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Regulace podoby cenn!ch papír" v sob# skr!vá mnohé právn# politické 
aspekty p$esahující oblast soukromého práva. Inkorporace práva do listiny 
spojená s mo%ností její p$ímé dr%by umo%&uje zakr!vat identitu skute'n!ch 
akcioná$", a v d"sledku toho vytvá$et anonymní korporátní struktury. Lis-
tinné cenné papíry lze p$evád#t pouze jejich fyzick!m p$edáním z rukou 
jedné osoby do rukou osoby druhé. Nelze je p$evád#t zápisem v evidenci, 
je% by umo%&ovala dohledání skute'n!ch dr%itel" t#chto akcií tak, jak je to 
mo%né u elektronicky registrovan!ch, cenn!ch papír".1 P$ímo dr%ené listin-
né cenné papíry a z toho vypl!vající anonymní korporátní struktury proto 
mohou slou%it jako prost$edky k realizaci da&ov!ch únik", praní (pinav!ch 
pen#z, st$etu zájm" a korupci.2 Problémy vypl!vající z anonymity korporát-
ních struktur se vyskytují jak ve vztahu k ú'astnick!m listinn!m cenn!m 

1 Pro provedení p$evodu listinn!ch cenn!ch papír" (na $ad) je proto obvykle nutné vyzved-
nout p$edm#tné listinné cenné papíry z bankovní 'i notá$ské úschovy, bezpe'n# je dopra-
vit zpravidla k advokátovi, kde je pod jeho dohledem proveden jejich rubopis. Poté musí b!t 
tyto listinné cenné papíry bezpe'n# dopraveny zp#t do úschovy a obvykle musí b!t uzav$ena 
nová smlouva o úschov# t#chto cenn!ch papír" na jméno jejich nového vlastníka. Jedná-li se  
o listinné cenné papíry na jméno, je t$eba fyzicky p$edlo%it tyto rubopisované cenné papíry 
spole'nosti, je% tyto akcie vydala, aby mohla provést odpovídající záznam v seznamu akcio-
ná$" 'i dr%itel" dluhopis". U listinn!ch cenn!ch papír" na majitele nutnost rubopisu a s ním 
obvyklá ingerence advokáta 'i notá$e stejn# jako zápis do seznamu akcioná$" odpadá, nutnost 
zajistit vyzvednutí z úschovy, bezpe'n! fyzick! transport t#chto akcií a op#tovné slo%ení do 
úschovy nicmén# z"stává.
2 )e Economist, 21. ledna 2012: Corporate anonymity – Light and Wrong, )e Ultimate 
Privilege, str. 15, 55–56.
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papír!m na jméno, tak na majitele, i kdy" u jednotliv#ch forem s r!znou 
intenzitou.3

Naproti tomu elektronické cenné papíry nemohou b#t dr"eny jinak ne" na 
ú$tu cenn#ch papír!. Jejich existence v"dy vy"aduje ingerenci depozitá%e, kter# 
ú$et cenn#ch papír! vede.4 Tento depozitá% je v drtivé v&t'in& jurisdikcí pod%í-
zen ve%ejnoprávním povinnostem t#kajícím se boje proti praní 'pinav#ch pen&z 
a (nancování terorismu, které vy"adují jednozna$nou identi(kaci majitel! ú$tu 
cenn#ch papír!. Toto „k%í"ení“ soukromoprávních a ve%ejnoprávních aspekt! v 
osob& depozitá%e umo")uje odkrytí anonymních korporátních struktur a zne-
mo"n&ní anonymní dr"by cenn#ch papír!. Jestli"e majitel elektronick#ch akcií 
nem!"e dr"et tyto akcie jinak ne" prost%ednictvím ú$tu cenn#ch papír! u de-
pozitá%e, kterému musí v"dy vyjevit a prokázat svou toto"nost, nelze ji" mluvit 
o anonymních korporátních strukturách, nebo* p%íslu'ní akcioná%i budou v"dy 
dohledatelní a identi(kovatelní. Elektronické cenné papíry proto umo")ují pou-
ze existenci transparentních korporátních struktur.5

