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SHRNUTÍ 

Tato práce se zabývá fenoménem nepřímé držby cenných papírů, jež v posledních letech 

změnila vnímání právní podstaty cenných papírů a právních vztahů k nim. 

Nepřímá držba cenných papírů je relativně mladým institutem oblasti práva kapitálových trhů 

a práva cenných papírů. Se stejnou silou jakou globalizace transformuje pojetí obchodu se 

zbožím hmotného charakteru, přeměňuje i tržní prostředí abstraktních výtvorů, jimiž jsou 

cenné papíry a práva k nim. Působením této metamorfózy přestávají být cenné papíry 

obchodovány jako zboží, které je třeba fyzicky doručit či předat, a jsou čím dál tím více 

obchodovány jako nehmotné objekty, jejichž cirkulace probíhá pouze prováděním 

elektronických záznamů na účtech cenných papírů.  

V dobách, kdy finančním trhům dominovaly listinné cenné papíry, měl majitel cenného 

papíru přímý vztah jak k cennému papíru, tak k emitentovi cenného papíru. Díky dvojí právní 

fikci, jež jednak vtělila práva s cennými papíry spojená do listiny sloužící jako hmotný nosič 

záznamu těchto práv, a jednak přiznala této listině status věci movité, bylo umožněno 

majitelům cenných papírů nakládat s cenným papírem jako s jakoukoli jinou hmotnou věcí. 

Revoluční myšlenka vtělená do právní fikce inkorporující práva z cenných papírů do listiny a 

považující tuto listinu za hmotnou movitou věc se na konci 19. století a v první polovině 20. 

století stala jedním z hlavních motorů rozmachu cenných papírů a obchodů s nimi, neboť 

tehdy radikálně snížila transakční náklady spojené s obchodováním s cennými papíry.  

Bohužel rozvoj obchodování s cennými papíry dosáhl takového stupně, že se tato právní fikce 

později naopak stala zásadní brzdou expanze kapitálových trhů. Z tohoto důvodu dispozice s 

cennými papíry a jejich držba musely nevyhnutelně doznat podstatných změn. Drtivá většina 

cenných papírů proto v dnešní době existuje pouze v podobě elektronických záznamů na 

účtech cenných papírů vedených prostředníky. Vztah majitele k těmto cenným papírům je 

pouze nepřímý, neboť může být vykonáván pouze pomocí prostředníka, jenž provádí 

dispozice s cennými papíry na základě příkazů majitele prostřednictvím změn záznamů na 

účtu, jenž pro jeho majitele vede; to platí v omezené míře i pro výkon práv spojených s 

cennými papíry vůči emitentovi.  

Tato změna základních paradigmat týkajících se existence a nakládání s cennými papíry s 

sebou nese vznik nových rizik a potřebu adaptace právní úpravy cenných papírů těmto novým 
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rizikům. První část této práce se proto zabývá analýzou rizik vyplývajících z nepřímé držby 

cenných papírů a obecnými východisky právní úpravy cenných papírů ve světle těchto rizik. 

Druhá a třetí část poté rozkrývají existující právní úpravu jednotlivých základních prvků 

nepřímé držby, jimiž jsou nepřímo držené cenné papíry, účet cenných papírů, majitel účtu a 

prostředník vedoucí tento účet. Struktura jednotlivých částí týkajících se uvedených 

individuálních elementů nepřímé držby je totožná: vždy vychází nejdříve z funkčního pojetí 

nepřímé držby použitého při přípravě Úmluvy UNIDROIT  o hmotněprávních ustanoveních 

týkajících se nepřímé držby cenných papírů z roku 2009, na které navazuje analýza právních 

konceptů jednotlivých elementů nepřímé držby v pojetí právních řádů spadajících jak do 

skupiny systémů přímého vlastnictví, tak do skupiny více vrstevných systémů držby; konečně 

v poslední fázi jsou podrobeny zkoumání tytéž prvky nepřímé držby v perspektivě českého 

právního řádu. 

Učinila-li česká legislativa přijetím právní úpravy ohledně vedení elektronických evidencí 

cenných papírů a ustanovením centrálního depozitáře významný, byť ne zcela dostatečný, 

krok směrem k integraci moderních systémů nepřímé držby cenných papírů, nelze to samé 

tvrdit ohledně právní teorie v oblasti práva cenných papírů a kapitálových trhů. S 

výjimkou několika dílčích publikací se česká právní teorie doposud neodhodlala ke 

komplexnější analýze fenoménu nepřímé držby cenných papírů, jenž činí tradiční právní 

koncepty použitelné na přímo držené listinné cenné papíry neaplikovatelné na nepřímo 

držené dematerializované cenné papíry.  

 

Hlavním cílem této práce proto je zaplnit toto vakuum, a to jednak provedením analýzy 

institutu nepřímé držby a nepřímo drženého cenného papíru v některých zahraničních 

právních řádech, a jednak aplikací závěrů této analýzy na obdobné instituty v českém 

právním řádu.  

Souvisejícím cílem této práce je poukázat na neudržitelnost pojetí cenného papíru založeného 

na listinném cenném papíru a nově formulovat základní stavební kameny pojetí cenného 

papíru na základě nového paradigmatu, jímž je nehmotný cenný papír elektronicky evidovaný 

na účtu cenných papírů. Jakkoli se může tento přístup zdát na první pohled odvážný, nelze 

nevidět, že nastíněná změna v teoretickém přístupu k cenným papírům v řadě ekonomicky 

vyspělých zemí kontinentálního i anglosaského práva již proběhla, přičemž v některých 
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zemích byla následována i zevrubnou reformou soukromoprávní úpravy cenných papírů a 

právních vztahů k nim. 

Přijetí Úmluvy UNIDROIT ohledně hmotněprávních ustanovení týkajících se nepřímo 

držených cenných papírů na konci roku 2009 je důkazem, že snahy o vytvoření funkčního 

globálního právního rámce pro nepřímou držbu nevyzněly naprázdno. Vytváření jednotných 

norem pro nepřímou držbu cenných papírů nicméně ukázalo nástrahy v podobě dogmatických 

koncepčních divergencí mezi jednotlivými právními řády. 

Na toto nové pojetí nepřímé držby by měl navázat český zákonodárce vypracováním nové 

speciální právní úpravy pro zaknihované cenné papíry a jejich nepřímou držbu na základě 

funkčního přístupu a při použití neutrální terminologie, pokud možno nepostižené zastaralými 

právními koncepty vycházejícími z listinných cenných papírů. Vymezení zaknihovaných 

cenných papírů, jako nových objektů soukromého práva, by se nemělo soustředit pouze na 

nosič cenného papíru, ale mělo by vycházet ze subjektivních práv převoditelných změnou 

záznamu na účtu, jež jsou skutečnou podstatou zaknihovaných cenných papírů. 

 


