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ÚVOD 

Po roce 1989 došlo na území České republiky k rychlému a někdy až překotnému vývoji právní 

úpravy obchodování s cennými papíry. Důvodem ovšem nebylo jen čtyřicetileté zpoždění ve 

srovnání s ostatními tržními ekonomikami ve světě, ale také v poslední době exponenciálně 

narůstající počet jednotlivých finančních produktů, jež mají svůj jasný ekonomický význam, 

ale po právní stránce je někdy velmi obtížné je zařadit do již vytvořené kategorie nebo dokonce 

vymezit zcela nový rámec jejich regulace.  

Prvním problémem, jež je spojený s operacemi s cennými papíry a jež naplno ukázala současná 

finanční a hospodářská krize je globální propojenost všech trhů, ne pouze „klasických“ trhů se 

zbožím a službami, ale i právě s cennými papíry a zejména s deriváty. Peněžní toky na 

peněžních trzích v jednotlivých měnách jen podtrhují tento světový finanční systém, jenž lze 

demonstrovat na prostém příkladu: celosvětové obchodování s deriváty zajištěnými sub prime 

hypotékami na rodinné domy v Kalifornii, které jsou vlastněny japonskými investičními 

společnostmi a jejichž prodej se realizoval v Londýně.  

Další obtíží při zkoumání dané problematiky je i její interdisciplinarita, protože se nejedná 

jenom o soukromoprávní úpravu jednotlivých CP či veřejnoprávní úpravu regulace 

kapitálového trhu a dozoru nad ním, ale také je určující samotný ekonomický základ všech 

operací. Právní úprava operací s CP lze tedy zařadit pod režim občanského a zejména 

obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, speciálních zákonů upravujících jednotlivé 

druhy CP (o kolektivním investování, o dluhopisech atd.). Veřejnoprávní část reprezentuje 

zejména zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, 

které jsou navzájem propojeny a které dále rozvíjí celá řady vyhlášek. Nadto nelze zanedbat ani 

komunitární/unijní a mezinárodněprávní úpravu.  

Vzhledem k výše uvedenému není možné odtrhnout finančněprávní aspekty operací s cennými 

papíry od jejich soukromoprávní úpravy, jež výrazně doplňuje ekonomické pojetí CP a 

kombinace jednotlivých operací. Proto by šlo tuto práci rozdělit do dvou celků, z nichž první 

slouží k nezbytnému nástinu problematiky operací s CP a má spíše soukromoprávní úpravu. 

Pojednává v obecných otázkách o CP o jejich druzích a dělení, zaměřuje se na procesy při 

vydávání CP (s mnoha prvky veřejného práva), na převodní operace, jež jsou shrnuty v zákoně 

o cenných papírech (soukromoprávní úprava), zajišťovací operace a zvláštní druhy operací, 

mezi ně lze zařadit i deriváty (forwardy, opce, futures, swapy). Logika názvu práce a zejména 
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označení katedry, na které je tato diplomová práce vypracovávána, ovšem velí, že 

soukromoprávní úprava operací s cennými papíry nesmí být v nepoměru ve srovnání s 

veřejnoprávní regulací. Tomu odpovídá zařazení kapitoly o evidenci cenných papírů, účtování 

o cenných papírech a jejich oceňování a s tím související otázky v daňovém právu. Posledně 

zmíněné materie by ovšem bez větších obtíží mohly plnit úlohu samostatných témat pro 

diplomovou práci.  

Téma „Operace s cennými papíry a jejich právní úprava“ vymezuje nejen obsah této diplomové 

práce, ale také i formu jejího zpracování. Jinými slovy lze říci, že překládaná práce se snaží 

komplexně postihnout všechny (či alespoň většinu) operací s cennými papíry, což do značné 

míry brání detailně se věnovat jednotlivým druhům operací. Proto budou zejména zdůrazněny 

základní konstrukce operací s cennými papíry, detailnější zkoumání budou podrobeny pouze 

aktuální otázky související s novou právní úpravou, jakou je na příklad evidence cenných 

papírů u centrálního depozitář. 

První kapitola „obecná charakteristika cenných papírů“ je důležitou a pro účely této diplomové 

práce nezanedbatelnou částí, protože stručně analyzuje právní pojem „cenný papír“, který stále 

činí  problémy. Dále jsou uvedeny a zpracovány druhy, podoby a formy CP, jež do značné míry 

ovlivňují jádro tohoto textu spočívající v samotných operací s cennými papíry. Obsahuje též 

některá členění cenných papírů, což bude důležité pro ostatní kapitoly, především pro účtování 

o cenných papírech. 

„Evidence investičních nástrojů a změna podoby“ je název druhé kapitoly, která reflektuje 

současný stav v evidenci CP (zaknihované podoby), kdy tyto činnosti začíná vykonávat 

centrální depozitář a  Středisko cenných papírů přestává poskytovat své služby na finančním 

trhu. I když je centrální depozitář součástí českého právního prostředí již od roku 2004, kdy byl 

přijat zákon o podnikání na kapitálovém trhu, fakticky začal existovat až v červenci 2010. Stále 

existuje velké množství legislativních chyb či nejasností v rámci evidence cenných papírů, kdy 

právě na tyto jevy se snaží kapitola o evidenci upozornit a pokud možno i řešit. Tato část práce 

je v logickém spojení s první významnou operací – změna podoby cenných papírů. Do 

budoucna lze očekávat pokračování dynamického vývoje počtu dematerializovaných cenných 

papírů, což opodstatňuje zařazení této materie do textu, protože právě změna z listinné podoby 

na zaknihovanou ho bude doprovázet. Další kapitoly budou vždy obsahovat pohled na operace i 

z perspektivy dematerializovaných cenných papírů. 

Třetí kapitola „Emisní operace“ popisuje vznik právní věci  „cenný papír“, který se realizuje 
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prostřednictvím vydání cenného papíru. Soustřeďuje se na vydávání tří druhů cenných papírů, 

akcie, dluhopisu a podílového listu, protože lze tímto způsobem definovat uvedené významné 

druhy cenných papírů. Bylo by totiž více než zvláštní, kdyby tato práce pojednávala o 

operacích s cennými papíry, ale neanalyzovala by předmět těchto operací, byť ve velmi 

omezené podobě. 

„Převodní operace“, jakožto další kapitola, tvoří významnou část této práce. Jednotlivé 

podkapitoly jsou vymezené smluvními typy obsaženými v zákoně o cenných papírech, kterými 

jsou smlouva o úplatném převodu cenných papírů a darovací smlouva, obě ještě rozvijí 

smlouva směnná, smlouva  o půjčce zastupitelných cenných papírů, kdy též dochází ke změně 

jejich vlastníka. Právě převod vlastnického práva k cenným papírům je základním rysem těchto 

operací. Kapitola je doplněna o veřejnou nabídku investičních cenných papírů a o prospekt 

cenného papírů, kdy tato regulace má veřejnoprávní povahu a významně se dotýká převodních 

operací. 

„Obstaravatelské operace“ tvoří pátou část. Lze mezi ně zařadit komisionářskou (nebo 

mandátní) smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru, čímž je dán název této 

kapitoly, jež navazuje na text zaměřený na převodní operace. Mezi obstaravatelské operace lze 

zařadit i smluvní typ zprostředkovatelské smlouvy. 

Šestá kapitola nazvaná „Depozitní operace“ se věnuje smluvním typům smluv o úschově, 

správě, uložení a obhospodařování cenných papírů, kdy je možné pozorovat velkou 

provázanost mezi soukromoprávní stránkou úpravy s veřejnoprávní v rámci poskytování 

hlavních a vedlejších investičních služeb. 

Protože cenné papíry představují věc v právní smyslu, v níž je inkorporováno určité subjektivní 

právo, které může sloužit k zajištění jiného práva, a to i v ekonomickém pojetí, je sedmá 

kapitola této diplomové práce nazvaná „Zajišťovací operace“. Ústřední bod kapitoly, zástavní 

právo k cenným papírům, dále rozvijí speciální dispozice s cennými papíry. Příkladem může 

být repo operace nebo finanční zajištění.  

Osmá kapitola „Účtování o cenných papírech a jejich oceňování“ představuje další 

veřejnoprávní část práce, účetní operace jsou velmi důležitým faktorem při operacích s 

cennými papíry. Za prvé se jedná o jasné a přehledné zaznamenání v předcházejících kapitolách 

rozebraných operací v účetnictví. Důležitější je propojení přes hospodářský výsledek běžného 

období s kapitolou devátou „Daňové otázky související s operacemi s CP“. I když je teda tato 

materie rozdělena do dvou částí, je třeba je obě brát jako jeden celek, protože se dost odlišují 
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od dřívějších kapitol a jsou terminologicky a obsahově propojeny. Kapitola o účetnictví 

obsahuje několik účetních schémat emisních a převodních operací jednotlivých „druhů“ 

cenných papírů, jež mají zjednodušit popis postupů v jejich účtování. Významnou částí je i 

oceňování cenných papírů v závislosti na změnách reálné hodnoty v čase a jeho odraz do účetní 

hodnoty. Právě na této problematice jsou vidět rozdílné přístupy Českých účetních standardů a 

Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS pro majetkové a dlužnické cenné papíry. 

Tato diplomová práce vychází z právních stavu platného k 31.7.2010.    
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CENNÝCH PAPÍRŮ 
I když jsou cenné papíry již dlouho dobu užívány jako hlavní instrumenty na finančních trzích, 

není možné bez větší deformace definovat pojem cenný papír. Dnešní převažující koncepce 

pojmu cenný papír (dále CP) vychází ze dvou charakteristických znaků cenného papíru. Prvním 

z nich je subjektivní majetkové právo inkorporované v hmotném substrátu (listině), který 

zachycuje určitý právem regulovaný písemný projev. Druhým znakem je právě tato listina, jejíž 

předložení je nezbytné pro uplatnění majetkového práva1. Takto vymezený pojem cenného 

papíru můžeme označit jako širší pojetí CP, protože právo trvá, může být převedeno a 

uplatněno popř. založeno,  pouze s listinou.  

Užší definice je zpravidla spojena s myšlenkou, že právo vyplývající z cenného papíru je 

převoditelné pouze s listinou, a to způsobem, který tradiční občanské právo nezná. Pod užší 

pojetí by nešlo zařadit cenné papíry na jméno, protože ty se převádí postoupením pohledávky § 

524 a n. zák. č. 40/1964 Sb. (dále ObčZ), ale budou jimi ty listiny, které se např. převádí 

rubopisem – indosací a předáním, resp. pouhou tradicí, kdy zároveň přechází právo se 

skripturou spojené. Tyto úplné (dokonalé) CP je nutno odlišit od tzv. průvodních listin (resp. 

deklaratorních listin), které pouze slouží jako důkaz v procesním právu. Dále není v pravém 

slova smyslu cenným papírem legitimační (kontrolní) listina, která obsahuje neúplný písemný 

projev vůle a pouze usnadňuje výkon práva založeného smlouvou, závazek nevzniká na 

základě listiny, ale uzavřením smlouvy. Zavázaný může požadovat i jiné prokázání práva, než 

jen touto legitimační listinou (číslo lístku od kabátu v šatně). Třetím neúplným druhem CP je 

tzv. dispozitivní (konstitutivní) listina, která se nejvíce blíží výše popsanému pojmu CP, ale 

buď má pouze hmotněprávní význam a nezáleží na ní trvání nebo převod práva (písemná závěť, 

zakladatelská listina a.s.2), nebo je sice nezbytná ke vzniku určitého subjektivního práva, ale 

není s ní bezpodmínečně spojen výkon těchto práv a osud tohoto práva není spojen s listinou, 

která ho založila. 

1.1 Povaha CP  

Až do novely v roce 2000 zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále ZCP) bylo pojetí 

cenného papíru z hlediska jeho právní povahy podle mnoha autorů velmi různorodé. Problém 

spočíval v rozdílnosti definice věci v právním smyslu podle ABGB z roku 1811, který pojal 

definici věci dost široce. § 285 ABGB: Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k užívání lidí, 

                                                 
1 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 581, Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. Praha: C.H. BECK, 2006, s. 12. 
2 Bakeš, M. a kol.: Finanční právo. Praha: C.H. BECK, 2006, s. 15. 
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sluje věc v právním smyslu, z čehož se dalo dovodit, že právo z cenného papíru bylo právní věcí 

nehmotnou. Opačnou definici použil zákonodárce pro současný občanský zákoník, kdy rozdělil 

pojem věci od práva resp. jiné majetkové hodnoty, které měly reprezentovat „věci nehmotné“. 

Listinný cenný papír sice byl v tomto pojetí hmotnou věcí, ale argumentovalo se tím, že 

užitečnost CP, stejně jako např. patentové listiny, není dána hmotnou věcí jako takovou, ale 

nehmotnou hodnotou, jež je ve skriptuře inkorporována3. Podstata problému spočívala a do 

jisté míry spočívá do dnes v tom, že bylo nutno odlišit vztah majitele-vlastníka listiny (CP), 

jenž má povahu absolutního práva erga omnes působícího proti všem, a vztah relativní, který 

představuje pohledávku vůči třetí osobě, jež je z cenného papíru zavázaná k určitému plnění. 

Zatímco absolutní právo zakládá povinnost pro všechny ostatní nerušit majitele-vlastníka při 

jeho držbě CP, dispozice s ním a užívání výnosů z něho, relativní vztah vyjadřuje pouze právo 

vůči třetí osobě. Relativní vztah se ovšem dá považovat za naplnění smyslu CP. Tyto vztahy 

jsou teoreticky samostatné a podle teorie práva relativní vztah je podřízen absolutnímu. Tento 

závěr ovšem nelze  jednoznačně přijmout, protože vlastnictví listiny bez skripturního závazku 

třetí osoby by znamenalo vlastnictví bezcenného papíru, nikoliv cenného.  

Z podobné úvahy vychází i Dědič, když označuje CP v obecném významu jako přechodový 

zvláštní druh předmětu, který nelze považovat jen za věc nebo jen za majetkovou hodnotu. 

Zejména s ohledem na zaknihované CP  nelze za věc považovat všechny cenné papíry. Spíše by 

bylo lepší označit tyto instrumenty v zaknihované podobě jako majetkové právo svého druhu.4 

ZCP se před novelizací vyhýbal pojmu vlastnictví, zejména kvůli zaknihovaným CP, což Přibyl 

odůvodnil tak, že  nelze hovořit o vlastnictví (nebo by to bylo velmi problematické), když 

chybí materiální substrát práva a dokládal to i trendem v německé odborné literatuře, kde se na 

místo pojmu „cenný papír“ začíná používat „cenná práva“.5 

Novelizací § 1 odst. 2 ZCP došlo alespoň v praxi k eliminování nejasnosti povahy CP tím, že se 

na cenné papíry vztahují ustanovení o věcech movitých podle § 118 odst. 1 ObčZ, nestanoví-li 

zákon nebo jiný právní předpis jinak. I když se tím vyjasnila otázka vlastnictví a jeho jisté 

podřazení pod ochranu vlastnictví podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod, stále lze v 

ZCP najít označení „majitel CP“. Např. § 5 ZCP stanoví pravidla vydávání cenných papírů tak, 

že po splnění všech náležitostí je CP vydán dnem, kdy se stane majetkem prvého nabyvatele. 

Na druhou stranu se v tomtéž zákoně v úpravě smluv o CP používá pojmu „vlastník“. Zmínky 

o majiteli dnes nepůsobí problémy, protože se za něj považuje vlastník CP, tedy jedná se o 
                                                 
3 Ibid., s. 20. 
4 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 21. 
5  Přibyl, Z. Základy práva cenných papírů. Praha: PF UK, 1995, s. 55.  
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chybu zákonodárce, jež by měla být de lege ferenda odstraněna.6  

1.2 Druhy CP  

ZCP v § 1 obsahuje demonstrativní výčet druhů CP, jimiž jsou: akcie, zatimní listy, poukázky 

na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, 

cestovní šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské listy.7 Slovo „zejména“ v § 1 ZCP 

dokládá, že se jedná o demonstrativní výčet. Toto ustanovení tedy vyjadřuje myšlenku, že ZCP 

a na něj navazující zákony upravují základní druhy CP. 

1.2.1 NEPOJMENOVANÉ CENNÉ PAPÍRY  

To, jestli se ostatní listiny budou řídit ZCP a stanou se cennými papíry, závisí na teoretickém 

vymezení pojmu CP, jehož možné variace byly uvedeny výše. Změna § 1 ZCP novelou č. 

362/2000 Sb. z taxativního výčtu na demonstrativní odráží otevřenost finančního trhu novým 

instrumentům a zákonodárce demonstrativním výčtem rezignuje na striktní regulaci všech 

druhů cenných papírů, což odpovídá úpravě většiny evropských zemí. Pro posouzení, že se 

daný instrument bude řídit ZCP, tedy že bude nepojmenovaným cenným papírem, je důležité 

srovnání se „základními CP“ uvedenými výčtem v § 1 ZCP. 

V důvodové zprávě k této novele je zdůrazněno, že se upouští od dosavadního vymezení 

cenných papírů jejich taxativním výčtem. Byla ale ovšem zachována ustanovení § 4 odst. 1 o 

náležitostech CP, které stanoví zákon nebo jiný právní předpis, a § 5 odst. 1 ohledně vydání CP, 

kdy CP je vydán dnem splnění všech náležitostí stanovených zákonem nebo jiným právním 

předpisem. Pravděpodobně se jedná o legislativní chybu, protože jejich znění odpovídá 

taxativnímu výčtu druhů CP. Jazykový výklad těchto ustanovení by mohl spočívat ve 

znemožnění vydat jiný cenný papír, než je upraven (alespoň nějaké náležitosti by měly bát 

uvedeny), ale neodpovídal by pozdější změně § 1, který zavádí otevřený výčet druhů CP. 

Nové nepojmenované CP jsou v mnoha případech odvozené od základních nebo se jim ve 

většině rysů blíži, a proto není potřeba je normativně regulovat. Náležitosti inominátního CP se 

odvozují z platné právní úpravy (u pojmenovaných), pokud to není možné, nejedná se o cenný 

papír, protože musí splnit minimální podmínky právního řádu, aby mohl získat privilegovaný 

režim cenného papíru. V obecné rovině totiž ZCP reguluje privilegované právní vztahy ve 

                                                 
6 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 21. 
7 Do přijetí novely ZCP zák. č. 308/2002 Sb. byla konstrukce výčtu odlišná, kdy po uvedení stejných druhů 

CP stála věta a jiné listiny, které zvláštní právní předpis za CP výslovně prohlásí. Ay byla listina cenným 
papírem, musela být za něj prohlášena v speciálním zákoně. 
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srovnání s občanskoprávními a obchodněprávními vztahy a vždy je třeba současně dbát o 

naplnění definice cenného papíru8. Je nutné zdůraznit, že se i před přechodem z taxativního 

výčtu na demonstrativní musela řešit otázka náležitostí CP, které speciální zákon upravuje 

velmi stručně. V takových případech se musela použit analogie k nejbližším podrobně 

upraveným cenným papírům9. Mezi ně lze zařadit např. podle § 786 ObčZ vkladní listy, kdy se 

jedná o CP vystavitelný pouze na jméno, aniž by byl za CP přímo označen10. Jiným 

neuvedeným CP je poukázka na cenné papíry podle § 540 ObčZ jež se v mnoha ohledech svou 

úpravou blíží směnce11. 

Českému právu neznámý pojem warrant se dostal do systematiky cenných papírů s přijetím 

zák. č. 307/2000 Sb. o zemědělských skladních listech, které vystavuje pouze zvláštní 

koncesovaný subjekt (veřejné skladiště) na zastupitelné zboží a převodem warrantu 

(zemědělského skladního listu) se převádí přímo vlastnické právo, ne pouze právo (nárok) na 

jeho vydání. V druhém významu se warrant používá jako CP spojený s jakoukoliv opcí12, např. 

pro opatřování a zajišťování úvěru.    

1.2.2 TŘÍDĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

Podle charakteru práva inkorporovaného v CP lze vytvořit 3 kategorie cenných papírů:  

• Věcněprávní CP mají v sobě vtěleno vlastnické, resp. zástavní právo.  Jsou jimi již 

zmíněné warranty, jisté věcněprávní rysy mají i podílové listy.13  

• Obligační  CP představují inkorporaci subjektivního závazkového práva, který může 

mít formu peněžité pohledávky (směnka), nebo z nich může vyplývat nepeněžité 

plnění (vydání zboží–náložné listy). Obligační cenné papíry proměnlivé jsou CP na 

jiná plnění – nároky na výměnu za jiný CP (opční listy, vyměnitelné dluhopisy).     

                                                 
8 Ibid, str. 3. 
9 Pauly J.: Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: Orac, 1998, s. 26 a násl., a Dědič J., Štenglová I.: 

Zákon o cenných papírech, Komentář, Praha: C. H. Beck, 1997, s. 20. 
10 Původně byl z hlediska stavu před novelou ZCP zák. č. 308/2002 Sb. výslovně označen v ObčZ za CP, 

vkladní list nemá jen legitimační povahu jako např. vkladní knížka, s níž má ale ovšem stejnou teoretickou 
definici – potvrzení peněžního ústavu vkladateli. Jedná se totiž o jednorázový pevný vklad, aby byly 
splněna obecná definice CP jako skriptury s jasným subjektivním právem jejího vlastníka. In Štenglová I., 
Plíva S., Tomsa M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 751. 

11 Plnění je jednoznačně určené tím, že se musí jednat o CP, ale bez nutnosti uvést hospodářský důvod 
závazku (stejný rys má i směnka), obligatorně písemná forma poukázky, dokonce v § 543 ObčZ se stanoví 
přímý vztah k úpravě směnky, protože ZSŠ se použije pro přijetí rubopisu, určení oprávněného i umoření 
poukázky na CP ve spojení s 185i a n. OSŘ. Poukázka může mít forma na řad a na jméno. 

12 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 
2005, s. 625.  

13 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 46, Názory na pojetí 
věcněprávních CP se mezi českými autory liší, Jindřich Vítek in Kotásek, Pokorná, Raban a kol.: Kurz 
obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s. 65 skladištní listy takto označuje, 
zatímco Dědič skladištní listy upravené v § 528 ObchZ striktně zařazuje do skupiny obligačních CP. 
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• Podílnické (korporační) CP představují právo účasti na podnikání (akcie, zatimní list) 

nebo na majetku (podílový list) 

Pro jednotlivé operace s cennými papíry budou vybrány jen některé jejich druhy z předešlého 

odstavce, protože popisování situace u všech druhů CP by přesáhlo možnosti této práce. Ve 

většině případů budou popsány operace s akciemi, dluhopisy a podílovými listy (dále PL), 

kvůli jejich reálnému ekonomickému významu. Zároveň je nutné hned zpočátku upozornit na 

to, že v mnoha ohledech není pojem cenný papír dostatečně definován. Upřesnění pojmu je 

možné jen v souvislosti s popisem jednotlivých operací. V tomto kontextu je totiž zajímavý 

historický vývoj, ze kterého vyplývá, že nejlépe je cenný papír definován skrze operace s ním. 

Tisíciletá historie ukázala, že užívání CP v obchodním styku není otázkou definic, ale že je mu 

přímo vlastní a vyvíjí se podle stupně rozvoje obchodování. Právní úprava nejen v tomto 

případě musí nutně působit ex post na obchodněprávní vztahy, které vznikly buď z nutnosti 

nebo z víry v zisk kombinované požadavkem vysoké míry důvěry mezi (smluvními) stranami. 

Tímto způsobem lze ve starověku najít kořeny zejména předchůdců šeků, kdy banky vydávaly 

svým vkladatelům (např. na hliněných tabulkách) písemné potvrzení o uložení prostředků na 

"účtu". Starořímská praxe poněkud zpomalila další vývoj, ale ani v tomto případě nebylo 

možné zastávat rigidní právní názory, čímž se z listiny legitimační povahy díky doložce plnění 

třetímu (předkladateli) stala skriptura blížící se dnešnímu pojetí cenného papíru. Největší vývoj 

zejména směnek, šeků, konosamentů a dluhopisů lze spatřit v oblastech, kde docházelo k 

velkým objemům obchodů se zbožím a na to navazujícím bankovním službám jako byly ve 

středověku oblasti severní Itálie, Amsterdamu, Anglie a na konci 19. století i Spojených států 

amerických. Přibližně ve stejnou dobu se rozvíjí účastnické cenné papíry (např. akcie), které 

pomohly ke zvýšení možnosti akumulace kapitálu a tím i větším možnostem?? v podnikání.      

Stručná historická vsuvka byla zařazena nejen pro popsání vývoje pojmu CP a jeho reálného 

naplnění, ale též pro pochopení základní myšlenky existence CP a současného stavu. Plynou z 

ní totiž postupně se rozšiřující funkce CP. K zajišťovací funkci spojené se snížením 

transakčních nákladů při obchodu se zbožím se v průběhu socioekonomického vývoje připojuje 

funkce akumulační (mobilizační) a v poslední fázi dnes již zcela neopominutelná spekulační 

funkce. Posledně zmíněná je v dnešním vývoji nejprogresivnější  a odráží skutečnost, že CP 

dnes nejen usnadňuje obchod, ale dokonce se stává jeho předmětem, čímž je dána velká 

variabilita poptávaných produktů na finančním trhu (zejm. derivátů) 

Výše uvedené funkce cenných papírů jsou odrazem ekonomických potřeb obchodu v průběhu 
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historického vývoje. Jiný pohled, pro tuto práci významnější, podává Dědič14, kdy zdůrazňuje, 

že uvažuje pouze funkce se specifickým právním významem. Převodní funkce, jejíž projevem 

je umožnění snazšího převodu subjektivního práva spojeného s listinou nebo se záznamem v 

evidenci, je zásadní charakteristikou CP a navazuje na transakční funkci v ekonomickém pojetí. 

Je-li ve vývoji obchodu snaha ulehčit převody subjektivních práv prostřednictvím CP, právo na 

tento požadavek reaguje tím, že upravuje zvláštní, do jisté míry formalizované, „právní 

způsoby“ přechodů subjektivních práv. Garanční funkce představuje právní jistotu pro vlastníka 

CP, že subjektivní právo existuje a oprávněný nemusí toto právo dokazovat. Konečně 

legitimační funkce odráží tu vlastnost cenných papírů, že listina nebo záznam v evidenci jsou 

zároveň prostředkem pro uplatnění výkonu práva s nimi spojeného. Naplnění této funkce je i to, 

že pro většinu CP je zákonem předepsaná náležitost označení oprávněného a povinného, čímž 

se usnadňuje výkon předmětného práva. Historický vývoj je velmi patrný také v dalším pro 

cenné papíry příznačné kategorii, kterou je podoba.  