1. Listinné cenné papíry  
a problém anonymních korporátních struktur 

Problematika anonymních korporátních struktur spole$ností je problema-
tikou t#kající se akciov#ch spole$ností a skupin spole$ností, jejich" sou$ás-
tí jsou akciové spole$nosti. Pouze kapitálové spole$nosti a z kapitálov#ch 
spole$ností pouze ty akciové mohou mít neznámé, anonymní spole$níky 
(akcioná%e).6 
3 Otázka deanonymizace korporátních struktur v rámci nep%ímé dr"by elektronick#ch cen-
n#ch papír! se t#ká pouze ú$astnick#ch cenn#ch papír!, a z t&chto cenn#ch papír! vícemén& 
pouze akcií, nebo* skrze tento typ cenn#ch papír! lze p%ímo a efektivn& ovládat jednání ur$ité 
akciové spole$nosti $i holdingové struktury.
4 Majitel elektronick#ch cenn#ch papír! nemá p%ím# vztah ani k cennému papíru ani k emi-
tentovi. Má-li majitel cenného papíru v úmyslu imobilizovan# $i zaknihovan# cenn# papír dr"et, 
je nutné, aby tento cenn# papír byl evidován v podob& záznamu v evidenci depozitá%e cenn#ch 
papír!; chce-li majitel z takového cenného papíru brát u"itky, pot%ebuje sou$innost depozitá%e, 
a* u" ve form& vydání potvrzení o existenci cenn#ch papír! $i ve form& zmocn&ní depozitá%e  
k v#konu t&chto práv jménem majitele. Podobn& má-li majitel cenného papíru v úmyslu cenn# 
papír prodat $i zastavit, musí dát depozitá%i p%íkaz k odepsání cenného papíru z ú$tu nebo  
k ozna$ení cenn#ch papír! jako zastaven#ch, $i k p%evedení cenn#ch papír! ur$en#ch k zasta-
vení na zvlá'tní ú$et cenn#ch papír!.
5 V referen$ním rámci nep%ímé dr"by elektronick#ch cenn#ch papír!, tj. v rámci jurisdikce 
$i jurisdikcí, kde mohou ú$astnické cenné papíry existovat pouze v dematerializované podob&, 
je korporátní struktura ur$ité spole$nosti $i skupiny spole$ností v"dy teoreticky dohledatel-
ná. Prakticky v'ak tato struktura pln& dohledatelná b#t nemusí, nebo* právní %ád p%íslu'né 
jurisdikce nemusí p%edvídat povinnost p%edávání informací o identit& kone$n#ch majitel! 
ú$astnick#ch cenn#ch papír! veden#ch na ú$tech cenn#ch papír!, je" jsou situovány mimo 
danou jurisdikci.
6 Problematika anonymních korporátních struktur se dot#ká nejen akciov#ch spole$ností, 
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První otázkou, kterou je t!eba si v kontextu problematiky anonymních 
korporátních struktur polo"it, je, zda právní fenomén p!ímé dr"by listin-
n#ch cenn#ch papír$ a s ní spojené anonymity dr"itel$ %i vlastník$ akcií je 
negativním spole%ensk#m a ekonomick#m fenoménem. 

1.1. Socioekonomické náklady listinn!ch cenn!ch papír" 
a anonymity korporátních struktur 

Socioekonomické náklady p!ímé dr"by listinn#ch cenn#ch papír$ a anony-
mity korporátních struktur spole%ností lze rozd&lit do dvou skupin: nákla-
dy vznikající ú%astník$m transakcí s listinn#mi cenn#mi papíry a náklady 
vznikající ve!ejn#m subjekt$m, zejména státu a spole%nosti jako takové.7 

1.1.1. Náklady soukromoprávních transakcí

Dr"ba a fyzické p!evody listinn#ch cenn#ch papír$ jsou v ekonomicky vy-
sp&l#ch zemích více mén& anachronismem, nebo' p!evád&ní podíl$ v ak-
ciov#ch spole%nostech prost!ednictvím fyzického p!edání %i rubopisování 
akcií je p!íli( komplikované, nebezpe%né a nákladné. Naproti tomu ke konci 
roku 2010 m&lo v )eské republice 12 188 akciov#ch spole%ností8 (více ne" 
polovina, 53 %) akcie v podob& p!ímo dr"en#ch listinn#ch akcií. 

