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Prameny práva
• Zákon 89/2012 Sb., (nový) Občanský zákoník (NOZ)
• Zákon 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK)
• Zákon 591/1992 Sb., o cenných papírech
• Obchodní zákoník (zákon č.513/1991 Sb.)
• Zákon 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ve 

znění Z 56/2006 Sb.)
• Zákon 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

(novela Z 57/2006 Sb.)
• Zákon 257/2004 Sb., o změnách některých zákonů v 

souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu

• Zákon 190/2004 Sb., o dluhopisech
• Zákon 189/2004 Sb., o kolektivním investování
• Zákon 191/1950 Sb., směnečný a šekový



REKODIFIKACE :  Úprava cenných papírů v NOZ

• Cenné papíry: §§ 514-524 NOZ

• Kupony (+ talón) - § 523 NOZ

• Zaknihované cenné papíry §§ 525 - 544 NOZ

• Ochrana vlastnictví – vydání věci: § 1041 NOZ

• Převody CP/Zak.CP: §§ 1103-4 NOZ

• Nabytí vlastnictví - § 1109 NOZ

• Zastavení podílu v korporaci § 1320

• Zastavení CP/Zak.CP §§ 1328 – 1332 NOZ

• Zastavení účtu vlastníka Zak.CP – 1333-4 NOZ

• Rozsah a trvání zástavního práva (CP) – 1349

• Uspokojení ze zástavy (CP) - § 1359 NOZ

• Správa cizího majetku - § 1433 NOZ



REKODIFIKACE :  Úprava cenných papírů v NOZ

• Odkazy § 1613

• Neprokazování důvodu závazku (z CP) § 1791/2

• Dostatečná jistoty – domněnka ¾ obvyklé ceny CP (§2014)

• Zápůjčka CP – 2392 NOZ (úroky, dodání většího množství)

• Úschova CP 2409 – 2414 NOZ (vč. imobilizace CP 2413-4)

• Skladištní list - § 2417 NOZ

• Náložný list - § 2572 NOZ

• Vydání inkasovaných CP - § 2697 NOZ



REKODIFIKACE : Další právní úpravy (mimo NOZ)

• Akcie (AS, SE), 

• Vyměnitelné a prioritní dluhopisy (AS, SE) – ZOK, 
Dluhopisy – Z 190/2004 Sb., o dluhopisech

• Zatímní list – ZOK (AS)

• Opční listy – ZOK (AS)

• Kupony NOZ (obecně) + ZOK (AS)

• Kmenové listy – ZOK (SRO)

• Směnky – Z 191/1950 Sb., směnečný a šekový

• Šeky – Z 191/1950 Sb., směnečný a šekový



REKODIFIKACE : CP pojmenované a nepojmenované

• §§ 514-544 NOZ

§ 514 [ZÁKLADNÍ DEFINICE]
• Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po 

vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

• DRUH/FORMA/(PODOBA) CP: U každého CP se rozeznává druh a 
forma CP. Dříve byla ještě „podoba“ jako zvláštní vlastnost CP, v 
rekodifikovaném právu nahrazeno dvojí úpravou – cenných papírů a 
zaknihovaných cenných papírů.

§ 515 [INOMINÁTNÍ CENNÉ PAPÍRY]
• Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými 

zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s 
cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

• Není již výčtový katalog druhů CP (ačkoliv mnohé jsou upraveny 
různými zákony …)

• Kromě zvlášť zákonem určených CP je možno vydat i CP jiné –
nepojmenované…



REKODIFIKACE : DRUH CP A ZASTUPITELNÉ

§ 516 [ZASTUPITELNÉ CP – DRUH CP]
(1) Cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem v téže formě, z nichž vznikají 
stejná práva, jsou zastupitelné.

(2) Podpis emitenta na zastupitelném cenném papíru může být nahrazen jeho 
otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání 
nebo pozměnění.

• DRUH URČUJE PRÁVA SPOJENÁ S CP: Např. u akcií – kmenová nebo 
prioritní (nově rovněž kusové akcie), dluhopisy kmenové, prioritní, 
vyměnitelná, směnka vlastní nebo cizí atd. Druh určuje přísl.právní
předpis.

• Stejná práva – u akcií třeba zkoumat např. jmenovitou hodnotu v 
souvislosti se stanovami AS 

§ 517 [ZÁVAZEK 3TÍ OSOBY A POSTIH EMITENTA]
Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, 
nahradí emitent škodu z toho vzniklou.

• Např. u směnky cizí (Z 191/1950 Sb.).

• Emitent – viz Emise cenného papírů § 519 NOZ



Příklad akcie (zdroj www.parnas.cz) 



REKODIFIKACE : EMISE A VYDÁNÍ CENNÉHO PAPÍRU

§ 519 EMISE CENNÉHO PAPÍRU
(1) Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru 
prvnímu nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

(2) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků cenných papírů, 
jakož i podrobnější údaje o emisi.

• Podmínky emise mohou být stanoveny v jiném předpisu (srov. např. Z 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - §§ 34-36M Veřejná nabídka 
investiční cenných papírů a prospekt cenného papíru)

• Zákon může některé CP vylučovat z veřejné nabídky a veř.obchodování
(srov. např. zákaz veř.nabídky pro kmenové listy – ZOK)

§ 520 VYDÁNÍ CENNÉHO PAPÍRU -> srov. dále

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem 
a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele.

(2) Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je emisní kurs cenného papíru.



REKODIFIKACE : EMISE A VYDÁNÍ CENNÉHO PAPÍRU

§ 520 VYDÁNÍ CENNÉHO PAPÍRU

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo 
jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého 
nabyvatele.

(2) Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je emisní kurs cenného papíru.

• Souvisí např. s akciemi – jmenovitá hodnota, závazek ke vkladu ve výši 
emisního kurzu upsaných akcií … ZOK

§ 521 [OCHRANA DOBRÉ VÍRY PŘI VYDÁNÍ CENNÉHO PAPÍRU. PRÁVO 
NA NÁHRADU ŠKODY]

(1) Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, je vydán i přesto, že nebyly 
dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím 
prvního nabyvatele stanoveným způsobem.

(2) Ten, do jehož práva bylo zasaženo tím, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání 
cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvého nabyvatele stanoveným způsobem, 
má právo na náhradu škody vůči emitentovi i vůči osobě, která v této záležitosti jednala jménem 
emitenta nebo na jeho účet, za podmínek stanovených tímto zákonem.

• Souvisí např. s uplatňováním práva (např. hlasovací právo na valné hromadě, 
možnost dalšího převodu CP na třetí osobu atd.)



REKODIFIKACE : Zastupitelné cenné papíry (NOZ)

§ 516 Zastupitelné cenné papíry

(1) Cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem v téže 
formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné.

(2) Podpis emitenta na zastupitelném cenném papíru může být 
nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity 
ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

§ 517 [závazek třetí osoby z cenného papíru a postih emitenta]

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a 
poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.



REKODIFIKACE : Forma cenného papíru (§518NOZ, 263ZKOK)

§ 518 Forma cenného papíru NOZ

(1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo 
na jméno.

