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ZÁKON
ze dne ……… 2010,

o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zrušení listinných akcií na majitele a postup při jejich výměně.
§2
Vymezení pojmu
Pro účely tohoto zákona se emitentem rozumí akciová společnost, která vydala listinné
akcie na majitele.
§3
Dobrovolný způsob přeměny
Valná hromada emitenta je ve lhůtě dvou let od účinnosti tohoto zákona povinna
rozhodnout o přeměně listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno nebo na
zaknihované akcie na majitele. Při přeměně listinných akcií na majitele na zaknihované akcie
na majitele přitom emitent postupuje podle zvláštního zákona1). Při přeměně listinných akcií
na majitele na listinné akcie na jméno postupuje emitent tak, aby k výměně akcií došlo
nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od takového rozhodnutí valné hromady emitenta.
§4
Povinný způsob přeměny
(1) Pokud valná hromada emitenta nerozhodne o přeměně podle § 3, pak platí, že
rozhodla o přeměně z listinných akcií na majitele na zaknihované akcie na majitele podle
zvláštního zákona2) ke dni 1. ledna 2013.
(2) Na postup při přeměně podoby listinných akcií na majitele se přiměřeně vztahují
ustanovení zvláštního zákona.1)
(3) Po dni účinnosti tohoto zákona valná hromada emitenta nesmí rozhodnout o přeměně
zaknihované akcie na majitele nebo listinné akcie na jméno na listinnou akcii na majitele.
________________________
1) § 112 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 112 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST DRUHÁ
Změna obchodního zákoníku
§5
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105//2000 Sb., zákona č.
367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002
Sb., zákona č. 126//2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb.,
zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č.
308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb.,
zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb. a
zákona č. 152/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 156 odstavec 1 zní:
„(1) Listinná akcie může znít pouze na jméno. Zaknihovaná akcie může znít na jméno
nebo na majitele.“.
2. V § 156 odst. 6 se věty druhá až pátá vypouštějí.
3. V § 156b se odstavec 2 zrušuje.
4. V § 178 odst. 8 se věty druhá a třetí vypouštějí.
5. V § 204b odst. 2 se za slova „na doručitele“ vkládají slova „nebo na jméno“.
6. V § 204b odst. 3 se na konci vkládá věta: „Listinné poukázky na akcie mohou znít
pouze na jméno.“.
7. § 217a odst. 2 zní:
„(2) Opční listy podle odstavce 1 (dále jen „opční list“) vydané v zaknihované podobě
mohou znít na doručitele nebo na jméno. Opční list vydaný v listinné podobě může znít pouze
na jméno.“.“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§6
V § 200 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se za odstavec 19
doplňuje odstavec 20, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(20) Pro přeměnu akcií podle zvláštního zákona24) platí, že lhůta podle § 112 odstavce
1 činí 6 měsíců.
____________________
24) § 3 a 4 zákona č. .…/2010 Sb., o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých
souvisejících zákonů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
§7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část

A. Platný právní stav
Platná právní úprava cenných papírů v obchodním zákoníku rozlišuje jednak dvojí
podobu emise akcií, tj. akcie vydávané v listinné podobě nebo v zaknihované podobě, jednak
dvojí formu akcií z hlediska jejich vlastníka, tj. akcie znějící na majitele nebo akcie na
jméno (viz zejména § 155 – 156 obch. zák.). Akcie na majitele jsou vždy neomezeně
převoditelné a práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo
ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle
zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního
předpisu. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci
zaknihovaných cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
B. Důvody navrhované úpravy ve vztahu k platnému právnímu stavu
Důvody zrušení listinných akcií na majitele
Motivem předkládaného zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) je snaha zvýšit transparentnost akcionářské
struktury a zabránit zneužívání listinných akcií na majitele, nejen ve vztahu k veřejným
funkcionářům rozhodujícím o veřejných zakázkách, ale vůči všem, kdo by jejich anonymity
mohli zneužít. Zvážit zrušení listinných akcií na majitele bylo nejnověji obsaženo i mezi
opatřeními doporučenými Platformou pro transparentní veřejné zakázky, na nichž se v květnu
2010 shodli zástupci dvou desítek zainteresovaných organizací (politických stran, komor aj.).
Důvodem, proč se ruší pouze akcie na majitele v jejich listinné podobě, a nikoliv
kategorie akcií na majitele jako taková, je, že by šlo o nadbytečný a kontraproduktivní zásah
do práva cenných papírů, byť ani u zaknihovaných akcií na majitele nelze vyloučit jejich
zneužití. K tomuto řešení se navrhovatelé zákona rozhodli z těchto důvodů:
a) vývoj právní úpravy ve 2. polovině 20. století vedl ke stírání některých rozdílů
mezi akciemi na jméno a na majitele, pokud mají zaknihovanou podobu. Do
značné míry je tak smazán rozdíl mezi stupněm anonymity akcionáře ve vztahu
k akciové společnosti.1 Jinými slovy, anonymita vlastníka akcie na majitele
v zaknihované podobě je do značné míry prolomena. Podle § 92 zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) je centrální
evidence cenných papírů definována jako evidence všech zaknihovaných cenných
papírů vydaných v České republice. Zaknihované cenné papíry jsou vedeny na
majetkovém účtu, na němž se evidují údaje o osobě, pro kterou je účet veden,
investiční nástroje a práva s nimi spojená a údaje o osobě oprávněné tato práva
vykonávat. Majetkový účet je veden jako: a) účet vlastníka - pro osobu, která je
vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu, b) účet zákazníků 1

Černá, S.: Obchodní právo. 3, Akciová společnost. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2006, str. 138.