ale rovn&" skupin spole%ností %i korporací, jejími" %leny mohou b#t akciové spole%nosti. Na-
p!íklad spole%níkem spole%nosti s ru%ením omezen#m m$"e b#t akciová spole%nost s p!ímo 
dr"en#mi listinn#mi akciemi na majitele, jejich" vlastníci (akcioná!i) jsou neznámí; skute%ní 
vlastníci na první pohled transparentní spole%nosti s ru%ením omezen#m tak mohou z$stat 
skryti.
7 Následující anal#za se nicmén& nezab#vá ur%it#mi jevy, jejich" p$vodcem listinné cen-
né papíry na majitele bezpochyby jsou, av(ak z hlediska ekonomické anal#zy práva nejsou 
uchopitelné. Nap!íklad z d$vodu mo"nosti anonymního vlastnictví p!ímo dr"en#ch listin-
n#ch cenn#ch papír$ není stát schopen zajistit, "e akciové spole%nosti s listinn#mi akciemi na 
majitele (%i skupiny spole%ností, jejími" sou%ástmi jsou spole%nosti s listinn#mi akciemi na ma-
jitele) podnikající ve strategick#ch oblastech nep!edstavují pro stát bezpe%nostní riziko: p!í-
m#m %i nep!ím#m akcioná!em spole%nosti podnikající v oblasti strategické pro stát m$"e b#t 
fyzická osoba, je" p!edstavuje pro stát bezpe%nostní riziko, ani" je stát jakkoli schopen zjistit 
identitu takovéhoto akcioná!e. Ze stejného d$vodu je orgán$m %inn#m v trestním !ízení %asto 
znemo"n&no získávat pro ú%ely vy(et!ování trestné %innosti informace o vlastnících t&chto 
listinn#ch cenn#ch papír$, a tudí" i o tom, kdo je akcioná!em té %i oné akciové spole%nosti. A% 
se v obou p!ípadech jedná o ne"ádoucí spole%ensk# jev, mo"né ekonomické ztráty vypl#vající 
z t&chto jev$ nelze nijak kvanti*kovat, ani kvalitativn& analyzovat.
8 Tisková zpráva agentury )EKIA ze dne 16. prosince 2010 http://www.cekia.cz/cz/archiv-
-tiskovych-zprav/198-tz101216.
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V !eské republice se p"i anal#ze náklad$ na dr%bu a p"evod listinn#ch 
cenn#ch papír$ &asto vychází z mylného p"edpokladu, %e dr%ba i p"evody 
listinn#ch cenn#ch papír$ jsou beznákladové.9 Tento klamn# p"edpoklad 
vychází z my'lenky, %e listinné cenné papíry dr%í jejich vlastníci doma, a( 
u% v sejfu &i v „matraci“. Vzhledem k rizikovosti listinn#ch akcií, zejména 
t)ch na majitele, jejich% ztráta, ukradení &i zfal'ování m$%e jejich vlastníka 
p"ipravit o v#znamná aktiva &i kontrolu nad potenciáln) velk#mi spole&-
nostmi &i skupinami spole&ností, jsou v'ak tyto cenné papíry v drtivé v)t'in) 
p"ípad$ dr%eny v bankovní úschov). V reálném sv)t) jsou proto jak listin-
né, tak zaknihované akcie dr%eny v bankách: listinné v bankovních sejfech 
„ve sklep) banky“, zaknihované „o pár pater v#'“ na elektronicky veden#ch 
ú&tech (&i opa&n) v závislosti na technické dispozici budovy té &i oné ban-
kovní pobo&ky). P"íklad náklad$ bankovní úschovy v roce 2012 v p"edních 
&esk#ch bankách ilustruje následující tabulka.

Listinné akcie10

Banka Bankovní úschova (cena za rok)

!SOB 1 200 a% 7 200 K& (bez DPH)

!eská spo"itelna 720 a% 24 000 K& (bez DPH)

Komer&ní banka 1 020 a% 12 240 K& (bez DPH)

1.1.2. Da!ové úniky, praní "pinav#ch pen$z, 
fiktivní v#kon práv akcioná%e

Vzhledem k absenci registrace listinn#ch akcií na majitele, jako% i jejich p"e-
vod$, mohou vést tyto akcie k da*ov#m únik$m díky mo%nosti skrytého 
fyzického p"edání.11 Neuvedení p"íjm$ ze zisk$ z prodeje listinn#ch akcií na 
majitele v da*ovém p"iznání je v d$sledku absence jakékoli evidence p"evo-
d$ a vlastník$ t)chto listinn#ch akcií pro +nan&ní ú"ady více mén) nezjisti-
telné.12 Fyzické p"evody listinn#ch akcií „z ruky do ruky“ rovn)% umo%*ují 
nezjistitelné p"evody &asto vysok#ch majetkov#ch hodnot. Kv$li tomu mo- 
 

9 Záv)re&ná zpráva z hodnocení regulace dopad$ (RIA) k návrhu zákona o zv#'ení transpa-
rentnosti právnick#ch osob, Ministerstvo spravedlnosti, leden 2012.
10 Údaje platné ke konci prvního &tvrtletí 2012.
11 P,-./0123, E. 45, D56127,., J. Traité de droit commercial, Deuxième volume : Les sociétés, 
3ème édition, Montchrestien, 1982, str. 95.
12 Tento problém byl analyzován zejména ve Francii na po&átku 80. let v souvislosti s p"ije-
tím zákona &. 81-1160 z 30. prosince 1981 a provád)cího dekretu &. 83-359 z 2. kv)tna 1983, 
je% ve Francii zcela zru'ily listinné cenné papíry a nahradily je elektronick#mi cenn#mi papíry.