(2) Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o 
cenný papír na řad. Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, 
že se jedná o cenný papír na doručitele.

• Forma CP  převod CP (dále také § 1103 NOZ)
ZOK: § 263 Forma akcie

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí 
obdobně pro zaknihované akcie.

(2) Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na 
majitele. Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný 
cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír; to platí obdobně též pro změnu 
formy nebo podoby akcií.

(3) Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno.



REKODIFIKACE : Stejnopisy CP (§522 NOZ)

§ 522 Stejnopisy

(1) Je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy v textu 
listiny číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír.

(2) Bylo-li plněno na jeden stejnopis, zanikají práva ze všech ostatních 
stejnopisů.

• Důležité zejména pro směnky a šeky (srov. čl.I § 64-68, 
čl.II § 49-50 ZSŠ 191/1950 Sb., náložné listy …



Hromadné listiny – dříve (již zrušeno)

• JEN Akcie, poukázky na akcie, podílové listy 
nebo dluhopisy MOHOU BÝT VYDÁNY JAKO 
HROMADNÉ LISTINY

• Hromadná listina = listina nahrazující více 
zastupitelných CP (jednotlivé CP)

• Práva spojená s hromadnou listinou nemohou 
být převodem dělena na podíly.

• Vlastník hromadné listiny právo na její výměnu
za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné 
listiny. Hromadná listina musí mít náležitosti 
stanovené pro listinný cenný papír.



REKODIFIKACE: Hromadná listina (§524 NOZ)

§ 524  HROMADNÁ LISTINA

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi 
a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého 
cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon 
stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně jeho čísla.

(2) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné 
papíry; určí-li emitent podmínky pro její výměnu, pak při splnění těchto 
podmínek.

(3) Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, 
pokud došlo k imobilizaci cenného papíru při jeho hromadné úschově; v tom 
případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou 
hromadnou listinou nahrazovány.



Hromadná listina (zdroj 1.česká grafická s.r.o. www.parnas.cz) 



Dříve „Podoba CP“ (již zrušena jako zvl.vlastnost
a nahrazena Zaknihovanými cennými papíry

Je rozhodující pro nakládání s CP a pro 
uplatňování práv z něj

• Listinná podoba

• Zaknihovaná podoba - § 91 ZPKT - CP 
nahrazené zápisem do centrální evidence CP,

• Imobilizované CP (§ 38 ZCP)= CP, které jsou 
uloženy do hromadné úschovy. Po dobu jejich 
imobilizace se s nimi nakládá jako se 
zaknihovanými CP



REKODIFIKACE :(Podoba) Zaknihované CP (§525-528NOZ)

Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry

§ 525 ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR

(1) Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak 
než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované 
cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány týmž emitentem a pokud z nich 
vznikají stejná práva.

(2) Ustanovení o cenných papírech se použijí i na zaknihované cenné papíry, ledaže to 
vylučuje jejich povaha, tento zákon nebo jiný právní předpis.

• Zaknihované CP fyzicky neexistují, původně zavedeny z důvodu kuponové 
privatizace

• Neplést s imobilizací CP (hromadná úschova - § 2413 NOZ)

• Převody ZakCP - § 1104 NOZ

§ 526 EVIDENCE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet 
vlastníka nebo účet zákazníků.

• Centrální depozitář (Centrální depozitář a.s.) – ZKPT 256/2004 Sb.

• Obchodníci s cennými papíry



REKODIFIKACE :(Podoba) Zaknihované CP (§525-528NOZ)

§ 526 Evidence zaknihovaných cenných papírů

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet 
vlastníka nebo účet zákazníků.

§ 527 ÚČET VLASTNÍKA

(1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl 
účet zřízen.

(2) Má se za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu 
vlastníka je zaknihovaný cenný papír evidován.

• V.pr.domněnka vlastnictví CP zapsaného na účtu vlastníka

§ 528 ÚČET ZÁKAZNÍKŮ

(1) Na účtu zákazníků jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které zaknihovaný cenný 
papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen.

(2) Ten, pro koho byl účet zákazníků zřízen, není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů 

evidovaných na tomto účtu.

• Souvisí se smlouvami v oblasti podnikání na kapitálovém trhu – úschova, 
správa portfolia atd. (v podstatě příkaz, komise)



REKODIFIKACE : Přeměna CP na zaknihovaný CP (§529-535)

Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír

§ 529 [ROZHODNUTÍ EMITENTA O PŘEMĚNĚ CP NA ZCP. ZVEŘEJNĚNÍ V

OBCHODNÍM VĚSTNÍKU. UVEŘEJNĚNÍ DOSTUPNÉ INTERNETEM]

(1) Rozhodl-li emitent o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, bez zbytečného 
odkladu zveřejní své rozhodnutí včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný 
papír odevzdá, a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Zakazuje se určit lhůtu k odevzdání cenného papíru emitentovi kratší než dva měsíce a delší 
než šest měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí.

(3) Emitent, kterému jiný právní předpis ukládá vést evidenci vlastníků cenných papírů, zašle 
osobě uvedené v této evidenci a na adresu tam uvedenou oznámení o přeměně tohoto cenného 
papíru na zaknihovaný cenný papír.

• Např. u AS jde o pravomoc VH – náležitost stanov společnosti

• Zveřejnění = publikace v Obchodním věstníku + uveřejnění (jinde) způsobem 
umožňujícím dálkový přístup = Internet.

• Každá AS musí mít internetové stránky – srv. § 7 ZOK



REKODIFIKACE : Přeměna CP na zaknihovaný CP (§529-535)

§ 530  [ODEVZDÁNÍ CP VLASTNÍKEM A JEHO SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI]

(1) Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání emitentovi číslo účtu v příslušné evidenci, na 
který má být cenný papír zaevidován; pokud mu tento údaj nesdělí, určí mu k tomu emitent 
dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

(2) Odevzdal-li vlastník emitentovi cenný papír a nesdělil-li mu číslo účtu v příslušné evidenci, 
na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na emitenta vlastnické 
právo k tomuto cennému papíru dnem, kdy za něj jeho vlastníku zaplatí spravedlivou cenu.

• Nesdělí-li vlastník CP číslo svého účtu vlastníka ani do konce dodatečné lhůty, dojde 
k nucenému přechodu vlastnictví na emitenta dnem zaplacení spravedlivé ceny!

§ 531 [PRODLENÍ S ODEVZDÁNÍM CP]

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k jeho 
odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 a při jejím vyhlášení upozorní, 
že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za neplatný.

• Prohlášení CP za neplatný – tzn. nebudou z něj moci býti vykonána žádná práva



…
§ 532 [ZAEVIDOVÁNÍ VYMĚNĚNÝCH ZAKNIHOVANÝCH CP DO CENTRÁLNÍ EVIDENCE]

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do centrální 
evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné papíry na 
majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené v § 529 odst. 
1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však 
po uplynutí dodatečné lhůty.

(2) Od podání žádosti emitenta o zaevidování zaknihovaného cenného papíru do centrální 
evidence do zaevidování celé emise nelze s těmito cennými papíry obchodovat na evropském 
regulovaném trhu.