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ale které vlastníci investičních nástrojů tyto nástroje svěřili. Na účtu zákazníků
mohou být evidovány pouze ty investiční nástroje, s jejichž vlastníkem majitel
účtu uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů. Podle § 94 ZPKT pak
majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden. § 2 odst. 1
písm. j) ZPKT uvádí, že pro účely tohoto zákona se údaji o osobě rozumí u
právnických osob název, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob jméno a
příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa apod. V ČR bude důležité vytvořit
tlak na osoby, které vedou účet zákazníků podle § 94 odst. 1 písm. b) ZPKT, aby
zveřejnily, kdo je vlastníkem daného cenného papíru, neboť vzhledem
k ustanovení § 94 odst. 4 ZPKT tuto informaci k dispozici logicky mají. Jakékoliv
změny v osobě vlastníka je pak majitel účtu zákazníků povinen neprodleně zapsat
(viz § 96 ZPKT). Dále jsou zde relevantní ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen „TrVýn“), především § 7 ve spojení s § 2 podle kterého má
Centrální depozitář jako povinná osoba a jiné finanční instituce povinnost
identifikovat klienta u podezřelých obchodů. Povinnost identifikace se navíc pojí i
s obecně uznávanou zásadou „know your customer“ (poznej svého zákazníka)2,
což znamená povinnost fyzické identifikace a hloubkového prověření zákazníka a
sledování charakteru, objemu a dalších parametrů jím uskutečňovaných obchodů a
vyhodnocení stupně rizikovosti z hlediska praní peněz.
b) zaknihované cenné papíry zaznamenávají bouřlivý rozvoj, který souvisí
s rozmachem výpočetní techniky v souvislosti s hromadným vydáváním cenných
papírů ve velkých sériích v kombinaci s velkým množstvím jejich druhů.3 Využití
jejich zaknihované podoby pak vede k velkým úsporám. Obecný evropský trend
směřuje stále zřetelněji k dematerializaci.4
c) z legislativně-technického pohledu by bylo vhodnější zrušit pouze jednu
subkategorii, čímž by zásah do práva cenných papírů a ObchZ nebyl tak masivní a
technicky náročný. Relevantní je v tomto případě i otázka právní jistoty.
Stanovení obligatorní formy nebo podoby akcií jako jediné možné je již na některých místech
v českém právním řádu zakotveno. Jde např. o tato ustanovení:
a)
§ 20 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., zákon o bankách (dále jen „BankZ“),
b)
§ 60 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „ZKI“),
c)
§ 4 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o
změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „PenzZ“),
d)
§ 6 odst. 1, § 38, § 83 odst. 3, § 103 odst. 2 ZPKT.
Výše uvedené příklady ukazují, že český právní řád v některých případech konkrétně
omezuje vydávání akcie na majitele, stejně jako taxativně stanovuje jejich druhy, byť jde
pouze o selektivní výjimky v převážně veřejnoprávní regulatorice.
Srovnání zahraničních právních úprav
2

Srov. Např. doporučení CESR „A European Regime of Investor Protection – The Harmonisation of Conduct of
Business Rules“ na www.cesr-eu.org.
3
Viz Kotásek, J., Pokorná, J., Raban, P.: Kurs obchodního práva: právo cenných papírů. Praha: Beck, 2005, s.
24.
4
J. Pokorná in: Eliáš, K. a kol.: Kurs obchodního práva: obchodní závazky, cenné papíry. 2. vyd. Praha: Beck,
1999, str. 422.
