

předpisů proti praní špinavých peněz
89

. 

 

Závěr 

 

Ani po přijetí zákona o zrušení anonymních akcií a proběhnuvší rekodifikaci 

soukromého práva nelze uzavřít, že by bylo možné rozkrýt vlastnickou strukturu všech 

akciových společností až na konečné reziduální vlastníky. V důsledku účinnosti zákona 

o zrušení anonymních akcií již sice nelze přímo držet listinné akcie na majitele, tyto 

akcie byly ex lege změněny na listinné akcie na jméno, velké množství akcionářů 

držících tyto akcie se však k jejich vlastnictví nepřihlásí, a to i za cenu zrušení 

společnosti soudem. 

 

Především však české korporátní právo naráží na teritoriální limity, v důsledku 

kterých nelze efektivně zabránit převedení akcií na subjekty inkorporované 

v jurisdikcích, které umožňují anonymní vlastnictví akcií, resp. které nespolupracují 

například v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Reziduálního vlastníka akcií je 

rovněž obtížné, ne-li nemožné, identifikovat též v případě, jsou-li tyto akcie drženy 

toliko formálně prostřednictvím třetí osoby, tzv. „bílého koně“. 

 

 Současná právní úprava akcionářům anonymitu vůči široké veřejnosti v zásadě 

poskytuje (vlastníci akcií se například nezapisují do veřejně přístupných rejstříků), 

akciová společnost či osoba vedoucí evidenci cenných papírů jsou povinny sdělovat 

informace o akcionářích toliko zákonem vypočteným subjektům (soudům, orgánům 

činným v trestním řízení apod.). 

 

                                                 
89
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 Osobně se domnívám, že by se budoucí legislativa měla zaměřit na identifikaci 

reziduálních vlastníků subjektů, které čerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů, 

tedy zejména na oblasti zadávání veřejných zakázek či problematiku poskytování 

dotací. Jinými slovy, sdílím názor, že otázka anonymity akcionářů by měla být řešena 

primárně prostředky veřejného a nikoli soukromého práva
90

. Přemíra regulace 

akciového práva totiž v konečném důsledku může vyústit k opačnému výsledku, než 

jaký zamýšlí normotvůrce, totiž že akcionáři, kterým dosud postačovala současná míra 

anonymity, převedou své akcie, v návaznosti na postupné prolamování ochrany jejich 

identity, na netransparentní subjekty v zahraničí, či budou hledat jiné cesty, jak 

vlastnictví svých akci – často z legitimních a pochopitelných důvodů – zastřít.  

 

 Otázka budoucnosti míry anonymity akcionářů však patrně nebude zodpovězena 

primárně českým zákonodárcem, nýbrž nová právní úprava zřejmě vyplyne z výsledku 

aktuálního legislativního vývoje na unijní úrovni.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 KAS K, Petr. Nebezpečné akcie na majitele? Česká advokátní komora [online]. [cit. 3. března 2014] 

Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7576. 
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Seznam zkratek 

 

 

EHP      Evropský hospodářský prostor. 

 

Občanský soudní řád  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obchodní zákoník  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

ve znění pozdějších předpisů do dne 31. 

prosince 2013. 

 

Občanský zákoník (nový občanský   

zákoník)      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (z angl. Organisation for Economic 

Co-operation and Development). 

 

Starý občanský zákoník  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů do dne 31. 

prosince 2013. 

 

Zákon o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Zákon o cenných papírech  Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., 

o cenných papírech ve znění pozdějších 

předpisů do dne 31. prosince 2013. 

 

Zákon o Českých drahách  Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti 

České dráhy, státní organizaci Správa 
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železniční dopravní cesty a o změně zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 

Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zákon o evidenci obyvatel   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o obchodních korporacích  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). 

 

Zákon o obchodních společnostech  BVI Business Companies Act, 2004, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o ochraně osobních údajů  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Zákon o podnikání na kapitálovém  

trhu Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zákon o pojišťovnictví Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o rozpočtových pravidlech Zákon č. 218/2000 Sb., zákon o 

rozpočtových pravidlech a o změně 
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některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o veřejných dražbách   Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o veřejných rejstřících Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob. 
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Resumé a klíčová slova v českém a anglickém jazyce  

 

Resumé 

 

Anonymita akcionářů a problematika netransparentních vlastnických struktur 

akciových společností patří v oblasti korporátního práva mezi nejvíce diskutovanou 

problematiku současnosti. Jsou to právě významné legislativní změny a dosud 

uspokojivě nevyřešené otázky spojené s anonymitou akcionářů, které mě vedly ke 

zpracování tohoto tématu. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza anonymity akcionářů a 

podmínek jejich identifikace, a to zejména ve vazbě na nedávnou rekodifikaci českého 

soukromého práva a dále též s ohledem na připravovanou legislativu v této oblasti 

nikoli pouze v České republice, ale též na úrovni Evropské unie. 

 

Tato práce sestává z šesti kapitol. První, úvodní kapitola se zabývá historickým 

vývojem anonymity akcionářů a podmínek jejich identifikace na českém území. 

Předmětem druhé kapitoly je problematika spojená s přijetím zákona o zrušení 

anonymních akcií. 

 

Další dvě kapitoly se zaměřují na aktuální českou legislativu upravující 

anonymitu akcionářů a podmínky jejich identifikace zastoupenou zejména zákonem o 

obchodních korporacích a dalšími relevantními předpisy. Tyto kapitoly jsou rozděleny 

do několika subkapitol, které se tématicky zabývají anonymitou akcionáře dle formy a 

podoby akcií, informacemi zveřejňovanými v obchodním rejstříku, koncepcí 

svěřenského fondu či problematikou praní špinavých peněz a zadávání veřejných 

zakázek. 

 

Kapitola pátá analyzuje anonymitu akcionářů na Britských panenských 

ostrovech coby příklad offshore jurisdikce za užití komparace s českým právem. 

Poslední kapitola zkoumá aktuálně připravovanou legislativu Evropské unie týkající se 
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anonymity akcionářů a současně předkládá návrhy autora této práce v otázkách 

možností koncepce anonymity akcionářů do budoucna. 

 

Summary 

 

The anonymity of shareholders and non-transparent ownership structures of joint 

stock companies belongs to the most discussed issues of these days in terms of 

corporate law. The significant changes in relevant legislation and unresolved questions 

of the anonymity of shareholders are the reason I decided to focus on this topic. The 

main purpose of my thesis is to analyze the anonymity of shareholders and conditions of 

their identification, primarily regarding the recent recodification of the Czech civil law 

and the legislation being prepared not only in the Czech Republic but also at EU-level. 

 

The thesis is composed of six chapters. Chapter One is introductory and deals 

with the history of the anonymity of shareholders and their identification within the 

Czech territory. Chapter two is concerned with the problems that resulted from enacting 

the Bearer Share Abolition Act.  

 

Next two Chapters concentrate on current Czech legislation regulating the 

anonymity of shareholders and conditions of their identification, represented in 

particular by the Business Corporation Act and other relevant statues. These chapters 

are subdivided into several parts which thematically deal with the anonymity based on 

the form of shares, information publicized in the Commercial Register or the conception 

of a trust; it also covers, inter alia, the anti-money laundering issue and public 

procurement.  

 

Chapter Five examines the analysis of the anonymity of shareholders in the 

British Virgin Islands as an example of offshore jurisdiction and brings the comparison 

with the law of the Czech Republic. Last Chapter investigates the EU legislation being 

prepared regarding the anonymity of shareholders and it also provides with suggestion 

of the author of the thesis in terms of the future conception of the anonymity of 

shareholders. 
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