
Vybraná ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů 
(§ 40 až 44, 59g, 134 až 151a, 161 a 387) 

aktualizace: 15. října 2014  

 

(...) 

 

HLAVA VIII  

 

PŘECHOD ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU NEBO K ÚČASTNICKÉMU CENNÉMU 

PAPÍRU PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY  

 

§ 40  

 

 (1) Jestliže byly zastaveny podíly nebo účastnické cenné papíry vydané osobou 

zúčastněnou na přeměně, a toto zástavní právo trvá ke dni zápisu fúze, rozdělení nebo změny 

právní formy do obchodního rejstříku, přechází nebo rozšiřuje se zástavní právo na podíly 

nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě zastavených podílů 

nebo účastnických cenných papírů.  

  

 (2) Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi nebo rozdělení 

zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník se již podílí na nástupnické 

společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního 

dlužníka v nástupnické společnosti.  

  

 (3) Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi, rozdělení nebo 

změně právní formy zanikají a zástavní právo nepřechází ani se nerozšiřuje podle odstavce 1 

nebo 2, má zástavní věřitel právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty. Nedojde-li mezi 

zástavním věřitelem a dlužníkem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, použije se § 35 

odst. 2 obdobně.  

  

§ 41  

 

 (1) Nástupnická akciová společnost po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního 

rejstříku nebo akciová společnost, která vznikla změnou právní formy, po zápisu této změny 

do obchodního rejstříku vyznačí na účastnických cenných papírech na jméno, k nimž přechází 

nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, záznamem zástavní právo. Záznam musí 

mít náležitosti zástavního rubopisu. Po vyznačení zástavního práva je odevzdá společnost 

zástavnímu věřiteli nebo schovateli. Účastnické cenné papíry na majitele, k nimž přechází 

nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, společnost odevzdá zástavnímu věřiteli 

nebo schovateli. Ustanovení § 138 tím není dotčeno.  

  

 (2) Nástupnická akciová společnost po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního 

rejstříku nebo akciová společnost, která změnila právní formu, po zápisu této změny do 

obchodního rejstříku uloží v příkazu k vydání nebo převodu cenných papírů centrálnímu 

depozitáři cenných papírů, aby zapsal přechod nebo vznik zástavního práva k zaknihovaným 

účastnickým cenným papírům na účet vlastníka do centrální evidence cenných papírů. 

Nevede-li centrální depozitář cenných papírů účet vlastníka, zabezpečí, aby zástavní právo na 

účet vlastníka zapsala osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných 

papírů.  

aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%252340'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%252340'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%252335'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%252335'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%252340'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%252340'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='125/2008%20Sb.%2523138'&ucin-k-dni='30.12.9999'


  

 (3) Jsou-li nebo mají-li být účastnické cenné papíry imobilizovány, použije se 

ustanovení odstavce 2 přiměřeně.  

  

§ 42  

 

 (1) Jestliže má zástavní právo přejít nebo vzniknout k jednomu nebo více podílům, 

musí být součástí návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo změny právní formy do obchodního 

rejstříku též návrh na zápis zástavního práva k jednomu nebo více podílům do obchodního 

rejstříku.  

  

 (2) Vyplývá-li existence zástavního práva z údajů zapsaných do obchodního rejstříku, 

vyznačí rejstříkový soud přechod nebo vznik zástavního práva k podílu při zápisu fúze nebo 

rozdělení i bez návrhu.  

  

 (3) Vznik nebo přechod zástavního práva k podílu lze do obchodního rejstříku zapsat i 

následně, a to i bez návrhu.  

  

§ 43  

 

Zástavní právo k podílu nebo k účastnickému cennému papíru zaniká, jestliže dochází ke 

změně právní formy na společnost nebo družstvo, podíl na nichž nemůže být zástavou.  

  

§ 44  

 

 (1) Stane-li se v důsledku fúze, rozdělení nebo změny právní formy týž podíl nebo 

účastnický cenný papír předmětem zástavního práva různých zástavních věřitelů, jejichž 

pohledávky byly před přeměnou zajištěné samostatně, uspokojí se v případě realizace 

zástavního práva tito zástavní věřitelé poměrně tak, jako kdyby k přeměně nedošlo.  

