
Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M © 2011 
 

RAKOUSKO 

POPIS SITUACE OHLEDNĚ ANONYMNÍCH AKCIÍ 

 

1. MOHOU V RAKOUSKU EXISTOVAT LISTINNÉ AKCIE NA DORUČITELE? 
 
Ano. Listinné akcie na doručitele (majitele) mohou v Rakousku existovat. Rakouské 

ministerstvo spravedlnosti však dne 2. prosince 2010 předložilo novelu zákona o akciových 

společnostech, která listinné akcie na doručitele (majitele) ruší. Návrh této novely předložila 

rakouská vláda 15. června 2011 Parlamentu Rakouské republiky, který se jím začal zabývat. 

 

2. JAKÁ JE NEJOBVYKLEJŠÍ PODOBA AKCIÍ, KTEROU SPOLEČNOSTI VOLÍ? 
 
V důvodové zprávě k návrhu zákona uvedenému v odpovědi na předchozí otázku 1 se uvádí, 

že listinné akcie na doručitele (majitele) mělo ke konci roku 2010 v Rakousku 1.650 

společností. Z toho vyplývá, že ostatní společnosti, tj. většina akciových společností se sídlem 

v Rakousku, volí podobu zaknihovaných akcií či listinných akcií na jméno. 

 

(Pro porovnání: podle údajů agentury ČEKIA bylo v České republice ke stejnému datu 12.188 
akciových společností s listinnými akciemi na doručitele (majitele), tj. asi sedmkrát více než v 
Rakousku). 

 
3. KDE JSOU V RAKOUSKU REGISTROVÁNY ZAKNIHOVANÉ (ZPROSTŘEDKOVANÉ) AKCIE? 

 
Zaknihované akcie jsou registrovány na účtech cenných papírů vedených obvykle bankami, 

jež jsou dále reflektovány v evidenci centrálního depozitáře. Centrálním depozitářem je 

Österreichische Kontrollbank (OeKB), jež je podle rakouského zákona o úschově cenných 

papírů bankou oprávněnou přijímat od depozitářů cenné papíry, jež jim byli klienty svěřeny 

do úschovy. 

 

Společnosti, jež nechtějí registrovat své akcie v centrálním depozitáři (tzv. zprostředkované 

akcie), si mohou vytvořit účet emitenta u prostředníka (depozitáře), jež k takové činnosti má 

příslušné povolení; akcionáři mohou nabývat akcie na své účty cenných papírů 

prostřednictvím tohoto prostředníka (depozitáře). 

 

4. JSOU INFORMACE O VLASTNICTVÍ AKCIÍ VEŘEJNÉ? 
 
Ne.  

 
5. JE KONEČNÝ VLASTNÍK AKCIÍ DOHLEDATELNÝ? 

 
Ano, avšak pouze u zaknihovaných (zprostředkovaných) cenných papírů vedených na účtech 

cenných papírů u prostředníků (depozitářů). Tito depozitáři (prostředníci) podléhají 

povinnosti identifikace klientů a konečných vlastníků na základě předpisů proti praní 

špinavých peněz. 
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Vlastníky listinných akcií na doručitele v současné chvíli v Rakousku dohledat nelze. Nicméně 

schválí-li rakouský Parlament návrh novely zákona o akciových společnostech uvedený 

v odpovědi na otázku 1, budou vlastníci všech akcií dohledatelní. 

 

6. JAK SE AKCIE PŘEVÁDÍ? 
 
U zaknihovaných (zprostředkovaných) akcií „bezhotovostním“ převodem z účtu (cenných 

papírů) na jiný účet (cenných papírů). Vlastník účtu dá prostředníkovi příkaz, ten odepíše 

příslušný počet akcií z jeho účtu a nechá je připsat na účet nabyvatele u jeho prostředníka. 

Jedná-li se o akcie na jméno, je nutno k uskutečnění převodu ještě učinit záznam v seznamu 

akcionářů vedeného emitentem. 

 

U listinných akcií na doručitele (majitele) předáním listiny obsahující akcii z rukou jedné 

osoby do rukou osoby druhé; toto předání je eventuelně doprovázeno vyznačením rubopisu 

na listině obsahující akcii. Jedná-li se o akcie na jméno, je nutno k uskutečnění převodu ještě 

učinit záznam v seznamu akcionářů vedeného emitentem. 

 

7. CO SE STANE SE ZAKNIHOVANÝMI AKCIEMI, KDYŽ ZBANKROTUJE PROSTŘEDNÍK (DEPOZITÁŘ), KTERÝ VEDE ÚČET 

CENNÝCH PAPÍRŮ? NEPŘIJDOU KLIENTI O SVÉ AKCIE? 
 
Klienti o své zaknihované (zprostředkované) akcie nepřijdou. Tyto cenné papíry, včetně akcií, 

jež jsou vedeny na účtu u prostředníka (depozitáře), jsou zákonem vyňaty z insolvenční 

podstaty (majetku) zbankrotovaného prostředníka (depozitáře). 
 

 


