
 
 
 

K otázkám spojeným s rozdělením společnosti, jejíž akcie jsou registrované. 
 
 
 
Jestliže představenstvo schválí záměr realizovat rozdělení společnosti, bude společnost 
povinna tuto skutečnost uveřejnit ? 
 
Podle ustanovení § 80c odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech je emitent registrovaných 
akcií povinen bez zbytečného odkladu uveřejňovat podstatné změny, které nejsou veřejně  
známy a které se týkají hospodářské, zejména finanční situace emitenta nebo jiných 
skutečností, které mohou vyvolat významnou změnu kurzu jím vydaného cenného papíru 
nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky z cenného papíru. Za skutečnost, která může 
vyvolat významnou změnu kurzu cenného papíru se považuje mimo jiné schválený záměr 
k přeměně společnosti a rozhodnutí o přeměně společnosti (viz § 80c odst. 2 písm. b) zákona 
o cenných papírech). Společnost tedy bude povinna uveřejnit schválený záměr realizovat 
přeměnu (v tomto případě rozdělení)  společnosti. 
 
 
Jakým způsobem je třeba uveřejnění provést ? 
 
Je možné si představit více způsobů uveřejnění cenově citlivých informací. V popsaném 
případě bude Komise považovat za přípustné uveřejnění, pokud Společnost 
 
a) uveřejnění informace na svých internetových stránkách, s tím, že informace budou 
přístupné nepřetržitě až do doby zániku společnosti, a zároveň  
 
b) předá tyto informace, ve formě zpráv, několika agenturám, které se zabývají šířením 
finančních informací (ČTK, Reuters, Bloomber, Čekia apod.) 
 
 
Existuje podezření na možné zneužití situace k manipulacím s kurzem akcií společnosti 
po uveřejnění záměru rozdělení. Má v takovém případě společnost podat Komisi podnět 
k vydání opatření podle § 91 zákona o cenných papírech ? 
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Vyskytne-li se podezření na zneužití důvěrných informací, manipulaci s kurzem nebo jiné 
vážné ohrožení zájmů investorů, je třeba to oznámit organizátoru veřejného trhu podle § 80c 
odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech; zároveň je vhodné oznámit tyto informace 
Komisi. Reakcí organizátora trhu může být užití § 78 odst. 3 zákona o cenných papírech, 
podle kterého je organizátor veřejného trhu povinen pozastavit obchodování s cenným 
papírem vždy bez zbytečného odkladu poté, co se spolehlivě dozví o okolnostech, které by 
v případě nepozastavení obchodování na veřejném trhu mohly vést k poškození investorů 
nebo vážnému ohrožení jejich zájmů nebo ohrožení důležitých veřejných zájmů. Pokud jde o 
možné užití § 91 zákona o cenných papírech, vyplývá z náročných podmínek stanovených 
zákonem v § 91 odst. 2, že pozastavení obchodování podle tohoto ustanovení je  mimořádným 
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dy je společnost povinna uveřejnit výroční zprávu ? 

ákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v § 80a odst. 1 ukládá emitentům registrovaných 

 
rezídium Komise schválilo dne 24. 9. 2003. 

ontaktní osoba: 
el.: 221 096 233, email: vlastimil.pihera@sec.cz. 

opatřením. Jedná se o opatření, které míří na typově jiné případy (celkové nebo širší selhání 
trhu). Odpovědnost za řešení situací typu té, která je předmětem této odpovědi, leží primárně 
na organizátorovi trhu. Použití opatření podle § 91 zákona o cenných papírech  proto nebude 
obvykle přicházet v úvahu. 
 
K
 
Z
cenných papírů povinnost vypracovat výroční zprávu nejpozději do 4 měsíců po skončení 
kalendářního roku, popřípadě hospodářského roku. Pojem hospodářský rok definuje zákon 
o účetnictví jako účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je 
leden, přičemž k uplatnění hospodářského roku je třeba souhlasu správce daně. 
Předpokládáme, že se  hospodářský rok neuplatňuje. Společnost proto bude ve smyslu § 80a 
odst. 1 zákona o cenných papírech povinna uveřejnit výroční zprávu nejpozději do 4 měsíců 
po skončení kalendářního roku, přestože z účetního hlediska skončí její účetní období již 
dnem předcházejícím rozhodnému dni rozdělení. Výroční zpráva  musí obsahovat dostatečné 
informace o rozdělení společnosti včetně konečné účetní závěrky zanikající společnosti 
a zahajovacích rozvah nástupnických společností. 
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