  

 (2) Je-li společnou zástavou podle odstavce 1 účastnický cenný papír, odevzdá jej 

společnost tomu zástavnímu věřiteli nebo schovateli, na kterém se dohodnou všichni zástavní 

věřitelé. Nedojde-li k dohodě zástavních věřitelů ani v přiměřené době po výzvě společnosti, 

odevzdá společnost cenný papír schovateli, jehož sama vybere s péčí řádného hospodáře na 

náklady zástavních věřitelů.  

  

 (3) Ustanovení § 40 odst. 1 až 3, § 43 a § 44 odst. 1 se použije i na zaknihované 

účastnické cenné papíry.  

  

(...) 

 

§ 59g  

 

 (1) Existence a přechod zástavního práva k cenným papírům a k podílům vydaným 

kteroukoliv z právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně se řídí  

  

a) ustanoveními tohoto zákona, je-li zanikající nebo rozdělovanou právnickou osobou a 

nástupnickou právnickou osobou česká osoba,  

  

b) ustanoveními tohoto zákona, je-li zanikající nebo rozdělovanou právnickou osobou 
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zahraniční právnická osoba a nástupnickou právnickou osobou česká právnická osoba, pokud 

to nevylučuje právní řád státu, jímž se řídí zástavní právo k cenným papírům nebo k podílu, 

nebo právní řád státu, kterým se řídí vnitřní poměry zahraniční právnické osoby, nebo  

  

c) ustanoveními právních předpisů státu, kterými se budou řídit vnitřní právní poměry 

nástupnické právnické osoby po zápisu přeshraniční přeměny do zahraničního obchodního 

rejstříku, je-li nástupnickou právnickou osobou zahraniční právnická osoba, pokud to 

nevylučuje právní řád státu, jímž se řídí zástavní právo k cenným papírům nebo k podílu, 

nebo právní řád státu, kterým se řídí vnitřní poměry zahraniční právnické osoby.  

  

 (2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) se ustanovení tohoto zákona o 

přechodu zástavního práva k cenným papírům a podílům použijí na českou právnickou osobu 

zúčastněnou na přeměně, není-li to v rozporu s donucujícími předpisy právních řádů státu 

uvedených v odstavci 1 písm. c).  

 

(...) 

 

  

Díl 7  

 

Výměna akcií  

 

Oddíl 1  

 

Základní ustanovení  

 

§ 134  

 

Nástupnická společnost nevymění při fúzi akcie zanikající společnosti za své akcie, 

jsou-li tyto akcie v době zápisu fúze do obchodního rejstříku  

  

a) v jejím majetku,  

  

b) v majetku jakékoliv zanikající společnosti, nebo  

  

c) v držení třetí osoby, jež je drží svým jménem, avšak na účet některé ze zúčastněných 

společností.  

  

§ 135  

 

Nástupnická společnost nevymění akcie zaniklé společnosti za své akcie, jestliže se 

tytéž osoby podílejí ve stejném poměru jak na nástupnické společnosti, tak na zanikající 

společnosti, ledaže by to bylo v rozporu se zákazem prominout splacení emisního kursu akcií, 

a stanoví tak projekt fúze. Při tomto postupu lze zvýšit jmenovitou hodnotu dosavadních akcií 

nástupnické společnosti postupem podle § 109a.  

  

§ 136  

 

Má-li nástupnická společnost vlastní akcie ve svém majetku nebo je svým jménem na 

účet nástupnické společnosti drží třetí osoba anebo by na ni měly přejít v důsledku fúze, může 
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nástupnická společnost použít tyto akcie k výměně za akcie zaniklé spole čnosti.  

  

§ 137  

 

 (1) Výměna akcií se provede v době 2 měsíců ode dne zápisu fúze do obchodního 

rejstříku.  

  

 (2) Jestliže má dojít k výměně akcií vydaných jako cenný papír za zaknihovaný cenný 

papír nebo obráceně, použijí se obdobně ustanovení občanského zákoníku o přeměně cenného 

papíru na zaknihovaný cenný papír nebo o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný 

papír. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.  

