
Komise pro cenné papíry

V Praze dne 18.9.1998

Věc: Získání podílu na veřejně obchodovatelných akciích (§ 183b Obchodního 

zákoníku)

Dle § 183b OBZ mají akcionáři, kteří získají určitý podíl na veřejně obchodovatelných 
akciích povinnost  odkupu akcií od minoritních akcionářů, kteří o to požádají a to ve lhůtě 
šedesáti dnů ode dne následujícího po dni, kdy k dosažení stanoveného podílu na hlasovacích 
právech došlo. 

V ustanovení jsou stanoveny celkem tři výše podílů, při jejichž překročení je třeba 
podat veřejný návrh na odkup akcií. Jde o 1/2, dále o 2/3 a konečně o 3/4 celkového počtu 
veřejně obchodovatelných akcií. Toto rozlišení není samoúčelné, ale vychází z posílení 
postavení majoritního akcionáře při získání určeného počtu akcií a s tím souvisejících 
hlasovacích práv, které ve svém důsledku vede k oslabení postavení ostatních akcionářů. 
Z dikce zákona plyne povinnost vždy při dosažení stanoveného počtu akcií učinit nový návrh 
na odkup akcií. Dojde-li tedy k posílení překročení stanovené hranice ze strany majoritního 
akcionáře, změní se podstatně i postavení ostatních akcionářů, což může mít vliv na jejich 
rozhodování,  zda přijmou návrh na odkup akcií. 

Z výše uvedeného tedy plyne povinnost tento návrh podat. Lhůta pro odkup akcií 
od minoritních akcionářů bude samostatná, tj. začne běžet bez ohledu na lhůty platné 
pro předchozí veřejný návrh a rovněž  tak i skončí.

I při opakovaném návrhu na odkup akcií je tedy nutno dodržet všechny lhůty jako u 
návrhu samostatného. 

V případě, že majoritní akcionář neučiní veřejný návrh na odkup akcií v zákonem 
stanovené lhůtě, ale učiní jej ještě  v průběhu předchozí lhůty pro odkup akcií, nebude 
Komise tento postup postihovat, neboť jím nedojde ke zhoršení postavení akcionářů. 

Lhůta stanovená pro odkup akcií však neskončí dříve než šedesát dnů po učinění 
takovéhoto návrhu.

Pro případy, kdy někdo získá podíl na hlasovacích právech ve výši dle 183b OBZ, 
aniž by se zároveň stal akcionářem, např. uzavřením obhospodařovatelských smluv 
s jednotlivými akcionáři, je třeba mít za to, že jednání jednotlivých akcionářů je 
jednáním ve shodě dle § 183b OBZ , a jako takové musí být i posuzováno. Výše zmíněný 
postup se tedy použije přiměřeně i vůči osobě vykonávající hlasovací práva spojená 
s akciemi. 