1.3 PODOBA 

Tradiční listinná podoba, kdy je právo inkorporované v hmotném substrátu, doplnila 

zaknihovaná podoba, jež reaguje na zvýšení objemu operací s CP. Listinná podoba je chápána 

jako základní podoba cenného papíru, kdy všechny druhy CP mohou mít s jistými výjimkami 

podle subjektů-emitentů listinnou podobu15. Postupem času a rozvojem technologie se 

ukazovalo, že technické  prostředky pro padělaní a stejně tak i narůstající počet CP jednoho 

druhu, jenž zvyšoval náklady operace, vedly z těchto důvodů k přesunu CP do úschovy třetí 

osobě, která vydala potvrzení o jejich přijetí. Dalším krokem směrem k zaknihované podobě 

byla majetková dispozice s uloženými CP bez toho, aby si je jejich vlastník z úschovy 

"vyzvedal"16. S tím souvisí zastupitelnost cenných papírů podle § 2 ZCP, který vyžaduje pro 

splnění této vlastnosti zastupitelnosti CP vydání stejnou osobou, ve stejné formě a stejné 

podobě a vznik stejných práv. Nahrazení zápisem do centrální evidence CP podle § 91 zák. č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále ZKPT), tedy zaknihování listinného CP, 

zákon podmiňuje právě jejich zastupitelností a jak bude pojednáno níže, svěřuje tuto evidenci 

do vedení centrálního depozitáře a osob oprávněných vést evidenci navazující na centrální 

evidenci, resp. osob oprávněných vést samostatnou evidenci. 

I v tomto případě je možné uvažovat o dematerializovaných (zaknihovaných) CP jako o CP 

                                                 
14 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 39. 
15 Podle § 20 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, můžou banky vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací 

právo jen v zaknihované podobě. 
16 Přibyl, Z. Základy práva cenných papírů. Díl I. Praha: Nakladatelství V. Kvasnička, 1995 , s. 15.  
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podle tradiční definice, protože hmotným substrátem zde není papír ale paměťové médium 

používané ve výpočetní technice17. Odlišný názor ukazuje na vytvoření praktické právní fikce 

fyzicky neexistujícího předmětu nahrazením listinného zastupitelného cenného papíru v 

evidenci, které jsou předmětem právních vztahů a na které se v obecném pohledu vztahuje 

tradiční úprava listinných CP. Je-li pojetí listinného cenného papíru jako věci teoreticky sporné, 

jeho nahrazení evidencí působí ještě větší rozpor s občanskoprávním vymezením věci podle § 

118 ObčZ, který zná pouze věci jako hmotné předměty se samostatným určením. Vytvoření 

fikce je v tomto případě lepším řešením než použití hmotného media pro zařazení informaticky 

realizované evidence do režimu věcí podle ObčZ. Protože ani tak nelze přesně stanovit, kde se 

zaknihovaný CP nachází a zda-li není jen součástí media jako věci v právním smyslu, na 

kterém je zápis cenného papíru zaznamenán.18 

Uvedení pojmu zaknihovaný cenný papír podle § 91 je podle jazykové výkladu (dále jen 

zaknihovaný CP)   legislativní zkratkou19,  která je podle teorie práva relevantní jen pro zákon, 

kde je uvedena. Ve spojení s vypuštěním § 1 odst. 3 až 5 ZCP se z obecného předpisu o 

cenných papírech vytratilo vymezení zaknihování, tato nepodařená novelizace by v absurdním 

případu znemožnila funkci zaknihovaných CP, i když rekodifikací veřejnoprávní regulace 

cenných papírů, která implementovala směrnice Evropských společenství směřovala právě k 

modernizaci úpravy progresivní podoby, jakou zaknihovaná podoba bezesporu je. Proto je na 

místě uvažovat o legislativní zkratce podle § 91 jako o vymezení pojmu CP s tím, že de lege 

ferenda by soukromoprávní předpis měl znovu zavést úpravu zaknihované podoby. 

Zaknihovaní (dematerializace) cenného papíru představuje nahrazení listiny záznamem v 

zákonem stanovené evidenci, která zachovává existenci subjektivního práva spojeného s CP. V 

původní úpravě ZCP bylo uvedeno, že zaknihovanou podobu můžou mít pouze taxativně 

uvedené druhy CP: akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny a opční listy. Evidence 

cenných papírů podle současného právního stavu se řadí v ZKPT do evidence investičních 

nástrojů (dále IN), pro určení možnosti dematerializace je nutné hledat spojení s § 3 odst. 2 

ZKPT, kde je uveden relativně otevřený výčet investičních cenných papírů, tedy CP, které lze 

                                                 
17 Bakeš M. a kol.: Finanční právo. Praha: C.H. BECK, 2006, s. 584. 
18 Součástí věci je podle § 120 ObčZ vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se 

tím věc znehodnotila. Dalo by se usuzovat, že obě podmínky jsou při zaknihování splněny, čímž by se ale 
docílilo návrat zpět ke koncepci CP jako majetkového práva a ne k věci, k níž existuje vlastnické právo. 

19 Z hlediska systému právního řádu ale toto řešení není ideální, protože použití legislativní zkratky se 
vztahuje pouze na zákon, ve kterém je takto uvedena, čímž český právní řád de facto ztratil obecnou 
definici zaknihovaného cenného papíru. In Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. 
Aplikované právo č. 1/2006, s. 2. 
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zaknihovat20. Problematika zaknihování bude dále rozvedena v kap. 2 Evidence zaknihovaných 

cenných papírů, která bude obsahovat i rozbor operací přeměny podoby cenného papíru.  

1.3.1 IMOBILIZACE   

Zvláštní případem je imobilizovaný cenný papír, který má obě podoby, protože se jedná o 

listinný CP, který byl vydán předáním listiny ve prospěch jejího vlastníka schovateli do 

hromadné úschovy podle § 38 ZCP prostřednictvím smlouvy o úschově CP, kterou uzavírá 

emitent tohoto cenného papíru a jméno vlastníka je doplněno až při odevzdání z úschovy. Na 

obchodování s imobilizovanými CP se vztahuje úprava převodů zaknihovaných CP pomocí 

registrací na účtech, ale s tím rozdílem, že vlastník může požadovat na emitentovi, aby mu bez 

zbytečných odkladů předal listinný CP, kdy se zároveň na něj vyplní CP jméno vlastníka, 

pokud se jedná o listinné cenné papíry na jméno a na řad. 

1.4 FORMA 

Forma CP má především význam z hlediska realizace jednotlivých převodních operací a 

oprávněné osoby, jíž svědčí právo inkorporované v CP. ZCP v § 3 odst. 1 vymezuje tři formy 

CP:  

• cenný papír na doručitele (au porteur papíry) 

• na řad (ordrepapíry)  

• na jméno (rektapapíry, au nom papíry) 

V druhém odstavci toto ustanovení upřesňuje terminologické odchylky mezi obecnou úpravou 

v ZCP a speciálními  zákony, jež podrobněji upravují CP. Pokud tedy zvláštní zákon (např. § 

156 ObchZ u akcií) označuje CP jako cenný papír na majitele, vztahuje se na něj úprava CP na 

doručitele, tedy akcie na majitele je podle ZCP cenným papírem na doručitele. Obdobně je ve 

třetím odstavci stanoveno, že CP podle zvláštního zákona nazvaný na jméno, jemuž se zároveň 

umožňuje převod rubopisem, je podle obecné úpravy v ZCP cenným papírem na řad21. 

Podoba CP z hlediska možnosti jeho formy je zajímavým spíše teoretickým problémem. Výše 

nastíněnné dělení na tři formy je určující pro převod listinných CP. V případě zaknihovaných 

CP není jejich forma rozhodující, i když budou takto převáděné CP svou formu mít. Formy 

zaknihovaných CP se neliší v technice převodu ani ve způsobu určení vlastníka CP, Dědič 

                                                 
20 Návrh nového občanského zákoníku v § 432 výslovně a přímo vrací pojem zaknihovaného cenného papíru 

zpět do soukromoprávního předpisu a stanovuje, že listinný cenný papír lze v případech podle zvláštního 
zákona (ZPKT) nahradit zápisem do evidence s tím, že tento zápis je zaknihovaným cenným papírem. 

21 § 3 odst. 3 ZCP určuje akcii na jméno jako CP na řad. Tedy např. akcie může  podle § 156 odst. 1 ObchZ 
znít na jméno nebo a majitele.Tyto vlastnosti se vztahují na pojem „akcie“, z hlediska obecného určení 
charakteristiky CP platí výše popsaný vztah v § 3 odst. 3 ZCP. 
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dokonce uvádí22, že by bylo teoreticky přesnější uvádět zaknihované CP spíše jako čtvrtou 

formu než jako podobu. Jiný pohled ukazuje, že by se zaknihované CP měly dělit jen na CP na 

jméno a na majitele, protože  právě uvedení, resp. neuvedení, jména oprávněného určí jen pro 

teoretické účely jejich formu23. Z těchto důvodů je následující text zaměřen na listinou podobu, 

technika převodu zaknihovaných CP a tedy i navázání na tuto část práce o formách bude 

popsána ve spojení s centrálním depozitářem. 

Pro CP na doručitele platí, že listina neobsahuje jméno vlastníka CP, ale je na ní uvedeno, že se 

jedná o CP na doručitele, což pro dispozice (zejména pro převody) s těmito listinami znamená 

určení oprávněné osoby předložením CP. Po předložením držitelem – vlastníkem listiny 

povinnému, je zavázaný z CP povinen plnit, ale nemusí zkoumat, zda doručitel je či není 

oprávněným držitelem. Ani pokud by povinný věděl, že předkladatel není oprávněným, 

nezaniká jeho závazek z CP. Pro převodní operaci platí, že vlastnické právo k CP se převádí na 

základě platné smlouvy (titulus převodu) ve spojení s předáním listiny (modus, prostou tradicí).  

Oprávněná osoba z cenného papíru na řad je ten, kdo CP předloží a na jehož jméno byla listina 

vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada indosamentů (rubopisů). Tato osoba je považována 

za vlastníka CP, který je oprávněn vykonat inkorporovaná práva, pokud zákon nestanoví 

jinak.24 Převod ordrepapírů je podmíněn třemi úkony, z nichž první dva jsou totožné s 

požadavky u CP na doručitele, tedy platná smlouva a tradice. K nim přistupuje zvláštní 

písemné prohlášení většinou na rubu listiny (nebo na přívěsku), jež je právě projevem této 

formy CP. Toto prohlášení se nazývá rubopis, který se obvykle vyjadřuje indosační doložkou 

„za mne na řad“ s uvedením jména nové oprávněné osoby. Tímto způsobem se vytváří výše 

zmíněná nepřetržitá řada indosamentů, kde jméno indosanta předchází označení indosatáře. 

Zákon25 může připustit možnost pro výstavce připojení doložky „nikoli na řad“, čímž se z CP, 

který má obecnou formu na řad stává cenný papír na jméno, tedy vyloučí se jeho převoditelnost 

rubopisem.  

Opačným případem je blankoindosament, který představuje změnu CP na řad na cenný papír na 

                                                 
22  Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 67. 
23 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s.. 59, jméno uvedené na CP na doručitele není označení vlastníka, ale pouze majitele účtu, jenž CP 
drží.  

24 Při přechodu CP (dědění, vydržení nebo rozhodnutí státního orgánu) se na listině rubopis nevyznačuje, tedy 
osoba oprávněná nesvědčí nepřetržitá řada indosamentů ve smyslu výše uvedeného, oprávnění vykonávat 
inkorprované právo může zákon omezit např. tím, že u akcií na jméno a zatímních listů je oprávnění 
podmíněno uvedením v seznamu akcionářů se zákonnými výjimkami a možnostmi, jak napravit 
neodpovídající stav seznamu skutečnosti. In: Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního 
práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s. 413.   

25 Např. zák. č. 190/1950 Sb., směnečný a šekový (dále ZSŠ). 
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doručitele a to tím, že rubopis neobsahuje jméno indosatáře a indosant se na rubopisu jen 

podepíše. Pokud by byla tato možnost dána u každého ordrepapíru, byla by v mnoha případech 

situace velmi složitá a proto je blankoindosament připuštěn pouze u rubopisů, které se řídí ZSŠ 

a to jen tehdy pokud to zvláštní zákon nevylučuje. Takto lze přeměnit formu u směnek, šeku, 

skladištního listu, náložného listu a konosamentu, ale je zásadně vyloučen u akcií (na jméno) a 

zatimních listů.26   

U některých druhů CP (např. zatimní listy, akcie na jméno, dluhopisy na jméno, směnky) je 

možnost je převádět bez toho, aby na listině byla výslovně uvedena doložka na řad, protože se 

jedná o zákonné ordrepapíry. Ostatní CP lze vydávat jako ordrepapíry s nutností připojit 

doložku na řad a jméno oprávněného, pokud to zákon nezakazuje (např. kupón, poukázka na 

akcie atd.).  

Náležitosti rubopisu ZCP nestanoví, pro jednotlivé druhy CP jsou uvedeny ve speciálních 

zákonech. Pokud tomu tak není, je třeba použít analogie s podobným druhy CP. Rubopis má 

zejména převodní účinek, představuje nutnou podmínku převodu, vedle toho má i funkci 

legitimační, pro kterou obecná úprava v ZCP stanoví v § 19 odst. 3 stejná pravidla jako pro 

rubopis směnky dle § čl. I §12 odst. 1 a § 16 ZSŠ a ve zkratce znamená to, co již bylo uvedeno 

výše ohledně nepřetržité řady indosamentů legitimující oprávněného. Vedle těchto dvou 

základních funkcí se nachází i garanční účinek, který   znamená, že indosant odpovídá dalším 

vlastníkům CP za splnění inkorporovaných práv, např. podle § 15 ZSŠ je indosant odpovědný 

za přijetí a zaplacení směnky, není-li opačné doložky.27 

Cenné papíry na jméno představují poslední formu CP a je pro ně určující, že jméno vlastníka 

je uvedeno na listině s tím, že právo do ní vtělené je možné převádět písemnou smlouvou o 

postoupení pohledávky podle obecné úpravy v ObčZ a předáním listiny. Pro povinného je 

důležité, že může plnit osobě, na jejíž jméno byl rektapapír vydán v případě, že mu nebyl 

převod CP postupitelem (převodcem) oznámen nebo nabyvatelem (postupníkem) prokázán 

předložením listinou a smlouvou o postoupení. Z obecné úpravy cese plyne, že povinný může 

proti nabyvateli uplatnit všechny námitky, stejné jako proti převodci v době převodu. Dalším 

podstatným rysem úplatné cese je odpovědnost převodce nabyvateli za existenci v listině 

                                                 
26 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 529 a Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 71, 
obecně ZCP pro převod ordrepapíru stanovuje pouze vyplněný rubopis a bezpodmínečný  v (§ 18 ZCP).   

27 Použití garanční funkce popsané u rubopisu směnky by bylo možné dovodit podle znění § 156 odst. 6 
ObchZ i pro indosament akcie, protože se pro něj přiměřeně použije úprava rubopisu pro směnku. Slovo 
přiměřeně a rozdílnost základních ekonomických funkcích těchto CP(korporační resp.obligační) z logiky 
věci takovou úvahu vylučuje. 
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inkorporovaných práv28. S výjimkou kupónů, poukázek na akcie a opčních listů lze jako 

rektapapíry vydat všechny CP, jak již bylo zmíněno, zákonné ordrepapíry je možné doložkou 

„nikoli na řad“ změnit na rektapapíry. Zvláštním případem úplného  vyloučení převoditelnosti 

rektapapírů je dluhopis  na jméno, stanoví-li to emisní podmínky. 

1.5 NĚKTERÁ DÁLŠÍ TŘÍDĚNÍ 

Dle mobility, která úzce souvisí s formou, lze CP třídit na cirkulační (oběžné), jež je možno 

snadno převádět a tím i měnit oprávněné subjekty. Jedná se především o CP na doručitele a na 

řad, s čímž souvisí i další vlastnost CP, kterou je jejich obchodovatelnost,  poté co byly CP 

přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo CP, které jsou kótované, což umožňuje jejich 

obchodování na Burze CP Praha, a.s. nebo v RM-systém. Úložné cenné papíry se využívají k 

relativně jistému uložení peněžních prostředků (dluhopisy), čímž se liší od spekulačních, které 

oprávněnému umožňují nejistý  budoucí výnos nejčastěji prostřednictvím podílu na zisku 

(akcie). 

Jiná kategorizace cenných papírů je dělení na kauzální CP, které v sobě přímo obsahují 

hospodářský důvod svého vzniku. U povinně kauzálních (dluhopis, akcie) je nutné uvést kauzu, 

jinak CP nevznikne29. Naopak abstraktní CP kauzu neobsahují a reverzně zde platí pro povinně 

abstraktní  CP neuvádět hospodářský důvod pod sankcí, že nevzniknou (směnka). 

Převážná většina CP má konstitutivní povahu, což znamená, že inkorporované subjektivní 

právo vznikne až jejich vydáním, které je tedy nutnou podmínkou vzniku tohoto práva. 

Opačnou skupinou jsou deklaratorní CP, pro něž je určující, že inkorporované právo existovalo 

před jejich vydáním. Příkladem deklaratorních CP je akcie, protože společník – akcionář může 

vykonávat svá společenstevní práva i pokud akciová společnost ještě akcie nevydala.       

Z hlediska operací s cennými papíry je důležité třídění na investiční a neinvestiční CP, které 

upravuje  § 3 odst. 1 písm. a ZPKT pod pojmem investiční nástroje  v § 3 odst. 1 písm. b CP 

kolektivního investování ,  mezi něž patří:  

• akcie nebo obdobné CP představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě 

• dluhopisy nebo obdobné CP představující právo na splacení  dlužné částky 

• CP nahrazující výše zmíněné cenné papíry  

• CP opravňující k nabytí nebo zcizení investičních CP výše zmíněné (např. opční list) 
                                                 
28 Za dobytnost ručí převodce, jen pokud to bylo dohodnuto a jen do výše přijaté úplaty spolu s úroky. In: 

Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 72. 
29 U dluhopisu musí být výslovně vyjádřeno, že emitent dluhopisu dluží vlastníkovi dluhopisu  jmenovitou 

hodnotu. In Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 74. 
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• podílové listy podle zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále KI) 

Ostatní CP, které nespadají do těchto kategorií, jsou neinvestiční, což má za následek 

nemožnost obchodování s nimi na kapitálovém trhu v rámci hlavních a doplňkových 

investičních služeb poskytovaných podnikatelsky, jež v hlavních rysech bude popsán v dalších 

kapitolách. 

1.6 UMOŘENÍ CP 

V širším smyslu lze považovat umoření cenných papírů jako jednu operací s CP, resp. jako 

úkon, který má nahradit ztracenou nebo zničenou listinu, tak aby bylo možno se subjektivními 

právy inkorporovanými v listině dále nakládat. Protože pro uplatnění takového práva je 

většinou nutné listinu předložit, bylo nutností právně upravit tuto situace a zejména řešení 

ztráty nebo zničení listinného CP prostřednictvím řízení o umoření listiny dle § 185i až 185s 

OSŘ, které spočívá v nahrazení umořené listiny, než bude oprávněnému vydána náhradní 

listina s nutností ověřit, že listina byla skutečně ztracena nebo zničena. Možnost umoření se 

nevztahuje na listiny, které je podle zákona oprávněna umořit právnická osoba, jež ji vystavila. 

Ustanovení § 185i odst. 3 je výčtem listin, které nelze umořit, mezi něž jsou zařazeny i kupóny 

a investiční kupóny. Z hlediska definice cenných papírů je toto ustanovení významné tím, že 

naznačuje v pozitivním právu jisté zpřesnění pojmu cenný papír, protože pomáhá teorii 

odlišovat CP od ostatních listin, jež nejsou většinově uznávány jako cenné papíry (loterijní 

losy, známky, jízdenky). 

Místně příslušné pro Řízení o umoření listin je okresní soud, místní příslušnost se řídí podle 

bydliště navrhovatele pro fyzické osoby nebo podle sídla pro právnické osoby.  Návrh může 

soudu podat osoba, která má právní zájem na umoření ztraceného nebo zničeného listinného CP 

a musí uvést skutečnosti dokládající, že se jedná o CP, předložit opis listinného CP nebo 

označit tento CP, jejího výstavce a další zavázané, aby se tato umořovaná listina mohla odlišit 

od ostatních. Pokud je na listinném CP uvedena částka, musí ji navrhovatel rovněž uvést. 

Účastníky řízení jsou navrhovatel, z listiny povinný k plnění, držitel  listiny a ten, kdo podal 

námitky pro umoření listiny. Soud, pokud nezjistí, že listina nebyla ztracena nebo zničena, vydá 

rozhodnutí obsahující výzvu, které se vyvěsí na úřední desce, aby se ten, kdo má předmětnou 

listinu, přihlásil do jednoho roku od vydání usnesení (u směnky a šeku do 2 měsíců) u soudu 

nebo ve stejných lhůtách po splatnosti, pokud nastala po vydání rozhodnutí. Po tuto dobu po 

zahájení řízení neběží vůči navrhovateli promlčecí doby až do jeho pravomocného skončení, 

přičemž ten, komu bylo usnesení doručeno nebo se o něm mohl při náležité péči dozvědět, 
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nesmí nakládat s právy inkorporovanými v listině  pod sankcí neplatnosti takového právního 

úkonu, nesmí ji převádět nebo provádět na ní změny a konat z ní výplaty nebo jiná plnění.  

Pokud  nikdo ve stanovených lhůtách nepodá k soudu přihlášku, prohlásí soud listinný CP za 

umořený, pokud to bylo navrženo, a toto usnesení nahrazuje umořenou listinu do doby, než 

zavázaný subjekt nevydá náhradní listinu. Kdyby se v průběhu této lhůty přihlásila osoba, která 

umořovanou listinu má, a zjistí jeho námitky, zamítne návrh na umoření, pokud se tímto 

způsobem zjistí, že listina není zničena nebo umořena. Oprávněný vlastník poté může podat 

žalobu na vydání CP proti neoprávněnému držiteli.30      

                                                 
30 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 51, Kotásek J., 

Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s. 31. 
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2. EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ A  ZMĚNA 
PODOBY 

Platná právní úprava v ZPKT v části sedmé stanoví, že centrální evidenci cenných papírů vede 

centrální depozitář a osoby oprávněné vést evidenci  navazující na centrální evidenci s 

výjimkou uvedených případů:  

• zaknihované CP kolektivního investování v samostatné evidenci 

• zaknihované CP v evidenci České národní banky (dále ČNB)31 

Do přijetí ZKPT bylo pověřeno vedením evidence CP Středisko cenných papírů (dále SCP, 

Středisko) podle ZCP, kdy zákon tuto právnickou osobu přímo nezřizoval, ale pouze 

umožňoval výlučně Ministerstvu financí založení této příspěvkové organizace32 v roce 1993. 

Jednalo se o řešení, které vyžadovala rychlost strukturálních hospodářským změn po roce 1989. 

Průlomová změna v systému evidence zaknihovaných CP přijetím ZKPT, resp. nabytím, jeho 

účinnosti znamenala přiblížení se k právní úpravě kapitálových trhů ve vyspělém světě, protože 

jednostupňovou evidenci nahradila evidence dvoustupňová. Původní koncepce spočívající v 

jednotnosti evidence byla prolomena u dluhopisů, kde se připustila evidence ČNB (viz výše) a 

později i podle § 70a ZCP mohla část evidence vést jiná právnická osoba na základě smlouvy 

se Střediskem a povolení Komise pro CP (po sjednocení dohledu nad kapitálovým trhem 

ČNB).  

Do evidence vedené Střediskem se řadila evidence o majitelích CP a o emitentech CP, které si 

navzájem musely odpovídat. Každému účastníkovi kupónové privatizace byl bezplatně zřízen 

účet bez toho, aby musel podávat žádost. Jednotná evidence je založena na tom, že  majetkový 

účet znějící na jméno osoby znamená, že tato osoba je vlastníkem CP, které jsou na tomto účtu 

                                                 
31 Zaknihované podílové listy otevřeného podílového fondu podle § 8 KI, ČNB podle § 31 až 33 zák. č. 

6/1993, o ČNB vede evidenci tzv. SKD – Systém krátkodobých dluhopisů a napojené vypořádání transakcí, 
primárně se jedná o výhradně zaknihované CP vydané ČR a ČNB se splatností do jednoho roku (např. státní 
pokladniční poukázky). Systém se řídí provozním řádem Pravidla systému krátkodobých dluhopisů, 
účastníci systému jsou klienti (vlastníci),  custodiani (s účty zákazníků v SKD, na kterém jsou evidované 
CP ve vlastnictví jiných osob) a agenti (jejich prostřednictvím se účastní výše zmínění). Tato evidence tvoří 
samostatný a ucelený systém operací s CP, která je dána jistými specifikami obchodování s těmito druhy CP 
– objemy, rychlost, poskytování ČNB tzv. vnitrodenních úvěrů klientům atd. 
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/skd/skd_popis.html. 

32 Fungující ovšem bez státního příspěvku z hlediska zákona o rozpočtových pravidlech, in: Kotásek J., 
Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s. 157. 
Služby evidence poskytovaných Střediskem byly úplatné. Hlavním požadavkem bylo, aby se Středisko 
nedostávalo do konfliktu zájmů, tedy že nesmělo být ani emitentem ani vlastníkem (dříve majitelem CP), i 
poměrně rozsáhlý zákaz konkurence ve srovnání s úpravou pro ostatní „státní organizace“stanovoval přísné 
podmínky pro řídící osoby a členy dozorčích orgánů. In Dědič J., Marková H., Marčanová J.: Finanční 
právo: daňové právo a právní úprava finančního a kapitálového trhu v České republice. Praha: VSĚ v Praze, 
1995.  
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evidovány. S tím ale souviselo možné zpochybnění vlastnictví CP majitelem účtu. Odrazem 

tohoto problému byla nejednoznačnost odpovědi na otázku, zda cenné papíry, které získal 

majitel účtu (a které jsou na něm evidovány) pro jinou osobu (např. jako komisionář), jsou 

vlastnictvím majitele účtu. Řešení této otázky  nemělo jasnou oporu v zákoně. Na rozdíl od 

progresivnější právní úpravy v zahraničí je vztah mezi majitelem účtu a SCP veřejnoprávní 

povahy a SCP pouze eviduje vlastnictví, což je v tomto pohledu například podobné katastru 

nemovitostí. Lze usuzovat, že důvody rozpadu centrální evidence na jednotlivé druhy evidencí 

(SCP, ČNB, § 70a ZCP atd.), mělo  mimo jiné základ právě ve snaze ulehčit fungování 

Střediska. Jednostupnost evidence kladla na SCP vysoké nároky na rychlé provedení všech 

úkonů, což se odráželo ve zvyšujících se transakční nákladech i v delším čase pro vypořádání 

obchodů (operací). Zejména z těchto důvodů se jednostupňová evidence v SCP jevila jako 

neudržitelná. 

