
Přeměna listinné akcie na zaknihovanou akcii a uzavření smlouvy s CDCP (Centrálním 
depozitářem cenných papírů)

Tento dokument obsahuje základní přehled kroků emitenta, který rozhodl o přeměně akcie z 
listinné na zaknihovanou. Proces přeměny je upraven ustanovením § 529 až 535 Občanského 
zákoníku (dále jen OZ), která převážně převzal zrušenou úpravu zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu - výjimku tvoří zejména úprava důsledků nesdělení čísla majetkového 
účtu. 

Postup přeměny:

Valná hromada společnosti přijme rozhodnutí o přeměně podoby formou změny stanov (§ 
421 odst. 2 písm. a) a 434 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), tj. 
vyžaduje se souhlas dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů a notářský zápis osvědčující 
změnu stanov (§ 416 ZOK). 

1) Představenstvo rozhodnutí o přeměně uveřejní na svých internetových stránkách; v 
případě akcií na jméno, pošle dále oznámení na adresu akcionáře v seznamu 
akcionářů. V rozhodnutí emitent stanoví lhůtu, ve které je akcionář povinen akcii 
odevzdat emitentovi (v rozmezí 2 až 6 měsíců od data uveřejnění). Zároveň 
z praktického pohledu uvede, jakým způsobem mají být akcie odevzdávány, a vyzve 
akcionáře, aby si zřídili majetkové účty v centrální evidenci cenných papírů 
prostřednictvím účastníků CDCP (bank a obchodníků s cennými papíry; (seznam 
účastníků na www.cdcp.cz).

2) Pokud nejsou ve stanovené lhůtě odevzdány akcie emitentovi, emitent stanoví 
dodatečnou lhůtu pro odevzdání a upozorní, že po uplynutí této lhůty prohlásí 
neodevzdané akcie za neplatné – délka této lhůty zákonem stanovena není. Pokud je 
akcie emitentovi sice odevzdána, ale akcionář nesdělí emitentovi číslo majetkového 
účtu, je emitent povinen stanovit mu dodatečnou lhůtu s nejkratším trváním 2 měsíce – 
jedná se o subjektivní lhůtu pro každého akcionáře. Pokud při odevzdání akcie nesdělí 
akcionář číslo majetkového účtu, emitent nemůže postupovat jinak než nakládat s nimi 
jako s neodevzdanými.

3) Zvláštní postup platí pro odevzdání zastavených akcií. Při odevzdání zastavených 
akcií musí zástavní věřitel / majitel sdělit emitentovi číslo zástavní smlouvy. Číslo 
zástavní smlouvy obdrží zástavní věřitel / majitel u účastníka CDCP, u kterého má 
otevřen majetkový účet, resp, kde je uveden jako zástavní věřitel. Účastník CDCP 
založí evidenční údaje k zástavě v CDCP. Na základě založení evidenčních údajů 
k zástavě, obdrží účastník CDCP číslo zástavní smlouvy, které sdělí zástavnímu 
věřiteli / majiteli. Toto číslo uvede zástavní věřitel / majitel emitentovi při 
odevzdávání listinných akcií.

4) Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z VH, kde je uvedeno, 
že VH rozhodla o přeměně na zaknihované akcie nebo na základě zápisu 
o této skutečnosti do obchodního rejstříku. Pro uzavření smlouvy v CDCP je nutné:

 Požádat o přidělení kódu pro identifikaci cenného papíru –  ISIN 
 Uzavřít Smlouvu o vedení evidence emise a Dodatek k registraci nové emise 
 Majetkové účty vlastníků (majitelů akcií) pro zápis cenných papírů musí být vedeny 

některým z účastníků CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry).  
 Zápisy na účty vlastníků podává emitent elektronicky prostřednictvím systému ISB, 

nebo v případě úpisu na jeden účet lze provést zápis i na základě listinných příkazů. 

http://www.cdcp.cz/
http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_emitenti/formulare/CDCP_isin_FORM.pdf
http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_emitenti/smlouvy/CDCP_smlouva_vedeni_evidence_cp.pdf
http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_emitenti/smlouvy/CDCP_dodatek_zapis_nove_emise.pdf
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku


o Přístup do systému ISB získá emitent vyplněním Žádost o registraci v ISB, 
profil Emitent 

o Před vyplněním Žádosti o registraci v ISB  je třeba požádat  o komerční 
certifikát (nejedná se o certifikát, který je určen k el. podpisu) u některé 
z těchto certifikačních autorit:  I.CA, Česká pošta-PostSignum, e- Identity.

o Při vyplňování formuláře Žádost o registraci v ISB emitent zaškrtne pole 
„nastavit právo prvotního úpisu“ a uvede sériové číslo svého komerčního 
certifikátu.

 Pro elektronický zápis na účty vlastníku pak emitent obdrží na uvedenou emailovou 
adresu příručku s detailním postupem.

5) Neodevzdané akcie prohlásí emitent za neplatné a dá příkaz centrálnímu depozitáři 
k zaevidování na zvláštní technický účet, jehož majitelem je emitent, přičemž skuteční 
vlastníci akcií jsou neznámí nebo si nezřídili účet; tím dojde k jejich přeměně. Emitent 
prodá (s náležitou péčí) zaknihované akcie ze svého technického účtu. Výtěžek 
prodeje po odečtení nákladů vyplatí emitent osobě, která mu listinnou akcii (nebo 
např. rozhodnutí o umoření) v budoucnu předloží. 

6) K zaknihování emise dochází vydáním (připsáním) akcií (všech odevzdaných 
listinných akcií) na účty nabyvatelů – vlastníků akcií a připsáním na tzv. technický 
účet emitenta v případě, že listinné akcie nebyly odevzdané v dodatečné lhůtě a byly 
prohlášeny za neplatné. Toto datum emise je datum uvedené v Dodatku k registraci 
nové emise v bodě 5.1

V  případě, že emitent obdrží všechny listinné cenné papíry, může stanovit 
(v případě, že toto odsouhlasí CDCP) dřívější datum emise, než po uplynutí stanovené 
dvouměsíční lhůty. Připsáním akcií na účty vlastníků a případně na tzv. technický účet 
emitenta (listinné akcie neodevzdané v dodatečné lhůtě, které byly prohlášeny za 
neplatné) splnil emitent podmínku zaknihování emise. 

http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_emitenti/formulare/CDCP_zadost_registrace_ISB_emitent_administrator_FORM.pdf