§ 533[EVIDENCE NEODEVZDANÝCH CP NA TECHNICKÉM ÚČTU]

(1) Cenný papír, který nebyl odevzdán, eviduje centrální depozitář na zvláštním technickém účtu; 
majitelem technického účtu je emitent. Zaevidováním na tomto účtu jsou tyto cenné papíry 
přeměněny na zaknihované cenné papíry.

(2) Právo na výnos z cenného papíru uvedeného v odstavci 1 za dobu od skončení lhůty podle §
529 odst. 1 nedospěje dříve, než vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá.

• Souvisí s § 534 NOZ (nucený prodej)



…
§ 534 [PROHLÁŠENÍ CP ZA NEPLATNÝ EMITENTEM, NUCENÝ PRODEJ ZAKCP]

(1) Nebyl-li cenný papír odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí jej emitent za 
neplatný.

(2) Po prohlášení cenného papíru za neplatný prodá emitent zaknihovaný cenný papír, 
který jej nahrazuje, s odbornou péčí. Rozhodne-li emitent prodat zaknihovaný cenný 
papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před 
jejím konáním.

(3) Emitent vyplatí výtěžek z prodeje zaknihovaného cenného papíru osobě, jejíž cenný 
papír byl prohlášen za neplatný, po započtení pohledávek vzniklých emitentovi 
prohlášením cenného papíru za neplatný a prodejem zaknihovaného cenného papíru, 
který jej nahrazuje.

§ 535  [POUŽITÍ USTANOVENÍ O PŘEMĚNÁCH CP NA CP V SAMOSTATNÝCH

EVIDENCÍCH]

Ustanovení § 529, 531 až 533 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují 
na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci.



REKODIFIKACE : Přeměna zaknihovaných CP na CP
Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

§ 536 [ZVEŘEJNĚNÍ A UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ ZAKCP NA CP]

Rozhodl-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, bez zbytečného 
odkladu své rozhodnutí zveřejní a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

§ 537 [VÝPISY Z CENTRÁLNÍ A NAVAZUJÍCÍ EVIDENCE]

(1) Centrální depozitář předá emitentovi do třiceti dnů ode dne, kdy obdrží emitentovo oznámení 
o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, výpis z centrální i navazující evidence 
obsahující údaje o emisi zaknihovaného cenného papíru, o vlastnících zaknihovaných cenných 
papírů, zda bylo nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastaveno a zda byl zaknihovaný 
cenný papír zastaven včetně označení zástavního věřitele.

(2) Centrální depozitář ani majitel účtu zákazníků nesmí po vyhotovení výpisu provést ve své 
evidenci žádný zápis týkající se zaknihovaného cenného papíru přeměňovaného na cenný papír.

§ 538 [zrušení evidence centrálním depozitářem]

(1) Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni určenému emitentem, 
nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 537 odst. 1 a nejpozději do jednoho měsíce ode dne, 
kdy byl výpis vyhotoven.

(2) Zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru oznámí centrální depozitář organizátorovi 
evropského regulovaného trhu, na kterém jsou tyto zaknihované cenné papíry přijaty k 
obchodování, účastníkům centrálního depozitáře, kteří tuto skutečnost oznámí vlastníkům 
zaknihovaných cenných papírů a majiteli účtu zákazníků.

(3) Majitel účtu zákazníků zruší evidenci zaknihovaných cenných papírů k témuž dni jako 
centrální depozitář.



…
§ 539 [VZNIK PRÁVA NA ODEVZDÁNÍ EMITENTEM]

(1) Vlastníku zaknihovaného cenného papíru, který byl přeměněn na cenný papír, vzniká dnem 
zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru právo na odevzdání cenného papíru emitentem.

(2) Cenný papír je vydán nejdříve ke dni zrušení evidence.

§ 540 [OMEZENÍ PRÁVA NAKLÁDAT S CP A PŘEMĚNA]

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání s cenným 
papírem, k němuž dal příkaz orgán veřejné moci, odevzdá emitent cenný papír tomuto orgánu.

(2) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání se 
zaknihovaným cenným papírem, k němuž dala příkaz osoba k tomu oprávněná podle zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vznikne vlastníkovi tohoto zaknihovaného cenného 
papíru právo na odevzdání cenného papíru až po uplynutí doby, na kterou bylo nakládání se 
zaknihovaným cenným papírem pozastaveno. To neplatí, jestliže osoba, která dala příkaz k tomu, 
aby bylo pozastaveno nakládání, souhlasí s odevzdáním cenného papíru vlastníku.

§ 541 [ZÁSTAVNÍ ÚČINKY NEDOTČENA ZRUŠENÍM EVIDENCE ZCP]

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru zaknihovaný cenný papír 
zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny; právo na odevzdání cenného papíru vzniká 
zástavnímu věřiteli. Povinnost odevzdat cenný papír emitent splní též tím, že se souhlasem 
zástavního věřitele uloží vydaný cenný papír do úschovy ve prospěch vlastníka a schovateli předá 
prvopis zástavní smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii.

(2) V případě přeměny zaknihovaného cenného papíru na cenný papír na řad na něm emitent 
vyznačí prohlášení o zastavení cenného papíru.



…
§ 542 [ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY K PŘEVZETÍ CP, UVEŘEJNĚNÍ NA INTERNETU, ZASLÁNÍ VÝZVY]

(1) Po zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru emitent bez zbytečného odkladu zveřejní 
výzvu vlastníkům cenných papírů z této emise k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě uveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůty k převzetí cenného papíru určí ve výzvě obdobně 
podle § 529 odst. 2 a § 531.

(2) U cenného papíru na jméno nebo na řad zašle emitent výzvu k převzetí cenného papíru i na 
adresu sídla nebo bydliště vlastníka uvedenou v příslušné evidenci.

§ 543 [PRODEJ NEPŘEVZATÝCH CP – VEŘEJNÁ DRAŽBA]

(1) Nepřevezme-li vlastník cenný papír ani v dodatečné lhůtě, emitent jej prodá s odbornou péčí. 
Rozhodne-li emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby 
alespoň dva týdny před jejím konáním.

(2) Emitent vyplatí výtěžek z prodeje cenného papíru vlastníku po započtení pohledávek vzniklých 
emitentovi v souvislosti s jeho prodejem.

§ 544 [POUŽITÍ USTANOVENÍ PŘIMĚŘENĚ]

Na zaknihované cenné papíry vedené v samostatné evidenci se § 536 až 543 použijí přiměřeně.



REKODIFIKACE: IMOBILIZACE CP

§ 2410 HROMADNÁ ÚSCHOVA

• Při hromadné úschově se cenný papír uschová společně s cennými 
papíry ostatních uschovatelů odděleně od cenných papírů schovatele. 
Cenné papíry v hromadné úschově náleží všem uschovatelům 
společně, ale každý uschovatel může uplatňovat svá práva vůči 
schovateli samostatně, zejména má právo na vrácení stejného 
cenného papíru, jaký u schoval.