2.1 OBECNĚ K DVOJSTUPŇOVÉ EVIDENCI 

Historický vývoj systému evidence CP u centrálních depozitářů, jenž byl po druhé světové 

válce na území ČR přerušen, ukazuje, že bylo nezbytné vytvořit dvoustupňovou evidenci 

cenných papírů. V souvislosti s imobilizací a úschovami CP se vytváří specializované instituce 

finančního trhu, které otevírají tzv. sběrné (nominee) účty pro banku (resp. obchodníka s 

cennými papíry-stockbrokers), u níž její klient má účet na CP. Tím se  v obecné rovině 

dostáváme zpět k problému určení vlastnictví k zaknihovanému CP. Pro praxi je totiž nutné 

rozlišit právní vlastnictví (legal ownership) a tzv. ekonomické (beneficial ownership) 

vlastnictví. Vlastník v první skupině je určen registrací na nominee účtu a např. podle 

anglického práva jen „právní“ vlastník disponuje s CP a akciová společnost komunikuje přímo 

s ním. Ekonomického vlastníka lze považovat za investora a jeho postavení je podobné k 

postavení vkladatele peněžních prostředků na bankovním účtu, tedy  z povahy věci se nejedná 

o vlastnictví ale o závazkový právní vztah mezi ekonomickým vlastníkem a vlastníkem v 

právním smyslu.33 Ekonomický vlastník je nadán vlastnickým právem, ale právní titul 

                                                 
33 http://www.uksa.org.uk/Beneficial_shareholders_Killick.pdf, s.1, Oldham G.: Nominne Service versus 

Certificates, 2002, dostupné na  http://www.uksa.org.uk/Nominees_v_Certificates_2002.pdf, další 
nevýhodou je připisování úroků custodianem – nejčastěji obchodníkem s CP, protože se připisují primárně 
na jeho účet a poté trvá určitý čas, než dojde k připsání na bankovní účet ekonomického vlastníka a 
nevýhodou je i ztížená možnost komunikace mezi akciovou společností a akcionářem. Velkým problémem 
je poměrně snadná možnost zneužití této koncepce ke zpronevěře. I přes tyto rozpory se v posledních letech 
stále zvyšuje podíl takto evidovaných CP ve srovnání s tradičními listinnými CP. Na rozdíl od anglické 
úpravy je americká bližší naší, protože vlastníkem CP (legal ownership in: 
http://www.sec.gov/investor/pubs/holdsec.htm) je investor a ne obchodník, což je podobné úpravě § 94  
odst. 3 ZPKT: „Vlastníkem investičního nástroje evidovaných na účtu vlastníka je osoba, pro níž je tento 
účet zřízen, pokud nebyl prokázán opak“. 
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zakládající toto vlastnictví je spravuje jiný subjekt (obchodník s CP) s tím, že právní vlastník 

převádí hospodářský prospěch na ekonomického a bude se při správě řídit jeho pokyny34. 

2.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA EVIDENCE PODLE ZKPT od roku 2004  

Evidence cenných papírů je rozdělena § 92 ZKPT na centrální evidenci (s evidencí na ní 

navazující) a na samostatnou evidenci investičních nástrojů35. Evidence emise cenných papírů 

bude popsána v následující kapitole o emisních operací CP a v obecné rovině pro ní platí režim 

pro evidenci zde popisovanou. Centrální evidenci vede centrální depozitář, který je právnickou 

osobou soukromého práva, a tím je vztah mezi ním a vlastníkem CP soukromoprávní povahy. 

Obecně se v centrální evidenci evidují všechny CP s výjimkou těch, které splní podmínky pro 

samostatnou evidenci, jež může být vedena i na více úrovních. Tím se potvrdil stav před 

přijetím ZKPT, kdy již byla decentralizace evidence značně pokročilá. Systém jednotného 

majetkového účtu vedeného v SCP se transformoval na účet vlastníka investičních cenných 

papírů (tedy i zaknihovaných CP podle § 3 odst. 2 ZKPT), kterou vede centrální depozitář nebo 

osoba vedoucí navazující evidenci na centrální evidenci36. Pro vlastnictví CP na účtu vlastníka 

platí vyvratitelná právní domněnka vlastnictví osoby, pro níž je veden. Účet zákazníků 

(nominne účet) je veden u centrálního depozitáře pro osobu, která není vlastníkem evidovaných 

CP a které majitel tohoto účtu převzal od jejich vlastníka a zároveň která vede navazující 

evidenci. Evidence tedy spočívá v tom, že se jeden zaknihovaný CP a operace s ním projeví na 

dvou účtech, přičemž jasné určení vlastníka vyplývá z účtu vlastníka na rozdíl od zákaznického 

účtu, který je pouze odrazem závazkového právního vztahu mezi depozitářem a osobou, která 

vede navazující evidenci.37 Už samotná legislativní zkratka účet zákazníků poukazuje na 

pluralitu subjektů s vlastnickým právem evidovaného CP na tomto účtu.  

Majetkový účet podle § 94 odst. 2 ZKPT musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden (u 

fyzické osoby i rodné číslo), a dále se na něm evidují38:  

• investiční nástroje (dále IN) a samostatně převoditelná práva 

                                                 
34 Elek Š.: Cenné papíry držené skrze prostředníky. Právní rozhledy 21/2005. Praha: C.H. Beck, 2005. 
35 Samostatná evidence může být vedena i na více úrovních, vždy ale musí být dána možnost dohledat 

vlastníka IN. Takto mohou být evidovány zaknihované podílové listy otevřeného podílového fondu, listinné 
investiční nástroje v úschově a zahraniční IN svěřené obchodníkovi s CP za účelem poskytnutí investiční 
služby. 

36 Jsou jimi podle § 92 odst. 3 ZKPT: obchodník s cennými papíry, investiční společnost a obdobná zahraniční 
společnost (oba subjekty musí mít povolenou  investiční službou úschova a správa investičních nástrojů) a 
zahraniční centrální depozitář nebo zahraniční osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů. 

37 Ovšem na účtu zákazníků můžou být evidovány jen investiční nástroje, s jejichž vlastníkem majitel tohoto 
účtu uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů.  Srov. např. Hart J., Pihera V.: Nová právní úprava 
kapitálového trhu. Právní rozhledy, roč. 12, č. 11, 2004. 

38 Do značné míry předznamenávají možnosti operací s cennými papíry, jak budou rozvedeny v dalších 
kapitolách. 
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• zástavní právo k IN a pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s IN, údaje o 

zástavním věřiteli 

• údaje o osobě oprávněné s ním nakládat 

• omezení výkonu práva nakládat s cenným papírem, které bylo stanoveno emitentem 

• další údaje jsou stanoveny v provozním řádu centrálního depozitáře a v prováděcím 

předpisu – vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence 

investičních nástrojů a evidenci navazující na samostatnou evidenci IN 

Není zcela jasné, která evidence vlastně představuje zaknihovaný cenný papír. Podle Dědiče39 

lze uvažovat o třech možnostech. Evidence emise cenného papíru by byla nejjednodušším 

řešením této otázky, ale naráží na § 5 odst. 1, čímž je nutné znovu provést analýzu existence 

zaknihované podoby. Zmíněné ustanovení říká, že vydání cenného papíru je podmíněno 

splněním všech předepsaných náležitostí a  nabytím do majetku prvého majitele. Zápisem do 

evidence emise nikdo cenný papír nenabývá, a proto ani neexistuje. Dědič dospívá k názoru, že 

zaknihovaným cenným papírem je záznam na majetkových účtech, které vede centrální 

depozitář, zatímco záznam na účtu vlastníka, který vede osoba oprávněná vést navazující 

evidenci na centrálního depozitáře, je pouze evidencí o cenném papíru. S tím souvisí i to, že 

nová úprava majetkových účtu připouští pouze dvojstupňové vedení (s jistými okrajovými 

výjimkami), protože osoba, pro niž je veden účet zákazníků, nemůže vést pro své klienty další 

účet zákazníků, ale jen účet vlastníka. Zákonodárce ovšem nevyloučil možnost, že evidenci 

navazující na centrální evidenci může vést i zahraniční centrální depozitář. Pro většinu 

zahraničních centrálních depozitářů platí, že zásadně nevedou účty vlastníků, tím se 

potenciálně otevírá možnost třístupňové evidence, protože české právo nemůže přikazovat 

zahraničním centrálním depozitářům, jaké účty mají zřizovat v zahraničí.40V návaznosti na 

tento rozpor stojí výkladový problém se zahraničními cennými papíry a jejich evidenci. Podle § 

1 odst. 3 ZCP lze usuzovat, že cenný papír vydaný v zahraničí je zvláštním druhem cenného 

papírů, pokud devizový zákon nestanoví jinak.(???) Tyto cenné papíry lze svobodně nabízet na 

území ČR a použije se na ně úprava v ZCP a ZKPT, pokud to nevylučuje jejich povaha41. Může 

se potom stát, že v zahraničí vydaný zaknihovaný cenný papír je obchodován v ČR, což ovšem 

znamená, že musí být předmětem záznamu na majetkových účtech v evidenci. Nejasné zůstává 

řešení toho, jestli CP znovu vzniká nebo se z hlediska české evidence jedná jen o záznam o 

                                                 
39 Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006, s. 14. 
40 Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006, s. 13. 
41 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 58. 
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cenném papíru. České právo ovšem v § 1 odst. 3 ZCP klade požadavek na zahraniční cenný 

papír, aby byl mimo území ČR vydán, tedy ho i uznává a obecně ho zařazuje do režimu 

českých cenných papírů. Z logiky věci je pak jakýkoliv záznam o cizím CP v české evidenci 

záznam o cenném papíru, čímž se částečně vyvrací Dědičova teorie. Zařazení této problematiky 

mělo ukázat, že úprava dematerializace cenných papírů není v českém právu ideální, je plná 

rozporů a legislativních i výkladových nesnází.              

Výraznou změnou je možnost provádět vypořádací systém, tedy zúčtování vzájemných 

pohledávek a závazků z obchodů s CP, kterou umožňuje zastupitelnost, tak jak byla popsána 

výše. Tuto možnost Středisko cenných papírů nemělo. Vypořádáním obchodů s investičními 

nástroji se rozumí zúčtování vzájemných pohledávek a závazků z těchto obchodů. Účastníci 

vypořádacího systému dávají pokyn k převodu investičních nástrojů nebo peněžních 

prostředků. 

Centrální depozitář je právnickou osobou, která vede centrální i samostatnou evidenci CP, 

přiděluje jim identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci 

cenných papírů (ISIN). Nebezpečí úpadku centrálního depozitáře, který by fakticky znamenal 

zhroucení kapitálového trhu, je důvodem pro celou řadu podmínek výkonu centrální evidence. 

Předně musí mít ke své činnosti povolení ČNB, základní kapitál musí činit alespoň 100 000 

000 Kč, akcie centrálního depozitáře jsou převoditelné jen se souhlasem jeho představenstva. 

Další okolností, jež zvyšuje jistotu vlastníků CP i subjektů, pro které centrální depozitář (dále 

CD) vede majetkové účty nebo evidenci emise, je odpovědnost za škodu způsobenou v 

důsledku chyby nebo neúplnosti. Neodpovídá ale za škodu způsobenou majitelem účtu 

zákazníků, od kterého obdržel údaje o účtech vlastníků, jež v případě evidence emise musí 

majitel účtu zákazníků sdělit centrálnímu depozitáři. Systém centrální evidenci je založen na 

příkazech ohledně dispozic s cennými papíry, které budou centrálním depozitáři podávat 

účastníci centrálního depozitáře42. Jedná se o založení nebo zrušení majetkového účtu, 

provedení změny na účtu nebo o provedení služby. 

2.2.1 SAMOSTATNÁ EVIDENCE   

Podstatou samostatné evidence je, že má usnadnit operace se speciálními druhy CP, jakými jsou 

CP kolektivního investování, listinné CP v úschově, zahraniční CP, které má ve své moci 

obchodník s cennými papíry pro účely poskytnutí investiční služby, a cenné papíry, kterým to 

                                                 
42 Podle § 109 odst. 3 ZKPT jím může být banka, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, 

organizátor regulovaného trhu, zahraniční osoba s podobnou činností, zahraniční centrální depozitář, Česká 
republika, Česká národní banka, Evropská centrální banka a centrální banka jiného státu. 
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jejich povaha umožňuje. Tím se otevírá poměrně široký prostor pro rozšiřování materie 

samostatné evidence, zúžení by mělo být předmětem novelizace, či alespoň judikatury soudu 

nebo provozního řádu centrálního depozitáře. Určujícím je povaha operací s CP, pro které jsou 

zásadní velmi rychlé změny ve vlastnících a dalších oprávněných. Samostatnou evidenci může 

vést centrální depozitář nebo na základě povolení ČNB též obchodník s CP,  investiční 

společnost, banka a zahraniční osoba s podobným předmětem podnikání. Pro všechny tyto 

subjekty platí, že se musí jednat povolenou investiční službu úschova a správa investičních 

nástrojů.     

Instituce finančního (kapitálového) trhu evidující operace s investičními nástroji, jakými jsou 

uložení nebo úschova listinných CP a vedení evidence zaknihovaných CP. Evidence může mít 

povahu deklaratorní, která představuje osvědčení již nastalé skutečnosti, nebo konstitutivní, jež 

sama o sobě zakládá určitý právní vztah. V tomto ohledu je nutné považovat zaknihování podle 

zmíněných teorií jako konstitutivní registraci43spočívající v zápisu do centrální evidence 

zastupitelných listinných CP (evidence vydání zaknihovaného CP, změna vlastníka při 

převodech nebo zřízení zástavního práva44. Naproti tomu, stojí deklaratorní evidence, jejíž 

příkladem je registrace změny osoby vlastníka při přechodech CP nebo zřízení zákonného 

zástavního práva k CP.  K těmto dvěma kategoriím evidence je přidružena informační činnosti 

osob, které vedou evidenci CP – investičních nástrojů. Příkladem je výpis z evidence 

investičních nástrojů, který vydá majiteli účtu nebo emitentovi IN evidující subjekt a kterým se 

prokazují skutečnosti zapsané  v evidenci k závěrce dne. Na rozdíl od deklaratorní evidence 

jsou výpisy pouze evidence (ve smyslu prokázání) o evidenci stavu na účtech. 

I když byla činnost centrálního depozitáře upravena v ZKPT již v roce 2004, jeho právní 

úprava dlouhou dobu zůstávala neúčinná, přičemž se přistoupilo § 202 ZKPT v rámci 

přechodných ustanovení k úpravě, že do doby, než centrální depozitář převezme evidenci 

zaknihovaných a imobilizovaných CP, se nepožijí ustanovení zákona o činnosti centrálního 

depozitáře a že evidenci dále bude vést Středisko cenných papírů. Obtíže s tím spojené jsou nad 

rámec této práce, ale ukazují na špatnou práci zákonodárce, kdy vystavuje celý finanční trh 

právní nejistotě45. Od 7.7. 2010 již CD nahradil SCP, které ukončilo činnost o několik dní 

předtím. Centrální depozitář byl předtím zapsán do obchodního rejstříku a byla mezi 

Ministerstvem financí a společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podepsána 

                                                 
43 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 55. 
44 Např. podle § 96 ZKPT je převod vlastnictví k zaknihovanému investičnímu nástroje realizován  

okamžikem zápisu na účet zákazníka. 
45 Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006, s. 3. 
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smlouva o převodu evidencí zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů46. 

2.3 ZMĚNA PODOBY CENNÉHO PAPÍRU 

Jedna z možností náhledu na operace s cennými papíry je i přeměna jejich podoby, tedy z 

listinné podoby na zaknihovanou nebo naopak. I v tomto případě se zákonodárce dopustil celé 

řady nepřesností, když ji nově upravil v § 112 až § 114 ZPKT. Obecně lze poznamenat, že 

změnou podoby je myšlena změna hmotného substrátu, který nese subjektivní právo. Celá řada 

problémů spojená s pojetím evidence zde  již byla uvedena, ale základním nedostatkem úpravy 

je, zda cenný papír při přeměně zaniká nebo ne. Tuto otázku se snaží řešit § 114 ZKPT tím, že 

přeměna podoby není novou emisí. Pod pojmem emise v tomto ustanovení zákonodárce myslel 

vydání cenného papíru a ne soubor zastupitelných CP vydaných určitým emitentem, protože v 

dalších větách upravuje náležitosti pro podepisování listin (jak o tom bude pojednáno v 

následující kapitole). Toto naráží na koncepci zastupitelnosti cenného papíru i na teoretický 

základ pojmu cenný papír obecně. V prvním případě totiž vznikají změnou podoby 

nezastupitelné cenné papíry, tedy jedná se o vydání nových cenných papírů, což je v rozporu s 

§ 114 odst. 1. Ještě problematičtější je posouzení změny podoby v teoretické rovině, protože 

obecně je cenný papír definován spojením dvou jinak samostatných majetkových hodnot: 

subjektivní právo a nosič tohoto práva47. Z toho plyne, že změní-li cenný papír podobu, jde o 

jiný cenný papír, byť obsahuje stejné subjektivní právo. Tento názor lze podpořit § 185s OSŘ o 

umořování listin, kdy nová listina je novým cenným papírem, což by odpovídalo současnému 

pojetí listinného cenného papíru jako věci v právním smyslu48. Výše uvedený rozpor je dalším 

nevyřešeným problémem v právu cenných papírů, jež snižuje právní jistotu.  

ZKPT nestanoví, které druhy cenných papírů můžou změnit podobu, čímž tuto otázku nechává 

na posouzení speciálních zákonů, jež určují, zda lze konkrétní druh cenného papíru vydat v 

zaknihované i listinné podobě. Pokud tomu tak není, jednalo by se o neplatné jednání podle § 

39 ObčZ nebo podle § 113 ObchZ a na to navazující ustanovení. O přeměně podoby cenného 

papíru rozhoduje emitent. Zákon neurčuje, který orgán emitenta rozhoduje o přeměně, a proto 

je nutné se řídit zvláštními zákony. V případě akciové společnosti a jejích akcií určují stanovy 

podobu akcií, z čehož plyne, že pro změnu podoby akcií je nutná změna stanov podle § 186 

                                                 
46 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_51682.html?year=2009, výpis 

obchodního rejstříku obsahuje údaj o tom, že jediným akcionářem je Burza cenných papírů Praha, a .s., 
faktickému zahájení činnosti předcházela technická příprava členů burzy a ostatních bank a obchodníků s 
CP. 

47  Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s.  29. 
48 Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006, s. 22, řešení 

tohoto rozporu není zcela jasné, tedy jestli lze § 114 považovat za právní fikci. 
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odst. 2 ve spojení s 187 odst. 1 písm. a ObchZ  rozhodnutím valné hromady. Poněkud zvláštní 

je vztah § 114 odst. 2 ZKPT a ObchZ, protože prvně zmíněný stanoví, že jím (§ 112 a § 113 

ZKPT) není dotčena úprava o změně podoby akcií. ObchZ ale postup přeměny až na jednu 

výjimku neupravuje, tudíž je nutno přistoupit k restriktivnímu výkladu § 114 odst. 2 a použít 

obecnou úpravu v předcházejících ustanoveních. 

Podobu dluhopisů stanoví emisní podmínky podle § 7 odst. 1 písm. b zák. č. 190/2004 Sb., o 

dluhopisech (dále DluhZ), tedy je nutné je změnit a to jen při podstatných změnách podmínek, 

za kterých byly stanoveny. K tomu emitent potřebuje předchozí souhlas schůze vlastníků a 

schválení (pravomocné rozhodnutí) ČNB. Osoba, která na schůzi hlasovala proti  udělení 

souhlasu nebo se hlasování nezúčastnila, má právo požádat o předčasné splacení jmenovité 

hodnoty dluhopisu včetně poměrného výnosu.    

2.3.1 ZMĚNA PODOBY LISTINNÉHO CENNÉHO PAPÍRU   

V případě přeměny listinných cenných papírů musí emitent bez zbytečného odkladu v 

Obchodním věstníku (a na internetu) zveřejnit své rozhodnutí a lhůtu pro odevzdání listinného 

CP, která nemůže být kratší než 2 měsíce a delší než 6 měsíců. Emitent, který vede evidenci 

vlastníků cenných papírů49, zasílá oznámení o přeměně na adresu sídla nebo trvalého pobytu 

vlastníka. Přeměna listinného CP vyžaduje, aby jeho vlastník odevzdal emitentovi listinu, 

protože by jinak po přeměně existovaly dva nosiče, které by inkorporovaly stejné subjektivní 

právo. Pokud se vlastník listinného CP dostane do prodlení s jeho odevzdáním, vyhlásí emitent 

dodatečnou lhůtu s tím, že po jejím uplynutí prohlásí neodevzdané CP za neplatné. Způsob 

vyhlášení dodatečné lhůty i prohlášení o neplatnosti ZKPT neupravuje, a proto je možno 

dovodit analogickou úpravu jako u oznámení o původní lhůtě. Složitější situace nastává v 

případě prohlášení neplatnosti ve vztahu ke třetím osobám, protože nepublikování např. v 

Obchodním věstníku snižuje těmto subjektům právní jistotu. Nelze jednoznačně dovodit 

takovouto povinnost emitenta, i když by bylo logické, aby tak emitent učinil. 

Vlastník CP sdělí emitentovi při odevzdávání listinného CP číslo majetkového účtu, na který 

má být CP zaevidován a po uplynutí výše zmíněných lhůt emitent požádá centrálního 

depozitáře, aby CP zaevidoval na uvedené majetkové účty, postupuje přitom jako při vydávání 

zaknihovaných CP50. Centrální depozitář (dříve SCP) vede zvláštní evidenci na technickém 

                                                 
49 Nejedná se o evidenci podle ZKPT, ale např. o evidenci vlastníků akcií na jméno, o kterých akciová 

společnost vede seznam akcionářů. 
50 O této problematice bude pojednáno v kapitole o emisních operací, tento postup nasvědčuje, že při přeměně 

CP dochází k „zániku“ starého CP a vzniku nového. 
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účtu neznámých vlastníků cenných papírů, které nebyly ve stanovených lhůtách odevzdány, 

kdy majitelem tohoto účtu je emitent. Zákon ovšem neřeší situaci, jak se má postupovat, když 

vlastník listinný CP odevzdá, ale nemá majetkový účet nebo nic v této věci nepodniká. Nelze 

totiž dovodit, že by emitent mohl pro něj takový majetkový účet zřídit, což může zpochybnit 

celý proces přeměny podoby, protože není jasné, jak se s těmito CP bude nakládat51.  

Po prohlášení listinných CP emitentem za neplatné a po jejich zaevidování na zvláštním účtu je 

emitent prostřednictvím obchodníka s cennými papíry prodá ve veřejné dražbě (za splnění 

zákonných podmínek) a na výtěžek z dražby započte své pohledávky vzniklé v souvislosti se 

všemi zákonem předepsanými úkony v tomto procesu. Zbytek vyplatí osobě, jejíž CP byly 

prohlášeny za neplatné nebo je uloží do úschovy.  

2.3.2 ZMĚNA PODOBY ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU   

I v tomto případu rozhoduje o přeměně emitent a své rozhodnutí musí zveřejnit bez zbytečného 

odkladu v Obchodním věstníku a na internetu a současně ho oznámí centrálnímu depozitář a 

organizátorovi regulovaného trhu, na kterém byl CP přijat. Majitel účtu zákazníků je povinen 

sdělit centrálnímu depozitáři údaje o emisi CP a o vlastnících, resp. o zastavení CP. Centrální 

depozitář vyhotoví  ve stanovené lhůtě výpis, jež obsahuje tyto údaje a předá jej emitentovi. Po 

vyhotovení nelze provádět v evidenci žádné zápisy. CD zruší evidenci emise zaknihovaného 

CP a oznámí to organizátorovi a účastníkům CD, který informují vlastníky CP. Dnem zrušení 

vzniká vlastníkovi právo na vydání listinného CP emitentem s výjimkou pozastavení nakládání 

s CP nebo v případě zastaveného CP, kdy na jeho vydání má právo zástavní věřitel. Vlastnické 

právo k tomuto CP samozřejmě nezaniká, účinky zástavního práva trvají i po změně podoby. 

Emitent zveřejní výzvu k převzetí listinných CP totožným způsobem, který byl popsán pro 

uveřejnění a oznámení vlastníkům rozhodnutí o přeměně listinné podoby na zaknihovanou a to 

v stejných lhůtách. Pro nevyzvednutí ani v dodatečné lhůtě platí obdobná úprava jako pro 

neodevzdání listinného CP. 

                                                 
51 Z povahy věci je nelze evidovat na zvláštním technickém účtu neznámých vlastníků, protože jejich vlastník 

je známý. Jejich zaevidování na technickém účtu není v ZKPT rovněž šťastně upraveno, je tímto připuštěna 
další možnost vydání zaknihovaného CP připsáním na zvláštní majetkový účet. Nemělo by dojít k 
zaevidování CP na zvláštním účtu předtím, než je CP prohlášen za neplatný, tak jak to upravuje speciálně 
ObchZ: právní postavení akcionáře se mění až prohlášením akcií za neplatné. Podobná úprava v ZKPT 
ovšem obsažena není. 
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3. EMISNÍ OPERACE 

3.1 OBECNÁ KONCE PCE VYDÁVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

Jestliže právní teorie rozděluje cenný papír  na věc v právním smyslu a subjektivní práva v ní 

inkorporována, je důležité správně popsat proces, kterým cenný papír vzniká. Tímto vznikem je 

myšlen okamžik, kdy se z pouhého hmotného substrátu (listiny) stává cenný papír podle výše 

zmíněné definice. Proces vydávání, jenž má na konci samotné vydání (vznik) cenného papíru, 

lze rozdělit na dvě fáze: písemný projev vůle zavázaného na hmotném substrátu a získání této 

listiny věřitelem (prvním nabyvatelem). 

Je-li základní podstatou cenného papíru určité subjektivní právo oprávněného (nabyvatele) a 

zrcadlově povinnosti emitenta, je rozhodující, zda lze považovat za způsob vydání (vznik) CP, 

když emitent jednostranně písemně projeví vůli stát se povinným z cenného papíru, nebo pro 

platné vydání je nutný dvoustranný smluvní projev emitenta a nabyvatele, jemuž předchází 

vystavení listiny. Na tyto otázky se snažila právní teorie v historii odpovědět a názory, k nimž 

došla, lze je shrnout do dvou základních teorií: 

• kreační teorie 

• smluvní teorie 

Kreační teorie spočívá na jednostranném právním úkonu emitenta vyhotovit cenný papír a být z 

něho zavázán, čímž je vydán cenný papír bez toho, aby ho přijala jiná osoba. Výhodou je, že 

není pochybností o vydání CP, problém ale nastává v nízké právní jistotě v postavení 

oprávněného52. Rovněž tato teorie nedostatečně řeší otázku, zda je oprávněný z CP ten, kdo se 

neoprávněně bez vůle emitenta zmocní listiny  nebo ji případně najde. Dále se zcela nevěnuje 

otázce druhů CP, kde jsou nutné dva jednostranné právní úkony pro vznik subjektivního práva 

jako jsou například vystavení cizí směnky a její akceptace směnečníkem. V povahy věci plyne, 

že se sice zvenčí tyto dva jednostranné právní úkony jeví jako samostatné, ale v realitě jsou 

propojeny smluvním vztahem mezi výstavcem a směnečníkem. Na základě příkladu směnky 

lze ukázat, že kreační teorie může i nemusí přesně popisovat vydání CP. 