  

 (3) Má-li dojít k imobilizaci vyměňovaných akcií, použijí se ustanovení občanského 

zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu o imobilizaci cenných papírů. Ustanovení 

odstavce 1 se nepoužije.  

  

Oddíl 2  

 

Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako cenný papír  

 

§ 138  

 

Mají-li být v souvislosti s fúzí vyměněny nástupnickou společností akcie, přijaté k 

obchodování na evropském regulovaném trhu, pověří všechny zúčastněné společnosti, jejichž 

akcie se vyměňují, obstaráním výměny obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osobu, 

která má sídlo v členském státě a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti obchodníka s 

cennými papíry.  

  

§ 139  

 

 (1) Akcionáři jsou povinni předložit dosavadní akcie a zatímní listy v době a 

způsobem určeným v projektu fúze.  

  

 (2) Projekt fúze musí obsahovat upozornění pro akcionáře na možnost, že akcie a 

zatímní listy nepředložené ve stanovené době mohou být prohlášeny za neplatné bez 

poskytnutí dodatečné lhůty k předložení akcií, nemusí-li být poskytnuta.  

  

§ 140  

 

 (1) Jestliže jsou akcionáři v prodlení s předložením dosavadních akcií a zatímních 

listů, i když projekt fúze obsahoval upozornění na možnost neposkytnout dodatečnou dobu, 

může je nástupnická společnost přesto vyzvat, uzná-li to za potřebné a je-li takové jednání v 

zájmu společnosti, způsobem určeným zákonem a stanovami nástupnické společnosti pro 

svolání valné hromady, aby akcie a zatímní listy předložili v dodatečné přiměřené době, 

kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak bude postupováno podle § 141.  

  

 (2) Nebude-li projekt fúze obsahovat upozornění na možnost neposkytnout 

dodatečnou dobu k předložení akcií nebo zatímních listů, vyzve nástupnická společnost 

akcionáře, kteří jsou v prodlení, způsobem určeným zákonem a stanovami nástupnické 

společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie a zatímní listy předložili v dodatečné 
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přiměřené době, kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak bude postupováno podle 

§ 141.  

  

§ 141  

 

 (1) Nástupnická společnost prohlásí za neplatné dosavadní akcie a zatímní listy, které 

nebyly vráceny v době podle § 139. Byla-li stanovena dodatečná přiměřená doba k vrácení 

podle § 140, prohlásí nástupnická společnost nevrácené akcie a zatímní listy za neplatné až po 

marném uplynutí této doby. Za neplatné nelze prohlásit akcie, které byly vráceny opožděně, 

ale před tím, než je nástupnická společnost za neplatné prohlásila.  

  

 (2) Prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné oznámí nástupnická společnost 

akcionářům, jejichž akcie a zatímní listy byly prohlášeny za neplatné (dále jen „dotčené 

osoby“), způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nástupnické 

společnosti a prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné bez zbytečného odkladu zveřejní.  

  

 (3) Akcie a zatímní listy určené k výměně prodá nástupnická společnost 

prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby, která má sídlo v 

členském státě a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti obchodníka s cennými papíry, bez 

zbytečného odkladu po zveřejnění prohlášení akcií a zatímních listů za neplatné na účet 

dotčené osoby na evropském regulovaném trhu, pokud jsou přijaty k obchodování na 

evropském regulovaném trhu, nebo ve veřejné dražbě. Místo, dobu a předmět dražby zveřejní 

nástupnická společnost nejméně 2 týdny před jejím konáním.  

  

 (4) Výtěžek z prodeje akcií a zatímních listů po započtení pohledávek nástupnické 

společnosti proti dotčené osobě vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií a zatímních listů 

za neplatné a prodejem akcií a zatímních listů vyplatí nástupnická společnost bez zbytečného 

odkladu dotčené osobě.  

  

§ 142  

 

Vrácené akcie a zatímní listy společnost bez zbytečného odkladu po jejich vrácení zničí.  