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kritizována i v zahraničí. Existuje několik modelů úprav toto reflektujících. Předkládaný
zákon se inspiroval slovenským modelem, který bude plně funkční, pakliže Centrální
depozitář vznikne před účinnosti novely.5 Slovenský zákon o cenných papírech6 stanoví, že
akcie na majitele musí mít povinně podobu zaknihovaných cenných papírů i tehdy, nejsou-li
veřejně obchodovatelné. Naproti tomu maďarský model je založen na plošném zrušení akcií
na majitele s tím, že zaknihované akcie na jméno se zapisují do jmenovitě vedeného depotu
cenných papírů. Pokud bychom chtěli jít maďarskou cestou, bylo by nutné zřejmě vytvořit
nový registr na základě nového zákona, popř. v rámci již stávajících zákonů. Takové řešení je
možné, ale pro dané účely zbytečně komplikované. Plošné zrušení akcií na majitele je pak
zavedeno na Ukrajině i v Rusku. Ani tento razantní zákaz však v důsledku nevedl
k celkovému vyřešení problému, neboť mnoho společností s akciemi na jméno je vlastněno
v offshorových7 a dalších jurisdikcích, kde není dostatečně jasná vlastnická struktura a
majitelé nejsou známi. Mezi další možnosti, jak zneprůhlednit vlastnické vztahy patří i
založení trustu8. Polský model se pak zaměřuje na osoby, které vykonávají veřejné funkce
(např. ministři); obecně povoluje akcie na majitele, nicméně nabytí akcií je regulováno tak, že
veřejné osoby nesmějí během svého funkčního období vlastnit v obchodních společnostech
více než 10% akcií nebo obchodních podílů, které připadají na více než 10% základního
kapitálu. Při překročení určitých limitů musí být u akcií na majitele společností kótovaných na
burze ze strany majitelů těchto akcií učiněno tzv. hlášení o hlasovacím právu polské komisi
pro finanční dozor. Polský model ve své limitované podobě (ve srovnání s Maďarskem nebo
Slovenskem) omezuje zneužívání akcií na majitele ze strany veřejných funkcionářů.
Způsob řešení zrušení akcií na majitele v českém obchodním právu: přeměna listinných akcií
na majitele na zaknihované, resp. na listinné akcie na jméno
V zásadě existují dva způsoby jak nahradit listinné akcie na majitele, které jsou již
emitovány. Buď změnit jejich formu na listinné akcie na jméno, přičemž zákon nestanovuje
pravidla pro postup výměny.9 Tento postup tak zůstává zcela v dispozici valné hromady dané
společnosti. Druhým způsobem je změnit podobu z listinných akcií na majitele na
zaknihované, což je upraveno v ZPKT, pouze se tento způsob stane obligatorním ve vztahu ke
zrušení listinných akcií na majitele, pokud by k němu nedošlo dobrovolně během
přechodného období stanoveného v zákoně. Díky současné úpravě přeměny podoby akcií
v ZPKT, není třeba vymýšlet nové postupy, postačí modifikovat stávající.
Vycházíme-li z předpokladu, že budou zrušeny pouze akcie na majitele v listinné
podobě v rámci samostatného zákona, legislativně technické řešení by dále spočívalo ve
5

Srov. Široký, P.: Vyhlašme stop anonymitě in: Ekonom 7/2009, viz http://ekonom.ihned.cz/c1-37930020vyhlasme-stop-anonymite.
6
§ 10 odst. 3 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch).
7
Jde o společnost založenou v zemi, která při splnění určitých podmínek nebo na základě speciálního zákona
upouští od zdanění příjmu této společnosti a většinou také od požadavku na předkládání daňového přiznání a
auditu. Standardně je společnost vlastněna akcionáři a řízena ředitelem(-li). Pro zajištění ochrany identity
skutečného vlastníka se často používají jmenovaní (nominee) akcionáři a ředitelé. Osoba skutečného vlastníka
tak zůstává v utajení pro jakoukoli třetí osobu mimo společnost.
8
Trust je v anglosaských zemích forma sdružování majetku, který jedna nebo více osob svěřuje správcům
(trustees), aby s ním hospodařili ve prospěch původních majitelů (creators, trustors). Hlavní rozdíl například vůči
akciové společnosti tkví v tom, že správci trustu jsou před zákonem vlastníky tohoto majetku (ačkoliv jimi de
facto nejsou), kdežto v akciové společnosti zůstávají vlastníky akcionáři. Vztahy mezi účastníky a správci trustu
se řídí trustovým právem. Dále viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Trust.
9
Dále viz Štenglová, I.: Změna formy, druhu a podoby akcií in: Obchodní právo 7/1995, str. 20.
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vydány pouze v zaknihované podobě.“
Samotná realizace výměny akcií by se konala ve lhůtě stanovené zákonem v délce 12
měsíců (dále jen „zákonná lhůta“), během níž by valná hromada akciové společnosti, která
má listinné akcie na majitele, rozhodla o změně jejich formy nebo podoby. V dané přechodné
lhůtě by tak měla valná hromada každé akciové společnosti na výběr, zda chce zvolit změnu
formy nebo podoby listinných akcií na majitele. V případě, že by valná hromada rozhodla o
přeměně listinných akcií na majitele, pak k výměně těchto akcií musí dojít ve lhůtě 6-ti
měsíců od takového rozhodnutí. Toto opatření má za cíl zabránit neodůvodněným prodlevám
při výměně.
Pokud by v zákonné lhůtě nebyly vyměněny listinné akcie na majitele za akcie jiné
formy či podoby, ex lege by se pak všechny listinné akcie na majitele změnily režimem
předvídaným v § 112 ZPKT na zaknihované akcie na majitele, na což předkládaný zákon
přímo odkazuje. Rozhodnutí emitenta, jenž rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na
zaknihovaný dle § 112 odst. 1 ZPKT, je nahrazeno zákonným ustanovením novely.