 Uvažujeme-li cizí směnku na vlastní řad výstavce, je emitent tohoto cenného papíru zároveň 

oprávněným a jedna osoba nemůže být ve smluvním vztahu sama se sebou (nelze zde uplatnit 

smlouvu mezi emitentem a prvním nabyvatelem). Ve prospěch kreační teorie by se dalo 

argumentovat, že v takovém případě je smlouva mezi emitentem a prvním nabyvatelem 

                                                 
52 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 69. 
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zredukována do jednoho jednostranného právního úkonu vydání. Pro uplatnění subjektivních 

práv z cenného papíru je ale nutná akceptace, tedy jiný smluvní vztah, který je ovšem mezi 

jinými stranami, než má na mysli kreační teorie.  

Z hlediska smluvní teorie se vydání cenného papíru rozpadá do dvou fází, jimiž je samotné 

vyhotovení skriptury emitentem a smluvní vztah emitenta a prvního nabyvatele, kterým teprve 

vznikne subjektivní právo. Odpovídá principu soukromého práva, že práva a povinnosti 

vznikají shodným projevem smluvních stran, ale podle Dědiče neřeší problém vydání CP v 

případě, že smlouva je neplatná nebo je smlouva platná, ale nabyvatel není v dobré víře.53  

Další dvě teorie vydání CP vycházejí z předešlých a snaží se odstranit jejich nedostatky. První z 

nich je Randova vlastnická teorie, která je založena na kreační teorii, protože ke vzniku CP je 

vedle skripturního aktu nutné jeho nabytí, přičemž se nabyvatel stává vlastníkem cenného 

papíru i bez smluvního vztahu při originálním nabytím – např. vydržením. Randova teorie tedy 

připouští nabytí bez vůle emitenta za předpokladu dobré víry nabyvatele. Dnes nejrozšířenější 

chápání vzniku cenného papíru popisuje teorie domnělých práv, která spočívá na právní 

domněnce odpovědnosti emitenta a ochraně právní jistoty nabyvatele. Za předpokladu splnění 

všech náležitostí stanovených pro CP, může být smlouva, kterou se listina vydává, neplatná. 

Ochrana nabyvatele je založena domněnkou, že CP byl řádně vydán a že ho opravňuje k 

výkonu práv inkorporovaných v listině, protože se výstavce listiny svým podpisem zavazuje ke 

splnění svého závazku. Nebyl-li výstavce způsobilý k právním úkonům, nebo jeho zástupce 

překročil rozsah plné moci, nevznikne tato domněnka.  

3.2 Právní úprava vydání CP  

V § 5 odst. 1 ZCP jsou stanoveny podmínky vydání cenného papíry, jimiž je splnění všech  

náležitostí stanovených ZCP nebo jiným právním předpisem a zároveň nabytí zákonem 

stanoveným způsobem do majetku prvním nabyvatelem. Tento okamžik je považován za den 

vydání cenného papíru. Ve spojení s § 5 odst. 4 je patrné, že česká právní úprava se blíží teorii 

domnělých práv, ale ještě víc rozvijí právní jistotu dalších nabyvatelů, protože první nabyvatel 

nemusí být v dobré víře. K tomu je ještě založena vyvratitelná právní domněnka dobré víry 

nabyvatele. Dnem vydání cenného papíru ve vazbě těchto dvou odstavců v případě, že první 

nabyvatel není v dobré víře a později např. převede cenný papír na dalšího nabyvatele, je až 

den nabytí převodem, tedy prvním nabyvatelem je až nabyvatel, na kterého byl CP převeden. 

Pokud nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání CP nebo pokud se nestal zákonem 

                                                 
53 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 41. 
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stanoveným způsobem vlastnictvím prvního nabyvatele, zakládá se odpovědnost osob, které 

porušily své povinnosti při vydávání54. 

Tím je pravděpodobně myšlen primárně emitent, resp. osoby jednající jeho jménem nebo na 

jeho účet, jedná se o odpovědnost za škodu podle § 373 a n. ObchZ. Je ovšem možné, že 

poškozenou osobou bude i emitent cenného papíru, jestliže se někdo nezákonně dostane do 

trezoru s připravenými listinami se všemi požadovanými náležitostmi a takto odcizené CP poté 

převede na třetí osobu, která je v dobré víře. Cenný papír byl vydán dnem účinnosti převodu, 

ale emitentovi vznikla škoda, kterou mu nahradí ten, kdo se vloupal do trezoru55. 

Až do novely ZCP v roce 1996 (doplnit číslo) bylo možné zaměňovat jako synonyma pojmy 

vydání a emise CP. Datum emise na rozdíl od výše popsaného dne vydání cenného papíru 

označuje den, kdy může  dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli CP. Novelou bylo 

vypuštěno ustanovení o možnosti použití zvláštního zákona při určení  dne vydání CP, místo 

něhož je v § 5 odst. 1 in fine stanoveno, že datum emise určí emitent podle svého uvážení 

(pravděpodobně na základě smlouvy s nabyvateli) s jistými zákonem stanovenými 

omezeními56.  Pojem emise je v ZCP používán ve smyslu souboru zastupitelných CP vydaných 

určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí při splnění zákonných podmínek, což se dnes 

zejména dovozuje z § 2 odst. 3 DluhZ, protože emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů 

(dluhopisy v jedné emisi jsou zastupitelné CP) vydávaných na základě týchž emisních 

podmínek se stejným datem emise a stejným datem splatnosti. Tranše je označení pro část 

emise souboru zastupitelných CP. 

3.2.1 HROMADNÉ LISTINY 

Vydání hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry (zastupitelné v jedné emisi) 

představuje zrychlení a zjednodušení vydávání většího počtu kusů CP vydávaných v jedné 

emisi. Hromadná listina zní jen na jednoho nabyvatele a jednotlivé CP nelze převádět a tím 

                                                 
54 Může nastat situace, kdy je vydán CP osobě, která nejedná v dobré víře a následný převod vede k vydání 

CP, protože tento nabyvatel již v dobré víře je. Proti tomu ovšem může jít jiný oprávněný zájem osoby, 
která byla v dobré víře a stála vedle prvního nabyvatele ve zlé víře. Jansa uvádí, že osobě, která upsala a 
následně řádně splatila upsané akcie a má enormní zájem na účasti na společnosti, se má dostat větší míry 
právní ochrany než osobě, která jen nabyla akcie od nepoctivého nabyvatele. In: Jansa L.: Vydání akcie 
podle § 5 odst. 4 zákona o cenných papírech. Bulletin advokacie. 3/2006 s.  32-35. 

55 Černá S.: Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: ASPI, 2008 s. 255, nárok na náhradu škody v tomto 
případě sice není v ZCP upraven jako v předcházejícím příkladě odkazem na ObchZ, ale ve vazbě  § 757 a 
§ 373 ObchZ s obecnou odpovědností za škodu podle ObčZ.  

56 Elek Š.: Novelizace zákona o cenných papírech a vydávání dluhopisů, vkladních listů a vkladových 
certifikátů, Právo a podnikání č. 9/1996, s. 7. Omezením je např. § 168 odst. 3 ObchZ - pro vydání akcií je 
nutné nejdříve splatit celý emisní kurs. U směnek a šeků se nepoužívá datum emise či den vydání, ale 
datum vystavení. 
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dělit práva z hromadné listiny na podíly. V takovém případě je nutné, aby vlastník hromadné 

listiny požádal emitenta o  výměnu hromadné listiny za jinou nebo za všechny v ní zastoupené 

kusy CP. 

Před novelou zák. č. 257/2004 Sb. nebyla stanovená přesná pravidla pro vydávání hromadných 

listin. Novelizovaný § 5 odst. 3 ZCP zpřesňuje úpravu vydání hromadných listin, tím že 

taxativně vyjmenovává druhy CP, které mohou být vydány jako hromadné listiny. Jsou jimi 

akcie, poukázky na akcie, podílové listy a dluhopisy. Dále je stanoveno, že za předem 

stanovených podmínek má vlastník hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé CP 

nebo jiné hromadné listiny57. 

3.2.2 VYDÁVÁNÍ ZAKNIHOVANÝCH CP  

§ 94 odst. 9 ZKPT stanoví, že systém evidence zaknihovaných cenných papírů platí i pro 

evidenci emise zaknihovaných CP. Jedná se tedy o odkaz k zásadám vedení evidence 

investičních nástrojů, jak byly popsány v předchozí kapitole. Dosavadní úprava jednostupné 

evidence, která je založena na jednotnosti majetkových účtů poměrně jasně definuje okamžik 

vydání cenného papíru. Je jím okamžik, kdy byl připsán cenný papír na účet majitele, který 

jednal v dobré víře. Po zahájení poskytování všech služeb centrálním depozitáře bude nutno 

posuzovat otázku, zda cenný papír je vydán okamžik registrace na účtu zákazníků nebo 

připsáním na účet vlastníka. Podle Dědiče bude tímto okamžikem připsaní na majetkových 

účtech u centrálního depozitáře, a tím pádem nebude rozhodující druh účtu, ale subjekt, u 

kterého se provádí záznam o emisi CP. Argumentuje tím, že evidence na účtu vlastníka, pokud 

je CP zároveň evidován na účtu zákazníků, nemá konstitutivní povahu.58 Tento názor 

zdůvodňuje § 112 odst. 6 ZKPT o přeměně podoby CP, kdy neodevzdané listinné CP jsou 

centrálním depozitářem evidovány na zvláštním účtu neznámých vlastníků, jehož majitelem je 

emitent.  

Výše uvedené odůvodnění by podle mělo být posuzován jako správné, i když dané ustanovení 

skýtá z tohoto úhlu pohledu mnoho nejasností. ZKPT zmiňuje pojem technický účet 

neznámých vlastníků. Prohlášením neplatnosti CP subjektivní právo přímo spojené s listinou 

                                                 
57 Podmínky jsou stanoveny ve stanovách akciové společnosti, emisních podmínkách pro dluhopisy a ve 

smluvních podmínkách pro koupi a odkup podílových listů. Novela reaguje na spor, zda lze vydávat akcie 
hromadné listiny jen tehdy, jestli je tato možnost upravena ve stanovách. Judikatura Vrchního soudu v Praze 
( 7 Cmo 281/2001-370) se vyjádřila, že to není nutné, ale emitent musí předem stanovit jasné podmínky. 
Nová právní úprava sice tento konkrétní problém vyřešila, ale zapomněl jasně upravit přechodné ustanovení 
k této změně v případech hromadných listin vydaných před účinností novely. Na základě principu ochrany 
nabytých práva lze dovodit, že vlastníci hromadných listin mají právo na výměnu podle předchozí úpravy.  
In: Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006, s. 33. 

58 Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006, s. 31. 
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zaniká, resp. se přeměňuje na nárok na vyplacení výnosu z veřejné dražby. Připsáním na 

technický účet neznámých vlastníků je logickým řešením problémů při přeměně listinných CP 

tak, aby celá přeměna nebyla znemožněna. Změnou podstaty nosiče cenný papír zaniká, resp. 

vzniká nový, odlišný od původního. Zápis na technickém účtu je poté možno posuzovat jako 

konstitutivní zápis, protože jím vznikl podle uvedené teorie nový cenný papír. Zvláštní 

technický účet má v tomto smyslu povahu účtu zákazníků, protože podle § 112 odst. 6 

zaevidováním CP na něm je přeměněna jejich podoba, tedy podle výše zmíněných východisek 

vznikl nový cenný papír. 

Lze shrnout, že pokud je zápis na účtu zákazníků konstitutivní, nelze považovat z povahy věci 

následný zápis na účtu vlastníků také za konstitutivní59.  Z toho plyne, že záznam na účtu 

vlastníka, který vede osoba oprávněná vést evidenci navazující na centrálního depozitáře, má 

jen povahu evidence o zaknihovaném CP. Obsah evidence emise, jak již bylo řečeno, je 

stanoven v ZKPT odkazem na § 94 odst. 2 a náležitosti potřebné k vydání CP jsou obecně 

upraveny v ZCP, přičemž konkrétní náležitosti stanoví zákon nebo jiný právní předpis.  

Evidence emise se vede na základě smlouvy mezi emitentem a centrálním depozitářem, resp. 

subjektem oprávněným vést samostatnou evidenci, přičemž se tento právní vztah řídí 

obchodním zákoníkem. Podle přechodného ustanovení v § 202 odst. 7 ZKPT je emitent 

zaknihovaných CP, které jsou vedeny v evidenci Střediska povinen uzavřít s centrálním 

depozitářem smlouvu, a to nejpozději 1 měsíc po dni, kdy centrální depozitář převezmu od 

Střediska evidenci a CD přidělí ISIN té emisi, které ISIN ještě nebyl přidělen. Z odst. 8 

stejného ustanovení plyne, že centrální depozitář již jedná s emitenty, protože již 14.8.2009 

bylo společnosti UNIVYC uděleno povolení k činnosti centrálního depozitáře cenných papírů 

Českou národní bankou. 

Náležitosti zápisu a vedení evidence emise jsou upraveny v provozním řádu centrálního 

depozitáře, a odkazuje se na vzorovou smlouvu o vedení emise, kterou označuje jako žádost, 

přičemž emitent může pověřit jinou osobu k podání této žádosti. Tuto osobu provozní řád 

označuje jako předkladatele. Je zajímavé, že jedním ze základních rozdílů mezi evidencí 

zaknihovaných CP u Střediska a u centrálního depozitáře je soukromoprávní povaha vztahu 

CD, který ovšem označí návrh smlouvy spíše veřejnoprávním pojmem žádost. Nejspíše je zde 

vliv formulářů a různých vzorů pro právní úkony vydanými SCP. 
                                                 
59 Např. http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_044b.htm, toto 

zdůvodnění ovšem stejně naráží na rozpory mezi jednotlivými ustanoveními v ZKPT, např. § 94 odst. 4, 
který stanoví, že na účtech zákazníků lze evidovat pouze investiční nástroje, které majitel účtu převzal od 
jejich vlastníků. 
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Tato žádost kromě jiného musí obsahovat údaje o emitentovi (obchodní firma nebo název, 

sídlo, identifikátor- myšleno hlavně IČO a výše základního kapitálu) a údaje o cenném papíru v 

evidenci (ISIN, název emise, druh a forma, objem emise a měna, ve které je emise vedena, 

jmenovitá hodnota CP, počet kusů CP). Dokonce centrální depozitář může na žádost 

předkladatele zapsat CP do evidence emisí před datem emise, pokud jinak splňuje potřebné 

náležitosti, nesmí ale před tímto datem provést příkaz k přepsání CP na majetkové účty. To 

plyne z toho, že datum emise stanoví emitent a je to první den, kdy je možné vydat CP prvnímu 

nabyvateli. 

Evidenci emise lze i zrušit a to buď na základě rozhodnutí soudu, písemné žádosti likvidátora a 

písemné žádosti emitenta, nejsou-li již s CP dané emise na majetkových účtech spojena žádná 

práva a není-li na majetkových účtech u CD evidován žádný cenný papír dané emise. Zejména 

první případ je poněkud zvláštní, protože posuzuje CP, s nimiž nejsou spojena žádná práva. V 

tomto případu se nejedná o cenný papír, protože jeho pojmovým znakem je inkorporované 

subjektivní právo.    

§ 111 ZKPT je dalším ustanovením, které upravuje evidenci emisí zaknihovaných cenných 

papírů, stanoví, že centrální depozitář předá emitentovi výpis evidence emise v případech 

vydání nebo zrušení evidence, resp. na žádost emitenta. Článek 33 provozního řádu centrálního 

depozitáře rozvádí obsah výpisu z evidence emise:  

• údaje o majitelích majetkových účtů vedených v centrálním depozitáři, na kterých jsou 
dané emise k požadovanému dni vedeny, vč. údajů o počtu CP na nich vedených 
(zejména účty zákazníků v centrální evidenci) 

• údaje o vlastnících CP a počtu jimi vlastněných CP, které jsou vedeny v navazující 
evidenci, protože § 111 odst. 3 ukládá majiteli účtu zákazníků povinnost sdělit tyto 
údaje centrálnímu depozitáři prostřednictvím účastníka CD 

• údaje o osobě oprávněné vykonávat práva spojená s CP, která má být příjemcem 
výnosů nebo dalších práv spojených s CP 

• údaje o zástavním věřiteli v rozsahu vedeném v evidenci osob v případě zastavených 
cenných papírů  

• čísla přiřazená CP vedeným na majetkových účtech v CD a v navazující evidenci, 
pokud má být výpis z evidence emise vyhotoven pro účely losování podle ObchZ 

• údaje o pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s IN 

Je-li zapsána evidence emise CP, je možné vydat cenné papíry připsáním na majetkové účty 

upisovatelů, což provozní řád CD nazývá vypořádání primární emise. Celý proces začíná na 

základě příkazu emitenta (popř. předkladatele) v souladu se smlouvou o vedení emise. Příkaz 

musí obsahovat zejména ISIN, počet CP a informace o upisovateli – identifikátor a číslo 
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majetkového účtu upisovatele a označení účastníka, který dal příkaz ke zřízení majetkového 

účtu v centrálním depozitáři pro upisovatele a který, jde-li o vydání cenného papíru proti 

zaplacení, zajistí zaplacení příslušného počtu cenných papírů připsaných na majetkový účet. 

ZCP v § 33a upravuje smlouvu o obstarání vydání cenného papíru a smlouvu o obstarání 

vrácení zastupitelného cenného papíru, kterým předepisuje písemnou formu. Týkají se pouze 

investičních cenných papírů a jako obstaravatel může vystupovat pouze obchodník s CP, 

nevyplývá-li z povolení nebo zvláštního právního předpisu něco jiného. Stejné pravidlo platí 

pro smlouvy o zprostředkování vydávání zastupitelného cenného papíru i pro smlouvy o 

zprostředkování vracení CP. Podstata těchto smluvních typů je hraničním tématem mezi 

emisními a obstaravatelskými operacemi a platí pro ně obecně podrobnosti uvedené v této 

kapitole ve vazbě na kapitolu o obstaravatelských operací. 

3.2.3 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ  

§ 155 ObchZ odst. 1 definuje akcie z pohledu základních práv jejího vlastníka, když stanoví, že 

se jedná o účastnický cenný papír, jenž přestavuje právo akcionáře jako společníka podílet se 

na jejím řízení podle zákona a stanov. S tím jsou přímo spojená další práva, mezi které lze 

zařadit právo na podílu se na zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku. Podstatou je, že 

základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Akcie v sobě inkorporuje závazkový právní vztah mezi akcionářem a akciovou 

společností, který ovšem existuje i bez samotné akcie, protože ta je pouze deklaratorním CP. 

Deklaruje podíl jmenovité hodnoty akcie na základním kapitálu, z čehož jsou odvozeny práva 

vlastníka akcie. Na jedné straně stojí vlastnické (absolutní, vztahuje se k akcii) právo akcionáře 

a na druhé závazkový právní vztah k účastnickým právům, které akcie jako cenný papír 

deklaruje, tudíž  můžou existovat nezávisle na akcii.  

Akcie mohou být vydány v listinné nebo v zaknihované podobě a musí obsahovat: 

• firmu a sídlo společnosti 

• jmenovitou hodnotu 

• označení formy 60 akcie, u akcie na jméno firmu a název resp. jméno akcionáře  

• výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, čímž se jednak naplňuje 
zásada vytvoření a zachování základního kapitálu ale i právní jistota upisovatele akcie 

• listinné akcie dále musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů 

                                                 
60 Platí již popsaný vztah mezi ObchZ § 156 odst. 6 a 7 a § 3 ZCP o terminologické rozporu, totiž že akcie na 

majitele jsou podle obecné úpravy cenných papírů v režimu CP na doručitele a akcie na jméno jsou  CP na 
řad. 
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zastupitelstva 

Jmenovitou hodnotou akcie se podílí její vlastník na základním kapitálu, přičemž  pro vydání 

akcie musí být splacen celý emisní kurs. Emisní kurs nesmí být nižší než je jmenovitá hodnota, 

jedná se o peněžní částku, za niž společnost vydává akcie (§ 163a odst. 1 ObchZ), tedy je to 

peněžní částka, za kterou první nabyvatel nabývá tento cenný papír od emitenta na tzv. 

primárním trhu. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou vytváří emisní ážio, které 

se v účetnictví vykazuje ve vlastním kapitálu, slouží zejména k dalšímu financování společnosti 

a krytí nákladů spojených s emisí akcií61. Výše emisního kursu až na základní pravidlo není 

ObchZ upraveno a je primárně věcí zakladatelů v zakladatelské listině nebo valné hromady při 

zvyšování základního kapitálu. Vždy ale bude záležet na vůli upisovatelů, zda za daný emisní 

kurs akcii upíšou.  

Vydání akcií vyžaduje oproti obecné úpravy vydání CP v ZCP další nutné náležitosti, které 

odráží speciální proces vydání akcie. Originální (též primární) nabytí akcie je postup, jež 

následuje po upsání akcií na listině upisovatelů nebo na základě dohody akcionářů při založení 

společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu.  Nejčastější způsob vydání akcií je 

prozatím v ČR založení akciové společnosti bez veřejné nabídky zakladatelskou smlouvou, kdy 

se zakladatelé dohodnou, že v určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál 

společnosti. Z teoretického hlediska je tento proces založen na smluvní teorii. 

§ 155 odst. 1 ObchZ in fine stanoví, že osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, 

je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala 

akcie nebo zatimní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do 

obchodního rejstříku. Rozhodující v tomto ohledu je zápis do obchodního rejstříku o vzniku 

akciové společnosti nebo o zvyšování základního kapitálu. Zákon zde požaduje splnění dvou 

kumulativních podmínek pro vydání akcie. První z nich je, že upisovatel musí splatit vklad 

nebo jeho část, tedy (část) emisní kurs akcie a to v době, která je určena stanovami, nejpozději 

však do jednoho roku od vzniku společnosti. Před vznikem společnosti správce vkladu vydá 

upisovateli písemné potvrzení, které není cenným papírem dle § 168 odst. 2  ObchZ, po vzniku 

společnosti má být bez zbytečného odkladu vyměněno za akcii (akcie), čímž akcie bude vydána 

podle obecné úpravy v ZCP. Pokud před vznikem společnosti splatí upisovatel pouze část 

vkladu, bude po konstitutivním zápisu do OR o vzniku společnosti vydán upisovateli zatimní 

list, který nahrazuje podle § 176 odst. 1 ObchZ všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho 

                                                 
61 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 388. 
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druhu. Poté, co splatil upisovatel celý vklad-emisní kurs, vyzve představenstvo společnosti 

vlastníka zatimního listu k předložení a následné výměně tohoto cenného papíru za akcie, čímž 

je akcie vydána. 

Právě na úpravě zatimního listu je velmi jasně vidět rozdíl mezi subjektivními právy 

inkorporovaných v akcii a právy, která vychází ze smluvního vztahu mezi upisovatelem a 

akciovou společností. I když se z hlediska „životu“ akciové společnosti jedná o krátký časový 

úsek, je vidět, že akcie je pouze deklaratorním CP, který významnou měrou přispívá k 

efektivnímu fungování akciové společnosti, zejména co se týče získávání prostředků k 

podnikání tak i snadné účasti na ní.     

Zvláštním druhem vydání akcie je štěpení akcie (stock split, dříve dělení) na více akcií o nižší 

jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné. Obě možnosti jsou upraveny v § 186b 

ObchZ a příslušná ustanovení výslovně zmiňují vydání nových akcií, což znamená, že „staré“ 

CP zaniknou a vznikne nový CP jako předmět vlastnického práva, byť subjektivní práva 

vlastníka vtělená do zanikajících „starých akcií“ a vznikajících nových jsou ve většině případů 

totožná. Společnost může vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení listinných akcií k 

výměně až poté, co bude tato změna zapsána do OR a vždy bude nutné schválení změny stanov 

valnou hromadou, neboť ve stanovách určení jmenovité hodnoty akcie je vždy obligatorní 

náležitostí stanov. S tím souvisí několik otázek, protože není jasné jakou většinou valná 

hromada o štěpení a spojování rozhoduje, protože ObchZ pouze stanoví, že se vyžaduje souhlas 

všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit a z § 186 odst. 3 není jasné, jestli též toto 

rozhodnutí podléhá schvalování kvalifikovanou většinou62.  Zákon totiž proces štěpení a 

spojování příliš jasně neupravuje, pouze se odkazuje na § 214 a 213a odst. 2 ObchZ pro 

případy výměny akcií za akcie jiné jmenovité hodnoty nebo pro prohlášení představenstvem 

akcií za neplatné kvůli jejich prodlení s předložením (včetně dodatečné lhůty). 

Především je nutno chránit akcionáře před újmou na jejich právech zvláště při štěpení tak, aby 

se nezměnil poměr jednotlivých akcionářů na základním kapitálu a tedy i práva s tím spojená. 

Proto je možné odlišit dva procesy, za nichž se lze se štěpením setkat. Prvním případem, a to 

základním, je nová emise akcií s jinými jmenovitými hodnotami, přičemž ale základní kapitál 

zůstává stejný. 

Druhou možností je kombinace zvyšování základního kapitálu s tím, že počet akcionářů 

zůstává a jejich podíly zůstávají stejné. Nejčastěji ke štěpení bude docházet při zvyšování 

                                                 
62 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 693. 
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základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a n. ObchZ, protože stejnou 

jmenovitou hodnotu jako akcie dosavadní mohou mít pouze tehdy, jestliže zvýšení základního 

kapitálu je násobkem původního základního kapitálu, k čemuž v praxi často nedochází, a proto 

je nutno přistoupit ke štěpení63. Důvody jsou technické–sloučení dvou emisí, které mají před 

emisí štěpených akcií rozdílnou jmenovitou hodnotu. Může jít také o psychologický důvod, 

protože  akcie vzbuzují dojem cenově přijatelnějšího nákupu64. Zvýšení základního kapitálu se 

provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle 

poměru jmenovitých hodnot nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Druhá 

variantu se přímo týká zkoumané problematiky, protože ObchZ zde dává dvě možnosti jak 

změnit výši jmenovité hodnoty. Buď se provede jejich výměna podle  naznačeného postupu v § 

214 a 213 odst. 2 ObchZ nebo se vyznačí zvýšení jmenovité hodnoty na již existujících akcií 

(tzv. nakolkování akcií). I v tomto ohledu se jedná o vydání nového CP, protože se změnilo 

vtělené subjektivní právo. Tento postup je možný samozřejmě jen u listinné podoby, protože 

pro zaknihovanou platí postup popsaný v § 209 odst. 6 ObchZ. Ten spočívá v tom, že v případě 

vydání nových akcií představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního 

kapitálu v OR vydá příkaz k vydání nových akcií osobě, která vede evidenci podle ZKPT.  