• Imobilizace - § 2413 NOZ

• Souvisí např. s § 263 ZOK (možnosti emise akcií)



REKODIFIKACE: IMOBILIZACE CP
§ 2413 [IMOBILIZACE CENNÝCH PAPÍRŮ]
• (1) Uschová-li cenné papíry do hromadné úschovy jejich emitent, je cenný 

papír vydán dnem, kdy emitent předá listinu schovateli ve prospěch jejího 
vlastníka jako prvého nabyvatele (imobilizovaný cenný papír). Předává-li se do 
úschovy cenný papír na jméno, nebo cenný papír na řad, neuvádí se na cenném 
papíru při předání do úschovy jméno vlastníka cenného papíru.

• (2) Vlastník uschovaného cenného papíru má právo požadovat, aby mu byl cenný 
papír vydán jen za podmínek stanovených v emisních podmínkách cenného 
papíru. Schovatel před vydáním cenného papíru z úschovy doplní na cenném 
papíru na jméno nebo na řad jméno jeho vlastníka.

• (3) Schovatelem imobilizovaného cenného papíru může být pouze osoba oprávněná 
vést samostatnou evidenci investičních nástrojů podle zákona upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu; druhotným schovatelem může být pouze osoba 
oprávněná vést evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 
podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.tele uschoval.



NEMOŽNOST VYDÁNÍ IMOBILIZOVANÝCH AKCIÍ AKCIONÁŘI

§ 93a (Z 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu) Zvláštní 
ustanovení o imobilizovaných cenných papírech
• (4) Na nového schovatele přecházejí ke dni podle odstavce 3 veškerá práva a povinnosti ze 

smluv souvisejících s úschovou těchto imobilizovaných cenných papírů uzavřených mezi 
dosavadním schovatelem a jejich vlastníky a dále ze smluv s osobami vedoucími tyto 
imobilizované cenné papíry v evidenci navazující na samostatnou evidenci, a to v rozsahu 
týkajícím se evidence těchto imobilizovaných cenných papírů.

• (5) Akciová společnost, jejíž stanovy to umožňují, může uzavřít smlouvu o 
úschově jí vydaných imobilizovaných akcií pouze s centrálním 
depozitářem, obchodníkem s cennými papíry oprávněným poskytovat investiční službu 
úschova a správa investičních nástrojů nebo se zahraniční osobou s obdobným předmětem 
činnosti, která je oprávněna poskytovat služby v České republice.

• (6) Akcionáři nemohou požadovat vydání imobilizovaných akcií na 
majitele z hromadné úschovy. Vynětí imobilizovaných akcií na 
majitele z hromadné úschovy je přípustné pouze tehdy, dojde-li 
současně ke změně jejich formy nebo podoby anebo budou-li 
současně svěřeny do úschovy jinému schovateli postupem podle 
tohoto ustanovení.

• (7) Na evidenci imobilizovaných cenných papírů se přiměřeně použijí též ustanovení 
upravující evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů.



Náležitosti CP

Vždy stanoví zákon, který je upravuje, 
např.:

• § 259, 260 ZOK 

• § 6 zákona č. 190/2004 – dluhopis



Náležitosti technického provedení 

kotovaných listinných CP

dříve upravovala vyhláška 260/2004 Sb., dnes vydává organizátor 
regulovaného trhu

• Zejména:

• Umístění povinných údajů na plášti, kupónu a talónu 
cenného papíru

• Rozměry pláště, kupónu a talónu, spojení a oddělení 
pláště a kupónového archu

• Papír a barvy používané při tisku cenných papírů

• Tiskové techniky, kvalita tisku

• Bezpečnost tisku cenných papírů

• Grafická úprava listinných cenných papírů



Přehled ochranných prvků 
zdroj http://www.seccorporate.cz/prehled-ochrannych-prvku/

• Přehled ochranných prvků
• PAPÍR:
• Pozitivní vodoznak ve tvaru stylizovaného květu Flower 
• Negativní vodoznak ve tvaru stylizovaného květu Flower 
• Papírová hmota není chemicky bělena 
• Papír obsahuje 50 % bavlny 
• Chemické jištění proti oxidačním a redukčním činidlům 
• Ochranná vlákna v papíru, svítící pod UV zářením do modra a žluta 
• TISK: 
• Gilošový rámeček vytvořený pozitivními liniemi 
• Kombinovaný negativními liniemi 
• Ochranný podtiskový rastr složený z linií 
• Centrální giloš 
• IRIS- duhový přechod barev v podtisku 
• Mikropísmo „NÁZEV SPOLEČNOSTI" v podpisové lince 
• Ručně zpracovávané prvky zakombinované do giloší 
• Mikroprvky 
• Tzv. Intaglio rastr - kresebný motiv 
• Tisk viditelnou barvou svítící pod UV zářením 
• Ochranné číslování v řezu OCR- B1 tistěné černou barvou svítící do zelena 
• Hologram u hromadných akcií 



Příklad – náležitosti dluhopisů

• údaje o emitentovi
• 1. u právnické osoby obchodní firma 

nebo název, sídlo a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno,

• 2. u fyzické zahraniční osoby jméno a 
příjmení, datum narození, bydliště v 
České republice, obchodní firma, 
místo podnikání a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno,

• název dluhopisu, který obsahuje slovo 
"dluhopis", a u zvláštního druhu 
dluhopisu označení jeho druhu,

• ISIN = identifikační označení podle 
mezinárodního systému číslování pro 
identifikaci cenných papírů, je-li 
přidělováno, nebo jiný údaj 
identifikující dluhopis,

• jmenovitou hodnotu,
• údaj o schválení emisních podmínek,
• výnos dluhopisu nebo způsob 

stanovení jeho výše,
• datum emise,

• způsob a místo výplaty jmenovité 
hodnoty dluhopisu a výnosu z něho,

• formu dluhopisu,
• prohlášení emitenta, že se zavazuje 

splatit dlužnou částku způsobem a v 
místě uvedeném v emisních 
podmínkách,

• data splatnosti dluhopisu a výnosu z
něho, není-li výnos určen rozdílem 
mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu 
a jeho nižším emisním kurzem,

• číselné označení dluhopisu,
• u dluhopisu znějícího na jméno i 

jméno a příjmení, obchodní firmu 
nebo název jeho prvního vlastníka,

• podpis nebo otisk podpisu osob 
oprávněných k datu emise jednat 
jménem emitenta, anebo podpis nebo 
otisk podpisu emitenta.



Historické dluhopisy (zdroj archiv ČNB, www.cnb.cz)



Emisní kurz, jmenovitá a tržní hodnota

§ 520/2 NOZ: Emisní kurz 

Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, 
je emisní kurz.

• Souvisí v AS s vkladovou povinností

Zvláštní zákony pak upravují:

• Jmenovitá hodnota: Hodnota akcie (podíl na 
základním kapitálu), hodnota dluhopisu (kolik 
bude vráceno)

• Tržní hodnota: Hodnota cenného papíru při jeho 
převodu (na veřejném trhu)



Akcie (teorie C.P.)