Přeměna podoby akcií na majitele z listinných na zaknihované ex lege by pak zároveň
předcházela možným obtížím; např. z důvodů, že v některých společnostech by nebylo snadné
sehnat potřebnou kvalifikovanou většinu pro přeměnu formy akcií (viz § 186 odst. 2 ObchZ).
Sankce zneplatnění v případě, že vlastník dané akcie neodevzdal, tak představuje motivaci pro
vlastníky těchto akcií, aby je přihlásili. Využití takové sankce však má k dispozici i
představenstvo akciové společnosti podle § 214 ObchZ, kdy může nepředložené akcie určené
k výměně prohlásit za neplatné.
Výhody tohoto řešení:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

relativně úsporné legislativně-technické řešení
možnost vše realizovat v krátkém časovém horizontu
valná hromada akciové společnosti si bude moci zvolit způsob řešení
samotný postup přeměny podoby akcií je již zakotven v ZPKT
tento model má svůj ekvivalent na Slovensku
novela by již počítala se vznikem Centrálního depozitáře

V souvislosti s postupnou eliminací listinných akcií na majitele se navrhuje, aby žádné
z akcií na majitele nepožívaly výhody osvobození od daně z příjmů, a to ani při splnění
časového testu, tj. přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich
prodeji dobu 6 měsíců (§ 4 odst. 1 písm. w/ zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
C. Soulad s ústavními a dalšími předpisy:
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavní pořádkem i s ratifikovanými a vyhlášenými
mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy ČR. Případné zrušení listinných akcií na
majitele by sice představovalo zásah do majetkových práv jejich vlastníků, avšak veřejný
zájem na boji proti různým druhům trestné činnosti převažuje: dle výkladu Ústavního soudu
ČR (nález z 28. 3. 1996 č. 23, sv. 5 Sb. n. u.) je veřejným zájmem umožňujícím zásah do
vlastnických práv takový zájem, „…který by bylo možno označit za obecný či obecně
prospěšný zájem.“ Potírání hospodářské kriminality a praní špinavých peněz jistě takovým
obecně prospěšným zájmem je. Nejen příklad mnoha zemí, kde jsou listinné akcie na majitele
zakázány, ale také nedávné vyjádření Evropské centrální banky o postupném zákazu
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Předložený návrh je rovněž v souladu s komunitárním právem Evropské unie.
D. Předpokládaný dopad na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí:
Navrhovaná úprava nevyvolává nové požadavky na výdaje státního rozpočtu, ani na
rozpočty krajů a obcí.
Graf 1:

Zvláštní část
K části první:
K § 1:
Cílem navrhovaného zákona je zrušit listinné akcie na majitele a zároveň upravit i
postup při jejich výměně. Zákon nezakotvuje zvláštní způsob výměny listinných akcií na
majitele, pouze v některých částech modifikuje stávající způsob upravený v ZPKT.
K § 2:
Toto ustanovení zavádí legislativní zkratku pro účely předkládaného zákona, podle níž
se emitentem rozumí akciová společnost, která vydala listinné akcie na majitele.
K § 3:
Podle tohoto ustanovení má valná hromada emitenta ve své pravomoci rozhodnout o
přeměně listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno nebo na zaknihované akcie na
majitele. Lhůta pro takové rozhodnutí je 2 roky. Podle § 184 odstavec 3 ObchZ se valná
hromada musí konat nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami. Předkládaný zákon
tak umožňuje emitentovi rozhodnout o způsobu změny formy nebo podoby akcií v rámci
řádné valné hromady, čímž mu ušetří zbytečné náklady. Samotný postup při přeměně
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odkazuje. Důvodem této úpravy je snaha o úsporné legislativně-technické řešení a zároveň
tendence vyhnout se zbytečným duplicitám a zaváděním nových postupů místo institutů již
fungujících. V zájmu právní jistoty a ochrany práv nabytých v dobré víře předkládaný zákon
v mnoha ohledech jen navazuje na platnou právní úpravu a až na výjimky nezavádí žádná
mimořádná opatření. Emitent má dále povinnost rozhodnout tak, aby byly akcie vyměněny
nejpozději ve lhůtě 6-ti měsíců od takového rozhodnutí. Toto ustanovení má za cíl zabránit
zbytečným prodlevám a obcházení zákona, kdy by emitent sice ve lhůtě dvou let o přeměně
rozhodl, ale lhůta pro samotnou výměnu by mohla být neúměrně dlouhá. Zároveň je tato lhůta
zvolena tak, aby fakultativní fáze končila nejpozději ve stejný den jako fáze obligatorní
(vycházíme-li z předpokladu, že valná hromada emitenta, která rozhodne o přeměně akcií ve
smyslu § 3 předkládaného zákona se bude konat 31. prosince 2012). Tato ustanovení mají za
cíl v maximální možné míře harmonizovat rozhodnutí o přeměně a následnou výměnu tak,
aby nedošlo k právní nejistotě či zbytečným prodlevám.