Vydání poukázky na akcie umožňuje ObchZ v § 204b v případě zvýšení základního kapitálu 

upsáními nových akciích, jejichž převoditelnost není omezena a upisovatel zcela splatil emisní 

kurs akcie před zápisem zvýšení základního kapitálu do OR. Jedná se o cenný papír na 

doručitele, který může akciová společnost jako emitent vydat, pokud o tom rozhodla valná 

hromada. Náležitostmi jsou:  

• označení, že se jedná o poukázku na akcie, 

• druh, jmenovitá hodnota, forma, podoba a počet akcií, které lze  na jejím základě nabýt 

• částka, kterou upisovatel splatil, a datum, kdy bylo splaceno 

Podstatou zavedení tohoto zvláštního druhu účastnického cenného papíru byla snaha eliminovat 

případné zdržení zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku což podle navrhovatelů 

prakticky znemožňovalo primární emisi akcií65. U listinných poukázek na akcie postupuje 

představenstvo obdobně podle § 208 odst. 4 a § 214  ObchZ pro prohlášení neplatnosti akcie 

(poukázky) za neplatnou. Vyzve akcionáře (vlastníky poukázek na akcie) bez zbytečného 

odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do OR způsobem podle stanov a ObchZ, aby se 

                                                 
63 Ibid, s. 791. 
64 Např.http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/akcie-csob-se-budou-muset-rozstepit-mini-

analytici_148721.html. 
65 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 778.  
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dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Současně lze dovodit, že musí vyzvat k vrácení 

listinných poukázek nahrazující vydané akcie, neboť tyto dva cenné papíry nemůžou existovat 

zároveň. U zaknihované podoby podá představenstvo po zápisu zvýšení ZK do OR příkaz k 

vydání nových akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných CP.  

Opční listy naproti tomu reagují na situaci, kdy každý akcionář má přednostní právo upsat část 

nových akcií při zvyšování základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na ZK, upisují-li se akcie 

peněžitými vklady. Stejně tak může akciová společnost vydat opční listy podle § 160 odst. 1 a 6 

ObchZ ve vazbě na tzv. prioritní dluhopisy s přednostním právem na upisování akcií, resp. 

vyměnitelných dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie. Jedná se o cenný 

papír, jenž lze vydat pouze ve formě na doručitele a to jak v listinné tak i zaknihované podobě. 

Rozdíl mezi opčním listem a poukázkou na akcie spočívá právě v samostatně převoditelném 

přednostním právu, které lze uplatnit ode dne zapsání usnesení valné hromady o zvyšování 

základního kapitálu v OR. Prvně zmíněný cenný papír pouze zakládá právo upsat, druhý 

zakládá právo vyměnit ho za akcie s již splaceným emisním kursem. Opční list musí obsahovat: 

• firmu a sídlo společnosti 

• kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo prioritních či vyměnitelných 
dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat 

• doba a místo pro uplatnění prioritního práva 

• emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní práva, nebo způsob 
jeho určení 

• údaj o tom, že zní na doručitele 

3.2.4 VYDÁVÁNÍ DLUHOPISŮ 

Podle § 2 DluhZ je dluhopis zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení 

dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Z toho plyne, že dluhopis se řadí mezi 

dluhové (obligační) cenné papíry a jedná se o CP hlavní, konstitutivní a kauzální. Může být 

vydán v listinné nebo zaknihované podobě a jeho emitentem je právnická osoba66. Tato úprava 

je důvodem kritiky, protože do takto obecně vymezené skupiny možných emitentů spadají i 

občanská sdružení, jejichž možnosti splácet jsou mnohdy velmi omezené67. Mezi emitenty 

můžeme zařadit speciální skupinu emitentů (veřejného práva) podle zvláštních druhů 

dluhopisů: stát (státní dluhopisy, dluhopisy ČNB) a územní samosprávné celky (komunální 

                                                 
66 Výjimkou je fyzická osoba , která je bankou s místem podnikání na území ES/EU a která podle zvláštního 

právního předpisu podniká na základě jednotné bankoví licence na území ČR. 
67 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 448. 



38 

dluhopisy)68. Vymezení možných emitentů lze i pro speciální případy stanovit negativně a to na 

základě § 5 odst. 3 písm. f KI pro investiční fond. 

Mezi náležitosti dluhopisu vydávaného v listinné podobě patří: 

• u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

• název dluhopisu, který obsahuje slovo „dluhopis“ nebo označení zvláštního druhu 
dluhopisu 

• jmenovitá hodnota 

• údaj o schválení emisních podmínek.  

Emisní podmínky (§ 10 DluhZ) vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka, obsahují i 

podrobnější informace o emisi dluhopisů pro zájemce o nabytí dluhopisu. Jedná se o dokument, 

který musí být před vydáním schválen ČNB a obsahuje zejména emisní lhůtu, emisní kurz nebo 

způsob jeho stanovení i způsob aukce, bude-li dluhopis takto upisován. Informace o ratingu 

dluhopisu (i o tom, kdo ho provedl), způsob oznamování svolání schůze vlastníků dluhopisů, 

případně označení regulovaného trhu, na kterém bude možno dluhopis obchodovat i údaje o 

osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu a splácení dluhopisu. Právní vztahy 

mezi emitentem a osobou oprávněnou neupravené v DluhZ se řídí ObchZ a ZCP. Prospekt 

dluhopisu podle § 36 ZKPT může být součástí stejného dokumentu jako emisní podmínky. 

Obecně platí, že emisní podmínky může emitent změnit, jen pokud se podstatně změnily 

okolnosti, za kterých byly stanoveny, a po předchozím souhlasu schůze vlastníků a po 

schválení ČNB. 

• výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše 

Výnos dluhopisu může být podle § 16 stanoven zejména pevnou úrokovou sazbou, rozdílem 

mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem (zero-coupon bond, emisní disážio), 

slosovatelnou prémií nebo pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou od jiných úrokových sazeb 

či výnosů, pohybu devizových kurzů, indexů či cen komodit. Právo na výnos může být od 

dluhopisu odděleno a vtěleno do kupónu (akcesorický CP) dle § 12 ZCP a § 18 DluhZ, pokud 

je výnos splácen v několika splátkách, každý kupón představuje jedno oprávnění k plnění. 

• datum emise 

                                                 
68 S tím je spojen rozdílný způsob vydávání oproti obecně upravenému postupu. Emisní podmínky státních 

dluhopisů vydává Ministerstvo financí ČR ve sbírce zákonů a tyto dluhopisy jsou vydávány na základě 
zákona o státním dluhopisovém programu nebo zvláštního zákona, podle kterého má ministerstvo financí 
pověření vydat nebo umožnit vydat státní dluhopisy. Emisní podmínky dluhopisů ČNB se zveřejňují ve 
Věstníku ČNB. K vydání komunálního dluhopisu je nutný předchozí souhlas Ministerstva financí, mimo 
jiné podle ekonomického rozboru důvodů vydání komunálních dluhopisů a jeho dopadů na finanční situaci.   
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• Označení dne, ke kterému může vzniknout první dluhopis dané emise podle § 5 odst. 3 
ZCP. Tento den nemusí být totožný se dnem vydání dluhopisu, podle emisních 
podmínek může dojít k vydávání dluhopisu jedné emise postupně v tranších.  

• způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty a výnos z dluhopisu 

• forma dluhopisu 

• prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě 
uvedeném v emisních podmínkách 

• data splatností dluhopisu a výnos z  něho, není-li výnos určen rozdílem mezi 
jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisními kurzem 

• číselné označení dluhopisu 

• u dluhopisu znějící na jméno označení prvního vlastníka 

• podpis a otisk podpisu osob oprávněných k datu emise jednat jménem emitenta, anebo 
podpis nebo otisk podpisu emitenta. (poslední tři body platí pro listinnou podobu 
dluhopisu 

Objem emise, který je stanoven v předpokládané výši v emisních podmínkách, lze za určitých 

okolností změnit. V menším objemu lze vydat dluhopisy, jestliže se do konce emisní lhůty 

nepodařilo upsat celý předpokládaný objem. Naopak ve větším objemu emise a dokonce i po 

uplynutí emisní lhůty je možné vydat další dluhopisy jen, pokud  byla tato možnost uvedena v 

emisních podmínkách. Konečně třetí možnost je podmnožinou druhého případu, kdy lze 

prodloužit emisní lhůtu pro vydání dluhopisů předpokládaného objemu emise. Emitent je 

povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skonči nejpozději ke dni splacení (splatnosti) 

dluhopisu. 

Zmíněné možnosti dávají emitentovi určitou možnost pružně reagovat na změny na finančním 

trhu, přičemž tento může pověřit osobu, která vydání dluhopisů místo něj zabezpečí. Tato osoba 

obstará vydání emise nebo se smluvně zaváže stát se prvním nabyvatelem emise nebo její části. 

S tím souvisí pojem sběrný dluhopis, který umožňuje emitentovi souhrnně vydat v listinné 

podobě jednu emisi dluhopisů právě ve sběrném dluhopisu. Každý, kdo upsal alespoň jeden 

dluhopis, se stává spoluvlastníkem sběrného dluhopisu v poměru počtu dluhopisů na celém 

objemu dané emise. Na rozdíl od sběrného dluhopisu hromadné listiny nahrazují jednotlivé 

dluhopisy (cenné papíry) podle § 5 odst. 3  není možno práva s ní spojená převodem dělit. 

Nelze jednotlivé dluhopisy, které daná hromadná listina nahrazuje, samostatně převádět (jedná 

se o jediný předmět práva), u sběrného dluhopisu není problém převodem části svého 

spoluvlastnického převodu disponovat s jednotlivými částmi-dluhopisy. Ochrana investorů je 

stanovena v § 15 odst. 3 DluhZ, který upravuje situaci, kdy je emitent povinen do 30 dnů po 

dni skončení emisní lhůty vrátit upisovateli jím splacenou (předtím upsanou) částku včetně 
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úroků, nedojde-li k vydání dluhopisů. 

Na začátku této podkapitoly byly uvedeny druhy emitentů, kteří jsou oprávněni vydávat určité 

zvláštní druhy dluhopisů. Podobně lze podle § 28 DluhZ vymezit banku jako jediného možného 

emitenta hypotéčních zástavních listů, které představují speciální druh dluhopisu, jehož 

jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně nebo částečně (tzv. řádně) kryty pohledávkami z 

hypotéčních úvěrů nebo popřípadě náhradním způsobem. Toto navázání na hypotéční úvěr 

spočívá v jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti, kdy pohledávka z úvěru nepřevyšuje 

dvojnásobek zástavní hodnoty dluhopisu. Zákon klade emitentovi tohoto cenného papíru 

povinnost zajišťovat dostatečné krytí závazků z hypotéčních zástavních listů tím, že součet 

pohledávek z hypotéčních úvěrů nesmí být nižší než celková výše závazků ze všech jím 

vydaných hypotéčních zástavních listů69. 

3.2.5 VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ 

Podílový list představuje podíl jeho vlastníka na majetku v podílovém fondu, kdy tento CP je 

vydáván investiční společností, jež shromažďuje peněžní prostředky do podílového fondu. 

Jedná se o cenný papír hlavní, konstitutivní, soukromoprávní, cirkulační, kauzální a listinný i 

zaknihovaný. Podílový fond nemá právní subjektivitu a je pouze účelovým sdružením majetku 

(na rozdíl od investičního fondu70), který je obhospodařován profesionálním správcem. Majetek 

podílového fondu musí být účetně oddělen od majetku investiční společnosti, která musí získat 

povolení od ČNB na každý svůj podílový fond, přičemž ČNB zkoumá kapitálové požadavky71, 

personální předpoklady i majetkovou strukturu a organizační předpoklady. Co se týče formy 

PL, KI explicitně neříká, které formy jsou možné, zejména v § 8 odst. 4 KI není řečeno, že 

podílový list na jméno je cenný papír na řad. Zařazení podílového listu do této kapitoly vyplývá 

zejména z toho, že se jedná o velmi progresivní způsob investování a v současné době se 

zařazuje mezi významné instrumenty (nejvíce vklady v bankách), díky nimž lze získat peněžní 

prostředky.   

                                                 
69 Emitent dokonce může nabýt jím vydaný hypotéční zástavní list (dále HZL) a tím ho stáhnout z oběhu a 

snížit tak výši nutného krytí. Až 10 % jmenovité hodnoty HZL může být kryto nerizikovými aktivy 
(hotovost, státní dluhopisy, vklady u ČNB-jedná se o náhradní krytí, pohledávky z hypotéčních úvěrů, které 
slouží k tomuto krytí, nesmí převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí (určuje sám emitent 
podle ceny obvyklé a podle svých pravidel ve vnitřních předpisech). In: Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a 
kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s. 464 – 465.   

70 Investiční fond je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je shromažďování prostředků od 
veřejnosti vydáváním svých akcií za účelem kolektivního investování. Umožňuje investorům vložit své 
prostředky formou vkladu do akcií, což znamená, že obhospodařuje svůj vlastní majetek, neboť akcie tvoří 
základní kapitál a.s. Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, 
Praha: C.H. Beck, 2005, s.  318. 

71 Splacení všech upsaných akcií investiční společnosti, v době udělení povolení činnosti, jakož i po dobu 
existence investiční činnosti musí mít vlastní kapitál odpovídající částce 125 000 EUR.  
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• Podílový list obsahuje: 

• název podílového fondu 

• jmenovitou hodnotu podílového listu, jestliže je stanovena (nemusí mít otevřený 
podílový fond (dále PF) 

• údaj o formě podílového listu 

• datum vydání nebo emise podílového listu 

• u listinné podoby též číselné označení, podpisy nebo otisky podpisů osoby nebo osob 
oprávněných jednat k datu emise jménem investiční společnosti a u podílového listu na 
jméno také jméno prvního podílníka 

Pro účely zkoumání problematiky vydávání PL je důležité rozlišovat podílové fondy otevřené a 

uzavřené. Základním rozlišením je skutečnost, zda má vlastník podílového listu (na svoji 

žádost) právo na jeho odkoupení investiční společností. Toto právo je zajištěno u otevřeného 

podílového fondu, který musí mít toto označení přímo v názvu. S tím je též spojeno, že PL 

otevřeného PF nemusí mít jmenovitou hodnotu a zároveň nemá omezen počet vydávaných 

podílových listů. Uzavřený podílový fond se logicky může vytvářet pouze na dobu určitou. 

Částka, za kterou je podílový list PF vydán, je rovna jeho aktuální hodnotě vyhlášené k 

rozhodnému dni, přičemž může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu podílového fondu. 

Doba vydávání je § 11 odst. 2 KI omezena maximálně na 3 měsíce ode dne zahájení vydávání 

podílových listů. Investiční společnost nesmí PL vydat, dokud není splacena částka na účet 

fondu.  
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4. PŘEVODNÍ OPERACE 

4.1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ 

ZCP v části druhé upravuje smluvní dispozice s cennými papíry. Převodní operací je obecně 

myšlen synalagmatický právní vztah spočívající v povinnosti převádějícího cenný papír převést 

a povinnost nabyvatele tento převzít. Protože se na cenné papíry vztahuje úprava o věci v 

právním smyslu podle § 118 ObčZ, je nutné rozlišovat pojmy převod a přechod, které odlišuje 

povaha právní skutečnosti vedoucí ke změně vlastníka. Právní skutečností, která má za 

následek převod cenného papíru je smlouva, tedy dvoustranný právní úkon složený ze dvou 

jednostranných právních úkonů, a to z návrhu smlouvy a z jeho přijetí, přičemž jejich obsah 

musí být shodný. K přechodu vlastnického práva dochází na základě jiné právní skutečnosti, 

než je smlouva, může jí být např. dědictví, vydržení, prodej podniku, fúze atd. 

Pro povahu smluv o cenných papírech je určující jejich objekt, tedy plnění vztahující se k 

cennému papíru. Je nutné určit právní režim smluv, protože část druhá ZCP neupravuje obecné 

pravidlo, jakou právní normou se bude řídit právní vztah mezi smluvním stranami, který není v 

této části zákona upraven. Podobnou otázku evokuje možnost uzavírání nepojmenovaných 

smluv. ZCP je obecným zákonem v materii cenných papírů, ovšem pro smlouvy o CP v části 

druhé je charakteristické, že jsou speciálními ustanoveními pro smlouvy podrobně upravené v 

ObchZ pro úplatné podle § 261 odst. 3 písm. c a pro smlouvy neúplatné upravené v občZ. 

Plyne to z rozdílu mezi obsahem závazkových právních vztahů ze smluv a práv a povinností 

spojených s cennými papíry72, kde je ZCP lex generalis.  

Je-li ZCP lex specialis v oblasti smluvních operací s CP, platí, že úprava v ZCP má přednost 

před úpravou obsaženou v občanském a obchodním zákoníku. Celý problém je ještě 

zkomplikován dalšími speciálními normami obsaženými v zákonech, které upravují jednotlivé 

druhy CP, jež mají přednost před ZCP. ZCP u většiny upravených smluv odkazuje, kterým 

kodexem se právní vztah ze smlouvy bude řídit. Jelikož jsou smlouvy o cenných papírech 

soukromoprávní povahy, vyvstává otázka v ZCP nepojmenovaných smluv a jejich právního 

režimu. Převodní operace se od emisních operací liší tím, že upravují dispozice s již 

existujícími cennými papíry, resp. nezakládají právní titul pro jejich vydání.  Je sice  možné 

uzavřít smlouvu o převodu cenného papíru bez toho, aby v době uzavření existoval jako právní 

věc, ale ve stejném okamžiku je třeba, aby bylo jeho vydání možné. V opačném případě by šlo 

o neplatnost smlouvy pro nemožnost plnění. Dále není podmínkou platnosti převodní smlouvy 

                                                 
72 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 391. 
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to, že převodce není vlastník cenného papíru, či dokonce k němu nemá dispoziční právo, tato 

platná smlouva pouze znamená, že se zavázaný dostává do prodlení s plněním73. 

K převodu listinného CP dochází na základě i ústní smlouvy tradicí nabyvateli, pokud zákon 

nebo dohoda stran nestanoví něco jiného, tento závazek je podle § 17 odst. 2 ZCP splněn, 

odpovídá-li listinný cenný papír smlouvě. Tento požadavek má své místo v ZCP, protože kromě 

smlouvy o koupi CP zákon výslovně neupravuje způsob splnění závazku. Zdá se to být ale 

přebytečné, jelikož podstatou převodních smluv je právě převod vlastnického práv. Kdyby i 

obecně neplatilo pravidlo v § 17 odst. 2 ZCP, ztratily by všechny tyto smlouvy svoji základní 

funkci. Pokud nebude listinný cenný papír odpovídat smlouvě, nebude jeho předání 

kvalifikováno jako splnění závazku vzniklého ze smlouvy o převodu. V takovém případě je 

založeno bezdůvodné obohacení a zároveň prodlení dlužníka s předáním cenného papíru. 

Zejména u ústních smluv, kdy se předávaný cenný papír liší jen v nepodstatných vlastnostech 

od smluveného, může být pravděpodobnější, že dojde ke kumulativní novaci novou dohodo 

smluvních stran o změně závazku tím, že nabyvatel tento odlišný cenný papír převezme. Vždy 

bude důležité, zda o tom nabyvatel věděl, což v konkrétních situací může představovat obtíže z 

hlediska dokazování. Pokud dojde k této kumulativní novaci, předání cenného papíru přestane 

neodpovídat smlouvě a závazek bude splněn.74   

Smlouva je v teoretickém pohledu titulus k nabytí vlastnického práva, který ovšem musí 

následovat způsob, jakým se vlastnictví převádí (modus). Záleží potom na formě cenného 

papíru, u formy na doručitele stačí prostá tradice, u formy na řad je nutný vedle tradice i 

bezpodmínečný indosament, kterým přecházejí veškerá práva s cenným papírem spojená, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (např. ZSŠ u zmocňovacího rubopisu). ZCP pro účely 

legitimace oprávněného odkazuje na ustanovení ZSŠ, podle kterého je vlastník cenného papíru 

na řad ten, kdo prokáže své právo nepřetržitou řadou indosamentů a kdo má cenný papír v 

držbě. Pro cenné papíry na jméno je obligatorně předepsaná písemná forma smlouvy. 

Na základě principu ochrany nabyvatele v dobré víře je omezen klasický princip, že nikdo 

nemůže převést více práv, než kterými sám disponuje. Vlastníkem převáděného cenného papíru 

se stane i ten, na koho se CP převádí, i přestože převodce neměl právo listinný CP převést, 

ledaže věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. Zde je důležité 

zdůraznit podobnost s § 466 ObčZ, jenž upravuje nabytí kupované věci od nevlastníka75. Dikce 

                                                 
73 Ibid, s. 394. 
74 Pauly J.: Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: Nakladatelství Orac, 1998, s. 81. 
75 Přísnější režim platí podle § 16 čl. 1 ZSŠ pro směnku a obdobně pro šek. Nový majitel (vlastník) směnky, 
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tohoto ustanovení je, co se týče vymezení subjektů, velmi obecná (ten, na koho se CP převádí), 

což vyjadřuje snahu zákonodárce postihnout všechny případy převodů cenných papírů, nejen 

smlouvu o koupi CP. Další zajímavostí je, že i převádějící subjekt je určen obecně, protože ZCP 

mluví o převodci. Za převodce, který není v dobré víře, je možno považovat i vlastníka 

cenného papíru, jenž nemá z nějakého důvodu právo CP převádět. Klíčovou roli pro určení, 

jestli byl CP převeden, je dobrá víra nabyvatele. Bude proto v případném soudním sporu pro 

stranu (zejména vlastníka), která tento převod zpochybňuje, velmi složité unést důkazní 

břemeno ohledně toho, jestli byl nabyvatel v dobré víře76. Neoprávněný převodce ale bude 

povinen nahradit případnou škodu, kterou neoprávněným převodem způsobí.  

4.1.1 PŘEVOD ZAKNIHOVANÝCH CP 

Převod zaknihovaných CP v dnešní době prochází změnami v souvislosti se zahájením služeb 

centrálního depozitáře. Účinnost převodu CP byla v nedávné době dána konstitutivním zápisem 

v evidenci SCP na účtu vlastníka. Poté, co centrální depozitář začal provozovat evidenční 

služby, je převod účinný zápisem na účet zákazníků a majitel tohoto účtu bude povinen bez 

zbytečného odkladu zapsat v navazující evidenci tuto změnu na účtu vlastníka k okamžiku 

zápisu na účet zákazníků77. Neprovádí-li se zápis změny na účtu zákazníků, potom k převodu 

logicky dochází zápisem na účtu vlastníka. 

Mezi převodní smlouvy jsou řazeny, které budou v následujících podkapitolách  blíže popsány:  

• smlouva o převodu CP a na ni navazující smlouva o zřízení práva zpětné koupě  a 
předkupního práva 

• smlouva o darování CP 

• směnná smlouva.  

4.2 SMLOUVA O KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ 

 ZCP v § 13 uvádí tento smluvní typ pod názvem „smlouva o úplatném převodu cenných 

papírů“, v literatuře se ale spíše ujal název smlouva o koupi CP, protože stejné ustanovení 

odkazuje na úpravu kupní smlouvy podle ObchZ, nevyplývá-li ze ZCP nebo z povahy věci 

něco jiného. V návaznosti na § 409 odst. 1 ObchZ lze kupní smlouvu o CP definovat jako 

závazek prodávajícího dodat kupujícímu cenné papíry a převést na něho vlastnické právo a 

kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. ZCP stanoví obligatorní náležitosti, kterými jsou 

                                                                                                                                                       
jemuž svědčí nepřetržitá řada indosamentů, není povinen ji vydat, ledaže ji nabyl ve zlé víře nebo se při 
nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí.  

76 Pauly J.: Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: Nakladatelství Orac, 1998, s. 87. 
77 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 663. 
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určení převáděných cenných papírů a jejich cena. U nezastupitelných cenných papírů je třeba 

přesně specifikovat předmět smlouvy, tak aby bylo možno zcela přesně identifikovat konkrétní 

převáděné CP. Lze tak učinit uvedením druhu, formy, údaje o emitentovi, nominální hodnotou i 

číselným označením. V případě zastupitelných CP se obvykle uvádí druh, nominální hodnota a 

kolik kusů jednotlivých CP je převáděno78.    

Novelizací ZCP zák. č. 230/2008 Sb. došlo ke změně dikce § 13 odst. 2, jehož původní znění 

bylo vypuštěno. Zejména už nelze uzavřít platnou kupní smlouvu bez určení kupní ceny, i když 

smluvní strany projevily uzavřít ji bez určení ceny. Je otázkou, jakým právním předpisem se 

budou řídit smlouvy o koupi, kde nebude vyjádřena kupní cena, nebo nebude určena přesným 

vyčíslením. Ustanovení § 13 odst. 1 ZCP má kogentní povahu, a tedy není možné použít pro 

stanovení ceny úpravu v § 409 odst. 2 ObchZ, pokud se jedná o postup stran při neurčení v 

kupní smlouvě. Pokud jde o dodatečné určení kupní ceny způsobem, který smlouva přesně 

stanoví, nebyla změna druhého odstavce významná, protože cílem novelizace bylo zpřísnit 

podmínky tím, že nestanovení kupní ceny začalo být sankcionováno neplatností v každém 

případě. Za kupní cenu  je proto  nutno  považovat též takovou konstrukci ceny, která je natolik 

konkrétní a vyčíslitelná, že ji lze pod termín kupní cena zařadit79. Použití ObchZ by naráželo na 

kogentní ustanovení § 13 odst. 1 ZCP.  

Povinností prodávajícího je dodat cenný papír a převést ho na nabyvatele. V ZCP není 

stanovena lhůta pro dodání CP, zákon ji dispozitivně nechává primárně na vůli stran, a když 

smlouva tuto náležitost neupravuje, je třeba subsidiárně použít § 416 ObchZ, který stanoví, že 

prodávající je povinen bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k 

povaze zboží a k místu dodání. § 15 ZCP před novelizací a zrušením tohoto ustanovení 

upravoval situaci prodlení s plněním základních povinností stran ze smlouvy, které zakládalo 

domněnku porušení smlouvy podstatným způsobem. Za takové prodlení s plněním se dalo 

považovat nedodání cenných papírů, resp. nepřevedení vlastnictví k nim na kupujícího. 

Nedodáním zboží (cenných papírů) se prodávající dostává do prodlení, z čehož plynou zákonné 

následky spíše nepodstatného plnění80. Po poskytnutí přiměřené lhůty ke splnění své povinnosti 

                                                 
78 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 666. 
79 Otázkou je, zda by bylo možné určit kupní cenu podle kurzu na burze CP k určitému datu. 
80 O podstatné by se podle § 345 odst. 2 ObchZ jednalo, pokud prodávající věděl nebo kupující by mohl 

rozumně předvídat k přihlédnutím k účelu smlouvy v době uzavření smlouvy, že prodávající nebude mít 
zájem na plnění povinností. Použití § 345 ObchZ pro účely úplatného převodu by šlo dovodit z názvu hlavy 
druhé části třetí ObchZ: „Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích“, pro něž 
samozřejmě platí obecná úprava v ObchZ. Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, 
právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s. 667.  
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(předat CP), může kupující od smlouvy o koupi cenného papíru odstoupit. Lze také využít 

ustanovení § 346 odst. 2 ObchZ, které umožňuje odstoupit od smlouvy před uplynutím 

náhradní lhůty (nebo dokonce bez poskytnuté dodatečné lhůty), pokud strana, jež je v prodlení, 

prohlásí, že svůj závazek nesplní.  

