Abstrakt

Cílem této diplomové práce je vytvoření náhledu do problematiky akcie, především z pohledu
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“), který obsahuje
úpravu cenných papírů, a dále zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen „zákon o obchodních korporacích“), který se zaměřuje na akcii jako takovou. Zákon č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o
podnikání na kapitálovém trhu”) dále stanoví podmínky, které musí akcie splňovat, aby byla
obchodovatelná na kapitálovém trhu. Velká pozornost je dále věnována zákonu č. 134/2013 Sb., o
některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a změně dalších zákonů
(dále jen “zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti”), který přinesl významnou
změnu v podobě zákazu listinných akcií na majitele. Rušení těchto akcií je celosvětovým trendem,
který má přispět k rozkrytí anonymních akcionářských struktur a tím i obraně před korupčním
jednáním a legalizaci výnosů z trestné činnosti, a případně znesnadnit financování terorismu.
V první kapitole tato diplomová práce pojednává obecně o cenném papíru. Jeho úprava leží
v novém občanském zákoníku a stanoví obecný rámec, který se aplikuje na akcii tam, kde jiný
zákon nestanoví speciální úpravu. Druhá kapitola je zaměřená na akcii z pohledu zákona o
obchodních korporacích, případně zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tyto dvě kapitoly
přináší obecný náhled na problematiku akcie.
Ve třetí kapitole se tato diplomová práce již konkrétně věnuje zákazu listinných akcií na
majitele, který přinesl zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti. Pokud akciová
společnost trvala na zachování akcií na majitele, její povinností byla imobilizace nebo zaknihování
těchto akcií, proto tato kapitola podrobně rozebírá, jak výše zmíněné možnosti realizovat. Je
nasnadě, že cílem zmíněného zákona bylo zvýšení transparentnosti akciových společností, a to
konkrétně možností identifikace vlastníků akcií. I na úrovni Evropské Unie se projevil tento trend,
přičemž o jeho legislativním zpracování pojednává čtvrtá kapitola. Dále pokračuje nástin
připravovaných novelizací, které jsou reakcí na legislativu Evropské Unie. Zákaz listinných akcií na
majitele se postupně zavádí v celé Evropě. Pátá kapitola tedy přináší rozbor právní situace v
Německu, Slovensku, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Irsku, Belgii a Rusku.