Banka Bankovní úschova (cena za rok)

!SOB 1 200 a% 7 200 K& (bez DPH)

!eská spo"itelna 720 a% 24 000 K& (bez DPH)

Komer&ní banka 1 020 a% 12 240 K& (bez DPH)
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hou p!ímo dr"ené listinné akcie na majitele slou"it jako prost!edek k legali-
zaci v#nos$ z trestné %innosti.13

Ú%elem p!edpis$ proti praní &pinav#ch pen'z, zejména zákona o n'-
kter#ch opat!eních proti legalizaci v#nos$ z trestné %innosti a (nancování 
terorismu,14 je zamezení zakr#vání p!íjm$ %i jin#ch ekonomick#ch v#hod 
získan#ch z nelegální %innosti. Za tímto ú%elem mají ur%ité osoby, v%etn' 
podnikatel$ a právnick#ch osob, je" nejsou podnikateli,15 povinnost identi-
(kovat a provád't kontrolu ú%astník$ obchod$, pokud uskute%)ují obcho-
dy, v rámci kter#ch jsou p!evád'ny %ástky p!esahující 15 000 eur.16 Naproti 
tomu u p!evod$ p!ímo dr"en#ch listinn#ch cenn#ch papír$ (na majitele) 
"ádná obdobná povinnost neexistuje. 17

Listinné akcie na majitele rovn'" umo")ují (ktivní v#kon akcioná!sk#ch 
práv. Jeliko" právním vlastníkem listinn#ch akcií na majitele je osoba, je" 
tyto akcie fyzicky dr"í, sta%í, aby vlastník p!edal tyto akcie jakékoli jiné 
osob', a tato osoba se stane akcioná!em, nap!íklad pro ú%ely valné hromady 
%i vybrání dividendy; tato osoba fyzicky dr"ící listinné akcie vykoná v$%i 
spole%nosti p!íslu&n# úkon – hlasování na valné hromad' %i vybrání dividen-
dy – a p!edá zp't p$vodnímu akcioná!i dot%ené listinné akcie na doru%itele, 
p!ípadn' i s v#nosem z vybrané dividendy.18 Skute%n# akcioná! tak z$stává 
po celou dobu efektivn' skryt a nemusí b#t znám ani dané spole%nosti. 

U listinn#ch akcií na jméno jsou vlastníci akcií na jméno zpravidla dohle-
datelní, nebo* akciová spole%nost má povinnost vést seznam akcioná!$.19 Na 
první pohled by se proto mohlo zdát, "e problém anonymity korporátních 

13 +e Economist, c.d. pozn. !. 2, str. 15, 55–56.
14 Zákon %. 253/2008 Sb., o n'kter#ch opat!eních proti legalizaci v#nos$ z trestné %innosti 
a (nancování terorismu, v platném zn'ní (dále jen zákon proti praní &pinav#ch pen'z); na-
!ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) %. 1889/2005 o kontrolách pen'"ní hotovosti 
vstupující do Spole%enství nebo jej opou&t'jící; na!ízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
%. 1781/2006 o informacích o plátci doprovázejících p!evody pen'"ních prost!edk$; sm'rnice 
2005/60/EC o p!edcházení zneu"ití (nan%ního systému k praní pen'z a (nancování terorismu 
(Ú!. v'stník EU309, 25. 11. 2005, str. 15).
15 Tuto povinnost mají v&echny povinné osoby uvedené v § 2 zákona proti praní &pinav#ch 
pen'z.
16 § 9, odst. 1 a § 28 zákona proti praní &pinav#ch pen'z.
17 Zatímco p!evod %ástky v hodnot' 15 000 EUR %i v't&í bude podléhat povinnostem a ome-
zením stanoven#m p!edpisy proti praní &pinav#ch pen'z, p!evod p!ímo dr"en#ch listinn#ch 
cenn#ch papír$ na majitele "ádn#m obdobn#m povinnostem a omezením podléhat nebude, 
i kdy" hodnota p!evád'n#ch listinn#ch cenn#ch papír$ na majitele bude mnohonásobn' p!e-
sahovat %ástku 15 000 EUR. P!ímá dr"ba listinn#ch cenn#ch papír$ na majitele se tak stává 
prost!edkem k legalizaci v#nos$ z trestné %innosti %i (nancování terorismu, nebo* listinné 
cenné papíry na majitele na sebe fakticky berou roli bankovek o vysok#ch nominálních hod-
notách a jejich fyzické p!edávání umo")uje nekontrolovatelné p!evád'ní nijak neomezen#ch 
(nan%ních hodnot.
18 Loajalita osoby pov'!ené v#konem práv pro skute%ného akcioná!e je zpravidla zaji&t'na 
podepsáním bianco sm'nky ve prosp'ch skute%ného akcioná!e.
19 § 156, odst. 2 ObchZ.
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struktur u p!ímo dr"en#ch listinn#ch akcií na jméno nevyvstává. Nicmén$ 
ani vlastníci listinn#ch akcií na jméno nejsou pro ve!ejné orgány dohleda-
telní objektivním a nezávisl#m zp%sobem v reálném &ase. Získání informací 
ohledn$ vlastník% listinn#ch akcií na jméno je v"dy podmín$no sou&inností 
dané spole&nosti.20 Krom toho, i v p!ípad$ sou&innosti dané akciové spole&-
nosti, m%"e tato spole&nost vydání seznamu akcioná!% s akciemi na jméno 
ve!ejn#m orgán%m prodlu"ovat, tak aby nap!íklad umo"nila ur&itému akci-
oná!i p!evedení t$chto akcií na jinou osobu, a zakrytí jeho p!edchozí ú&asti 
na této akciové spole&nosti.21 Vzhledem k tomu, "e ka"dá akciová spole&nost 
je ovládána sv#mi akcioná!i, nejsou popsané zastírací úkony nijak neprav-
d$podobné.