Závazek zaniká, je-li věřiteli splněn řádně a včas. Z kumulativních podmínek vystupuje vedle 

problému popsaného v předcházejícím odstavci i vada plnění, tedy že dlužník nesplní řádně. 

Zde jsou myšleny hlavně vady právní (např. na CP vázne zástavní právo) nebo vady faktické 

(záměna převáděných CP)81,  čímž se dlužník (prodávající) dostává do režimu odpovědnosti za 

vady a kupující může požadovat odstranění vad (převedení bezvadného CP), přiměřenou slevu 

z kupní ceny nebo popř. od smlouvy odstoupit. 

Zvláštní pravidlo pro náhradu škody při náhradní koupi nebo prodeji (§ 469 ObchZ) cenného 

papíru po odstoupení od smlouvy je stanoveno tak, že pro cenový rozdíl, který představuje 

vzniklou škodu, je rozhodující cena na regulovaném trhu. Pokud se daný cenný papír 

neobchoduje na regulovaném trhu, je rozhodující cenový rozdíl, který je stanoven z jinak 

obvykle uskutečněné koupě nebo obvykle uskutečněného prodeje. Například u CP 

obchodovaného na regulovaném trhu je nárokem na náhradu škody při uplatnění náhradní 

koupě rozdíl mezi cenou náhradního CP pořízeného na regulovaném trhu a cenou podle 

smlouvy, od které bylo odstoupeno. Obdobně je upravena náhrada škody v ostatních případech, 

jimiž je neuplatnění náhradní koupě nebo náhradního prodeje. K výše zmíněnému přistupuje 

nárok na náhradu škody spočívající v obvyklých nákladech na zprostředkování smlouvy, u níž 

došlo k odstoupení, stejně tak i smlouvy o náhradním prodeji nebo náhradní koupi. Tím není 

dotčen nárok na náhradu zbylé škody. 

V případě listinných cenných papírů je nutné také uvažovat dle § 368 odst. 3 ObchZ o 

přechodu nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození, kdy tyto „stavy“ vznikají  nejen porušením 

právních povinností, ale i nahodilou škodou. Obecným pravidlem je podle § 455 ObchZ, že 

nebezpečí škody na cenných papírech přechází na kupujícího v době, kdy je převezme od 

prodávajícího, nebo v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s nimi a kupující poruší 

smlouvu tím, že cenné papíry nepřevezme. Nebezpečí škody nese zásadně vlastník, ale 

účastníci smlouvy si mohou dohodnout i jiný okamžik přechodu nebezpečí. Jedná-li se o 

zastupitelné cenné papíry, nebezpečí škody nemůže přejít na kupujícího dříve, než jsou tyto 

                                                 
81 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 396. 
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jednoznačně odděleny a označeny.82   

4.2.1 OPČNÍ SMLOUVY 

Opce je podle § 3 odst. 1 písm. d ZKPT investičním nástrojem, ale soukromoprávní úprava 

byla v roce 2000 ze ZCP vypuštěna. Jedná se o finanční instrument, který zakládá právo, 

nikoliv povinnost, jedné smluvní strany požadovat po druhé straně koupi nebo prodej 

bazického instrumentu (ve zkoumaném tématu především akcie a dluhopisy) během nebo po 

uplynutí stanovené doby za předem dohodnutou cenu83. Před novelou byla opční smlouva 

chápána jako zvláštní druh smlouvy o koupi cenného papíru s odkládací podmínkou zakládající 

právo oprávněného projevit vůli, že na uzavřené smlouvě trvá. Dnes jsou burzovní pravidla 

XXI jediným zdrojem právní definice v českém právu, která spočívá v koncepci smlouvy o 

smlouvě budoucí.  

Praxe zná kupní (call opce) a prodejní opci (put opce), které se rozlišují podle toho, jestli má 

kupující právo koupit nebo prodávající právo prodat podkladové aktivum. Pro smluvní strany 

platí, že z tohoto podmíněného termínového obchodu se nacházejí buď v dlouhé pozici (long 

position), kdy mají právo koupit nebo prodat nebo v krátké pozici (short pozici), které odpovídá 

povinnost koupit nebo prodat, pokud druhá strana opci uplatní. Z hlediska stanovení okamžiku, 

ke kterému lze opci uplatnit, se rozlišuje tzv. evropská a americká opce. Prvně zmíněná se 

vztahuje k předem určenému dni splatnosti, druhá je koncipována jako možnost uplatnění práva 

od uzavření smlouvy až do splatnosti obchodu. 

Pro obchodování s opcemi je rozhodující, zda mají povahu cenného papíru-warrantu. I když 

české právo tento druh cenného papíru neupravuje, je do budoucna jisté, že vývoj v této oblasti 

se nezastaví a situace v ČR nebude odlišná od zahraničí84. Je-li opce „pouze“ právo vzniklé z 

opční smlouvy, převádí se dohodou o postoupení pohledávky (§ 524 a n. ObčZ), byla-li by opce 

vtělena do cenného papíru (warrantu), převáděla by se v této kapitole popisovanými 

smlouvami.  

4.2.2 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA ZPĚTNÉ KOUPĚ  

Modifikace úpravy smlouvy o koupi cenných papírů v ZCP může představovat i výhrada, že 

                                                 
82 Ibid, s. 399. 
83 Bakeš M. a kol.: Finanční právo. Praha: C.H. BECK, 2006, s .592, „cenou opce“ (opční prémií) se rozumí 

úplata, kterou oprávněný musí zaplatit, i když opci neuplatnil. 
84 Zákonodárce poněkud nekoncepčně upravil jen možnosti vydat cenný papír opčního typu – podle § 217a 

ObchZ opční list na získání prioritních a vyměnitelných dluhopisů  na uplatnění práva k přednostnímu úpisu 
akcií. Trendy v mezinárodním finančním podnikání ukazují na postupný důraz na standardizaci opcí. O 
vydávání nepojmenovaných CP bylo pojednáno v kap. 1. 
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prodávající má právo do určité doby po koupi předmětný CP koupit zpět, vrátil-li kupujícímu 

zaplacenou cenu. Protože ZCP tuto možnost nezakazuje, lze dovodit přes odkaz na ObchZ 

použití ObčZ a ustanovení § 607 a n. Taková smlouva musí mít písemnou formu, stejně jako 

úkon k uplatnění práva prodávajícím, který tak musí učinit nejpozději jeden rok od odevzdání 

věci kupujícímu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Kupující musí vrátit cenný papír bez 

zbytečného odkladu, využije-li prodávající tohoto práva, a každá strana má práva a povinnosti, 

jež měla druhá strana z původní kupní smlouvy. Při uplatnění tohoto práva záleží, zda se jedná 

o genericky nebo specificky určený cenný papír85. Je-li druhově určen, vzniká uplatněním 

práva závazek kupujícího vrátit cenný papír téhož druhu. Pokud jde o cenný papír jednotlivě 

určený, je podle § 609 odst. 2 ObčZ kupující povinen vrátit tentýž cenný papír, který předtím 

koupil. Jakákoliv smlouva, kterou by kupující cenný papír zcizil a kterou by bylo porušeno 

právo zpětné koupě, je ex lege neplatná. 

4.2.3 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEKUPNÍHO PRÁVA   

Další možností, která lze ve smluvím typu smlouvy o koupi cenných papírů použít, je zřízení 

předkupního práva podle § 602 ObčZ, které spočívá v povinnosti kupujícího nabídnout 

předmětné CP prodávajícímu v případě, kdyby je chtěl převést na třetí osobu s tím, že jiný titul 

než kupní smlouvu je nutné v původní smlouvě dohodnout. Tím vzniká povinnost kupujícího, 

který CP převádí, nabídnout jej prodávajícímu-oprávněnému za stejných podmínek, za kterých 

CP převádí na třetí osobu. Pokud oprávněný nemůže nebo nechce splnit podmínky uzavírané 

smlouvy, či nezaplatí kupní cenu v předepsané lhůtě86 předkupní právo zaniká.  

Je-li předkupní právo porušeno uzavřením smlouvy o koupi CP mezi původním kupujícím a 

novým kupujícím bez nabídky původního prodávajícího, bude tato nová smlouva platná, ale 

původní kupující odpovídá oprávněné osobě za způsobenou škodu. Na nabyvateli se oprávněný 

může domáhat, aby mu předmětný CP nabídl ke koupi anebo mu předkupní právo zůstane 

zachováno. 

4.2.4 SMĚNNÁ SMLOUVA       

Směnná smlouva (smlouva o směně cenných papírů) se řídí podle § 261 odst. 6 ObchZ, na 

rozdíl od jiných smluv upravených v ObčZ a neupravených v ObchZ,  příslušnými 

ustanoveními obchodního práva, a to přiměřeně ustanoveními o kupní smlouvě, tedy pro cenné 

papíry smlouvou o koupi cenných papírů. Smluvní strany se zavazují převést ze svého 

                                                 
85 Lze uvažovat kategorii zastupitelnosti. 
86 Podle dohody, jinak do osmi dnů. 
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vlastnictví určité množství cenných papírů, obě strany mají povinnost plnit převedením 

cenných papírů. Při plnění závazku dodat má každá ze stran postavení prodávajícího a pří 

plnění závazků odebrat má postavení kupujícího. Je třeba rozlišovat směnu a výměnu cenného 

papíru. Při výměně se jedná o vztah mezi emitentem a vlastníkem, kdy zaniká cenný papír, ale 

subjekty v právním vztahu jsou stejné. Při směně cenného papíru se mění osoba z něho 

oprávněná, která ho získává do vlastnictví, a proto má její právní úprava blízko ke smlouvě o 

úplatném převodu cenného papíru. 

4.3 SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU CP – DAROVÁNÍ CP 

Podle § 13 odst. 2 ZCP se tento typ smlouvy řídí úpravou darovací smlouvy v ObčZ, pokud ze 

ZCP nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného. Konkrétně se jedná o § 628 ObčZ, který 

definuje podstatu darovací smlouvy tím, že dárce něco (cenné papíry) bezplatně přenechá nebo 

to slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá. Protože se jedná o dvoustranný právní akt 

(smlouvu), darování se uskutečňuje až přijetím darovaných cenných papírů nebo slibu jejich 

darování. Speciálním případem by byla smíšená smlouva (causa mixta), kterou by se cenné 

papíry převáděly sice úplatně, ale  tato úplata by byla podstatně nižší, než je cena převáděných 

cenných papírů. V tomto případě by se též musely dodržet pravidla pro darování87.  

Není obligatorně předepsána písemná forma, ale podle § 628 odst. 2 ObčZ je třeba sjednat 

smlouvu písemně, pokud k odevzdání a převzetí cenného papíru nedojde při darování. Pauly 

dochází k tomu, že úprava v ZCP má v tomto případu přednost, což znamená, že písemná 

forma je obligatorní jen v případě, že se jedná o převod listinného cenného papíru na jméno88. 

Zavázat se darovat CP nebo slíbit dar je možné jen mezi živými, tedy ne pro případ smrti. Dále 

je třeba respektovat ustanovení ObčZ o povinnosti dárce (převodce) při nabídce daru upozornit 

na vady, o nichž ví. Pokud tak převodce neučinil a cenný papír má vadu, kdy na něm nejčastěji 

vázne zástavní právo, je obdarovaný oprávněn cenný papír vrátit. Jedná se o zvláštní případ 

odstoupení od smlouvy podle § 48 ObčZ, tedy o jednostranný právní úkon. Pro tento smluvní 

typ platí, že převodce se může domáhat vrácení darovaných cenných papírů, pokud se 

nabyvatel (obdarovaný) k němu nebo členům jeho rodiny chová tak, že tím hrubě porušuje 

dobré mravy. Judikatura dovodila, že se v daném konkrétním případě musí jednat o porušení 

soustavné nebo značné intenzity, přičemž na základě zásady dispozitivnosti si smluvní strany 

mohou dojednat i další podmínky, za nichž lze zrušit vztah z bezúplatného převodu CP. 

                                                 
87 Fiala J., Holub M., Bičovský J.: Občanský zákoník-Poznámkové vydání s judikaturou a literaturou. Praha: 

Linde Praha, a.s., 2005, s. 561. 
88 Pauly J.: Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: Nakladatelství Orac, 1998, s. 66. 
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4.4 SMLOUVA O PŮJČCE CENNÝCH PAPÍRŮ 

Touto smlouvou dochází k převodu vlastnického práva podle § 16a ZCP a spočívá v tom, že se 

věřitel zavazuje převést na dlužníka určitý počet zastupitelných cenných papírů a dlužník se 

zavazuje po uplynutí sjednané doby stejný počet zastupitelných cenných papírů převést zpět a 

zaplatit za půjčení cenu, pokud byla sjednána. Smluvení ceny za půjčení může být i v 

nepeněžitém vyjádření, podle ZCP jím je i vrácení většího počtu cenných papírů dlužníkem, 

než bylo půjčeno, čímž se tato smlouva dostává do režimu ObchZ. Pokud by cena sjednána 

nebyla, řídil by se závazkový právní vztah ustanoveními ObčZ, konkrétně § 657 ObčZ. Lze 

dovodit, že smluvní strany musí specifikovat  půjčované cenné papíry, jejich počet a dobu, na 

kterou jsou CP půjčovány. Pokud by tak neučinily, byla by smlouva o půjčce neplatná89. jestliže 

by se přenechával CP nezastupitelný, nemohl by se tento právní vztah řídit ustanoveními o 

tomto smluvním typu, ale muselo by se přistoupit k použití inominátní smlouvy, jež by se 

blížila smlouvě o výpůjčce. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při půjčce cenného papíru i 

podle jazykového výkladu § 16a ZCP, se předmětné zastupitelné CP převádí, tedy mění se 

jejich vlastník, který s nimi může disponovat podle svého uvážení. Jeho závazek spočívá v tom, 

že ve sjednané době převede na věřitele (nejčastěji) jiné zastupitelné CP.  

4.5 VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A 
PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU  

S procesem uzavírání smlouvy o koupi investičního cenného papíru nebo s  postupem, který 

směřuje k rozhodnutí upsat investiční cenný papír, souvisí i pojem veřejná nabídka. Podle § 34 

ZKPT se touto nabídkou rozumí jakékoli sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o 

nabízených cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, 

aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry. V této kapitole 

bude uváděn jen termín „cenný papíry“, i když je vždy myšlen investiční cenný papír. Prospekt 

cenného papíru má zaručit, aby osoby, kterým je cenný papír nabízen, měly dostatek informací, 

tedy tato regulace směřuje k ochraně slabší (neinformované) strany. Zveřejnění se uskutečňuje 

                                                 
89 Dědič J. a kol.: právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 404, zde je 

rozvedeno pravidlo, že pokud se jedná o lhůtu k plnění povinnosti věřitele (převedení CP na dlužníka), je 
tento povinen převést CP bez zbytečného odkladu na výzvu dlužníka. Lhůta k plnění dlužníka (vrácení CP) 
musí být ovšem ve smlouvě sjednána.  Pauly in Pauly J.: Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: 
Nakladatelství Orac, 1998, s. 79, uvádí k této problematice, že podle jazykového výkladu se jeví sjednání 
doby půjčení jako podstatná náležitost, ovšem § 340 odst. 2 ObchZ a § 563 ObčZ naznačují, že sjednání 
doby půjčení podstatnou náležitostí není. Pauly dochází k závěru, že určení této doby je podstatnou 
náležitostí smlouvy o půjčce CP, ovšem je třeba k němu přistupovat pomocí významně extenzivního 
výkladu, kdy určitá elementární dohoda o době půjčení musí mezi smluvními stranami existovat. Účastníci 
smlouvy můžou sjednat i půjčku CP na dobu neurčitou, což v konečném důsledku znamená, že o 
podstatnou náležitost v pravém slova smyslu nejde, protože se poté doba vrácení CP řídí režimem § 304 
odst. 2 ObchZ, resp. § 563 ObčZ podle úplatnosti smlouvy. 
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způsobem umožňující dálkový přístup. Speciálním případem veřejné nabídky je založení 

akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií podle § 164 n. ObchZ.  

Z hlediska závazkového práva upraveného v soukromém právu lze na veřejnou nabídku 

pohlížet jako na výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy podle § 276 odst. 2 ObchZ. 

Obchodní zákoník sice zná pojem veřejný návrh, který by z jazykového pohledu mohl být 

soukromoprávním odrazem veřejnoprávní veřejné nabídky cenných papírů, ale zmíněné 

ustanovení definuje veřejný návrh jako projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité 

osoby za účelem uzavření smlouvy. Tento názor vychází z toho, že osoba veřejně nabízející 

cenný papír má v úmyslu zveřejnit podmínky, za kterých by byla ochotna uzavřít smlouvu a ne 

učinit právní úkon, jehož přijetí by znamenalo uzavření smlouvy90. 

Veřejně nabízet cenné papíry může jen osoba, která nejpozději na počátku veřejné nabídky 

zveřejní prospekt cenného papíru, jenž byl schválen ČNB nebo orgánem dohledu jiného 

členského státu EU. Tento zákonný požadavek spočívající v povinnosti uveřejnit prospekt je 

zmírněn věcnými výjimkami týkajícími se cenných papírů nabízených v souvislosti s nabídkou 

převzetí výměnou za jiné CP nebo cenných papírů nabízených v souvislosti fúze, akcií 

nabízených bezúplatně dosavadním akcionářům a akcií rozdělovaných jako forma dividendy 

nebo cenných papírů vydaných zaměstnavatelem nabízených zaměstnancům, pokud byly tyto 

cenné papíry přijaty na k obchodování na regulovaném trhu.  

Jiné výjimky se zakládají na zvláštním osobním statutu. Povinnost zveřejnit prospekt tudíž není 

při nabízení cenných papírů kvalifikovaným investorů91, nebo při nabídce, která je určena 

omezenému okruhu osob, který v žádném členském státě EU nedosahuje počtu 100. Další 

vynětí z této povinnosti představuje situace, kdy nejnižší možná investice pro jednoho investora 

je podle podmínek nabídky rovna nebo vyšší než částka odpovídající 50 000 EUR nebo pokud 

jmenovitá hodnot jednoho kusu nabízeného cenného papíru je vyšší než 50 000 EUR včetně. 

Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nezbytné pro případné investory k 

zasvěcenému posouzení nabízeného CP a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční 

situace, zisku a ztrát a budoucího vývoje podnikání emitenta. Údaje v prospektu mohou být 

uvedeny za stanovených podmínek i formou odkazu na již dříve uveřejněný a schválený 

                                                 
90 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 664. 
91 Zákonná definice je obsažena v § 34 odst. 2 písm. d a jsou jimi: banka a spořitelní a úvěrní družstvo, 

obchodník s CP,  osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech, stát, ČNB, 
Světová banka, MMF, právnická osoba splňující podle účetní závěrky stanovená kriteria, nebo jiná 
právnická osoba na seznamu kvalifikovaných investorů u ČNB, může jí být i fyzická osoba. 
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dokument. Na úvod prospektu se zařazuje jeho shrnutí, které obsahuje srozumitelně 

formulované stručné základní charakteristiky a rizika emitenta. Prospekt vyhotovuje emitent 

nebo osoba, která má v úmyslu veřejně nabízet CP nebo která žádá o přijetí CP k obchodování 

na regulovaném trhu.  

Prospekt je důležitý pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiální regulovaném trhu, 

což se stane na základě rozhodnutí organizátora regulovaného trhu92. Rozhodnutí organizátora 

je podmíněno několika dalšími náležitostmi, které cenný papír musí splňovat. Obsáhlejší 

pojednání o regulovaném trhu a přijetí cenného papíru by bylo nad rámec této práce.  

Prospekt může být schválen, i přestože v něm není uvedena konečná cena a počet nabízených 

kusů, pokud je uvedena maximální cena nebo způsob určení ceny a počtu kusů. ČNB může 

povolit zúžení prospektu o některé náležitosti, pokud se tím prospekt nestane klamavým. Jedná 

se především pro účely prospektu nepodstatné náležitosti nebo o náležitost, jejíž zveřejnění by 

bylo v rozporu s veřejným zájmem. Prospekt platí po dobu 12 měsíců od prvního uveřejnění. 

Jestliže došlo po schválení prospektu ale před ukončením veřejné nabídky ke změně 

podstatných skutečností nebo se zjistilo, že prospekt obsahuje  významně nepřesnou informaci, 

je osoba, která prospekt vyhotovila, povinna předložit ke schválení ČNB dodatek k prospektu a 

poté ho zveřejnit. 

   

                                                 
92 Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-systém. Organizátor musí mít povolení ČNB a splňuje následující 

požadavky: jsou stanovena pravidla investičních nástrojů k obchodování, obchoduje se na něm pravidelně, 
jsou stanovena pravidlo pro tvorbu kurzů IN, pravidelně se uveřejňují tyto kurzy.  
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5. OBSTARAVATELSKÉ  OPERACE  
Smlouvy tohoto typu upravuje ZCP ve Hlavě II části druhé a patří mezi ně smlouva 

komisionářská, mandátní, o zprostředkování koupě nebo prodeje, o obstarání vydávání CP nebo 

vrácení zastupitelného CP93. Společné pro ně je, že obsahem těchto smluv je závazek jedné 

strany obstarat pro druhou stranu určitou záležitost týkající se cenných papírů, a pokud se jedná 

o úplatné smlouvy, druhá strana se zavazuje za obstarání zaplatit obstarateli úplatu. 

Soukromoprávní smlouvy, které vymezuje ZCP, jsou právní základem vztahů, které ZKPT 

vymezuje jako investiční služby obecně v § 4. Jsou jimi hlavní a vedlejší investiční služby, 

které jsou poskytovány podnikatelsky a řadí se mezi ně zejména:  

• přijímání a předávání pokynů týkajících se IN (zahrnuje i zprostředkování ochodů s 
IN) 

• provádění pokynů týkajících se IN na účet zákazníka 

• obchodování s investičními nástroji na vlastní účet 

• upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů 

 Poskytovat investiční služby může podle § 5 ZKPT na základě povolení ČNB obchodník s 

cennými papíry, kterým je právnická osoba. Zákon stanoví výjimky, které investiční služby 

mohou být poskytovány bez povolení nebo které může poskytovat jiný subjekt než obchodník s 

cennými papíry94. ZKPT v tomto ohledu přesně neodpovídá institutům upravených v ZCP a 

návazně v ObchZ a ObčZ, proto je v některých případech velmi obtížné určit, která 

soukromoprávní úprava se vztahuje na danou investiční službu podle ZKPT. 

V zásadě všechny smluvní typy, které budou uvedeny níže, lze uzavřít s trvalým charakterem, 

což znamená, že na daný právní vztah je nutné přiměřeně aplikovat i ustanovení ObchZ o 

smlouvě o obchodním zastoupení (§ 652 a n.) 

5.1 KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO 
PRODEJE CP 

Komisionářskou smlouvou se podle § 28 ZCP komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem 

pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru nebo že uskuteční činnost k 
                                                 
93 Vedle těchto zákonem pojmenovaných smluvních typů lze samozřejmě využít smlouvy podle ObčZ a 

ObchZ – smlouva příkazní, smlouva o obchodním zastoupení nebo inominátní smlouvy. 
94 Bez povolení ČNB lze poskytovat IN úschova a správa IN včetně souvisejících služeb. Investiční 

zprostředkovatel může poskytovat IN přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních CP (nebo CP 
vydávaných fondem  kolektivního investování), pokud nepřijímá peněžní prostředky nebo IN zákazníku a 
pokud pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s CP a jiné vyjmenované osoby. Povolení také nemusí 
mít advokáti, notáři a soudní exekutoři, jestliže poskytují tyto služby v souvislosti s výkonem jiné profesní 
činnosti, jejíž úprava to výslovně připouští in: Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního 
práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2005, s.  694.  
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dosažení tohoto výsledku, a komitent se zavazuje zaplatit za to úplatu. Komisionářská smlouva 

musí mít písemnou formu95 a z povahy věci je jejím obsahem splnění závazku prodeje nebo 

koupě cenného papíru (smlouva o výsledku), anebo splnění závazku komisionáře tím, že 

vyvinul s náležitou odbornou péčí činnost, která k prodeji nebo koupi směřovala, ale k realizaci 

nedošlo (smlouva o činnosti). Podrobná úprava tohoto smluvní typu se nachází v § 577 a n. 

ObchZ, přičemž je nutné odlišit komisionářskou smlouvu od samotné smlouvy o koupi 

cenného papíru. Pro komisionáře tento právně relativně nezávislý vztah mezi komisionářskou a 

kupní smlouvou představuje povinnost harmonizovat obsah96 obou smluv, protože jeho osoba a 

předmět smluv jsou jedinými spojovacími články mezi nimi, komisionář ve smlouvě o koupi 

vystupuje na straně kupujícího nebo prodávajícího podle obsahu komisionářské smlouvy.  

Jedná se o nepřímé zastoupení, tedy komisionář zásadně nepotřebuje plnou moc komitenta.  

Komisionář pro splnění závazku musí vyhledávat vhodné zájemce pro uzavření smlouvy o 

koupi cenných papírů, přičemž musí při zařizování této záležitosti jednat s potřebnou odbornou 

péčí a musí se řídit pokyny komitenta, které musí mít písemnou formu, nedohodnou-li se strany 

jinak. Pokud pokyn komitenta písemnou formu nemá, je komisionář povinen vydat komitentovi 

na jeho žádost potvrzení o uděleném pokynu. Pokyny jsou jednostrannými právní úkony, které 

musí splňovat požadavky kladené smlouvou nebo obecnou úpravou v § 34 a n. ObčZ, zejména 

co se týká jejich srozumitelnosti, určitosti a vážnosti. Komitentův pokyn směřuje zejména k 

obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru, při pokynu ke koupi může komisionář žádat od 

komitenta zálohu. Pro pokyn k obstarání prodeje platí, že komisionář může požadovat, aby mu 

v případě listinného CP komitent tento CP předal nebo aby v případě zaknihované podoby bylo 

v evidenci investičních nástrojů podle ZKPT zapsáno pozastavení výkonu práva nakládat s 

tímto cenným papírem. Oprávnění komitenta nakládat s cenným papírem po dobu závaznosti 

pokynu je v každém případě „pozastaveno“.  

Podmínky možného odchýlení od komitentových pokynů stanovených v § 578 odst. 2 ObchZ 

rozšiřuje § 31 ZCP tak, že se komisionář může odchýlit nejen, je-li to v zájmu komitenta a 

nelze-li získat jeho včasný souhlas. ZCP dokonce stanoví komisionáři povinnost prodat cenný 

papír za vyšší cenu, resp. ho koupit za nižší cenu, než která byla uvedena v pokynu, pokud má 

                                                 
95 Dědič in: Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 409 

vyslovuje názor, že komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru musí mít 
písemnou formu, ale jiné komisionářské smlouvy ji mít nemusí, s čímž lze souhlasit, protože ZCP sice 
zavedl legislativní zkratku pro tento smluvní typ pod názvem komisionářská smlouva, pro níž předepsal 
obligatorní písemnou formu. Pro jiné komisionářské smlouvy neupravené v ZCP již není písemná forma 
obligatorní.  