• Cenný papír či zaknihovaný CP

• Možno přijmout k veřejnému obchodování (kotovatelný na burze 
při splnění podmínek)

Teoretické systematizace akcií jako CP (původně dle Faldyny)

• Soukromý = emitentem je AS (pr.osoba soukromého práva)

• Korporační = vydávaný obch.korporací.

• Účastnický (účastenský) = vyjadřuje obchodní podíl akcionáře (jsou 
v něm vtělena práva a povinnosti akcionáře).

• Investiční – v případě přijetí k obchodování na burze dochází k jeho 
možnému zpeněžení (se ziskem či ztrátou), rovněž možnost 
derivátů (spekulace Bulls / Bears)

• Cirkulační – je „v oběhu“ – možné převody (zejm. na burze)

• Zastupitelný – viz. § 516 NOZ



Jmenovitá hodnota akcie (zdroj www.parnas.cz) 



Akcie ZENTIVA (ISIN NL0000405173) 
vývoj kurzu na burze cenných papírů Praha 

• Vývoj kurzů akcií ZENTIVA na Burze 
cenných papírů Praha

• Vlevo nahoře – týden, vpravo nahoře 
měsíc, vlevo dole rok.

• Údaje ze dne 04.04.06

• V dubnu 2009 požádal emitent 
o ukončení obchodování 
těchto akcií na BCPP



REKODIFIKACE : Druh akcií (ZOK: §§ 276-7, 278-9)

Druhy akcií

§ 276 [Druhy akcií, kmenové akcie, zákaz úrokových akcií, úvod k 
prioritním]

(1) Akcie se zvláštními právy, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh. Akcie, se 
kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové.

(2) Akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích 
společnosti, se zakazují. = zákaz úrokových akcií

(3) S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný nebo podřízený podíl 
na zisku nebo na likvidačním zůstatku, anebo rozdílná váha hlasů. S akciemi o stejné jmenovité 
hodnotě mohou být spojena různá zvláštní práva. = prioritní akcie. K nim dále § 277-280

§ 277 [určení zvláštních práv ve stanovách společnosti]

(1) Zvláštní práva a jejich obsah se určí ve stanovách. V případě pochybností o jejich obsahu může 
soud na návrh společnosti nebo některého jejího akcionáře

a) rozhodnout, jaké zvláštní právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že takové 
zvláštní právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší, nebo

b) nebude-li možné postupovat podle písmene a), rozhodnout, že akcie je akcie kmenová.

(2) Rozhodne-li soud podle odstavce 1 písm. b), může vlastník akcie, o jejímž druhu bylo 
rozhodnuto, požadovat, aby od něj společnost tuto akcii do 1 měsíce od rozhodnutí soudu za 
přiměřenou cenu odkoupila, ledaže byla pochybnost zřejmá již v době, kdy akcii získal; ustanovení 
§ 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně.



REKODIFIKACE : PRIORITNÍ AKCIE (ZOK: §§ 278-280)

Prioritní akcie

§ 278 [POJEM PRIORITNÍ AKCIE]

(1) Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na 
jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie.

(2) Není-li ve stanovách určeno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího práva. 
Vyžaduje-li tento zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie 
bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat.

§ 279 [LIMITY EMISE PRIORITNÍCH  AKCIÍ]

Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn jejich 
jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu.

§ 280 [OBŽIVNUTÍ HLASOVACÍHO PRÁVA JAKO DŮSLEDEK  PRODLENÍ]

(1) Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že přednostní podíl na 
zisku nebude vyplacen, nebo ode dne prodlení s výplatou podílu na zisku, nabývá vlastník 
prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení přednostního 
podílu na zisku nebo do okamžiku jejího vyplacení, byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení.

(2) Vlastník prioritní akcie, který přechodně nabyl hlasovací právo podle odstavce 1, má právo 
hlasovat ještě v rozsahu celého pořadu na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení přednostního 
podílu na zisku.



REKODIFIKACE : OSTATNÍ K AKCIÍM 

Prioritní akcie

§ 257 [KUSOVÉ AKCIE. NEJSOU SAMOSTATNÝM DRUHEM]

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a 
představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti (dále jen „kusové akcie“).

(2) Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou.

(3) Podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii 
připadá jeden hlas, ledaže stanovy připouští vydání akcií s rozdílnou váhou hlasů.

(4) Vydala-li společnost kusové akcie, nepoužijí se ustanovení tohoto zákona, jež se týkají 
jmenovité hodnoty.

§ 263 [FORMA AKCIE + OMEZENÍ]

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro 
zaknihované akcie.

(2) Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele. Společnost 
může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný 
cenný papír; to platí obdobně též pro změnu formy nebo podoby akcií.

(3) Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno



REKODIFIKACE: Kupón (§523 NOZ)

§ 523 KUPÓN 

(1) Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto 
práva vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v 
kupónovém archu. Je-li součástí kupónového archu talón, vyplývá z něho právo 
na vydání nového kupónového archu; talón však není cenným papírem.

(2) Kupón musí obsahovat alespoň údaje o

a) druhu a emitentovi cenného papíru, ke kterému byl vydán; byl-li kupón 
vydán k cennému papíru, vyžaduje se i jeho číselné označení,

b) výši výnosu nebo způsobu jejího určení a

c) datu a místu uplatnění práva na výnos.

• Dříve upraven v § 12 ZCP (bez podstatných změn)

• Souvisí se samostatně převoditelnými právy (zejm. na výplatu 
dividendy – akcie, výplatu úroku – dluhopisy)



Kupón v akciové společnosti = samostatně 
převoditelné právo na výplatu dividendy

§ 352 [Samostatně převoditelné právo. Kupón] ZOK
• (1) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná 

hromada rozhodla o jeho výplatě.

• (2) V případě, že byly vydány nebo mají být vydány k 
uplatnění práva na podíl na zisku kupóny podle jiného 
právního předpisu, je toto právo převoditelné pouze s 
kupónem.

• (3) Kupóny může společnost vydat i před rozhodnutím 
valné hromady o rozdělení zisku za účetní období, k němuž 
se kupón vztahuje. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.



REKODIFIKACE: ZATÍMNÍ LIST (ZOK: §285)

§ 285 ZATÍMNÍ LIST

(1) Určí-li tak stanovy, mohou být práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií 
spojena se zatímním listem.

(2) Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje

a) označení „zatímní list“,

b) jednoznačnou identifikaci společnosti,

c) jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu,

d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií,

e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje zaknihované akcie, 
popřípadě i určení jejich druhu,

f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení a

g) podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na 
listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(3) Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.



REKODIFIKACE: VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY (ZOK: §286-294)

Oddíl 2 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

§ 286 [EMISE VYMĚNITELNÝCH ČI PRIORITNÍCH  DLUHOPISŮ]

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s 
nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na 
přednostní upisování akcií.

(2) Vydání vyměnitelných dluhopisů podle odstavce 1 může být vázáno na výměnu za již vydané 
akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání 
prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení 
základního kapitálu.