Ekonomické ztráty vypl#vající z popsan#ch defekt% p!ímo dr"en#ch 
listinn#ch cenn#ch papír% je ov'em prakticky nemo"né kvanti(kovat. Ani 
p!esná, ani rámcová odpov$) neexistuje na otázky typu – kolik bylo prove-
deno transakcí, které byly p!ed (nan&ními ú!ady zakryty a z nich" nebyla 
zaplacena p!íslu'ná da* &i jaká je hodnota tohoto po&tu transakcí s p!ímo 
dr"en#mi listinn#mi cenn#mi papíry, které nebyly nikdy oznámeny? Jedin# 
nep!ím# zdroj odhad% t$chto náklad% mohou p!edstavovat sazby poji't$ní 
zahrani&ních poji'+ovacích spole&ností pro uskute&*ování obchod% se sub-
jekty v ,eské republice &i hodnocení r%zn#ch nevládních organizací, co se t#&e 
konkurenceschopnosti jednotliv#ch zemí &i hodnocení vnímání korupce. 22

20 V p!ípad$ absence této sou&innosti – daná spole&nost nap!íklad prohlásí, "e seznam akci-
oná!% nevede &i "e ho ztratila – je pro ve!ejn# orgán nemo"né zjistit, kdo je skute&n#m vlast-
níkem listinn#ch akcií na jméno.
21 Seznam akcioná!% je de facto „konstitutivním“ dokumentem pro ur&ení vlastnictví &asto vel-
k#ch spole&ností, ale tento dokument je neve!ejn#, nekontrolovateln#, snadno manipulovateln# 
a za jeho nevedení nehrozí "ádná efektivní sankce (Seznam akcioná!% u spole&nosti s listinn#mi 
akciemi na jméno tak v podstat$ není ni&ím jin#m ne" &estn#m prohlá'ením, jeho" pravdivost 
není objektivn$ ov$!itelná. Ur&it# element ov$!itelnosti vt$luje do seznamu akcioná!% zákon 
o n$kter#ch opat!eních ke zv#'ení transparentnosti akciov#ch spole&ností a o zm$n$ dal'ích 
zákon% (&. 134/2013 Sb.). Tento zákon v rámci novelizace obchodního zákoníku, jen" s sebou 
p!iná'í, stanoví novou nále"itost seznamu akcioná!% v podob$ &ísla bankovního ú&tu vedené-
ho u banky se sídlem v n$které ze zemí EU, EHP &i OECD, na kter# daná akciová spole&nost  
s listinn#mi akciemi na jméno musí vyplácet dividendu (nov$ vkládaná v$ta druhá § 156, odst. 
2, nov# § 156, odst. 11 a novelizovan# § 178, odst. 8 ObchZ).
22 V#skyt anonymních korporátních struktur a s tím spojené p!ímé dr"by listinn#ch akcií 
na majitele je v ,eské republice vy''í ne" v jin#ch srovnateln#ch státech. Hodnocení ,eské 
republiky v uvedeném indexu vnímání korupce je podstatn$ hor'í ne" u jin#ch stát% Evropské 
unie. Pro srovnání: Nizozemí (7. místo), -v#carsko (8. místo), Lucembursko (11. místo), N$-
mecko (14. Místo), Rakousko (16. místo).
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1.1.3. Zneu!ívání ve"ejn#ch prost"edk$