  

Oddíl 3  

 

Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír  

 

§ 143  

 

 (1) Jestliže mají být v souvislosti s fúzí nástupnickou společností vydány akcie jako 

zaknihovaný cenný papír za akcie vydané jako zaknihovaný cenný papír nebo se mají změnit 

údaje o akciích v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nástupnická společnost požádá 

centrálního depozitáře cenných papírů o vydání zaknihovaných akcií nebo jej informuje o 

požadované změně údajů před zápisem fúze do obchodního rejstříku.  

  

 (2) Vydání akcií jako zaknihovaných cenných papírů nebo provedení změn údajů v 

centrální evidenci cenných papírů zabezpečí nástupnická společnost tak, aby k tomu došlo v 

době 15 dnů po zápisu fúze do obchodního rejstříku.  

  

 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřeně, jsou-li akcie imobilizovaným 
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cenným papírem.  

  

Díl 8  

 

Odkoupení akcií nástupnickou společností  

 

Oddíl 1  

 

Dobrovolný odkup  

 

§ 144  

 

 (1) Jestliže je nástupnická společnost vlastníkem alespoň 90 % akcií zanikající 

společnosti s hlasovacími právy, může projekt fúze sloučením obsahovat povinnost 

nástupnické společnosti odkoupit akcie, jež byly vyměněny za ostatní akcie této zanikající 

společnosti.  

  

 (2) Jestliže projekt fúze sloučením obsahuje povinnost nástupnické společnosti k 

odkupu akcií podle odstavce 1, nevyžaduje se pořízení zprávy o fúzi ani znalecké zprávy o 

fúzi a nepoužije se ustanovení § 118 odst. 1 písm. a), § 119 ani § 119a.  

  

Oddíl 2  

 

Povinný odkup  

 

§ 145  

 

 (1) Jestliže se v důsledku fúze změní právní postavení akcionářů některé ze 

zúčastněných společností tak, že dojde k výměně akcií za akcie jiného druhu, ke změně práv 

spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti 

stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku, k výměně akcií přijatých k obchodování na 

evropském regulovaném trhu za akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž převoditelnost není omezena, za akcie s 

omezenou převoditelností, musí projekt fúze obsahovat povinnost nástupnické společnosti 

odkoupit vyměněné akcie od osoby, která  

  

a) byla oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě zúčastněné společnosti, která 

schválila fúzi,  

  

b) se zúčastnila valné hromady a  

  

c) hlasovala proti schválení fúze.  

  

 (2) Povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie se vztahuje pouze na akcie 

nástupnické společnosti, které byly vyměněny za akcie, s nimiž bylo hlasováno proti 

schválení fúze.  

  

Oddíl 3  

 

Společná pravidla o odkupu  
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§ 146  

 

 (1) Jestliže projekt fúze obsahuje povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie, je 

nástupnická společnost povinna učinit oprávněným akcionářům veřejný návrh smlouvy 

nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči 

třetím osobám.  

  

 (2) Ustanovení zvláštních zákonů o veřejném návrhu smlouvy o koupi nebo směně 

účastnických cenných papírů a o nabídkách převzetí se zde nepoužijí.  

  

§ 147  

 

Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň  

  

a) firmu, sídlo a identifikační číslo nástupnické společnosti,  

  

b) označení akcií, na něž se veřejný návrh smlouvy vztahuje, jejich druhu, formy, popřípadě 

jmenovité hodnoty, údaj o tom, zda byly vydány jako cenný papír, zaknihovaný cenný papír 

nebo jsou imobilizovány nebo zda dosud jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír 

vydány nebyly, a jejich označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci 

cenných papírů (ISIN), pokud je přiděleno,  

  

c) cenu za jednu akcii, přičemž cena musí být pro všechny adresáty u stejné akcie stejná,  

  

d) způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy nebo označení evropského 

regulovaného trhu, na němž musí být smlouva uzavřena,  

  

e) dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy, která nesmí být kratší než 4 týdny a delší než 

10 týdnů ode dne jeho uveřejnění,  

  

f) postup při převodu akcií a podmínky placení ceny.  

  

§ 148  

 

 (1) Veřejný návrh smlouvy se uveřejňuje způsobem, kterým se podle zákona a stanov 

společnosti svolává její valná hromada, a způsobem, kterým se svolávala valná hromada 

zanikající společnosti.  