96 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 
2005, s. 695. 
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objektivně tuto možnost. Není-li v pokynu určena výše kupní nebo prodejní ceny, je komisionář 

při vynaložení odborné péče povinen koupit cenný papír za nejnižší cenu, resp. prodat jej za 

nejvyšší. Porušení této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody podle ObchZ, jejíž výše se 

bude řídit rozdílem v cenách. Komisionář může splnit závazek z komisionářské smlouvy i tak, 

že prodá komitentovi svůj cenný papír nebo cenný papír od komitenta sám koupí. Tuto možnost 

má ovšem podle dnes platného znění ZCP, jen když to komisionářská smlouva připouští.  

Vlastnické právo cenných papírů svěřených komisionáři náleží komitentovi až do jejich předání 

a nabytí třetí osobou. Pokud komisionářská smlouva obsahuje závazek komisionáře obstarat 

koupi CP, nabývá komitent listinný CP do vlastnictví v okamžiku předání komisionáři. Poté je 

komisionář povinen bez zbytečného odkladu předat koupené cenné papíry komitentovi, ovšem 

až poté, co komitent zaplatil cenu koupených CP a zaplatil úplatu komisionáři97, na níž vzniká 

nárok splněním povinnosti komisionářem. ZCP stanoví jako obligatorní náležitost 

komisionářské smlouvy uvést závazek komitenta zaplatit komisionáři úplatu, ale nemusí být 

určena její výše. V takovém případě se použije obecná úprava v § 587 ObchZ, která stanoví, že 

komisionáři přísluší úplata přiměřená uskutečněné činnosti a dosaženému výsledku s 

přehlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy. 

Tato úplata též obsahuje i náhradu nákladů, které komisionář nutně nebo užitečně vynaložil při 

plnění svého závazku, protože ZCP stanoví, že v pochybnostech se má za to, že v úplatě je 

obsažena i náhrada těchto nákladů. Proto by bylo vždy lepší ve smlouvě náhradu nákladů vždy 

upravit. 

U listinných cenných papírů na řad je nutný pro převod vlastnického práva rubopis, který musí 

znít z komitenta na nabyvatele nebo z převodce (prodávajícího) na komitenta (nikoliv na 

komisionáře, resp. z komisionáře). Protože komisionář jedná svým jménem, vstupuje se třetími 

osobami do závazkového právního vztahu sám, tudíž komitentovi neplynou z těchto ujednání 

žádná práva a povinnosti. V určitých případech ale zákon (ZCP ve spojení s ObchZ) umožňuje 

komitentovi domáhat se na třetích osobách plnění přímo, i když není ze smlouvy přímo 

zavázán nebo třetí osoba není vůči němu přímo zavázána. Tato možnost je dána tím, že 

komisionář jedná na účet komitenta, což se projeví v právu komitenta domáhat se přímo na třetí 

osobě vydání cenného papíru, který byl komisionářem na jeho účet koupen, pokud tak nemůže 

učinit komisionář, přičemž důvod nečinnosti na straně komisionáře není rozhodující98. 

Komisionář v případě, že uzavřel smlouvu o koupi cenných papírů se třetí osobou, která ovšem 
                                                 
97 Komisionář povinnost převést koupené CP na komitenta nemá, pokud je podle smlouvy povinen pro 

komitenta CP uložit podle § 34 a 37 ZCP.  
98 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 413. 
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svůj závazek převést na komitenta cenný papír nesplní, má povinnost vymáhat splnění tohoto 

závazku na účet komitenta. Pokud komitent požádá, aby mu (komitentovi) postoupil 

pohledávku odpovídající tomuto závazku, je komisionář povinen to učinit.        

V případě zaknihovaných cenných papírů je komisionář povinen bez zbytečného odkladu po 

uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji CP dát příkaz k zápisu převodu do příslušné evidence 

investičních nástrojů, a to ve prospěch nebo k tíži komitenta. Komisionář po zařízení záležitosti 

je povinen podat komitentovi zprávu o výsledku a provést vyúčtování. V této zprávě označí 

osobu, s niž uzavřel smlouvu o koupi CP, pokud tak neučiní, je komitent oprávněn domáhat se 

plnění přímo na komisionáři. 

5.2 MANDÁTNÍ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE 
CP 

Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje zařídit jménem mandanta a na jeho účet koupi nebo 

prodej cenných papírů nebo uskutečnit činnost, která k tomu směřuje. Mandant se v této 

obligatorně písemné smlouvě zavazuje zaplatit mandatáři za tuto činnost úplatu. Pro práva a 

povinnosti mandatáře platí obdobně to, co bylo uvedeno pro právní postavení komisionáře. 

Nestanoví-li ZCP jinak, řídí se mandátní smlouva o obstarání koupě nebo prodeje ObchZ, 

konkrétně § 566 a n. ObchZ a jeho obecnými ustanoveními. Na rozdíl od komisionářské 

smlouvy mandant přímo vstupuje do právního vztahu se třetí osobou, je nutné, aby ve smlouvě 

nebo později byla mandatáři udělena plná moc k zastupování mandanta. Dalším rozdílem je to, 

že pokyny mandanta nemusí mít písemnou formu, protože § 33 odst. 1 ZCP in fine neodkazuje 

na ustanovení o náležitostech pokynů ani na speciální úpravu možností odchýlit se od nich. Z 

tohoto důvodů je nutné, aby samotná mandátní smlouva (včetně plné moci) stanovila velmi 

přesně práva a povinnost obou smluvní stran. Pokud nebyla plná moc obsažena v mandátní 

smlouvě, nenahrazuje ji převzetí smluvního závazku mandatářem jednat jménem mandanta a to 

i kdyby třetí osoba by o tomto závazku věděla. Mandatář je povinen postupovat při zařizování 

prodeje nebo koupě s odbornou péčí, uskutečňuje tento postup podle pokynů mandanta a v 

souladu s jeho zájmy, které zná nebo jsou mu objektivně známy.  

Platí obecná úprava mandátní smlouvy o odchýlení se od pokynů, kdy mandatář je povinen 

oznamovat mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a které by 

mohly ovlivnit pokyny mandanta. Od pokynů se mandatář může odchýlit, jestliže je to 

naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a zároveň mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

Obdobně jako u komisionářské smlouvy platí, že úplata je podstatnou náležitostí mandátní 
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smlouvy. Není-li ve smlouvě stanovena její výše, určí se podle výše úplaty, která je obvyklá v 

době uzavření smlouvy za činnost obdobnou. Rozdílné je pojetí nákladů, které mandatář nutně 

nebo účelně vynaložil při plnění svého závazku, protože pro ně ObchZ stanoví, že je mandant 

mandatáři musí uhradit, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě. Úprava 

komisionářské smlouvy přímo stanovila, že v pochybnostech se má za to, že jsou tyto náklady 

již obsaženy v úplatě.  

Obdobně jako u komisionářské smlouvy je mandant povinen poskytovat součinnost, zejména 

předat listinné cenné papíry a informace, které jsou nutné k obstarání záležitosti. Mandatář je 

bez zbytečného odkladu povinen předat mandantovi koupené cenné papíry, u zaknihovaných 

CP měl povinnost do zahájení všech služeb centrálního depozitáře dát příkaz Středisku k 

registraci převodu cenných papírů. Ze smlouvy o koupi cenného papíru, kterou uzavřel 

mandatář jménem a na účet mandanta, vznikají práva a povinnosti přímo mandantovi, přičemž 

mandatář neodpovídá za porušení smluvních povinností třetí osobou, ledaže by se za splnění 

těchto závazků (povinností) zaručil99. Pokud by mandatář jednal nad rámec plné moci nebo 

pokynů, které zužují obsah plné moci, je z těchto úkonů nad rámec sám zavázaný, pokud 

mandant toto jednání dodatečně neschválil. Protože se ve většině případů bude jednat o 

mandátní smlouvu s obchodníkem s CP, tedy právnickou osobou, bude oprávněn jednat 

jménem a na účet mandanta statutární orgán obchodníka nebo jiné osoby, kterým statutární 

orgán udělí plnou moc (makléři). Mandatář odpovídá mandantovi za škodu na věcech 

převzatých k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob 

(pro mandanta), ledaže tuto škodu nemohl ani při vynaložení odborné péče odvrátit  

Literatura100 uvádí, že povinnost mandanta zaplatit úplatu musí být ve smlouvě obsažena, až na 

případ, kdy je zařizování smluvených záležitostí předmětem podnikatelské činnosti mandatáře 

podle § 566 odst. 2 ObchZ. V tomto případě podle uvedených autorů není třeba uvést v 

mandátní smlouvě úplatu, protože platí vyvratitelná právní domněnka, že úplata byla smluvena. 

S tím souvisí v obecné rovině problém úpravy skoro totožných smluvních typů ve dvou 

kodexech. Nejen kupní smlouva, ale i mandátní smlouva je upravena jak v občanském tak i 

obchodním právu. Jedná se o mandátní smlouvu (obchodní příkazní smlouvu) a občanskou 

příkazní smlouvu podle § 724 ObčZ. Největším rozdílem mezi těmito smluvními typy je právě 

úplatnost, což znamená, že z hlediska zásady dispozitivnosti je třeba hledět na mandátní 

smlouvu (takto nazvanou) bez uvedení náležitosti úplaty jako na smlouvu příkazní. To platí 
                                                 
99  Ibid, s.  417. 
100 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 599 a Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 415. 
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pouze, pokud mandatář nezařizuje záležitost v rámci předmětu své podnikatelské činnosti. 

Vykazuje-li totiž smlouva, která je nazvaná jako mandátní, i její ostatní pojmové znaky, není 

neuvedení úplatnosti smlouvy znakem, že se jedná o příkazní smlouvu podle ObčZ. Pokud by 

si smluvní strany, kdy by mandatář byl povinen zařídit věc v rámci své podnikatelské činnosti, 

výslovně sjednaly, že se jedná o neúplatnou smlouvu, právní vztah mezi nimi by se řídil 

ustanoveními příkazní smlouvy v ObčZ. U komisionářské smlouvy i neuvedení znaku 

úplatnosti by vedlo přímo k režimu občanského práva. Účastníci smlouvy by měli v každém 

případě precizně upravit svá práva a své povinnosti, aby se vyhnuli případným sporům, zda se 

jedná o příkazní či jinou občanskoprávní smlouvu, nebo jde o mandátní resp. komisionářskou 

smlouvu. 

I z výše uvedeného vyplývá, že právní úprava smluvních dispozic s cennými papíry postrádá 

náležitou přesnost. Problémy představují i odkazy mezi ZCP a ObchZ. Pro komisionářskou 

smlouvu podle ObchZ platí o výpovědi smlouvy a zániku závazku komisionáře stejná úprava 

jako pro výpověď mandátní smlouvy a zániku závazku mandatáře. Na druhou stranu je ale 

komisionářská smlouva v ZCP uvedena jako první v hlavě o obstaravatelských smlouvách, 

tudíž  úprava mandátní smlouvy se částečně odkazuje na komisionářskou. Není to správné 

vzhledem k tomu, že se komisionářská historicky vyvinula ze smlouvy mandátní101. 

Mandant (i komitent) může smlouvu kdykoliv vypovědět a to částečně i v celém rozsahu. 

Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář (komisionář) dozvěděl, nevyplývá-li z 

ní něco jiného. Od její účinnosti je mandatář povinen přestat s obstarávanou činností (vedoucí 

ke koupi nebo prodeji CP), je též povinen upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby 

se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související 

se zařizováním záležitosti. Pokud mandant smlouvu vypověděl, je povinen mandatáři uhradit 

nutné a  účelné náklady, které byly vynaloženy. Mandant má v mandátní smlouvě dominantní 

postavení, a proto mu ObchZ stanoví jednodušší podmínky výpovědi.  

Ze zásad soukromého práva vyplývá, že i mandatář musí mít možnost mandátní 

(komisionářskou) smlouvu vypovědět. § 575 ObchZ stanoví, že jeho výpověď je účinná ke 

konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci,  v němž byla výpověď doručena 

mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Závazek mandatáře z mandátní smlouvy 

tímto dnem zaniká, (zaniká i jeho smrtí, resp. zánikem), poté mu může vzniknout nárok na 

náhradu nákladů stejně, jako je tomu při výpovědi mandanta.  
                                                 
101 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání, Praha: C.H. Beck, 2005, 

s. 1281. 
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5.3 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE 
CENNÝCH PAPÍRŮ 

Tímto smluvním typem se bude řídit vztah mezi zprostředkovatelem a zájemcem spočívající v 

povinnosti zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost 

prodat nebo koupit cenný papír. Zprostředkovatelská smlouva podle ZCP musí mít písemnou 

formu a musí obsahovat závazek zájemce zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi). Smlouva a 

právní vztah se řídí ustanoveními § 642 a n. ObchZ, nestanoví-li ZCP jinak. Podstatou je 

povinnosti zprostředkovatele sdělovat bez zbytečného odkladu okolnosti důležité pro 

rozhodování zájemce, čemuž odpovídá i povinnost zájemce sdělovat zprostředkovateli 

skutečnosti, jež jsou významné z hlediska činnosti směřující k příležitosti koupit nebo prodat 

cenný papír. Smlouva stanoví, jestli nárok na provizi vzniká jen v případě uzavření smlouvy o 

koupi CP, nebo postačí, že zprostředkovatel pouze obstaral příležitost k jejímu uzavření. 

Obecným pravidlem je, že nárok na provizi vzniká uzavřením smlouvy. Za splnění 

zprostředkované smlouvy zprostředkovatel neodpovídá ani neručí a nárok na provizi není ně 

vázán.  

Obsah této smlouvy je závazek zprostředkovatele vyhledávat vhodné osoby, se kterými 

zájemce může smlouvu uzavřít. Závazek je splněn okamžikem, kdy vyhledaná a navržená 

osoba uzavře se zájemce smlouvu o koupi cenného papíru. Výše provize se řídí smlouvou, a 

pokud smlouva její výši nestaví, má zprostředkovatel nárok na provizi obvyklou za 

zprostředkování obdobných smluv. Nárok na provizi ale nevzniká, pokud smlouva se třetí 

osobou byla uzavřena, ale bez součinnosti zprostředkovatele, nebo jestliže v rozporu se 

smlouvou byl činný i pro osobu, s níž došlo k uzavření zprostředkované smlouvy. 

Smlouva o zprostředkování zaniká, nebyla-li zprostředkovaná smlouva uzavřena ve lhůtě podle 

smlouvy. Pokud zprostředkovatelská smlouva tuto lhůtu nestanovuje, může kterákoliv strana 

smlouvu ukončit tím, že to oznámí druhé straně. Tím není dotčen nárok na provizi, pokud byla 

zprostředkovaná smlouva uzavřena po ukončení smlouvy. 
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6. DEPOZITNÍ OPERACE 
Hlava III části 2 ZCP o smlouvách o cenných papírech má název Smlouvy o úschově, správě, 

uložení a obhospodařování cenných papírů, čímž je určena množina operací, které lze označit 

jako depozitní operace. Veřejnoprávní odraz těchto smluv v ZCP je stanoven v § 4 odst. 3 

ZKPT, který vyjmenovává hlavní investiční služby. Podle písm. a tohoto ustanovení je 

doplňkovou investiční službou úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících 

služeb, které též zahrnují vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů, 

resp. vedení samostatné evidence, nebo evidence navazující na samostatnou evidenci. Pro výše 

vymezené operace budou příslušné také hlavní investiční služby, zejména přijímání a předávání 

pokynů týkajících se IN i provádění pokynů na účet zákazníka i investiční poradenství102.  

Na rozdíl od obstaravatelských operací v předcházející kapitole je znát mnohem větší soulad 

mezi soukromoprávní úpravou v ZCP a veřejnoprávní v ZKPT, rozdíl spočívá také v 

podrobnější úpravě smluvní typů depozitních operací. Protože se jedná o úplatné smlouvy, 

použijí se ustanovení části třetí ObchZ v otázkách, které nemají speciální úpravu v ZCP. Jedná 

se o samostatné smluvní typy, které jiný právní předpis buď nepojmenovává, nebo je sice 

pojmenovává, ale odlišnost práv a povinností smluvních stran je tak významná, že jen stěží lze 

použít tato ustanovení subsidiárně. Výše zmíněná okolnost je potvrzena i tím, že u těchto 

smluvních typů nejsou odkazy na podobné smluvní typy v obchodním zákoníku tak, jako tomu 

je u ostatních v ZCP pojmenovaných smlouvách.  

6.1 SMLOUVA O ÚSCHOVĚ CENNÝCH PAPÍRŮ 

Obsahem tohoto smluvního typu je závazek schovatele převzít listinný CP k uložení do 

samostatné úschovy nebo do hromadné úschovy a uschovatel se zavazuje zaplatit za to úplatu. 

Není-li ve smlouvě úplata určena, má schovatel nárok na obvyklou úplatu v době uzavření 

smlouvy.  Pokud však smluvní strany uzavřely smlouvu o úschově výslovně jako bezúplatnou, 

nebude se řídit ustanoveními § 34 n. ZCP, ale podle § 853 ObčZ bude nutno na tuto inominátní 

smlouvu použít ustanovení o smlouvě o úschově v § 747 n. ObčZ. § 34 odst. 12 ZCP stanoví, 

že předešlá ustanovení se přiměřeně použijí i pro úschovu zaknihovaných cenných papírů.  

Smlouva musí obsahovat označení subjektů – uschovatele a schovatele, kterým nejčastěji bude 

banka nebo obchodník s cennými papíry, ale ZCP nevylučuje i jiné „neprofesionální“ 

                                                 
102 Podle § 4 odst. 5 je investiční poradenství definováno jako poskytování individualizovaného poradenství, 

které směřuje k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním IN 
nebo nástroji k uplatnění práva na takové nakládání. 
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schovatele. Je tedy potřeba určit osoby, které budou oprávněny s uschovanými listinnými CP 

nakládat, jinak by šlo o neplatnou smlouvu. Pro tuto smlouvu zákon nepředepisuje písemnou 

formu.  

Zákon rozlišuje samostatnou a hromadnou úschovu. Prvně uvedená je realizována uložením 

listinného cenného papíru jednoho uschovatele odděleně od listinných CP ostatních 

uschovatelů, přičemž schovatel se zavazuje vrátit uschovateli tentýž listinný cenný papír. I když 

se bude jednat především o nezastupitelné CP, je nutné ve smlouvě přesně určit, zda se jedná o 

samostatnou úschovu, protože zákon nezakazuje uložit do samostatné úschovy i zastupitelné 

CP. Z tohoto důvodu je nutné přesně individualizovat i zastupitelný cenný papír. Hromadná 

úschova představuje společné uložení výhradně zastupitelného listinného CP se zastupitelnými 

listinnými CP jiných uschovatelů. Uschovatel nemá právo na vrácení téhož CP, který svěřil 

schovateli do úschovy. ZCP tímto vytváří zvláštní majetkové společenství vlastníků 

zastupitelných CP, které byly svěřeny do hromadné úschovy, kdy jsou všechny CP v této 

úschově „společným majetkem“ všech uschovatelů103, na toto společenství nelze aplikovat 

ustanovení § 136 a n. ObčZ o spoluvlastnictví. Uložené cenné papíry jsou uloženy odděleně, ne 

podle vlastníků, ale podle emitentů a podle ostatních znaků pro zastupitelný CP. Podíl 

uschovatele je dán poměrem součtu jmenovitých hodnot CP, které uložil do hromadné úschovy, 

k součtu všech uložených CP v této úschově. Nemají-li cenné papíry jmenovitou hodnotu, 

použije se ke stanovení podílu počet kusů uložených jedním uschovatelem k celkovému počtu 

uložených CP. Každý uschovatel je oprávněn uplatňovat svá práva vůči schovateli samostatně. 

Schovatel je povinen vést evidenci o uložených CP do jeho úschovy. Evidence obsahuje: 

• jméno nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo (místo 
podnikání) nebo bydliště uschovatele a emitenta 

• druh listinného CP a jeho jmenovitou hodnotu 

• číslo CP a místo uložení, pokud je cenný papír uložen do samostatné úschovy 

Dalšími povinnostmi schovatele je povinnost chrání listinný cenný papír před ztrátou, 

zničením, poškozením nebo znehodnocením. Nezávisle na typu úschovy, je schovatel 

odpovědný za náhradu škody. Schovatel je také povinen CP převzít a uložit, pokud se CP 

nenachází u schovatele v době uzavření této smlouvy, kdy je smlouva uzavíraná jako 

konsensuální na rozdíl od reálné při obvyklejším převzetím CP současně s uzavřením smlouvy.  

Uschovatel je podle § 34 odst. 7 ZCP oprávněn kdykoliv požadovat odevzdání jeho cenného 

                                                 
103  Před novelizací nebylo jasné, kdo je vlastníkem uložených cenných papírů. Pokud by jím byl schovatel, 

příslušela by všem uschovatelům pouze pohledávka na jejich vydání. Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů 
a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000,  s. 424. 



62 

papíru a později znovu předání schovateli, pokud smlouva nezanikla. 

Nevyplývá-li ze smlouvy, že byla uzavřena na dobu určitou (negativní vymezení), může ji 

kterákoli smluvní strana vypovědět s výpovědní dobou podle smlouvy, jinak schovatel ke konci 

následujícího kalendářního měsíce a uschovatel s okamžitou účinností. Smlouva se považuje za 

zaniklou, pokud uschovatel vyzvedl z úschovy všechny listinné cenné papíry, jestliže 

nevyplývá ze smlouvy o úschově nebo z projevu vůle uschovatele v souvislosti s vyzvednutím 

něco jiného. Smlouva také zaniká, jestliže byla uzavřena na dobu určitou a tato sjednaná doba 

uplynula.  

Jak bylo uvedeno, jedná se o úplatnou smlouvu, kdy ZCP vychází z toho, že tato úplata je 

paušalizovanou náhradou nákladů schovatele včetně jeho odměny. Je ovšem možné, aby si 

schovatel s uschovatelem sjednal i právo na náhradu vynaložených nákladů.104 Pokud se 

uschovatel dostane do prodlení s placením úplaty105, má schovatel právo na úroky z prodlení, 

případně na odstoupení od smlouvy. Vedle této obecné úpravy pro závazky ZCP zřizuje 

zákonné zástavní právo k cenným papírům v úschově u schovatele, které slouží k zajištění jeho 

práv z konkrétní smlouvy. Institut druhotné úschovy zákon popisuje jako situaci, kdy schovatel 

i bez souhlasu uschovatele předá u něj uložený listinný CP do úschovy jinému schovateli, aniž 

by se to dotklo původního závazku.  

6.2 SMLOUVA O SPRÁVĚ CENNÝCH PAPÍRŮ 

Účastníkem smlouvy o správě cenných papírů je jejich vlastník a správce, který se podle § 36 

ZCP ve smlouvě zavazuje, že bude činit po dobu trvání smlouvy veškeré právní úkony, které 

jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s určitým cenným papírem. Vlastník cenného 

papíru se zavazuje zaplatit za to úplatu, není-li úplata sjednána ve smlouvě, má správce právo 

na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy. Jestliže smlouva nestanoví něco jiného, má se za 

to, že úplata představuje paušalizovanou náhradu nákladů a odměnu pro správce. Pokud je ve 

smlouvě výslovně uvedená bezúplatnost, jedná se o inominátní smlouvu blížící se smlouvě 

příkazní podle ObčZ. 

Ze zákonného vymezení vyplývá několik závěrů. Za prvé je nutné individualizovat cenný papír, 

protože tento smluvní typ se týká určitého cenného papíru. Smlouva o správě se může týkat jak 

listinné tak i zaknihované podoby. Rozsah práv a povinností bude dán povahou spravovaného 

                                                 
104  Ibid, s. 425. 
105 Úplata může být sjednána jako jednorázová částka nebo může být rozdělena do jednotlivých peněžních 

plnění zejména při dlouhodobé úschovy. 
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cenného papíru. V žádném případě není obsahem této smlouvy výkon dispozičních práv. Pro 

výkon těchto dispozic musí smluvní strany uzavřít jinou smlouvu (např. smlouvu o obstarání 

koupě nebo prodeje CP).  

Rozdíl mezi smlouvou o úschově a smlouvou o správě spočívá v účelu, za kterým jsou 

uzavírány, protože účelem smlouvy o správě není bezpečné uschování CP, ale výkon a 

zachování práv. Rozdílné je i to, že správce nemusí mít spravovaný CP u sebe, což vyplývá z 

povahy § 36 odst. 4 ZCP, který stanoví, že vyžaduje-li to povaha úkonu, který má správce 

uskutečnit, je vlastník povinen předat správci listinný cenný papír nebo potřebnou písemnou 

plnou moc (a to včas po vyzvání správcem). Pokud se jedná o zaknihovaný CP, je vlastník 

povinen po vyzvání správce včas učinit opatření, aby byl správce oprávněn v potřebném 

rozsahu dávat příkazy k nakládání vzhledem k evidenci CP. Nejčastěji se bude jednat o zápis 

správce na svém účtu vlastníka.  

Není-li obsahem smlouvy o správě výkon dispozičních práv s cennými papíry, je otázkou, která 

práva lze na základě tohoto smluvního typu jménem vlastníka a na jeho účet vykonávat106. 

Správce je povinen učinit veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv, zejména 

požadovat splnění závazků spojených s CP, jakož i vykonávat výměnná anebo předkupní práva, 

pokud smlouva nestanoví jinak. Správce se musí řídit pokyny vlastníka, který mu je dává v 

písemné formě, jestliže smlouva neobsahuje odchylnou úpravu. Správce je zároveň povinen 

včas upozornit vlastníka na nesprávné pokyny. Porušení této povinnosti zakládá právo na 

náhradu škody. Ve vazbě na odkaz (přiměřeně) na mandátní smlouvu podle ObchZ ohledně 

práv a povinností musí správce postupovat s odbornou péčí, což znamená, že musí zjistit od 

vlastníka všechny potřebné informace nutné k výkonu a zachování práv. Zjistí-li správce 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit rozhodování vlastníka o pokynech, musí je oznámit 

vlastníkovi. Plná moc, na jejíž základě bude správce jednat jménem vlastníka a na jeho účet 

bude většinou součástí smlouvy o správě CP, ale není vyloučeno, že vlastník ji udělí po 

uzavření smlouvy. Úkonem nutným k výkonu a zachování práv podle definice této smlouvy je 

např. myšleno107: 

• účast na řízení akciové společnosti, kdy je správce vždy povinen držet se při hlasování 
pokynů, jež mu dal vlastník. V tomto případě se jedná o výjimku z pravidla, že se 
správce může odchýlit od pokynů vlastníka, pokud je to v jeho zájmu a správce si 

                                                 
106 Obecné pravidlo pro výkon práv z této smlouvy je, že správce jedná jménem vlastníka a na jeho účet, proto 

se v ZCP neupravené povinnosti i neupravená práva budou přiměřeně řídit ustanoveními o smlouvě 
mandátní v ObchZ dle § 36 odst. 8 ZCP. Pokud si smluvní strany sjednají, že správce bude jednat svým 
jménem a na účet vlastníka, bude se vztah přiměřeně řídit ustanoveními o komisionářské smlouvě.  