(3) Platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů podle odstavce 1 rozhodla valná hromada 
současně o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může 
v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo 
uplatnit vlastník dluhopisu; ustanovení § 488 odst. 4 se použije přiměřeně.

• Zvláštní druhy dluhopisů (vyměnitelné prioritní), spojené se zvýšením základního 
kapitálu AS (podmíněné zvýšení ZK §§ 505-510 + § 515 ZOK)

• Vyměnitelné = právo na výměnu za akcie.

• Prioritní = právo na přednost při upisování akcií.



REKODIFIKACE: VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY (ZOK: §286-294)

Oddíl 2 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

§ 287 [OBSAH USNESENÍ VH O EMISI DLUHOPISŮ]

Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů podle § 286 obsahuje

a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z nich,

b) počet dluhopisů,

c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z dluhopisů s uvedením, jak bude oznámen počátek jejího běhu; lhůta pro 
uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (dále jen „výměnné právo“) nebo přednostního práva na 
upisování akcií nesmí být kratší než 2 týdny,

d) druh, formu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, jejich formu 
nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být 
vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet jmenovitých hodnot vyměnitelných 
dluhopisů, za něž mohou být vyměněny, a

e) navrhovanou výši emisního kursu dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo pověření pro 
představenstvo, aby stanovilo jeho výši, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být emisní kurs určen.



…§ 288 [použití zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech]

Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se vztahují ustanovení jiného právního předpisu 
upravujícího dluhopisy, ledaže tento zákon stanoví jinak.

§ 289 [uplatnění práva na výměnu v případě zaknihovaných v/p dluhopisech]

V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, 
může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných 
cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé.

• Evidence – u centrálního depozitáře

§ 290 [právo na přednostní úpis akcií, zánik práva]

(1) Každý vlastník prioritního dluhopisu má přednostní právo upsat nové akcie za podmínek 
určených emisními podmínkami, upisují-li se akcie peněžitými vklady.

(2) Představenstvo oznámí způsobem určeným v emisních podmínkách, vždy však také na 
internetových stránkách emitenta, vlastníkům prioritního dluhopisu informaci obsahující alespoň

a) místo a lhůtu pro uplatnění přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 týdny, s 
uvedením, jak bude vlastníkům prioritních dluhopisů oznámen počátek běhu této lhůty,

b) druh, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis upsat, jejich formu nebo 
údaj o tom, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, s tím, že lze upisovat jen celé akcie,

c) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob, jak bude stanoven, 
anebo informaci o tom, že představenstvo bylo pověřeno, aby stanovilo jeho výši, a

d) den podle § 289 pro uplatnění přednostního práva, jestliže byly prioritní dluhopisy vydány jako 
zaknihované cenné papíry.

(3) Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho 
vykonání.



…

§ 291 [samostatně převoditelné právo na přednostní úpis]

(1) Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne 
určeného v rozhodnutí valné hromady.

(2) Pokud je omezena převoditelnost prioritního dluhopisu, platí obdobné omezení také pro převod 
přednostního práva.

§ 292 [přednostní právo akcionářů na získání V/P dluhopisů]

(1) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných nebo prioritních 
dluhopisů.

(2) Na přednostní právo podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona o 
přednostním právu na upisování akcií, včetně ustanovení o rozhodném dni a o samostatné 
převoditelnosti přednostního práva.

§ 293 [úpis VP/P dluhopisů obchodníkem s CP]

(1) Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje, jestliže podle rozhodnutí valné 
hromady upíše všechny vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy obchodník s cennými papíry na 
základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje povinnost 
obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na získání 
vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, na jejich žádost, za určenou cenu a v určené lhůtě 
získané dluhopisy v rozsahu jejich přednostního práva.

(2) Na prodej vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů obchodníkem s cennými papíry 
akcionářům se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zákona o přednostním právu upisováním 
akcií, včetně ustanovení o rozhodném dni a o samostatné převoditelnosti přednostního práva.



…

§ 294 [vzdání se práva na získání V/P dluhopisů]

(1) Akcionář se může přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů 
vzdát i před rozhodnutím valné hromady, která o jejich vydání rozhoduje.

(2) Vzdání se přednostního práva se činí písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo na 
valné hromadě rozhodující o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Vzdání se 
přednostního práva na valné hromadě se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné 
hromady.

(3) Vzdání se přednostního práva má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli těchto akcií.



REKODIFIKACE: OPČNÍ LIST (ZOK: §295-297)

Oddíl 3 Cenný papír k uplatnění přednostních práv

§ 295 [opční list a jeho povaha]

(1) Společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list.

(2) Opční list je cenný papír na doručitele.

(3) Opční list lze vydat jako zaknihovaný cenný papír.

§ 296 [základní obsah opčního listu jako cenného papíru]

Opční list obsahuje

a) označení, že se jedná o opční list,

b) jednoznačnou identifikaci společnosti,

c) určení, kolik akcií a jaké formy nebo kolik akcií, jež budou vydány jako zaknihované cenné 
papíry, jakého druhu anebo kolik dluhopisů společnosti, jaké formy nebo kolik dluhopisů, jež 
budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a v jaké jmenovité hodnotě lze získat z opčního 
listu, a

d) lhůtu a podmínky pro uplatnění práva.



…

§ 297 [listinné a zaknihované opční listy]

(1) Opční list obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může 
být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu 
padělání nebo pozměnění.

(2) V případě, že byly opční listy vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen „zaknihovaný 
opční list“), postačí, že údaje uvedené v § 296 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných 
papírů. Mají-li být vydány zaknihované opční listy, dá společnost osobě, která vede evidenci 
zaknihovaných cenných papírů, příkaz k zápisu zaknihovaných opčních listů na majetkový účet v 
evidenci zaknihovaných cenných papírů, bylo-li přednostní právo uplatněno ve stanovené lhůtě po 
splnění podmínek pro vydání těchto cenných papírů. Současně dá společnost příkaz ke zrušení 
těch opčních listů, z nichž bylo přednostní právo uplatněno, nebo nebylo-li právo z nich plynoucí 
uplatněno v určené lhůtě.



ISIN

• Identifikační označení podle mezinárodního 
systému číslování pro identifikaci cenných 
papírů, je-li přidělováno,

• Přiděluje Centrální depozitář podle § 100/1/B 
ZKPT

• Význam ISIN = jednoznačná identifikace 
každého CP/ZakCP veřejně obchodovatelného 







• 06.05.09



03.05.2011 (aktuálně 38,895€, max za 3r zpětně více než 50€)



26.02.2014



SKLADIŠTNÍ LIST (smlouva o skladování)

• Smlouva o skladování – §2415 -2429 NOZ

§ 2417 [Skladištní list =cenný papír. Umožňuje převod vlastnictví ke 
skladované věci]
• (1) Potvrzení o převzetí věci lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenný papír, se kterým je 

spojeno právo požadovat vydání skladované věci; lze jej vydat na jméno, na řad, nebo na 
doručitele.

