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NEWS ALERT  05/2013 

  

OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍ KE „ZRUŠENÍ ANONYMNÍCH“ AKCIÍ NA 

MAJITELE V ČR 

 

1. Přijetí nového zákona  

Dne 15.5.2013 podepsal prezident České republiky návrh zákona o některých opatřeních 

ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Třicátým dnem po jeho vyhlášení ve 

sbírce zákonů, které se očekává každým dnem, budou zavedeny nové povinnosti, které 

přinesou jistá omezení a zvýšené náklady.  

O co se přitom jedná? Do 1. ledna 2014 se musí každá akciová společnost s listinnými akci-

emi na majitele, resp. její akcionáři, rozhodnout, jestli tyto akcie  

a) budu přeměněny na zaknihované akcie na majitele, nebo 

b) budou tzv. imobilizovány (tj. ponechají si formu na majitele a budou předá-

ny Centrálnímu depozitáři, bance nebo jinému obchodníkovi s cennými pa-

píry, kteří povedou jejich evidenci), nebo  

c) je přemění na listinné akcie na jméno. Pokud k imobilizaci akcií nedojde do 

1. ledna 2014, nastane automaticky změna formy neimobilizovaných akcií 

na majitele na listinné akcie na jméno. S touto změnou dojde zároveň k od-

povídající změně stanov společnosti. 

Cílem navrhované úpravy má být větší transparentnost a snížení korupčního prostředí 

zejména v oblasti veřejných zakázek. Nutno však poznamenat, že ve skutečnosti tato úprava 

tento problém neřeší. V současném globálním světě není nijak obtížné ani příliš nákladné, 

aby akcionářem, na jehož jméno budou akcie takto nově „evidovány“, byla korporace nebo 

trust z cizí jurisdikce, které anonymitu skutečného vlastníka umožňují.  

Kromě nákladů spojených s imobilizací akcií (notářské, registrační a správní poplatky, 

apod.), popř. přeměnou na listinné akcie, jež bývají odhadovány až na několik tisíc Kč na 

jednu akcii, budou akciové společnosti zatíženy povinností vyplácet dividendy z akcií na 

jméno výhradně prostřednictvím bankovního převodu. Pokud jednotliví akcionáři nesplní 

svou povinnost sdělit společnosti, v níž mají účast, své číslo účtu pro zasílání dividend, ne-

smí je akciová společnost vyplatit. 
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2. Povinnosti akciové společnosti  

Představenstva akciových společností s listinnými akciemi na majitele se by tak měla připra-

vit na následující povinnosti: 

2.1 V případě, kdy dojde ke změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie 

na jméno, mělo by představenstvo: 

a) rozhodnout, zda se budou staré akcie na majitele měnit za nové akcie na 

jméno, nebo se na nich pouze nové údaje vyznačí; 

b) nejpozději 30. března 2014 uveřejnit způsobem pro svolání valné hromady, 

výzvu k předložení akcií a informace o následcích spojených s jejich ne-

předložením (prohlášení akcií za neplatné); 

c) do 30. června 2014 aktualizovat stanovy a podat návrh na zápis změny 

formy akcií do obchodního rejstříku; 

d) zveřejnit pozvánku na první valnou hromadu konanou po 1. lednu 2014 i 

způsobem stanoveným pro svolání valné hromady akciové společnosti 

s akciemi na majitele; 

e) doplnit do seznamu akcionářů číslo bankovního účtu každého akcionáře 

držícího akcii na jméno. 

2.2 Představenstvo by také mělo upozornit své akcionáře na povinnost sdělit jí číslo 

bankovního účtu pro výplatu dividendy, a to minimálně v pozvánce na valnou hro-

madu. 

2.3 V případě, kdy dojde k tzv. imobilizaci listinných akcií na majitele, mělo by předsta-

venstvo: 

a) zveřejnit v obchodním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

rozhodnutí o imobilizaci akcií a lhůtu pro jejich odevzdání společnosti. 

Oznámení je třeba zaslat i na adresu známých akcionářů; 

b) akcionářům, kteří budou v prodlení s odevzdáním svých akcií, stanovit do-

datečnou lhůtu pro odevzdání jejich akcií; 
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c) prohlásit za neplatné akcie, jež nebyly odevzdané ani v dodatečné lhůtě. 

2.4 Majitelům listinných akcií na jméno bude moci společnost vyplácet dividendy vý-

hradně bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet. Tento bude muset být 

veden pouze u bank ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolu-

práci a rozvoj (OECD), nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném smluvním 

státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. U imobilizovaných akcií na ma-

jitele upraví místo výplaty stanovy nebo rozhodnutí valné hromady. 

3. Nutnost předložit staré akcie a jiné povinnosti akcionářů 

3.1 Pro akcionáře s akciemi, jejichž forma byla změněna na jméno, je důležité, aby do 

30. června 2014 předložili společnosti své akcie k vyznačení dodatečných údajů 

(jméno akcionáře) nebo výměně za akcie nové. Sankcí za nepředložení akcií bude, 

že po dobu prodlení nebude akcionář moci vykonávat svá akcionářská práva a zá-

roveň mu nevznikne právo na dividendu. 

3.2 Ti akcionáři, u jejichž akcií bylo rozhodnuto o jejich imobilizaci, musí rovněž předložit 

akcie akciové společnosti, která je následně musí předat Centrálnímu depozitáři, 

bance nebo jinému obchodníkovi s cennými papíry do úschovy. Pokud tak neučiní 

ani v dodatečné stanovené lhůtě, budou jejich akcie dokonce prohlášené za neplat-

né a zůstane jim jen nárok na vydání výtěžku zpeněžení.  

3.3 Akcionáři vlastnící akcie na jméno by neměli zapomenout sdělit společnosti také 

číslo svého bankovního účtu, kam jim mají být poukazovány dividendy. 

4. Dopady na banky a jiné zástavní věřitele? 

4.1 Přitom je nutno pamatovat i na zástavní věřitele (např. banky), kteří mají akcie na 

majitele u sebe. Tito by měli rovněž předložit akcie akciové společnosti, aby na nich 

mohla vyznačit změny a zástavní právo. 

4.2 Akcionář sám však musí na tuto povinnost svého zástavního věřitele (např. banku) 

upozornit, jinak nebude zástavní věřitel odpovídat za případnou škodu (ztráta divi-

dendy, apod.), která by tím byla způsobena.  

4.3 U imobilizovaných akcií na majitele se postupuje přiměřeně jako při změně listinné-

ho cenného papíru na zaknihovaný. Bankám a jiným zástavním věřitelům ovšem 
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doporučujeme, aby se svými dlužníky a zástavci v dostatečném předstihu zkonzul-

tovali přesný postup, aby bylo vyloučeno riziko, že ztratí své zajištění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 

jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu není dovo-

leno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou 

v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou 

analýzu těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profesionální 

služby k uvedeným informacím a společnost nepřebírá 

jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se ko-

nání na základě informací obsažených v tomto materiálu. 
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