
Otázky akcionářů v souvislosti s přeměnou listinných akcií na zaknihované 

 

1. Co znamená pojem zaknihované akcie? 

Akcie mají buď podobu listinných či zaknihovaných akcií. Listinné akcie jsou fyzicky vydané, 

kdežto zaknihované akcie jsou vedené elektronicky „na počítači“ na tzv. majetkovém účtu – 

viz bod 3. Nemají tedy fyzickou podobu, existují pouze evidenčně. 

 

2. Co je důvodem zaknihování akcií a zrušení jejich listinné podoby? 

Důvodem přeměny podoby akcií na zaknihované akcie je novela zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, která nám jako společnosti, která se o tyto zakázky uchází, 

ukládá mít vydané akcie v zaknihované podobě. Pokud by tedy společnost své akcie 

nezaknihovala, hrozilo by jí vyloučení z veřejných zakázek, což by mělo přímý dopad na její 

hospodářské výsledky a práci pro její zaměstnance.  

 

3. Co je to majetkový účet a jak ho získám? 

Majetkový účet je účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, na kterém jsou evidovány 

zaknihované akcie.  Pokud jste se účastnil kupónové privatizace a doposud nějaké 

zaknihované akcie vlastníte, tak účet v Centrálním depozitáři cenných papírů (dříve Středisku 

cenných papírů nebo jen „SCP“) máte zřízen a není třeba nový majetkový účet zakládat. 

Musíte si jej ovšem převést ke svému obchodníkovi s cennými papíry nebo bance. Pokud však 

na Vašem účtu nemáte evidovány žádné zaknihované akcie ke konci kalendářního měsíce, 

Váš účet byl zrušen a je třeba si založit u svého obchodníka s cennými papíry nebo banky účet 

nový. Doporučujeme se založením účtu obrátit se na banky, které tuto službu poskytují,  

např. Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeinsenbank, Fio banka a mají sídlo blízko 

Vašeho bydliště. Seznam firem nabízejících tuto službu je např.  

na https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku. 

 

4. Jaká je cena za zřízení majetkového účtu a jaké poplatky jsou spojeny s vedením účtu? 

Podmínky, za kterých pro Vás obchodník s cennými papíry nebo banka účet zřídí, jsou věcí 

jejich individuálního ceníku. Velmi zhruba lze říci, že u menších počtů akcií se může jednat  

o poplatky srovnatelné s poplatky za vedení bankovního účtu (řádově stokoruny ročně). 

Doporučujeme proto navštívit Vašeho obchodníka s cennými papíry nebo banku a informovat 

se přímo u něj (viz bod 3). Drobní akcionáři mohou využít např. služeb Fio banky, a.s., která  

za zřízení majetkového účtu účtuje poplatek 40 Kč a při malém počtu akcií neúčtuje za vedení 

účtu žádné poplatky. Banka má pobočku také v Plzni, na náměstí Generála Píky 2703/27. 

Informace o dalších jejích pobočkách naleznete zde http://www.fio.cz/o-nas/kontakty.  

 

5. Jak bude přeměna listinných akcií probíhat?  

O přeměně podoby akcií rozhodla valná hromada společnosti konaná dne 31. 10. 2016. 

Společnost stanovila termín na odevzdání listinných akcií nejpozději do 17. 2. 2017.  

Do tohoto data jsou všichni akcionáři společnosti Agrowest a.s. povinni listinné akcie 

odevzdat v sídle společnosti Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, a to  

v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin po telefonické domluvě na telefonním čísle: 377 

183 911, ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií  

v Obchodním věstníku, tj. od 12. 12. 2016 do 17. 2. 2017.  Vlastník akcií sdělí při jeho 

odevzdání zástupci společnosti číslo majetkového účtu. 

 

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku
http://www.fio.cz/o-nas/kontakty


6. Co se stane, pokud akcionář listinné akcie ve stanovené lhůtě neodevzdá? 

Akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za neplatné. 

Zaknihované akcie vydané na místo akcií prohlášených za neplatné budou vedeny  

na zvláštním majetkovém účtu. Po prohlášení akcií za neplatné prodá společnost tyto akcie  

s odbornou péčí. Znamená to, že společnost prodá tyto neodevzdané akcie ve veřejné 

dražbě. Společnost pak vyplatí výtěžek z prodeje zaknihovaných neodevzdaných akcií osobě, 

jejíž akcie byly prohlášeny za neplatné. Tato částka bude ponížena o náklady spojené 

s dražbou neodevzdaných akcií. 

 

7. Jak lze listinné akcie odevzdat? Mohu k odevzdání listinných akcií někoho zmocnit? Můžu 

listinné akcie zaslat poštou? 