• (2) Skladištní list obsahuje alespoň

• a) jméno skladovatele a jeho bydliště nebo sídlo,

• b) jméno ukladatele a jeho bydliště nebo sídlo,

• c) označení, množství, váhu nebo objem uskladněných věcí,

• d) formu skladištního listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo 
řad byl vydán,

• e) údaj o místě, kde je věc uskladněna, a

• f) místo a den vydání skladištního listu a skladovatelův podpis.

• (3) Neobsahuje-li skladištní list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad 
ukladatele.

§ 2418 [Práva vlastníka skladištního listu]

• Je-li třetí osoba oprávněna požadovat vydání skladované věci na základě skladištního listu, potvrdí 
skladovateli na požádání převzetí věci na skladištním listu. Platit skladné povinna není, ale není-li 
zaplaceno, skladovatel nemusí zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo ke zboží uloženému ve skladu.



NÁLOŽNÝ LIST (přeprava věci)

• Přeprava věci  – §2555 - 2571 NOZ. Náložný list § 2572-2577 NOZ

§ 2572 [Náložný list =cenný papír. Umožňuje převod vlastnictví k 
přepravované věci]
§ 2572 [NÁLOŽNÝ LIST]

• (1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo 
požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

• (2) Náložný list obsahuje alespoň

• a) jméno dopravce a jeho bydliště nebo sídlo,

• b) jméno odesílatele a jeho bydliště nebo sídlo,

• c) označení, množství, váhu nebo objem přepravovaných věcí,

• d) formu náložného listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán,

• e) údaj o místě určení a

• f) místo a den vydání náložného listu a dopravcův podpis.

• (3) Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad odesílatele.

§ 2573 [STEJNOPISY NÁLOŽNÉHO LISTU]

• Při vydání náložného listu ve stejnopisech dopravce vyznačí na každém stejnopisu jejich počet.

§ 2574 [NÁHRADNÍ NÁLOŽNÝ LIST]

• Dopravce vydá odesílateli za zničený nebo ztracený náložný list nový náložný list s vyznačením, že se jedná o náhradní 
náložný list. Odesílatel nahradí dopravci škodu, vznikne-li mu zneužitím původního náložného listu.



NÁLOŽNÝ LIST (přeprava věci)

• Přeprava věci  – §2555 - 2571 NOZ. Náložný list § 2572-2577 NOZ

§ 2575 [PRÁVO VLASTNÍKA NÁLOŽNÉHO LISTU NA PŘERUŠENÍ PŘEPRAVY]

• Po vydání náložného listu má právo přerušit přepravu jen osoba oprávněná z náložného listu. Bylo-li 
vydáno více stejnopisů náložného listu, vyžaduje se předložení všech stejnopisů.

§ 2576 [PRÁVO NA VYDÁNÍ ZÁSILKY]

• Po vydání náložného listu má právo na vydání zásilky osoba oprávněná k tomu podle náložného listu.

§ 2577 [PRÁVA DOPRAVCE VŮČI DRŽITELI NÁLOŽNÉHO LISTU]

• (1) Vůči držiteli náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky plynoucí z obsahu náložného listu 
nebo ze svých práv proti držiteli.

• (2) Vůči držiteli náložného listu se dopravce může dovolat ujednání obsažených ve smlouvě, kterou uzavřel 
s odesílatelem, jsou-li tato ujednání v náložném listu obsažena, anebo odkazuje-li na ně náložný list 
výslovně.



KMENOVÝ LIST (SRO)

• Cenný papír, který může volitelně představovat podíl v SRO (§ 137-138 
ZOK) – tzn. účastenský CP

• Lze však emitovat a vydat jen k podílu s neomezenou převoditelností 

• Pouze cenný papír na řad (forma)

• Nelze vydat jako zaknihovaný CP, pouze jako cenný papír

• Nesmí být nabízen veřejně ani přijat k obchodování na burze

• Převod podílu představovaného kmenovým listem = převodem kmenového 
listu

• Převod CP na řad = § 1103 NOZ - rubopis, smlouva (titul) + tradice

• Ohledně rubopisu – viz. Z 191/1950 Sb., směnečný a šekový, a dále:

• Zvláštní ustanovení o náležitostech rubopisu na kmenovém listu v § 210 
ZOK – VYLUČUJE BLANKOINDOSAMENT (tzn. vyloučen rubopis na 
doručitele)

• Převod nutno oznámit SRO



SMĚNKY A ŠEKY

• Nejde o účastenské cenné papíry

• Oba druhy těchto CP jsou upraveny v Z 191/1950 Sb., směnečný a 
šekový, a dále:

• Směnka vlastní (bezpodmínečný slib zaplatit), směnka cizí 
(bezpodmínečný příkaz zaplatit, dojde-li k akceptu směnky)

• Šek (bezpodmínečný příkaz zaplatit).

• O obou těchto CP striktní pravidla – přísná forma (a povinný 
obsah)

• Směnky používány pro zajištění

• Zkrácené nalézací řízení (směnečný platební rozkaz v OSŘ)



VEŘEJNÁ NABÍDKA CENNÝCH PAPÍRŮ



Veřejná nabídka investičních CP - § 34 ZPKT

• „ZKPT“ = Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu

• jakékoli jednání, kterým se sděluje širšímu 
okruhu osob dostatek informací o nabízených 
cenných papírech a podmínkách pro jejich 
nabytí, které investor potřebuje pro své 
rozhodnutí pro koupi nebo úpis těchto 
cenných papírů.

• Osoba, která hodlá veřejně nabízet cenné papíry, 
je povinna nejpozději v okamžiku veřejné 
nabídky uveřejnit schválený prospekt cp –
výjimky jsou uvedeny v § 35/2,3 ZPPKT



Prospekt, základní prospekt, 
dodatek k prospektu

• Prospekt
• Základní prospekt § 36a
• Dodatek k prospektu § 36j – v případě podstatné 

změny okolností mezi schválením prospektu a 
ukončením veřejné nabídky nebo zahájením 
obchodování na oficiálním trhu

• Prospekt schvaluje ČNB – emitent se sídlem v 
CZ nebo se sídlem mimo EU, pkd je CZ 
1.státem, de mají být cp nabízeny k prodeji nebo 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu



Základní prospekt § 36a

• a) dluhové cp vydávané v rámci nabídkového programu
• b) dluhové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně bankou, 

zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, spořitelním 
a úvěrním družstvem nebo zahraniční osobou s obdobným 
předmětem podnikání v případě, že

1. výnosy z emise uvedených cenných papírů jsou vkládány do 
aktiv, která zajišťují dostatečné krytí závazků vyplývajících z 
cenných papírů do data jejich splatnosti, a

2. při platební neschopnosti příslušné banky, zahraniční osoby s 
obdobným předmětem podnikání, spořitelního a úvěrního družstva 
nebo zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání jsou 
uvedené výnosy v první řadě určeny ke splacení splatného kapitálu 
a úroků.