Lhůta pro výměnu akcií začne běžet podle § 112 odst. 1 zákona o podnikání na
kapitálovém trhu dnem zveřejnění rozhodnutí emitenta o přeměně listinného cenného papíru
na zaknihovaný cenný papír v Obchodním věstníku, přičemž nedojde-li k dobrovolné
přeměně, uplatní se zákonná fikce, že dnem rozhodnutí emitenta je 1. leden 2013 (§ 4 odst. 1
návrhu).
Umožňuje se rovněž aplikace § 112 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
který umožňuje emitentovi vyhlásit dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných cenných
papírů, pokud je jejich vlastník v prodlení s jejich vrácením. Podle tohoto ustanovení také
platí, že po uplynutí této dodatečné lhůty emitent prohlásí neodevzdané cenné papíry za
neplatné, přičemž na tuto skutečnost musí emitent upozornit při vyhlašování dodatečné lhůty.
Zachována zůstává i možnost emitenta rozhodnout o přeměně zaknihovaného cenného
papíru na listinný podle § 113 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, samozřejmě pokud
nepůjde o přeměnu zaknihované akcie na listinnou akcii na majitele, která bude vyloučena.
K§4
V odstavci 1 tohoto ustanovení je zakotvena právní fikce, která odkazuje na § 112
odstavec 1 ZPKT. Cílem ustanovení je zabránit právní nejistotě např. v případě, že valná
hromada se sice bude konat, nicméně vzhledem k požadavkům § 186 odstavec 2 ObchZ na
kvalifikovanou většinu při profilovém hlasování vlastníků určité podoby nebo formy akcií se
může stát, že nedohodnou-li se na tom, jakým způsobem budou akcie přeměněny, emitent
nedostojí povinnostem podle § 3 překládaného zákona. Tím by mohlo dojít ke stejnému
problému jako na Slovensku, kde stovky akciových společností měly stále v oběhu de iure
neplatné akcie. Právní fikce tohoto ustanovení však ke dni 1. ledna 2013 ex lege mění
fakultativní mód výměny na obligatorní bez ohledu na to, zdali se valná hromada emitenta
nekonala v zákonné lhůtě, anebo se konala, ale akcionáři se nedohodli.
V odstavci 2 se pak stanovuje, že postup obligatorní přeměny podoby akcií se řídí § 112
ZPKT. Tímto ustanovením se pak navazuje na již zakotvené postupy v rámci platných
zákonů.
Odstavec 3 pak zakazuje valné hromadě emitenta rozhodnout o přeměně zaknihovaných
akcií na majitele nebo listinných akcií na jméno na listinnou akcii na majitele po dni účinnosti
předkládaného zákona. Toto ustanovení jednak brání spekulativním přeměnám, vnáší právní
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zákon tak nejen aktivně, ale i pasivně/negativně brání jejich dalším emisím.
K části druhé:
Příslušná ustanovení obchodního zákoníku se upravují v souladu se záměrem předlohy.
Především se stanoví, že listinná akcie může znít pouze na jméno, zatímco zaknihovaná akcie
může znít na jméno nebo na majitele. Cílem tohoto ustanovení je zakotvit jedinou možnou
podobu akcií na majitele. Vzhledem k předpokládané účinnosti zákona k 1. lednu 2011 se má
rovněž zabránit účelovým emisím listinných akcií na majitele po tomto datu v rámci
fakultativní fáze mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2012.
K části třetí:
Do § 200 ZPKT „Ustanovení přechodná a závěrečná“ se doplňuje nový odstavec 20,
který dále upravuje lhůtu pro přeměnu akcií podle zvláštního zákona, kterým je předkládaný
zákon. Lhůta podle tohoto ustanovení činí 6 měsíců. Exaktní stanovení této lhůty, která je
nastavena na maximální možnou délku vzhledem k přípustnému časovému rozmezí v § 112
odstavec 1 pak má zabránit svévoli emitenta, aby stanovil neodůvodněně krátkou nebo naopak
dlouhou lhůtu pro odevzdání listinných akcií na majitele.
K části čtvrté:
Účinnost je stanovena s ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu.
V Praze dne 8. července 2010
Jeroným Tejc, v. r.
Bohuslav Sobotka, v. r.
Vlasta Bohdalová, v. r.
Václav Klučka, v. r.
Jaroslav Krákora, v. r.
Pavel Holík, v. r.
Richard Dolejš, v. r.
Václav Zemek, v. r.
Pavel Ploc, v. r.
Hana Orgoníková, v. r.
Ladislav Šincl, v. r.
Dana Váhalová, v. r.
Petr Jalowiczor, v. r.
Alfréd Michalík, v. r.
Adam Rykala, v. r.