Listinné akcie může vlastník odevzdat osobně či někoho k tomuto úkonu zmocnit. Pokud 

vlastník pošle akcie poštou, činí tak na vlastní nebezpečí. Akcie zašle na adresu sídla 

společnosti Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Poštou je 

rovněž možno oznámit číslo majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů. 

 

8. Co je třeba si přinést při současném odevzdání listinných akcií a sdělení majetkového účtu? 

Vlastník či osoba ho zastupující je povinna se při předání akcií identifikovat občanským 

průkazem či cestovním pasem; v případě oprávněného zástupce nebo zmocnitele doklad, 

potvrzující tuto skutečnost. 

 

9. Co když akcionář listinné akcie nenajde anebo je ztratil?  

Nastupuje proces tzv. umořování akcií. Nenalezené akcie se považují za ztracené. Ztracené 

akcie je třeba umořit podle ust. § 185i občanského soudního řádu. Návrh na umoření akcií 

může podat každý, kdo má na jejich umoření právní zájem. Umoření akcií probíhá ve dvou 

fázích a na základě podání dvou návrhů: 

1. nejprve soud na základě návrhu rozhoduje o tom, jestli lze akcie považovat za ztracené  

a pokud dospěje k závěru, že ano, končí první fáze vydáním usnesení, které obsahuje výzvu, 

aby se ten, kdo akcie má, ve stanovené lhůtě přihlásil, příp. je předložil nebo podal námitky. 

2. na základě dalšího návrhu podaného po provedení prvního fáze řízení a uplynutí lhůty 

stanovené ve výzvě, soud za splnění podmínek vydává usnesení o umoření akcií.  

 

První fáze  

V první fázi řízení rozhoduje soud o návrhu bez jednání usnesením, které doručuje  

do vlastních rukou. V návrhu na zahájení tohoto řízení je třeba uvést: 

 řádné označení navrhovatele 

 tvrzení, že navrhovatel je vlastníkem akcií 

 skutečnosti, za nichž došlo ke ztrátě akcií 

 označení společnosti, která akcie vydala 

 označení akcií, jejich počtem, druhem, jmenovitou hodnotou, číselným označením  

a osobou výstavce 

 skutečnosti týkající se práv spojených s akcií, zejména právo na podíl na zisku 

 

 K návrhu by měly být připojeny i listiny, které určitým způsobem dokládají tvrzení 

navrhovatele, zejména výpis z obchodního rejstříku společnosti, o jejíž akcie se jedná, kopie 

zápisu z poslední valné hromady včetně listiny přítomných apod. Soud má vždy možnost 

žádat doplnění návrhu nebo si vyžádat další informace od společnosti, o jejíž akcie se jedná. 

Soud návrh buď zamítne, pokud zjistí, že listina, jejíž umoření je navrhováno, nebyla 



vystavena nebo že není ztracena nebo vydá usnesení, kterým vyzve osobu, která má akcie, 

aby se přihlásila nebo aby podala proti návrhu námitky. Usnesení se vyvěšuje na úřední desce 

soudu. Lhůta uvedená v usnesení soudu činí jeden rok. Do této doby může kdokoliv podat 

námitky nebo se přihlásit a akcie předložit. Soud pak tyto skutečnosti posuzuje. 

 

Druhá fáze 

Uplyne-li lhůta, aniž by se někdo přihlásil či podal kvalifikované námitky, může navrhovatel 

podat další druhý návrh na umoření. K umoření akcií, resp. k jejich prohlášení za umořené 

dojde až na základě tohoto dalšího návrhu. Tento návrh musí být podán do jednoho měsíce 

od uplynutí lhůty k podání námitek. Po vydání usnesení o umoření lze vydat navrhovateli 

náhradní akcie. Do jejich vydání je nahrazuje usnesení o umoření. 

 

Není možné vydat náhradní akcii před tím, než usnesení o umoření akcie nabude právní moci. 

Kdyby společnost vydala náhradní akcie, aniž by došlo k jejich umoření dle ust. § 185i  

a následující o. s. ř., existovaly by vedle sebe dva platné cenné papíry, v nichž by bylo 

inkorporováno shodné právo, což by vedlo k právní nejistotě jejich majitelů a popření funkce 

a významu akcií jako takových. 

Další informace je možno získat na telefonním čísle 577 217 375 nebo e-mailem office@roklen.cz  

u Roklen360 a.s., pověřeného obchodníka s cennými papíry, osobně v sídle společnosti v pracovní 

dny od 9 do 11 hodin, a nebo na adrese https://www.cdcp.cz/index.php/cz/. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/

