
RESUMÉ

Efektivní fungování kapitálových trhů přispívá k dlouhodobému růstu ekonomiky, 

je proto zcela nepochybné, že kvalitní právní úprava problematiky cenných papírů a nakládání 

s nimi je esenciálním předpokladem pro řádné a efektivní fungování každé tržní ekonomiky. 

Specifická je pak situace u zaknihovaných cenných papírů. 

Definiční znaky zaknihovaného cenného papíru jsou takové, že se jedná o zastupitelné listiny, 

ve kterých je inkorporováno soukromé právo tím způsobem, že nemůže být bez této listiny 

uplatněno ani převedeno, přičemž tato listina je nahrazena zápisem v zákonem stanovené 

evidenci. Mohou být tedy vymezeny jako záznamy v (nejčastěji) elektronické evidenci, z nichž 

vyplývá takové subjektivní majetkové právo, které bez tohoto záznamu nemůže být uplatněno 

ani převedeno a s jeho zánikem zaniká. 

Odlišná podoba zaknihovaných cenných papírů a způsob nakládání s nimi determinuje jejich 

specifickou povahu a nutnost zvláštní právní úpravy na rozdíl od listinných cenných papírů. 

Do hry též zásadním způsobem vstupují prvky veřejnoprávní regulace institutu zaknihovaných 

cenných papírů, a to zejména v úpravě způsobu vedení evidence a jejího institucionálního 

zajištění.

Práce si klade za cíl zmapování současné úpravy de lege lata a aplikační praxe, tedy postihnout 

hlavní aspekty a teoretické i praktické problémy platné právní úpravy zaknihovaných cenných 

papírů a jich institucionálního zajištění, jež zejména s ohledem na obrovský rozmach 

kapitálových trhů, kterého jsme svědky zvláště v posledních dvou dekádách, nabývá enormní 

důležitosti. Postupný příklon k zaknihování cenných papírů a odlišnosti spojené s jejich 

vydávání, existencí, a nakládáním s nimi, s sebou přináší nové postupy a rizika a potřebu 

přizpůsobení právní úpravy cenných papírů této situaci.

První kapitola práce Finančněprávní úprava zaknihovaných cenných papírů zejména popisuje 

ekonomickou podstatu fungování systému finančního trhu a místo, které v tomto systému cenné 

papíry jako celek zaujímají. Po krátkém historickém úvodu v zájmu stanovení koncepce celé 



práce vymezuji limity finančně právního pojetí úpravy zaknihovaných cenných papírů a prameny 

právní úpravy. 

Druhá kapitola je již věnována zaknihovaným cenným papírům, a to i ve srovnání s jejich 

listinnou podobou, kterou nelze v kontextu daného pojednání opomenout. Zabývám se zde 

zejména problémy vymezení cenných papírů v právní úpravě a genezí právní povahy 

zaknihovaných cenných papírů, a poukazuji na některé praktické potíže s tím související.

Vše samozřejmě v kontextu relevantní judikatury a výsledků rekodifikace soukromého práva. 

Za sporné považuji například vymezení zastupitelnosti cenných papírů, která je předpokladem 

pro možnost jejich zaknihování, určení právního statusu cenných papírů, který mj. determinuje 

způsob vedení příslušné evidence, nebo možnost opuštění zaknihovaných cenných papírů. 

Z pojmových znaků zaknihovaných cenných papírů vyplývá, že podstatným aspektem jejich 

existence je vedení evidence těchto cenných papírů, která je předmětem třetí kapitoly. Ta byla 

v České republice na velmi dlouhou dobu předurčena politicko-ekonomickým kontextem doby 

počátku 90. let 20. století. Evidence zaknihovaných cenných papírů byla dle tehdy platné 

zákonné úpravy pouze jednostupňová a na rozdíl od většiny evropských zemí zde neexistovala 

instituce, která by plnila jak funkci registru cenných papírů, tak i funkci vypořádání, přičemž 

právě jednoduchost vypořádání obchodů s cennými papíry byla v minulosti leitmotivem 

pro vznik zaknihovaných cenných papírů, když jejich samotná evidence byla pouze nutným 

důsledkem, nikoli příčinou dematerializace. 

Platná právní úprava obsažená v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu je evidencí investičních 

nástrojů. Kromě evidence zaknihovaných cenných papírů je tak upravena i evidence o jiných 

investičních nástrojích. Ne vždy však toto zákonodárce důsledně odděluje. Evidence 

zaknihovaných cenných papírů je vedena centrálním depozitářem, což je subjekt, který hraje 

klíčovou roli v procesu vypořádání obchodů s cennými papíry a umožňuje plnou dematerializaci 

cenných papírů, tedy jejich vydání pouhým záznamem v evidenci cenných papírů, kde 

se pochopitelně též zaznamenávají veškeré změny, převody a přechody cenného papíru. 

Zaknihování znamená, že cenný papír vůbec ve fyzické formě neexistuje a osoba vedoucí 

evidenci pouze vede evidenci práv z cenného papíru vyplývajících.



Právě některými aspekty souvisejícími s činností centrálního depozitáře a rozborem její právní 

úpravy se zabývám ve čtvrté kapitole. Právní úprava vícestupňové evidence a činnosti centrálního 

depozitáře cenných papírů obsažená v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu podstatným 

způsobem přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti českého kapitálového trhu. Navazuje však 

koncepčně na evidenci vedenou Střediskem cenných papírů a tvoří tak zvláštní přechod mezi 

jednostupňovou evidencí vedenou Střediskem cenných papírů a nepřímou držbou cenných 

papírů. Nesleduje však beneficienty, ekonomické vlastníky investičních nástrojů, ale právní 

vlastnictví investičních nástrojů. 

Za principiální nedostatek tak považuji absenci institutu podstatného významu, jakým je nepřímá 

držba cenných papírů, která zůstává českým právem opomenuta, což může komplikovat 

přeshraniční obchodování s investičními nástroji a brzdit rozvoj českého kapitálového trhu. Část 

kapitoly je věnována připravované evropské legislativě zásadního významu: návrhu Nařízení 

o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích 

cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES. To by mělo přinést revoluční změny v podobě 

jednotné licence centrálních depozitářů, povinného zaknihování pro některé cenné papíry, 

a související možnosti emitentů zvolit si pro zaknihování emise zahraniční centrální depozitář 

a kolizní normy. 

Poslední, pátá kapitola, se zabývá koncepčními otázkami regulace evidence cenných papírů 

a jejího institucionálního zajištění, a posuzuje pravomoci České národní banky při výkonu 

dohledu nad subjekty vedoucími evidenci investičních nástrojů, zejména centrálním depozitářem. 
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