Ladislav Velebný, v. r.
Jiří Šlégr, v. r.
Pavel Antonín, v. r.
Karel Černý, v. r.
František Bublan, v. r.
Jan Babor, v. r.
Vítězslav Jandák, v. r.

Jan Látka,v . r.
Josef Tancoš, v. r.
Václav Votava, v. r.
Zdeněk Škromach, v. r.
Ivan Ohlídal, v. r.
Jiří Petrů, v. r.
Roman Sklenák, v. r.
Petr Hulinský, v. r.
Jaroslav Vandas, v. r.
Antonín Seďa, v. r.
František Novosad, v. r.
Ladislav Skopal, v. r.
Jan Chvojka, v. r.
Václav Neubauer, v. r.
Miroslav Váňa, v. r.
Roman Váňa, v. r.
Jiří Zemánek, v. r.
Jiří Krátký, v. r.
Lubomír Zaorálek, v. r.
Josef Smýkal, v. r.
Jaroslav Foldyna, v. r.
Cyril Zapletal, v. r.
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Josef Novotný, v. r.

Úplné znění příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (vyznačené změny jsou zvýrazněny tučně a podtrženě):
§ 156
Forma akcie
(1) Akcie může znít na jméno nebo na majitele.
(1) Listinná akcie může znít pouze na jméno. Zaknihovaná akcie může znít na
jméno nebo na majitele.
(2) Jestliže společnost vydala akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v němž se
zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo
právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné
označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na
jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou
vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od
doručení žádosti. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam
akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního
právního předpisu.
(3) Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat
osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li tento zákon jinak, ledaže se prokáže, že
zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů
skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však
vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat
prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na
valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
(4) Stanovy mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno.
Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o
převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře. Osoba, která takto
převedla akcie na jméno, odpovídá za škodu, která z toho důvodu vznikla. Je-li převod akcií
na jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií nemůže nabýt
účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas, nestanoví-li smlouva jinou lhůtu. Nenabude-li
smlouva účinnosti do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy
odstoupit. Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcie na jméno souhlasem některého
orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je tento orgán
povinen udělit k převodu souhlas, popřípadě v jakých případech je povinen udělení souhlasu
odmítnout. Jestliže tento orgán odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech,
kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost
akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže příslušný orgán
společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.
Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři
doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Pro postup při uzavírání
smlouvy o koupi akcií platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6.
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souhlas tohoto orgánu též k zastavení těchto akcií. Smlouva o zastavení akcií na jméno
nemůže nabýt účinnosti dříve, než příslušný orgán společnosti udělí souhlas k jejich
zastavení. Jestliže příslušný orgán společnosti o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od
doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. K prodeji zastavených akcií na
jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.
(6) Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede
firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se
akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující
směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v
osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě
akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
(7) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na
majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby,
která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro
něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Předložení akcie nebo prohlášení podle
věty druhé může být nahrazeno identifikací akcie podle § 184 odst. 2. V prohlášení musí být
uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení
vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do
uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do
uplatnění tohoto práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba
vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu.
(8) Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního předpisu.
(9) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí
dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného
zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení
občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
(10) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li
tento zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení odstavce 9 obdobně. Pokud se
dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s
akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.
§ 156b
Rozhodný den
(1) V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo
spojené s cennými papíry uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna
vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (dále jen "rozhodný den"), a to i
v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže společnost vydala
akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato
práva k rozhodnému dni, je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni
zapsána v seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence podle § 156 odst. 2,
osoba zapsaná v této evidenci.
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listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.
§ 178
Podíly na zisku společnosti
(1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada
podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Nevyplývá-li z ustanovení stanov
týkajících se prioritních akcií něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty
jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na
podíly na zisku.
(2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, jeli vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku
rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o
a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení
základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné
účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a
b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí
společnost použít k plnění akcionářům.
(3) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit
valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
(4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou se zaměstnanci společnosti ve
shodě se stanovami podílet na rozdělení zisku. Stanovy mohou určit, že tento podíl ze zisku
lze použít pouze k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci
společnosti podle § 158, nebo kupních cen akcií společnosti zaměstnanci, a to formou
započtení.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně i na rozdělení zisku na tantiému a na
určení podílu zaměstnanců na zisku. Ustanovení odstavce 8 se použije přiměřeně.
(6) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je
hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl
do rezervního fondu podle § 217 odst. 2 a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o
nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle
svého volného uvážení.
(7) Nestanoví-li stanovy nebo rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda a
tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení
zisku.
(8) Neurčí-li stanovy nebo usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak,
je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře
vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy, pokud vydala akcie na jméno, nebo
na adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k
rozhodnému dni, pokud vydala zaknihované akcie na majitele. Pokud společnost vydala
listinné akcie na majitele, určí místo výplaty dividendy stanovy nebo rozhodnutí valné
hromady, pokud nebylo dohodnuto něco jiného. Nebylo-li místo výplaty určeno, vyplatí
společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti.
