
Komise pro cenné papíry

                   V Praze 
14.1.1999

Věc: Snížení základního jmění investiční společnosti, kterému předchází nabytí podílu 
na hlasovacích právech investiční společnosti vyšší než 10% (§ 161b odst. 1 písm. 
a) ObchZ ve vazbě na § 24b odst. 1 ZISIF )

V praxi se vyskytly nejasnosti, zda investiční společnost, která se rozhodla snížit základní 
jmění v souladu s ustanovením § 161b odst. 1 písm. a) a odst. 4 ObchZ a v důsledku převodu 
akcií v rámci společností tvořících jednu skupinu a spadajících pod definici vztahu ovládaná a 
ovládající osoba ve smyslu ustanovení § 66a ObchZ a která získá ve smyslu ustanovení § 24b 
odst. 1 ZISIF podíl na svých hlasovacích právech vyšší než 10%, musí za dané situace 
požádat Komisi pro cenné papíry o předchozí souhlas ve smyslu ustanovení §24b odst.1 
ZISIF.

Pokud společnost získá své akcie ve smyslu ustanovení § 161b odst. 1, nejsou tyto 
případy u listinné akcie nabytím akcií v pravém smyslu, ale jen nabytím substrátu, ve kterém 
je akcie zhmotněna. Akciová společnost nezískává nabytím těchto akcií práva z nich 
vyplývající a nemůže práva s nimi spojená (tedy i právo na hlasování) vykonávat (§ 161d 
ObchZ).

Při snížení základního jmění však akcionář skutečně přestává být majitelem stažené akcie, 
majitelem se stává společnost, a to až do doby, kdy akcie budou zničeny.

Tato skutečnost však nic nemění na záměru zákonodárce., který v ustanovení § 24b odst. 
1 ZISIF stanovil povinnost osoby, která získá větší než 10% podíl na hlasovacích právech 
nebo na základním jmění investiční společnosti, zažádat o předchozí souhlas Komisi pro 
cenné papíry. 

Důvodová zpráva k novele zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 
124/1998 Sb. k § 24b uvádí:
“V zájmu posílení transparentnosti vazeb investičních společností a investičních fondů s 
jinými subjekty se zavádí povinnost oznamovat získání většího než 10 %ního podílu na 
hlasovacích právech nebo na základním jmění. Možnost získat tento významný podíl na 
investiční společnosti nebo investičním fondu jednou osobou, nebo osobami vzájemně 
ekonomicky propojenými je vázána na souhlas Komise. Komise bude oprávněna souhlas 
odmítnout, jestliže by udělení souhlasu nebylo v souladu s požadavky důvěryhodnosti 
finančního trhu. Toto ustanovení je analogií používaného ustanovení ve směrnicích EU. 
Umožňuje omezit nežádoucí využívání prostředků získaných v rámci kolektivního investování 
individuálními subjekty.”

Komise bude v souladu s důvodovou zprávou vykládat ustanovení § 24b ZISIF 
extenzívně, tudíž že povinnost požádat o předchozí souhlas Komise pro cenné papíry má 
každá osoba, která hodlá získat větší než 10% podíl na hlasovacích právech nebo na 
základním jmění, tedy i osoba, která v našem případě nabývá tento podíl jen za účelem 
snížení základního jmění.




