
Komise pro cenné papíry

         V Praze 11.1.1999

Věc:  Investiční fondy transformované na holdingy před 1. červencem 1996, a zapsané 
do obchodního rejstříku po 1. červenci 1996 a veřejná obchodovatelnost jejich akcií

Dle § 7 odst. 6 ZISIF jsou akcie investičního fondu veřejně obchodovatelné. Lze tedy 
tvrdit, že k veřejné obchodovatelnosti již není potřeba povolení Komise dle § 72 ZCP (tímto 
není dotčena povinnost získat povolení dle § 72 ZCP v případě hromadného vydávání akcií 
investičního fondu na základě veřejné nabídky jak je stanoveno v § 77 odst. 2 ZCP).  Jiná 
však byla situace přede dnem 1.7.1996, kdy nabylo účinnosti předmětné ustanovení. Před 
tímto datem mohly být akcie investičního fondu (společnosti) obchodovatelné jen na základě 
povolení vydaného dle § 72 ZCP.  Na akcie investičního fondu se tudíž pohlíželo stejně jako 
na akcie jakékoliv jiné akciové společnosti. Nabytím účinnosti novely došlo k situaci, kdy 
předmětné akcie byly obchodovatelné navíc i ze zákona. Účinky povolení vydaného dříve dle 
§ 72 ZCP však tímto nebyly nikterak dotčeny, neboť z hlediska tohoto povolení měla 
skutečnost, že se jednalo o investiční fond význam jen ve vztahu k udělení ISIN (označení 
předmětu podnikání). Změna předmětu podnikání vstupuje v platnost zápisem do obchodního
rejstříku. K tomuto zápisu došlo po vstupu novely v platnost. Ke dni zápisu tedy nezanikla 
transformovanému fondu veřejná obchodovatelnost akcií. Povolení k veřejné 
obchodovatelnosti akcií vydané dle § 72 ZCP nebylo nikterak dotčeno a akcie předmětné 
společnosti nadále zůstaly obchodovatelné na základě tohoto již dříve vydaného povolení.
Změna předmětu podnikání investičních fondů samozřejmě vyžaduje, aby transformované 
investiční fondy požádaly o přidělení nového ISIN. Podle § 76 odst. 1 ZCP je ISIN náležitostí 
veřejně obchodovatelného cenného papíru, a tudíž za řádnou a včasnou žádost o jeho 
přidělení zodpovídá emitent takového cenného papíru.

U investičních fondů, které neměly veřejně obchodovatelné akcie na základě 
povolení vydaného dle § 72 ZCP, a jejichž akcie tedy do účinnosti novely ZISIF  č. 
151/1996 Sb. nebyly veřejně obchodovatelné, došlo přeměnou na jiný podnikatelský 
subjekt dle § 35i tehdejšího znění ZISIF došlo i k zániku veřejné obchodovatelnosti 
jejich akcií. 