(9) Jsou-li akcie společnosti vydány na majitele a nebyly-li přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, je představenstvo povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob
její výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady, neurčí-li stanovy něco jiného. Jestliže společnost vydala akcie na jméno a
stanovy neurčují den splatnosti dividendy, je představenstvo povinno zaslat akcionářům
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která o výplatě dividendy rozhodla, nezasílá-li společnost dividendu na své náklady a
nebezpečí.
(10) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné
hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Stanovy mohou určit, že rozhodný den pro
uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která
rozhodne o výplatě dividendy.
(11) Valná hromada může rozhodnout, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na
dividendu je jiný určený den, který nesmí předcházet dnu konání valné hromady, která
rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy.
(12) Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 156a ode dne, kdy
valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Jestliže však byly nebo mají být vydány
kupóny, je právo na dividendu spojené s kupónem převoditelné pouze spolu s kupónem.
Kupóny lze vydat i před rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku za účetní období, k
němuž se kupón vztahuje.
§ 204b
Poukázka na akcie
(1) Jestliže při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž
převoditelnost není omezena, upisovatel zcela splatil emisní kurs akcie, může společnost před
zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydat poukázky na akcie,
rozhodla-li o tom valná hromada. Poukázky na akcie lze vydat i pouze k některým upsaným
akciím, rozhodne-li tak valná hromada a nebude-li to v rozporu s § 155 odst. 7 větou druhou.
(2) Poukázka na akcie je cenný papír na doručitele nebo na jméno, se kterým jsou
spojena veškerá práva upisovatele. S jednou poukázkou na akcie jsou spojena práva
vyplývající z upsání jedné akcie, nerozhodne-li valná hromada u listinných poukázek na
akcie, že s jednou poukázkou na akcie mohou být spojena práva vyplývající z upsání více
akcií.
(3) Poukázky na akcie mají stejnou podobu jako akcie, které za ně mají být vyměněny,
nerozhodne-li valná hromada o vydání listinných poukázek na akcie i v případě zaknihované
podoby upisovaných akcií. Listinné poukázky na akcie mohou znít pouze na jméno.
(4) Při výměně zaknihovaných poukázek na akcie za zaknihované akcie postupuje
představenstvo přiměřeně podle § 209 odst. 6. Při výměně listinných poukázek na akcie za
listinné akcie postupuje představenstvo přiměřeně podle § 209 odst. 4 věty první a § 214. Při
výměně listinných poukázek na akcie za zaknihované akcie se postupuje obdobně jako při
změně podoby listinného cenného papíru na zaknihovaný podle zvláštního právního předpisu.
Mají-li být poukázky na akcie vyměněny za akcie na jméno, vyzve představenstvo vlastníky
poukázek na akcie, jejichž totožnost nebo adresa mu není známa, k výměně za akcie na jméno
oznámením alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách.
(5) Jestliže došlo k neplatnému nebo neúčinnému upsání akcií, k nimž byly vydány
poukázky na akcie, náleží právo podle § 167 odst. 2 vlastníku poukázky na akcie.
Představenstvo vyzve vlastníky těchto poukázek na akcie k uplatnění jejich práva podle § 167
odst. 2 způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to bez
zbytečného odkladu poté, kdy se dozví o skutečnosti, z níž neplatnost nebo neúčinnost upsání
akcií vyplývá. Jestliže měly být poukázky na akcie vyměněny za akcie na jméno, vyzve

- 16 představenstvo vlastníky poukázek na akcie, jejichž totožnost nebo adresa mu není známa, k
uplatnění jejich práva podle § 167 odst. 2 oznámením uveřejněným alespoň v jednom
celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách.
(6) V poukázce na akcie musí být uvedeno
a) označení, že se jedná o poukázku na akcie,
b) firma a sídlo společnosti,
c) druh, jmenovitá hodnota, forma, podoba a počet akcií, které lze na jejím základě nabýt,
d) částka, kterou upisovatel splatil, a datum, kdy bylo splaceno.
(7) Poukázka vydaná v listinné podobě musí obsahovat i datum emise a podpis nebo
podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti ke dni emise poukázky
na akcie.
(8) Pro nabytí vlastních poukázek na akcie společností včetně s tím spojených závazků
platí přiměřeně ustanovení § 161a až 161f.
(9) Na poukázku na akcie se nevztahuje obecná úprava poukázky na cenné papíry v
občanském zákoníku.
§ 217a
Opční listy
(1) Akciová společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního práva podle §
160 odst. 1 a 6 a podle § 204a cenné papíry označené jako opční listy.
(2) Opční listy podle odstavce 1 (dále jen „opční list“) lze vydávat pouze jako cenné
papíry na doručitele. Opční list může být vydán buď v listinné, nebo zaknihované podobě.