P!ímo dr"ené listinné cenné papíry a z nich vypl#vající anonymní korporát-
ní struktury umo"$ují vznik st!etu zájm% a provád&ní korup'ních praktik 
bez v&t(ího rizika odhalení.23 Za sou'asného právního stavu – p!i existenci 
spole'ností s p!ímo dr"en#mi listinn#mi akciemi na majitele – toti" nelze 
"ádn#m zp%sobem objektivn& ov&!it, jaká fyzická osoba je kone'n#m po-
dílníkem akciov#ch spole'ností 'i skupin spole'ností, jejich" sou'ástí jsou 
akciové spole'nosti s listinn#mi cenn#mi papíry, je" získávají prost!edky  
z ve!ejn#ch rozpo't%.24 Fyzická osoba p!id&lující ve!ejnou zakázku 'i dotaci 
'i rozhodující o nakládání s ve!ejn#m majetkem m%"e b#t zárove$ skryt#m 
p!ím#m 'i nep!ím#m podílníkem spole'nosti, je" tuto zakázku, dotaci 'i 
ve!ejnou v#hodu získala.25 To umo"$uje této fyzické osob& získání úplatk% 
ve form& dividend ze spole'ností p!íjemce ve!ejn#ch prost!edk%.26 Nap!íklad 
v oblasti 'erpání ve!ejn#ch prost!edk% prost!ednictvím ve!ejn#ch zakázek 
m%"e uvedená praktika zp%sobovat jejich p!edra"enost, nebo) nejen, "e se  
v takov#ch situacích nekoná "ádná skute'ná sout&" o získání ve!ejné zakáz- 

23 Obecn& jsou tyto fenomény popsány v !ad& publikací OECD analyzující zp%soby a pro-
st!edky korup'ního jednání, nap!íklad B*+,, J.-P., E-.+/0122-C13-+, N. Inventory of Me-
chanisms to Disguise Corruption in the Bidding Process in Fighting Corruption and Promoting In-
tegrity in Public Procurement, OECD Publishing str. 173 nebo Bribery in Public Procurement: 
Methods, Actors and Counter Measures, OECD Publishing, 2007, str. 33.
24 Z konkrétních p!íklad% z 'eského prost!edí lze zmínit akciovou spole'nost iDTAX 
4eská republika s.r.o., jejím" spole'níkem byl do 2. listopadu 2009 b#val# ministr práce  
a sociálních v&cí Jaromír Drábek a která se podílí na ve!ejné zakázce na vytvo!ení elektro-
nick#ch ú'tenek (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=14943), je" 
mají doprovázet vytvo!ení tzv. sociálních karet, p!es které by m&ly b#t vypláceny n&které 
platby sociálního zabezpe'ení. Od zmín&ného data se stala majoritním akcioná!em této spo-
le'nosti spole'nost Vítkovice a.s. s listinn#mi akciemi na majitele, její" akcioná!i jsou nezná-
mí, a tudí" nelze vylou'it (ale ani potvrdit), "e uvedená osoba není nep!ím#m podílníkem na 
zmín&né spole'nosti bene5tujících z ve!ejn#ch zakázek.
25 Vít&zství v sout&"i o ve!ejné zakázky pro „svou“ spole'nost si m%"e uvedená fyzická osoba 
zajistit dvojím zp%sobem: bu6 nastaví kritéria ú'asti v sout&"i o ve!ejnou zakázku tak, "e se do 
této sout&"e budou moci p!ihlásit pouze spole'nosti, u kter#ch je tato osoba skryt#m p!ím#m 
'i nep!ím#m podílníkem; nebo, v p!ípad&, "e se do sout&"e o ve!ejnou zakázku p!ihlásí i spo-
le'nost, na ní" uvedená osoba nemá p!ím# 'i nep!ím# podíl, a tato spole'nost nabídne ni"(í 
cenu ne" se zadavatelem sp!ízn&né spole'nosti, je vít&zství spole'nosti, na ní" se p!ímo 'i ne-
p!ímo podílí fyzická osoba, která jménem ve!ejného zadavatele rozhoduje o p!id&lení ve!ejné 
zakázky, zaji(t&no tak, "e p!i rozhodování o vít&zi ve!ejné zakázky není rozhodujícím kritériem 
nabízená cena, ale jiná „kvalitativní“ kritéria, jejich" hodnocení lze snadn&ji manipulovat, tak 
aby „nepohodln#“ ú'astník mohl b#t ze sout&"e vylou'en.
26 Dlouhodob# efekt pou"ívání uvedené korup'ní praktiky vede k tomu, "e sout&"í o ve!ej-
né zakázky se ú'astní pouze subjekty, které jsou ochotné zadavateli nebo s ním sp!ízn&n#m 
osobám dávat úplatky p!es zm&n&né korup'ní praktiky; tím se dále omezuje sout&" a roste 
cena zakázek. 
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ky, která by tla!ila cenu zakázky dol",27 ale cena zakázky je navíc um#le 
nav$%ena o ur!itou „prémii“, která p&edstavuje úplatek, kter$ si ú&edník, 
politik !i „lobbista“ v postavení osoby jednající jménem zadavatele vybere 
ze spole!nosti dodavatele zakázky ve form# následn# vyplacené dividendy.28 

