
Komise pro cenné papíry

                                                                   
V Praze dne 14.1.1999

Věc: Změna ISIN z důvodu zavedení omezené převoditelnosti

Dle tohoto stanoviska se bude postupovat v budoucnosti, k jeho uplatňování je totiž 
třeba, aby byli vytvořeny předpoklady pro jeho aplikaci, kterými budou v povolení dle § 72 

ZCP stanovené podmínky veřejné obchodovatelnosti akcií, které v dosavadních povoleních 
nebyly uváděny. Z tohoto důvodu nelze tímto způsobem, postupovat v případě, kdy se bude 
posuzovat veřejná obchodovatelnost u akcií, ke kterým bylo vydáno povolení v minulosti a to 
bez stanovení těchto podmínek. 

V případě omezení převoditelnosti akcií a následné změny ISIN je třeba vycházet z 
toho, že jde o významnou změnu skutečností, vedoucích k vydání povolení k veřejné 
obchodovatelnosti, a s tím souvisejícím přidělením ISIN. Veřejná obchodovatelnost je 
v souladu s § 72 ZCP povolována Komisí na žádost emitenta, jejíž součástí je i prospekt 
cenného papíru. 

Dle § 74 odst. 1 písm. d) bod 8 ZCP je součástí prospektu cenného papíru i údaj o 
omezení převoditelnosti cenného papíru. 

Z teorie správního práva plyne, že povolením, coby výrazem specifické veřejnoprávní 
modifikace obecně přiznané míry práv a svobod, je možno stanovit meze povolované 
činnosti. V případě povolování veřejné obchodovatelnosti budou tímto stanovením mezí 
schválené podmínky veřejné obchodovatelnosti, které v tomto povolení stanoví Komise.
Opatření k nápravě a pokuty lze v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 ZCP uložit “za 
nedostatky v činnosti osob uvedených v § 82 odst. 1 spočívající v porušení podmínek 
stanovených v povolení uděleném podle tohoto zákona nebo porušení právních předpisů a 
opatření podle § 83 odst. 1 písm. b)”. 

Komise bude v případě rozporu mezi skutečným stavem a schválenými 
podmínkami veřejné obchodovatelnosti  akcií postupovat dle § 86 odst. 1 písm. a) ZCP 
tj. pozastaví, popřípadě zakáže obchodování s předmětným cenným papírem, zároveň 
může uložit jako opatření k nápravě povinnost uvézt skutečný stav do souladu se 
schválenými podmínkami veřejné obchodovatelnosti  akcií. 

Tuto povinnost lze splnit například podáním návrhu na zrušení veřejné 
obchodovatelnosti akcií nebo rozhodnutím valné hromady, které revokuje předchozí 
rozhodnutí, na základě kterého se skutečný stav akcie dostal do rozporu se schválenými 
podmínkami veřejné obhodovatelnosti. 

Hodlá-li společnost mít i nadále veřejně obchodovatelné akcie, může podat novou 
žádost o povolení veřejné obchodovatelnosti akcií dle § 72 ZCP.




