Komise pro cenné papíry
V Praze 14.1.1999
Věc: Oznamovací povinnost ( § 183d OBZ )
Oznamovací povinnost má osoba, nebo osoby jednající ve shodě, které získaly podíl
na hlasovacích právech společnosti, která má veřejně obchodovatelné akcie, v rozsahu jedné
desetiny nebo více všech hlasovacích práv společnosti spojených s akciemi společnosti.
Oznámení musí být učiněno písemně společnosti a Středisku cenných papírů, které ji uveřejní
podle zvláštního zákona.
Jestliže osoba nebo osoby, které toto oznámení učinily, zvýší poté svůj podíl na
hlasovacích právech o jednu dvacetinu nebo více všech hlasovacích práv nebo sníží svůj podíl
o jednu dvacetinu či více všech hlasovacích práv, jsou povinny každou tuto změnu oznámit
Středisku cenných papírů a společnosti. Jestliže podíl poklesl pod jednu desetinu všech
hlasovacích práv po posledním oznámení, další oznámení se nevyžaduje, ledaže je tento podíl
opět překročen. Oznámení musí být učiněno do tří dnů poté co získaly příslušný podíl na
hlasovacích právech nebo se o jeho získání dozvěděly či dozvědět mohly.
Osoba, nebo skupina osob, které jsou v prodlení s plněním oznamovací povinnosti,
nesmí získat další akcie této společnosti, dokud není toto oznámení odesláno Středisku
cenných papírů. Sankcí za porušení této povinnosti je zákaz vykonávat po dobu prodlení
práva s těmito akciemi spojená. Hlasovací práva, jichž se prodlení s plněním oznamovací
povinnosti týká, nesmějí být vykonávána, dokud nebylo oznámení učiněno, a dále po dobu
jednoho roku od porušení oznamovací povinnosti, ledaže valná hromada vyhoví žádosti o
zrušení zákazu hlasování. Při hlasování o dané žádosti se samozřejmě nepočítají hlasy spojené
s akciemi nabytými v rozporu s uvedeným ustanovením OBZ.
Oznamovací povinnost nemá akcionář, který je ovládanou osobou, pokud ovládající
osoba splní jeho oznamovací povinnost při plnění své oznamovací povinnosti a dále majitel
zaknihovaných akcií, pokud jeho podíl na hlasovacích právech je určen pouze počtem jeho
akcií.
Pro výpočet podílu na hlasovacích právech se nepoužije ustanovení § 183b odst. 1 o
vyloučení prioritních akcií, které dočasně nabyly hlasovací právo, z akcií započítávaných do
základu pro výpočet podílu na hlasovacích právech.
Smlouva uzavřená v rozporu s § 183d odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. smlouva,
kterou získala osoba nebo osoby, které jsou v prodlení se splněním oznamovací
povinnosti, další akcie společnosti, je platná, s tím, že sankcí za porušení tohoto
ustanovení je zákaz výkonu hlasovacích práv spojených s takto nabytými akciemi do
učinění oznámení a dále po dobu jednoho roku od porušení oznamovací povinnosti,
ledaže valná hromada vyhoví žádosti o zrušení zákazu hlasování. Oznamovací povinnost
je splněna odesláním oznámení.

Jestliže akcionář poté převede veškeré akcie, nabyté v rozporu s výše uvedenými
ustanoveními Obchodního zákoníku, na jiný subjekt, zákaz výkonu hlasovacích práv
spojený s těmito akciemi zaniká. Novému akcionáři vzniká znovu oznamovací povinnost
samostatně, splní-li další podmínky zákonem stanovené.

