
Instrukce pro provádění změn v seznamu akcionářů 

OSTROJ a.s., 

sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, IČO: 451 93 681 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

B, vložka 349 

(dále také jako „Společnost“) 
 

→ Ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v sezamu akcionářů. 

→ Společnost vede seznam akcionářů dle § 264 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZoK). 

 

1. Změna údajů již zapsaných v seznamu akcionářů 

Osoba akcionáře zůstává stejná, mění se jeden nebo více následujících údajů zapsaných 

v seznamu akcionářů: 

• jméno či název akcionáře 

• bydliště či sídlo akcionáře, 

• číslo bankovního účtu akcionáře. 

 

Způsob provedení změny: 

Pro žádost o změnu údajů se použije dokument „Změna údajů zapsaných v seznamu 

akcionářů“ - k dispozici ZDE. 
 

Změnu je možné provést osobně, elektronicky či korespondenčně (písemná forma v listinné 

podobě). 

Nezbytná je jednoznačná a prokázaná totožnost akcionáře1. Společnost si vyhrazuje právo, 

v případě pochybností o totožnosti akcionáře, vyžádat si od akcionáře dodatečné ověření 

totožnosti nebo jeho osobní přítomnost v sídle Společnosti. 

V případě zastoupení akcionáře se vyžaduje plná moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 

 

Upozornění: Akcionář musí v rámci ochrany svých práv zajistit, aby zápis v seznamu akcionářů 

odpovídal skutečnosti, zanedbání této povinnosti nemůže být interpretováno v neprospěch 

Společnosti. Správnost a úplnost shora uvedených údajů v seznamu akcionářů Společnost 

nepřezkoumává. 

 

2. Změna v osobě akcionáře (změna vlastnictví akcií) 
 

➢ 2.1. Převod vlastnického práva (darování, koupě/prodej apod.) 

➢ 2.2. Přechod vlastnického práva (typicky dědění či rozhodnutí státního orgánu) 

 

Společnost zapíše do seznamu akcionářů nového akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí 

bude změna akcionáře prokázána (§ 265 odst. 2 ZoK). 
 

 

 

1 např. osobní předložení dokladu totožnosti, listinná žádost o změnu s úředně ověřeným podpisem, 

zaslání žádosti přes datovou schránku akcionáře nebo elektronickou zprávou podepsanou 

kvalifikovaným/uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce apod. 
 
 

1 

https://www.ostroj.cz/webfiles/dokumenty/akcionari/web_zmena__udaju_zapsan_ych_v_seznamu_ak.xlsx


Způsoby provedení a prokázání změn: 
 

Pro žádost o změnu údajů se použije dokument „Změna vlastníka akcií na jméno“ 

- k dispozici ZDE. 
 

Ad 2.1. Převod vlastnického práva 

Vyžaduje se osobní přítomnost akcionáře v sídle Společnosti. Akcionář se prokáže platným 

dokladem totožnosti. 

Změna se prokazuje předložením originálu akcie, která musí být řádně rubopisována. 

 

Ad 2.2. Přechod vlastnického práva 

Lze provést osobně i korespondenčně (v listinné podobě, elektronicky). 

Změna se prokazuje předložením dokumentu, který bude mít charakter veřejné listiny (§ 567 

občanského zákoníku), a ze kterého bude bez pochybností vyplývat přechod vlastnického práva 

k akcii. Vždy se musí jednat o originál, nebo úředně ověřenou kopii dokumentu. 

Nezbytná je také jednoznačná a prokázaná totožnost akcionáře. Akcionář se prokáže platným 

dokladem totožnosti, v ostatních případech bude dokument „Změna vlastníka akcií na jméno“ 

opatřen úředně ověřeným podpisem akcionáře, či jinak ověřen tak, aby byla identita akcionáře 

nezpochybnitelná. 

 

V případě zastoupení akcionáře při podání jakékoliv žádosti o změnu se vyžaduje předložení 

plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 

 

V případě pochybností o změně akcionáře si Společnost vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné 

informace a doklady prokazující změnu akcionáře a jeho identitu, případně také osobní 

přítomnost akcionáře v sídle Společnosti. 

 

Upozornění: Pokud akcionář způsobí, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis 

neodpovídá skutečnosti, jdou veškeré následky s tím spojené k jeho tíži a nemůže se domáhat 

neplatnosti usnesení valné hromady proto, že Společnost na základě této skutečnosti 

neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva (§ 265 odst. 3 ZoK). 
 

 

 
 

Kontaktní údaje: 
 

Ve všech záležitostech nás kontaktujte na emailové adrese: akcie@ostroj.cz. 
 

V případě zájmu o osobní podání žádosti si na kontaktním emailu předem domluvte konkrétní 

termín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů akcionářů: 

S informacemi se seznamte na www.ostroj.cz, v sekci Pro akcionáře, část GDPR, a to 

prostřednictvím dokumentu: "Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti OSTROJ a.s. – 

pro akcionáře“. 

https://www.ostroj.cz/webfiles/dokumenty/akcionari/web_zmena_vlastn_ika_akci_i_na_jm_eno.xlsx
mailto:akcie@ostroj.cz
http://www.ostroj.cz/

