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FRANCIE 

POPIS SITUACE OHLEDNĚ ANONYMNÍCH AKCIÍ 

 

1. MOHOU VE FRANCII EXISTOVAT LISTINNÉ AKCIE NA DORUČITELE? 
 
Ne. Ve Francii jsou listinné akcie, včetně těch na doručitele, zakázány od roku 1984.1Akcie 
mohou existovat pouze v zaknihované (zprostředkované) podobě ve formě záznamu na účtu 
cenných papírů. 
 

2. JAKÁ JE NEJOBVYKLEJŠÍ PODOBA AKCIÍ, KTEROU SPOLEČNOSTI VOLÍ? 
 
Společnosti mohou mít pouze zaknihované (zprostředkované) akcie, tj. v akcie 
v dohledatelné podobě. Listinné akcie, ať už na doručitele či na jméno, nelze vydávat.   
 

3. KDE JSOU VE FRANCII REGISTROVÁNY ZAKNIHOVANÉ (ZPROSTŘEDKOVANÉ) AKCIE? 
 
Zaknihované (zprostředkované) akcie jsou registrovány na účtech cenných papírů. Tyto účty 
vedou tzv. prostředníci (depozitáři), tj. obvykle banky, obchodníci s cennými papíry či 
investiční společnosti. Záznamy na těchto účtech mohou být reflektovány v centrálním 
depozitáři. Centrální depozitář vede společnost Euroclear France. 
 
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. Informace o vlastnících akcií mohou být sděleny pouze společnosti, o jejíž akcie se jedná, 
či Úřadu pro finanční trhy2 nebo soudu. 
 

5. JE KONEČNÝ VLASTNÍK ZAKNIHOVANÝCH (ZPROSTŘEDKOVANÝCH) AKCIÍ DOHLEDATELNÝ? 
 
Ano, a nejen u zaknihovaných (zprostředkovaných) cenných papírů na základě předpisů proti 
praní špinavých peněz.  
 
Každý prostředník musí na požádání společnosti, jež vydala zaknihované (zprostředkované) 
akcie, sdělit této společnosti jména osob, jež mají u něj zřízen účet, na kterých jsou 

                                                           
1  Čl. 94-II finančního zákona č. 81-1160 z 30. prosince 1981 (nyní článek L211-3 francouzského CMF) 

vstoupil v platnost 3. listopadu 1984. 

2
  Úřad pro finanční trhy (ve fr. „Autorité des marchés financiers“) vykonává dohled nad finančními trhy. 

V České republice tento dohled vykonává Česká národní banka. 
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registrovány tyto akcie. Informace o vlastnících akcií určité společnosti si může rovněž 
vyžádat Úřad pro finanční trhy nebo soudy. 
 
 
 

6. JAK SE AKCIE PŘEVÁDÍ? 
 
„Bezhotovostním“ převodem z účtu (cenných papírů) na jiný účet (cenných papírů). Majitel 
účtu dá prostředníkovi příkaz, ten odepíše příslušný počet akcií z jeho účtu a nechá je připsat 
na účet nabyvatele u jeho prostředníka. 
 

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

CENNÝCH PAPÍRŮ? NEŘIJDOU KLIENTI O SVÉ AKCIE? 
 
Klienti o své zaknihované akcie nepřijdou. Je-li prostředník insolventní, převede před 
začátkem konkurzu insolvenční správce všechny akcie klientů evidované na účtech cenných 
papírů k jinému prostředníkovi. 
 
 
 