P&ípadová ekonomická studie projektu zIndex prezentovaná dne 18. kv#t-
na a 30. srpna 2011 ukazuje, 'e charakter korporátní struktury vít#z" sout#'í 
o ve&ejnou zakázku, tj. zda identita skute!n$ch akcioná&" je známa !i nikoli, 
je vysoce relevantním faktorem pro v$%i ceny ve&ejné zakázky a její transpa-
rentnost.29 Tato studie dále uvádí, 'e „(rmy s listinn$mi akciemi na majitele 
dosahují p&i realizaci ve&ejn$ch zakázek signi(kantn# vy%%ích zisk", ne' je 
tomu u ostatních (rem. Z dostupn$ch dat lze odhadovat, 'e zisky anonym-
ních (rem jsou o 23–70 % vy%%í, ne' je tomu u (rem s jinou vlastnickou 
strukturou,“ co' není vysv#tlitelné 'ádn$mi standardními ekonomick$mi 
faktory.30 Ekonomové z Národní ekonomické rady vlády (NERV) odhadli, 
'e v roce 2010 generoval sektor ve&ejn$ch zakázek okolo 17,5 % hrubého  
 
 
27 Studie zIndexu zjistila, 'e ve ve&ejn$ch tendrech, v nich' zvít#zily akciové spole!nosti  
s listinn$mi akciemi na majitele, bylo dosahováno men%ích úspor, tj. rozdíl mezi o!ekávanou  
a vít#znou cenou byl ni'%í, v p&ípad#, kdy spole!nost, je' v sout#'i o ve&ejnou zakázku zvít#zila, 
m#la formu akciové spole!nosti s listinn$mi akciemi na majitele. Rozdíl mezi o!ekávanou  
a vít#znou cenou byl ve 4,27 % sout#'í, v nich' zvít#zily jiné spole!nosti ne' akciové spo-
le!nosti s listinn$mi akciemi na majitele, a pouze ve 3,36 % sout#'í, v nich' zvít#zily v jiné 
spole!nosti ne' akciové spole!nosti s listinn$mi akciemi na majitele. Tato odchylka je statis-
ticky signi(kantní, nebo) byla získána na vzorku 31.864 ve&ejn$ch zakázek z let 2007–2011,  
z nich' v 916 zvít#zila spole!nost s listinn$mi akciemi na majitele. Za standardních podmínek 
by forma spole!nosti nem#la mít vliv na rozdíl mezi o!ekávanou a vít#znou cenou. (zIndex, 
P&ípadová studie Ziskovost (rem s listinn$mi akciemi na majitele ve ve&ejn$ch zakázkách, 
www.zindex.cz).
28 Z pohledu ekonomické anal$zy práva zalo'ené na p&ístupu behaviorální ekonomie lze do-
vodit, 'e zpracovatel dokumentace obsahující podmínky pro ú!ast v sout#'i o ve&ejné zakázky, 
kter$ má skryt$ podíl na spole!nosti uchaze!e o ve&ejnou zakázku, bude speci(kovat podmín-
ky sout#'e v'dy tak, aby maximalizoval sv"j p&ípadn$ zisk, a ne tak, aby maximalizoval efek-
tivitu z pohledu ve&ejného zadavatele. Jinak &e!eno, cílem sout#'e o ve&ejnou zakázku za tako-
v$chto podmínek bude cena nejvy%%í, nikoli nejni'%í. V d"sledku toho se bude uvedená osoba 
sna'it nastavit podmínky p&ístupu k sout#'i o ve&ejnou zakázku tak, aby se mohlo zú!astnit 
co nejmén# ú!astník", p&ípadn#, aby tyto podmínky byly „u%ity na míru“ pouze jediné osob#, 
p&i!em' cena nebude zpravidla jedin$m !i hlavním kritériem v$b#ru nejvhodn#j%í nabídky.
29 Studie zIndexu rovn#' uvádí, 'e akciové spole!nosti s listinn$mi akciemi na majitele ví-
t#zily v relativn# men%ím procentu sout#'í, kde jedin$m kritériem byla nejni'%í nabídková 
cena, tedy tam, kde je men%í prostor pro diskreci zadavatele. Akciové spole!nosti s listinn$-
mi akciemi na majitele zvít#zily v 57,21 % sout#'í, kde cena byla pouze jedin$m kritériem,  
a v 60,44 % p&ípad", kde cena jedin$m kritériem nebyla. Tato studie zIndexu dále nazna!u-
je, 'e akciové spole!nosti s listinn$mi akciemi na majitele vít#zily v tendrech s men%ím pr"-
m#rn$m po!tem uchaze!", tedy tam, kde reálná sout#' byla ni'%í. Pr"m#rn$ po!et nabídek  
v sout#'ích, ve kter$ch zvít#zily akciové spole!nosti s listinn$mi akciemi na majitele, byl 3,95, 
kde'to v sout#'ích, ve kter$ch zvít#zily jiné spole!nosti, 4,27.
30 zIndex, c. d. pozn. !. 27.
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domácího produktu (kolem 640 miliard K!) a "e ztráty vypl#vající z neefek-
tivity alokování ve$ejn#ch prost$edk% se rovnaly 64 miliardám K!.31 Pesi-
misti!t&j'í odhady situují hodnotu t&chto ztrát mezi 100 a" 200 miliard K!.32