Uveřejnění prospektu § 36h

• BZO po schválení nebo doručení osvědčení o schválení, nejméně 
jedním z těchto způsobů:

• V úplném znění způsobem umožňujícím dálkový přístup – stránky 
obchodníka,

• V úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném 
deníku (spolu s int.na stránkách ocp), 

• Brožury bezplatně dostupné v sídle … provozovně organizátora 
veř.trhu (a současně na int. na str ocp)

• Dálkově na int. na str. organizátora reg.trhu, kde je žádáno o 
obchodování

• Dálkově na int. na str. nabízející, pokud veřejně nabízí jiná osoba 
než emitent

• Jen česky nebo anglicky, shrnutí musí být vždy česky
• Prospekt musí být dostupný 5 let (přijetí k obchodování) nebo 12 

měsíců (veřejná nabídka)
• Platnost prospektu – 12 měsíců od prvního uveřejnění



Burza cenných papírů

• Burza je právnická osoba, která organizuje 
trh s investičními nástroji pro osoby 
oprávněné uzavírat burzovní obchody.

• K činnosti burzy je třeba povolení ČNB.



Burza CP – pouze a.s., …

• a) která vydává pouze akcie na 
jméno,

• b) která má sídlo i skutečné sídlo 
na území České republiky,

• c) která má základní kapitál 
alespoň 100 000 000 Kč,

• d) která má průhledný a 
nezávadný původ základního 
kapitálu,

• e) která má věcné, personální a 
organizační předpoklady pro 
výkon činnosti burzy, zejména

• 1. splacen základní kapitál,
• 2. její vedoucí osoby splňují 

podmínky schvalování osob 
obdobně podle § 10,

• f) na které mají kvalifikovanou 
účast osoby vhodné z hlediska 
zdravého a obezřetného vedení 
burzy,

• u které úzké propojení s jinou 
osobou nebrání účinnému 
výkonu státního dozoru nad 
burzou; při úzkém propojení s 
osobou, která má sídlo a skutečné 
sídlo ve státě, který není členským 
státem Evropské unie, nesmějí 
právní řád a způsob jeho 
uplatňování včetně 
vymahatelnosti práva bránit 
účinnému výkonu státního 
dozoru nad burzou,

• která předloží návrh burzovních 
pravidel, která obsahují zejména 
strukturu trhů, které burza 
organizuje, podmínky pro 
přijímání investičních nástrojů k 
obchodování na jednotlivých 
trzích a informační povinnosti 
spojené s přijetím investičních 
nástrojů k obchodování na 
jednotlivých trzích; návrh 
burzovních pravidel Komise 
neschvaluje.



Centrální evidence cenných papírů (§ 92 ZPKT)

• Evidence všech zaknihovaných cenných 
papírů vydaných v České republice, s 
výjimkou a) zaknihovaných podílových 
listů otevřeného podílového fondu, pokud 
jsou vedeny v samostatné evidenci (§ 93),

• b) zaknihovaných cenných papírů 
vedených v evidenci České národní banky 
podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího činnost České národní 
banky.



• Vede ji centrální depozitář a osoby oprávněné vést 
evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů 
vedenou centrálním depozitářem.

• Evidenci navazující může vést: a) obchodník s cennými 
papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu 
úschova investičních nástrojů, b) investiční společnost, 
která má v povolení uvedenou investiční službu úschova 
investičních nástrojů, c) Česká národní banka, d)
zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá 
činnosti osob uvedených v písmenech a) a b) a která je 
oprávněna poskytovat investiční služby v České 
republice, e) zahraniční centrální depozitář nebo 
zahraniční osoba oprávněná vést evidenci investičních 
nástrojů.



Majetkové účty § 94 ZPPKT

• Centrální depozitář eviduje investiční nástroje 
na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků.

• Účet vlastníka: Pro osobu, která je vlastníkem 
investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu 

• Účet zákazníků: Pro osobu, která není 
vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na 
tomto účtu 

• Centrální depozitář vede vždy též evidenci 
emise zaknihovaných cenných papírů.



Obsah a rozsah majetkového účtu

• "(2) Majetkový účet musí obsahovat:
• údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické osoby též rodné číslo. 
• Na majetkovém účtu se evidují alespoň investiční nástroje, samostatně 

převoditelná práva spojená s investičními nástroji, zástavní právo k 
investičním nástrojům a pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se 
zaknihovanými investičními nástroji. 

• Dále se evidují údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat a údaje o 
osobě, která je zástavním věřitelem. 

• U fyzické osoby oprávněné vykonávat tato práva a u fyzické osoby, která je 
zástavním věřitelem, se eviduje též rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo 
přiděleno rodné číslo, eviduje se datum jejího narození. 

• U cenných papírů se dále eviduje omezení výkonu práva nakládat s cenným 
papírem stanovené emitentem. 

• Provozní řád centrálního depozitáře (§ 104) u centrální evidence a 
prováděcí právní předpis (§ 93 odst. 4) u samostatné evidence blíže stanoví, 
jaké údaje se evidují na jednotlivých druzích majetkových účtů.".



Evidence emise § 94/9 ZPPKT

• (9) Centrální evidence cenných papírů vedená centrálním 
depozitářem, samostatná evidence zaknihovaných podílových 
listů otevřeného podílového fondu a samostatná evidence 
cenných papírů vedená Českou národní bankou se vedou též v 
evidenci emise. 

• Do evidence emise se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o 
jednotlivých cenných papírech podle odstavce 2. 

• Evidence emise se vede na základě smlouvy s emitentem. 
Právní vztah mezi emitentem a osobou, která vede evidenci 
emise, se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 

• Česká národní banka stanoví pravidla vedení evidence emise v 
provozním řádu zveřejňovaném podle § 93 odst. 5.".



Centrální depozitář

Právnická osoba, která

• vede centrální evidenci cenných papírů v České 
republice,

• přiděluje cenným papírům identifikační 
označení podle mezinárodního systému 
číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),

• provozuje vypořádací systém, přičemž se na ni 
vztahují obdobně ustanovení § 82 odst. 4 až 8, §
83 odst. 7 až 13, § 86 až 88.



ZPKT (§100-102)

• Právnická osoba, musí mít základní 
kapitál alespoň 100 000 000 Kč. 

• Emisní kurz jeho akcií musí být alespoň z 
jedné třetiny splacen peněžitými vklady.

• Nesmí vydávat prioritní akcie.

• Akcie centrálního depozitáře jsou 
převoditelné pouze se souhlasem 
představenstva centrálního depozitáře.

• K činnosti centrálního depozitáře je třeba 
povolení ČNB (dříve Komise).



Nabývání a pozbývání účasti 
na centrálním depozitáři § 104a ZPPKT

• (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít 
předchozí souhlas ČNB

• a) k nabytí kvalifikované účasti na centrálním 
depozitáři, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického 
práva k cennému papíru,

• b) k dosažení nebo překročení kvalifikované účasti 20 
%, 33 % nebo 50 % na centrálním depozitáři, nejde-
li o dosažení nebo překročení účasti přechodem 
vlastnického práva k cennému papíru, nebo

• c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrální 
depozitář, nestanou-li se jimi přechodem vlastnického 
práva k cennému papíru.