(2) Opční listy podle odstavce 1 (dále jen „opční list“) vydané v zaknihované
podobě mohou znít na doručitele nebo na jméno. Opční list vydaný v listinné podobě
může znít pouze na jméno.
(3) V opčním listu musí být uvedeno:
a) firma a sídlo společnosti,
b) kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných anebo
prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat,
c) doba a místo pro uplatnění přednostního práva,
d) emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob
jeho určení,
e) údaj o tom, že zní na doručitele.
(4) Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise, podpis nebo
podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti a číselné označení
akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán.
(5) Pokud společnost vydala opční listy v zaknihované podobě, je rozhodným dnem (§
156b) pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.
(6) Pokud vydala společnost opční listy v zaknihované podobě, podá osobě, která vede
evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k vydání cenných papírů, bylo-li přednostní
právo včas uplatněno a bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto
cenných papírů, a současně podá příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž bylo přednostní

- 17 právo uplatněno. Po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva podá společnost příkaz
ke zrušení opčních listů, z nichž nebylo přednostní právo uplatněno.
Úplné znění příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu (vyznačené změny jsou zvýrazněny tučně a podtrženě):
§ 200
(1) Povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry podle zákona č.
591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb.,
zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998
Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č.
239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., (dále jen
„dosavadní zákon“) se považuje za povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle
tohoto zákona, v rozsahu investičních služeb uvedených v povolení.
(2) Garanční fond obchodníků s cennými papíry podle dosavadního zákona je
Garančním fondem podle tohoto zákona; nároky na výplatu náhrady z Garančního fondu
podle dosavadního zákona zůstávají zachovány. Průměrné hodnoty majetku zákazníků podle
§ 129 se začínají počítat od 1. července 2004.
(3) Povolení ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry podle
dosavadního zákona je povolením k poskytování investičních služeb prostřednictvím
organizační složky podle tohoto zákona.
(4) Povolení k činnosti makléře podle dosavadního zákona je povolením k výkonu
činnosti makléře podle tohoto zákona, v rozsahu odborné specializace makléře uvedené v
povolení.
(5) Povolení k organizování mimoburzovního trhu podle dosavadního zákona je
povolením k organizování mimoburzovního trhu podle tohoto zákona, v rozsahu uvedeném v
povolení.
(6) Povolení ke vzniku burzy podle dosavadního zákona je povolením k činnosti burzy
podle tohoto zákona, v rozsahu uvedeném v povolení.
(7) Povolení k vypořádání obchodů s investičními nástroji podle dosavadního zákona
je povolením k provozování vypořádacího systému podle tohoto zákona, v rozsahu uvedeném
v povolení.
(8) Registrace podle § 45a dosavadního zákona je registrací investičního
zprostředkovatele podle tohoto zákona.
(9) Povolení k tisku listinných cenných papírů podle dosavadního zákona je
povolením k tisku listinných cenných papírů podle tohoto zákona.
(10) Dnem následujícím po dni, kdy centrální depozitář převezme evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů podle dosavadního
zákona, zaniká povolení k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož i výkonu
ostatních jeho činností podle dosavadního zákona.
(11) Souhlas s volbou nebo jmenováním člena představenstva obchodníka s cennými
papíry podle dosavadního zákona je souhlasem s výkonem funkce vedoucí osoby obchodníka
s cennými papíry podle tohoto zákona.
(12) Vedoucí osoba, které tento zákon nově zakládá povinnost mít k výkonu funkce
předchozí souhlas Komise, požádá Komisi o souhlas do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto
zákona; jestliže o souhlas v této lhůtě nepožádá nebo jestliže Komise souhlas neudělí,
oprávnění k výkonu funkce zaniká.

- 18 (13) Souhlas s nabytím účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle dosavadního
zákona je souhlasem s nabytím účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle tohoto zákona.
(14) Schválení dražebního řádu obchodníka s cennými papíry podle dosavadního
zákona je schválením dražebního řádu podle tohoto zákona.
(15) Prospekt cenného papíru schválený podle dosavadního zákona je prospektem
cenného papíru schváleným podle tohoto zákona.
(16) Užší prospekt cenného papíru schválený podle dosavadního zákona je prospektem
cenného papíru schváleným podle tohoto zákona.
(17) Nucená správa zavedená podle dosavadního zákona, která nebyla do nabytí
účinnosti tohoto zákona ukončena, je nucenou správou podle tohoto zákona.
(18) Povolení k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní
závěrky podle dosavadního zákona je povolením k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo
pouze konsolidované účetní závěrky podle tohoto zákona.
(19) Registrované cenné papíry podle dosavadního zákona jsou kótovanými cennými
papíry podle tohoto zákona.
(20) Pro přeměnu akcií podle zvláštního zákona24) platí, že lhůta podle § 112
odstavce 1 činí 6 měsíců.
_________________
24) § 3 a 4 zákona č. .…/2010 Sb., o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých
souvisejících zákonů.