1.2. Anonymita versus transparentnost korporátních struktur 
akciov!ch spole"ností

Akciová spole!nost je svou podstatou kapitálovou spole!ností. Jako tako-
vá m%"e získávat kapitál od ve$ejnosti, p$i!em" akcioná$i neru!í za závazky 
spole!nosti, a to ani do v#'e svého nesplaceného vkladu.33 Tyto aspekty ak-
ciové spole!nosti z%stávají beze zm&ny bez ohledu na to, zda daná akcio-
vá spole!nost vydala své akcie v podob& p$ímo dr"en#ch listinn#ch akcií !i 
elektronick#ch (dematerializovan#ch) akcií. 

Naproti tomu, pokud jde o mo"nost identi(kace akcioná$e, tento aspekt 
akciové spole!nosti není na podob& akcií spole!nosti nezávisl#: vydala-li ak-
ciová spole!nost listinné cenné papíry na majitele, je" jsou dr"eny p$ímo, 
budou její kone!ní akcioná$i nedohledatelní; naopak vydala-li elektronické 
cenné papíry dr"ené nep$ímo pomocí depozitá$%, a) u" v podob& zakniho-
vané !i imobilizované, budou její skute!ní akcioná$i dohledatelní a identi-
(kovatelní. 

V tomto kontextu se nask#tá otázka, do jaké míry je mo"nost !i nemo"-
nost identi(kace akcioná$e pojmov#m znakem akciové spole!nosti? Nem&la 
by povinná p$em&na ú!astnick#ch listinn#ch cenn#ch papír% na elektronic-
ky evidované cenné papíry, a s tím související mo"nost identi(kace akci-
oná$% automaticky za následek pop$ení podstaty akciové spole!nosti jako 
spole!nosti s anonymními spole!níky?

1.2.1. Problematika anonymity korporátních struktur 
akciov!ch spole"ností 

V !eském právním diskurzu se pom&rn& konstantn& uvádí, "e základní pod-
statou akciové spole!nosti je anonymita jejích spole!ník% (akcioná$%).34 Toto 
31 K*+*,-, P. Jak u!et"it desítky miliard ro#n$ a získat p"íze% voli#& in Kohout, P. (ed.).  
a kol., NERV, Sborník text% pracovní skupiny pro boj proti korupci, Boj proti korupci, Ná-
rodní ekonomická rada vlády, str. 6.
32 Nap$íklad Ji$í Skuhrovec, zIndex, nebo Karel Jane!ek, Nada!ní fond proti korupci, tisko-
vá konference 30. srpna 2011, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/134571-iniciati-
va-proti-korupci-se-statusem-vyloucenych-osob/.
33 § 154, odst. 1 ObchZ.
34 Nap$íklad P./0123*42, I. Obchodní právo, 1. a 2. díl, 2. p$epracované vydání, CODEX 
BOHEMIA, 1998, str. 359; P./0123*42 I. Komentá" k obchodnímu zákoníku, 2. díl, LINDE 