  

 (2) Veřejný návrh smlouvy je po zveřejnění neodvolatelný a nezměnitelný; to neplatí, 

pokud nástupnická společnost zvýšila nabídku kupní ceny. Tím dochází ke zvýšení kupní 

ceny i ve smlouvách, které již byly na základě takového veřejného návrhu smlouvy uzavřeny.  

  

§ 149  

 

 (1) Smlouva na základě veřejného návrhu smlouvy, jež je uzavírána na evropském 

regulovaném trhu, se uzavírá podle pravidel stanovených organizátorem regulovaného trhu.  

  

 (2) Smlouva na základě veřejného návrhu smlouvy, která není uzavírána na 

evropském regulovaném trhu, je uzavřena doručením písemného oznámení akcionáře o přijetí 



veřejného návrhu smlouvy nástupnické společnosti způsobem v něm uvedeným. Nástupnická 

společnost je povinna písemně potvrdit akcionáři, že smlouva byla uzavřena.  

  

 (3) Akcionář je oprávněn přijetí návrhu smlouvy odvolat do doby, než dojde k 

uzavření smlouvy. Akcionář není oprávněn návrh měnit.  

  

§ 150  

 

 (1) Nástupnická společnost je povinna nejpozději do 1 měsíce ode dne následujícího 

po dni uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy převzít listinné akcie nebo zabezpečit 

převod vlastnického práva k zaknihovaným nebo imobilizovaným akciím.  

  

 (2) Nástupnická společnost je povinna akcie koupit za cenu přiměřenou reálné hodnotě 

akcií. Přiměřenost ceny musí být doložena posudkem znalce.  

  

 (3) Kupní cena je splatná při převodu akcií, nejpozději však do 1 měsíce od uplynutí 

doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy.  

  

 (4) Nebude-li kupní cena přiměřená reálné hodnotě akcií, je smlouva platná a 

kterýkoliv z akcionářů, který přijal veřejný návrh smlouvy, je oprávněn požadovat doplatek 

kupní ceny. Ustanovení § 46 odst. 2 a § 47 se na přechod práva na doplacení kupní ceny a na 

jeho uplatnění použijí obdobně.  

  

§ 151  

 

 (1) Je-li nástupnická společnost v prodlení s veřejným návrhem smlouvy, může 

akcionář, jemuž měl být veřejný návrh smlouvy určen, učinit společnosti písemný návrh na 

uzavření smlouvy o koupi akcií, jež by mohl prodat na základě veřejného návrhu smlouvy, a 

to za přiměřenou cenu. Akcionář není povinen dokládat přiměřenost ceny posudkem znalce.  

  

 (2) Jestliže nástupnická společnost nepřijme návrh smlouvy podle odstavce 1 do 15 

dnů od doručení písemného návrhu smlouvy, je akcionář oprávněn domáhat se uzavření 

smlouvy u soudu nebo může požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti 

uzavřít smlouvu. Může rovněž požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů.  

  

§ 151a  

 

Při odkupu akcií podle § 146 až 150 se nepoužijí ustanovení stanov o omezení převoditelnosti 

akcií na jméno.  

 

(...) 

 

§ 161  

 

 (1) Jestliže zúčastněná společnost vydala akcie a zatímní listy jako cenný papír a 

nedošlo k jejich imobilizaci, odevzdá vystupující akcionář všechny akcie a zatímní listy, 

ohledně nichž ze společnosti vystupuje, jinak je jeho vystoupení neúčinné. Odevzdané akcie a 

zatímní listy nástupnická společnost zničí bez zbytečného odkladu po zápisu fúze do 

obchodního rejstříku.  
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 (2) Společnost vrátí akcie a zatímní listy akcionáři do 15 dnů ode dne, kdy bylo 

rozhodnuto o zrušení fúze nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o 

zamítnutí nebo odmítnutí zápisu fúze do obchodního rejstříku.  

 

(...) 

  

§ 387  

 

Do doby, než centrální depozitář cenných papírů převezme evidenci zaknihovaných a 

imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů, se ustanovení tohoto 

zákona týkající se centrálního depozitáře cenných papírů použijí na Středisko cenných papírů.  

 

(...) 

 