107 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 427. 
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nemohl včas vyžádat jeho souhlas, což vyplývá z odkazů na mandátní a 
komisionářskou smlouvu v ObchZ.  

• Inkaso výnosů z cenných papírů (dividenda) nebo  

• předložení směnky k přijetí a placení. 

• Úkonem pro zachování práva je např. protestace směnky a šeku, vymáhání práv 
spojených s CP u dlužníka nebo před soudem.  

Pro úkony, k nimž je nutné, aby měl správce cenný papír u sebe, je vlastník povinen tento 

správci předat. Správce musí převzatý cenný papír bez zbytečného odkladu po uskutečnění 

úkonu odevzdat zpět vlastníkovi. Po dobu, kdy má vlastník listinný cenný papír u sebe, 

odpovídá za škodu jako schovatel u samostatné úschovy. Na výpověď smlouvy o správě se 

použijí obdobná ustanovení jako u smlouvy o úschově. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je 

vlastník oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, správce až ke konci následujícího 

kalendářního měsíce. 

6.3 SMLOUVA O ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ  

Tento smluvní typ je upraven v § 37 ZCP a s jistými modifikacemi kombinuje smlouvu o 

úschově cenného papíru a smlouvu o správě cenného papíru, které se na něj přiměřeně použijí. 

Definice spočívá v tom, že opatrovatel se zavazuje převzít listinný cenný papír, aby jej 

uschoval a spravoval a uložitel se zavazuje za to zaplatit úplatu, pro kterou platí obdobná 

pravidla jako u předchozích smluvních typů. Opatrovatel má povinnost podat uložiteli každý 

rok zprávu o uložených listinných cenných papírech. Zpráva musí především obsahovat 

informace o úkonech směřujících k výkonu nebo zachování práv vyplývajících  z cenného 

papíru a o výsledcích těchto úkonů108. Předmětem této smlouvy může být jen cenný papír 

individuálně určený. 

Odlišná je úprava druhotné úschovy a druhotné úschovy a správy, pro které ZCP stanoví, že s 

ní musí uložitel souhlasit. Osoba, která má daný cenný papír v druhotné úschově a správě, 

nemůže být zmocněna k výkonu hlasovacího práva spojeného s tímto CP. Další zvláštností je 

případ, kdy je cenný papír odevzdán uložiteli na jeho žádost. Po tuto dobu není opatrovatel, kdy 

se u něho listinný cenný papír nenachází, povinen cenný papír spravovat, tudíž neodpovídá za 

škodu vztahující se právě k této době. Uložitel může jednostranně omezit závazek opatrovatele, 

který vyplývá ze smlouvy o úschově nebo o správě, přičemž se přiměřeně sníží úplata. 

Omezení spočívá v tom, že opatrovatel má povinnosti buď schovatele nebo správce, toto 

omezení je možné odvolat stejným způsobem, jakým vzniklo.  
                                                 
108 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 709. 
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6.4 SMLOUVA  O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

S účinností novely ZCP od 1.1.2001 se dostalo ustanovení § 37a, jež zakládá nový smluvní typ 

smlouvy o obhospodařování CP mezi depozitních operace, který je spíše důsledkem snahy 

zákonodárce kazuisticky regulovat všechny obchody109, jež se uskutečňují v tak široké oblasti, 

jakou bezesporu cenné papíry jsou. Proto je na místě konstatovat, že smlouva o 

obhospodařování CP je smlouvou smíšenou, jež obsahuje jen několik odlišných ustanovení od 

předchozího výkladu. Subjekty jsou obhospodařovatel a jeho zákazník, kterému se prvně 

zmíněný zavazuje obhospodařovat jeho majetek spočívající v cenných papírech nebo v 

penězích určených ke koupi cenných papírů na základě volné úvahy v rámci smluvního 

ujednání. Zákazník se zavazuje zaplatit za to úplatu. Smlouva musí mít písemnou formu a 

pokud se jedná o investiční instrumenty podle ZKPT, může být obhospodařovatel pouze 

obchodník s cennými papíry, nevyplývá-li z jeho povolení něco jiného. Závazek 

obhospodařovatele může spočívat v obstarání koupě, prodeje, jakož i prvotním nabytí cenných 

papírů, a nestanoví-li smlouva jinak, též ve správě a úschově cenného papíru. Cílem této 

smlouvy je zabezpečení dlouhodobé odborné péče o majetek zákazníka. Jak bylo řečeno, 

úprava zapomíná na obecnou možnost stanovit práva a povinnosti smluvních stran v 

inominátních smlouvách, které by kombinovaly pojmenované v ZCP s odkazy na ObchZ. V 

zásadě se jedná o přebytečné ustanovení, které stejně obsahuje odkazy na úpravu 

komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje CP, mandátní smlouvu a přiměřeně i 

smlouvu o úschově a správě CP.  

 

                                                 
109 Ibid, s. 710. 
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7. ZAJIŠŤOVACÍ OPERACE 
Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, přičemž určitá majetková hodnota 

vyplývá již z názvu cenných papírů, proto můžou sloužit a slouží k zajištění závazků, tedy 

pohledávek věřitelů za dlužníky. Mezi zajišťovací operace lze zařadit především zástavní právo 

k cenným papírům, zajišťovací převody CP i zadržovací právo. Zvláštní ale v praxi dost 

využívanou možností jsou i REPO operace. Výše zmíněné operace budou rozebrány v dalších 

podkapitolách a budou doplněny o úpravu finančního zajištění podle § 323a ObchZ. Existuje 

celá řada dalších možností, jak pomocí cenných papírů zajistit závazek, které by si zasloužily 

také pozornost, ale pro nedostatek prostoru nemá smysl je rozebírat, protože by ani zkratkovité 

pojednání neposloužilo k jejich pochopení. Příkladem této kategorie může být zajišťovací 

funkce směnky. 

7.1 ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

Zařazení smlouvy o zastavení cenných papírů do ZCP se odstranila pochybnost, zda je možné 

cenné papíry zastavit, což odpovídá i § 1 odst. 2 ZCP, který stanoví, že na CP se vztahují 

ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li ZCP nebo jiný právní předpis něco jiného110. V 

případě zastavení cenného papíru je jeho povaha jako věci movité ještě zdůrazněna tím, že § 39 

odst. 1 ZCP111 přímo odkazuje na ustanovení občanského zákoníku, pokud sám neurčí jiný 

režim pro zastavené cenné papíry. Zástavní právo není v žádném českém právním předpisu 

přesně definováno, používá se pouze vymezení jeho účelu, které je uvedeno v § 152 ObčZ.  

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude 

včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. § 

153 ObčZ pak explicitně jmenuje cenný papír jako instrument, který je schopen být zástavou. 

Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství a přírůstky zástavy. Totožná úprava zástavního 

práva k přírůstku je obsažena v § 43 odst. 3 ZCP, kde je řečeno, že po dobu trvání zástavního 

práva k cennému papíru se zástavní právo vztahuje i na výnosy ze zastaveného CP. Pokud má 

být zastavený cenný papír emitentem vyměněn za jiný cenný papír, vzniká zástavní právo ve 

stejném rozsahu na CP, za který byl CP vyměněn112. Peněžitá i nepeněžitá (pokud ji lze vyjádřit 

penězi) pohledávka a její příslušenství může být zajištěna zástavním právem na několika 

                                                 
110 Ibid, s. 687. 
111Zvláštní úprava pro zastavení směnky je čl. I § 19 ZSŠ, které se na směnce značí zástavním rubopisem 

„hodnota k zajištěn“ nebo „hodnota v zástavě“, kdy může majitel vykonat všechna práva ze směnky, jeho 
indosament má však jen účinek zmocňovacího indosamentu.  

112 V tomto speciálním případě (§ 43 odst. 4 ZCP) je emitent povinen podepsat zástavní rubopis za vlastníka, 
pokud se jedná o CP na řad.  
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cenných papírech, které ObčZ nazývá vespolným zástavním právem.  

Zástavní právo je teorií i svým zařazením v systematice ObčZ absolutním (věcným) právem, 

které působí erga omnes, pokud je zástavou hmotná věc. Protože ObčZ připouští zastavit i 

pohledávku a jiné majetkové hodnoty, nelze už jen z názvu věcného práva mít za to, že zástavní 

právo je v každém případě věcným právem. Někdy se uvádí, že se jedná o věcné právo sui 

generis, nebo dokonce, že má spíše obligační povahu. Výhodou zástavního práva je, že zástavní 

věřitel má přednost před ostatními věřiteli, při zpeněžení zástavy je jeho pohledávka 

uspokojena nejdříve. S tím souvisí i další vlastnost zástavního práva, a to že je založeno na 

zásadě akcesority. Tento princip vyjadřuje logickou úvahu, že vznik i trvání zástavního práva je 

nerozlučně spojen se zajišťovanou pohledávkou. Nelze samostatně nakládat s pohledávkou 

nebo zástavou, jež pohledávku zajišťuje, ale změna vlastníka zastavené věci nemá vliv na 

trvání zástavního práva. Funkcí zástavního práva je na jedné straně zajištění pohledávky, na 

druhé potom i funkce uhrazovací pro případ, kdy věřiteli není plněno řádně. 

Zástavní právo vzniká na základě smlouvy (smlouvy o zastavení cenných papírů podle § 39 

odst. 1 ZCP),  zákona113 (CP v úschově) nebo na základě rozhodnutí soudu nebo správního 

orgánu114, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. § 156 ObčZ stanoví, že zástavní 

smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky115, kterou zástava zajišťuje, a že musí 

mít písemnou formu. Nedodržení zákonem stanovené formy má za následek absolutní 

neplatnost zástavní smlouvy podle § 40 odst. 1 ObčZ. Dále může zástavní právo vzniknout 

zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR, ovšem cenný papír musí 

splňovat podmínky k tomuto zápisu. To platí pro cenný papír, který je součástí věci hromadné 

nebo o soubor věcí, resp. by to muselo být výslovně ujednáno v zástavní smlouvě. 

Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými subjekty a mezi právními vztahy, do kterých společně 

vstupují. Smluvními stranami smlouvy o zastavení cenného papíru jsou zástavní věřitel, 

kterému by podle smlouvy mělo svědčit zástavní právo, a osoba, která zástavní právo zřizuje. 

Od účastníků smlouvy o zastavení CP je třeba odlišovat subjekty právního vztahu, jehož 

                                                 
113 § 34, 37 a 37a ZCP jsou příkladem zákonného zástavního práva. 
114 Podle § 72 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kdy finanční úřad může rozhodnutím zřídit 

zástavním právo i k cenným papírů k zajištění pohledávek daňového charakteru 
115 Specifikovat pohledávku je nutné kvůli zamezení pochybností v určitosti projevu, že je zástavní právo 

akcesoricky spojeno s pohledávkou. Aby nedošlo k záměně (pohledávky), je třeba určit subjekty zvláště pro 
případ, když dlužník není zároveň zástavce, právní důvod vzniku pohledávky a výši pohledávky v době 
uzavření zástavní smlouvy. Specifikace CP záleží na jeho druhu i formě (i podobě), pro vznik v některých 
případech bude stačit uvedení druhu a čísla, údaje o emitentovi. V jiných případech bude zástavce povinen 
uvést a zejména učinit další úkony.   
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obsahem je zástavní právo116, protože účastníci smlouvy vstupují do klasického smluvního 

obligačního vztahu, zatímco druhé dělení se odvolává na zástavní právo jako věcné absolutní 

právo nebo jako právo, které se mu blíží. Po vzniku zástavního práva je zástavním věřitelem 

osoba, které svědčí zástavní právo a která je zároveň věřitelem zajištěné pohledávky. Zástavce 

je vlastník zastaveného cenného papíru. Zástavce může a nemusí být zástavním dlužníkem 

zástavního věřitele, jehož pohledávku zástavní právo zajišťuje. Poddlužníkem je subjekt, který 

je zavázaným ze samotného zastaveného cenného papíru. 

Obecným pravidlem vzniku smluvního zástavního práva k listinnému cennému papíru je jeho 

odevzdání zástavnímu věřiteli, pokud ZCP nestanoví jinak. Tímto případem je vznik smluvního 

zástavního práva k listinným cenným papírů, které se převádí rubopisem, obecně CP na řad, u 

nichž je nutné, aby vlastník musí na tomto cenném papíru učinit písemné prohlášení (zástavní 

rubopis), které musí obsahovat doložku „k zastavení“ nebo slova stejného významu a označení 

osoby zástavního věřitele.  

Smluvní zástavní právo u listinné podoby může též podle § 41 odst. 1 ZCP vzniknout i 

předáním třetí osobě do úschovy nebo do úschovy a správy, pokud je zároveň této osobě předán 

prvopis nebo úředně ověřené kopie zástavní listiny. Podobným případem je vznik zástavního 

práva k listinnému CP, který již byl předán do úschovy nebo do úschovy a správy, zástavní 

právo vzniká jeho oznámením schovateli nebo opatrovateli, který může učinit zástavní věřitel, 

dlužník nebo zástavce. Pro způsoby vzniku popsané v tomto odstavci platí, že musí být 

dodrženy ustanovení o zástavním rubopisu a že schovatel nebo opatrovatel musí vést evidenci, 

z níž je patrné, který subjekt je zástavním věřitelem. 

§ 39 odst. 2 ZCP stanoví, že zástavní právo nemůže být zřízeno k cennému papíru, který je už 

zastaven, ZCP tedy zakazuje násobné zástavní právo, což se nevztahuje na zákonné zástavní 

právo schovatele k zajištění svých práv ze smlouvy o úschově. Extenzivním výkladem je 

nejspíš třeba tuto výjimku vztáhnout i na zajištění práva opatrovatele ze smlouvy o uložení a i 

na práva obhospodařovatele ze smlouvy o obhospodařování117. Po dobu, kdy je zastavený 

listinný cenný papír v úschově podle smlouvy o úschově, nemůže být vydán uschovateli bez 

souhlasu zástavního věřitele. Stejné pravidlo platí pro uložený cenný papír podle smlouvy o 

uložení.   

                                                 
116 Dědič J. a kol.: právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 436 
117 V ustanoveních o smlouvě o uložení a obhospodařování CP je sice pro vznik zákonného zástavního práva 

odkaz na úpravu smlouvy o úschově, ale § 39 odst. 2 pro tyto případy nestanoví výjimku ze zákazu zastavit 
již zastavený CP. Naopak uvádí již derogované ustanovení § 56 odst. 8, což je dalším příkladem špatné 
legislativní techniky zákonodárce. 
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7.2 VZNIK ZÁSTAVNÍHO  PRÁVA K ZAKNIHOVANÉMU CP  

Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká jeho zápisem na účet 

vlastníka v evidenci investičních nástrojů, přičemž příkaz k tomuto zápisu může dát zástavní 

věřitel, dlužník nebo zástavce a je nutné přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní 

smlouvy. Centrální depozitář přidělí na základě příkazu účastníka centrálního depozitáře  

registrační číslo zástavy pro všechna zástavní práva zapisovaná v evidenci centrálního 

depozitáře a navazujících evidencí118. Znění § 42 odst. 1 ZCP119 pro vznik zástavního práva k 

zaknihovanému cenného papíru bylo důsledkem změny v evidenci investičních nástrojů. Před 

zahájením činnosti centrálního depozitáře bylo nutné řešit otázku právní regulace evidence 

zastavených CP. Protože přechodná ustanovení v § 202 ZKPT se tímto problémem nezabývají, 

bylo nutné přistoupit k extenzivnímu výkladu těchto přechodných ustanovení a použít pro 

vznik zástavního práva staré znění § 42 ZCP. Není jisté, zda se zástavní právo má zapisovat 

pouze na účet vlastníka nebo také na účtu zákazníků. Pro „dvojitý“ zápis se vyslovuje § 110 

odst. 4 ZKPT, který stanoví, že majitel účtu zákazníků nesmí bez souhlasu zástavního věřitele 

převést zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka. Provozní řád 

centrálního depozitáře se též přiklání i k zápisu na účtu zákazníků, zápis na účtu vlastníka v 

centrální i samostatné evidenci je považován jako konstitutivní. Čl. 34 provozního řádu totiž 

stanoví, že smluvní i zákonné zástavní právo k cenným papírům vedená na majetkových účtech 

v navazující evidence se zapisují na účet vlastníka přímo v dané navazující evidence 

bezprostředně poté, kdy byl zápis učiněn na majetkovém účtu zákazníků v centrálním 

depozitáři. I přes toto řešení zůstává problém nezdařilého § 110 odst. 4 ZKPT, protože cenné 

papíry evidované na účtu zákazníků vedené centrálním depozitářem představují předmět 

právních vztahů mezi majitelem účtu vlastníka a účtu zákazníků, které zakládá smlouva o 

úschově, a tedy přímo nezakládá majiteli účtu zákazníků žádné dispoziční právo s cennými 

papíry.   

Příkaz k zápisu zástavního práva musí podle § 42 odst. 3 ZCP obsahovat120: 

• obchodní firmu (název) a sídlo, resp. jméno a bydliště zástavce a jeho identifikační 
nebo rodné číslo 

• ISIN (případně jiný údaj, který identifikuje CP) a počet kusů tohoto cenného papíru 

                                                 
118 Čl. 34 bod č. 5 Provozního řádu, v ostatních případech dává příkaz státní orgán.  
119 Původně § 42 odst. 1 ZCP stanovil, že zástavní právo k zaknihovanému CP vzniká registrací v evidenci 

SCP (resp. ČNB nebo právnické osoby pověřené vedením podle § 70a ZCP). 
120 Provozní řád dále v čl. 35 č. 4 stanoví, že příkaz musí obsahovat i číslo majetkového účtu, na kterém mají 

být CP zastaveny, typ účtu (účet vlastníka, kterým je sám účastník, účet vlastníka , kterým je klient 
účastníka, účet zákazníků), datum vzniku  a předpokládané datum zániku zástavního práva. 
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• obchodní firmu (název) a sídlo, resp. jméno a bydliště zástavního věřitele 

• výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, 
jestliže je známa, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, 
maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání 
zástavního práva 

7.3 POVINNOSTI A PRÁVA ZÁSTAVCE A ZÁSTAVNÍHO VĚŘITELE  

Zástavce má především povinnost strpět, aby zástavní věřitel uspokojil svou pohledávku 

zpeněžením zástavy, pokud zajištěná pohledávka a její příslušenství nebudou řádně a včas 

splněny. Vznikne-li ze zastaveného cenného papíru právo na plnění, je emitent tohoto cenného 

papíru povinen plnit zástavnímu věřiteli, který obdržené plnění započte proti zajištěné 

pohledávce. Daný postup je zástavce povinen strpět, pokud smlouva o zastavení CP nestanoví 

jinak. Dispoziční právo zástavce k cennému papíru ale omezené není, není-li smluven opak ve 

smlouvě o zastavení. Tento závěr je odrazem § 43 odst. 1 ZCP, který říká, že zástavní právo 

působí i vůči nabyvateli, pokud je se zastaveným cenným papírem nakládáno. Po dobu trvání 

zástavního práva, nemá zástavce právo, aby mu byl listinný cenný papír vydán, jestliže byl 

předán zástavnímu věřiteli nebo pokud byl uložen do úschovy. Zástavní dlužník je povinen 

podle obecných ustanovení o zástavním právu v ObčZ zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje 

na újmu zástavního věřitele. 

Zástavní věřitel je povinen cenný papír pečlivě opatrovat a chránit ho před poškozením, ztrátou 

a zničením, pokud mu byl zastavený cenný papír předán. Nemá ovšem právo s CP disponovat 

až na výjimku možnosti uložení daného CP do úschovy121. Podle § 162 odst. ObčZ má zástavní 

věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při opatrování CP proti zástavnímu 

dlužníkovi. Pokud ztratí zástava na ceně, zajištění pohledávky se stane nedostatečné, může 

zástavní věřitel po zástavním dlužníkovi požadovat přiměřené doplnění zástavy. Neučiní-li tak 

zástavní dlužník, stane se nezajištěná část pohledávky splatnou. Podmínkou pro doplnění 

zástavy není jen porušení povinnosti zástavce zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje, ale 

jakýkoliv důvod snížení hodnoty (např. i ceny na trhu) cenného papíru. Zástavní věřitel až na 

výjimky ze zákona, z jiného právního předpisu nebo ze smlouvy není oprávněn vykonávat 

práva spojená se zastaveným cenným papírem.  

7.4 USPOKOJENÍ POHLEDÁVKY  ZÁSTAVNÍHO VĚŘITELE    

Jestliže není zajištěná pohledávka řádně a včas splněna, má podle § 44 ZCP zástavní věřitel 

právo prodat zastavený cenný papír prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Důvodem 
                                                 
121 Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000, s. 442 i v tomto 

případě odpovídá zástavci jako by CP opatroval sám. 
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svěření prodeje  třetí osobě, kterou je obchodník s CP  je ochrana zástavce před nevýhodným 

prodejem realizovaným zástavním věřitelem a zároveň lepší technické a kvalifikační 

předpoklady, které obchodník s CP ve srovnání se zástavním věřitelem bezesporu má. Z výše 

uvedeného lze dovodit, že obchodník s CP, který je zástavním věřitelem, není oprávněn sám 

zastavený cenný papír prodat122. Ve smlouvě o zastavení cenného papíru nelze sjednat, že 

zástavní věřitel může sám cenný papír prodat, nebo že ho nabyde propadnutím, což plyne z 

obecné úpravy v § 169 písm. d, a, e, podle kterých by smlouva v těchto částech byla neplatná. 

O zamýšleném prodeji je zástavní věřitel povinen zástavce předem informovat, jinak by 

odpovídal zástavci za škodu. 

Obchodník s CP  dle § 44 odst. 1 ZCP prodává zastavený cenný papír svým jménem a na účet 

zástavce na regulovaném trhu, jedná-li se o kótovaný cenný papír, nebo zástavní věřitel ve 

veřejné dražbě, jedná-li se o cenný papír nekótovaný. Na první pohled se jeví § 44 odst.2 v 

rozporu s § 44 odst.1, když říká, že zástavní věřitel prodá nekótovaný CP ve veřejné dražbě 

jako její navrhovatel. Je nutné ale obě ustanovení spojit, protože i prodej ve veřejné dražbě 

musí být prostřednictvím obchodníka s CP. Výnos z prodeje oběma způsoby se sníží o náklady 

spojené s prodejem a o obvyklou odměnu obchodníka, zbytek se vydá zástavnímu věřiteli. 

Jestliže je předmětem prodeje cenný papír opatřený zástavním indosamentem, vyznačí za jeho 

vlastníka obchodník s CP rubopis znějící na kupujícího potom, co zástavní věřitel škrtl zástavní 

indosament. 

Veřejná dražba cenných papírů je upravena v § 33 n. ZKPT123, který je ve vztahu speciality k 

zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jehož ustanovení se použijí přiměřeně. Organizovat 

veřejnou dražbu cenných papírů může jen obchodník s cennými papíry s povolením k 

investiční službě poskytování pokynů týkajících se IN na účet zákazníka dle § 4 odst. 2 písm. b 

ZKPT. Pravidla dražby v rámci zákonných požadavků jsou dále upravena dražebním řádem, 

který podléhá schvalování ČNB, a pro konkrétní cenný papír dražební vyhláškou. Zástavní 

věřitel se nachází z hlediska zákona o veřejných dražbách v postavení dražebního věřitele. 

Protože se v případě zástavního práva k cenným papírům jedná o nedobrovolnou dražbu124, 

bude nutné zpracovat znalecký posudek. Nepřesahuje-li nejnižší podání částku 100 000 Kč, je 

možné zpracování znaleckého posudku nahradit zápisem o odhadu ceny cenného papíru. 

                                                 
122 Ibid, s. 443. 
123  Do roku 2001 v § 44b ZCP. 
124 Dalším důvodem nedobrovolné dražby CP je to ,že jeho vlastník je v prodlení s jeho převzetím, 

předložením nebo odevzdáním, přestože byl upozorněn na jeho možný prodej. Např. při přeměně podoby 
cenného papíru.  
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Dražebník zveřejní znalecký posudek nebo zápis o odhadu ceny nejméně na jeden rok 

prostřednictvím internetu. Protože veřejná dražba splňuje podmínky veřejné nabídky 

investičních cenných papírů podle § 34 ZKPT, musí být zveřejněn prospekt investičního 

cenného papíru, aby širší investorská společnost získala nutné informace k posouzení, zda 

investiční cenný papír bude chtít vydražit. 

Vlastnictví k vydraženým listinným cenným papírům přechází v okamžiku příklepu licitátora, 

který tak akceptuje nejvyšší nabídku v přihazovacím prodeji. Dražbu lze posuzovat jako 

zvláštní případ nacházení konsenzu o smluvních podmínkách125 a z tohoto důvodu je příklep 

jednostranným právním úkonem, přičemž ho ale nelze považovat za titul ke změně vlastníka 

cenného papíru, tím je podle uvedeného názoru smlouva sui generis. Vydražitel je povinen 

obecně do 10 dnů (nad 5 milionu Kč je stanovena lhůta třiceti dnů) od konání dražby uhradit 

cenu dosaženou vydražení, čímž se stane vlastníkem cenného papíru k okamžiku příklepu. 

Dražebník má po vydražení povinnost cenný papír vydražiteli (novému vlastníkovi) bez 

zbytečného odkladu předat, což nový vlastník písemně potvrdí. Vydražení zaknihovaného 

cenného papíru přechází vlastnické právo též k okamžiku příklepu, ale je nutném, aby osoba 

vedoucí evidenci tohoto cenného papíru tento přechod zaregistrovala na základě potvrzení o 

nabytí CP, a to na příkaz dražitele nebo vydražitele.  

7.4.1 ZÁNIK ZÁSTAVNÍHO PRÁVA  

Zástavní právo k cennému papíru souvisí především se zánikem pohledávky, jež je jím 

zajištěna. § 40 odst. 2 ZCP stanoví, že zástavní věřitel má povinnost vyznačit na cenném papíru 

zánik zástavního práva škrtnutím zástavního rubopisu, pokud se jednalo o cenný papír na řad. 

K dalším důvodům zániku zástavního práva je třeba řadit: 

• zánik zastaveného cenného papíru podle § 170 odst. 1 písm. b ObčZ 

• složení zástavnímu věřiteli ceny zastaveného cenného papíru zástavcem (písm. e) 

• zástavní věřitel se zástavního práva vzdá (písm. c) 

• písemnou dohodou mezi zástavním věřitelem a zástavcem (písm. f) 

• uplyne doba, na niž bylo trvání zástavního práva zřízeno (písm. d) 

• osoba zástavního věřitele a zástavce splyne  

7.5 ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD CENNÉHO PAPÍRU    

 Smlouvou o zajišťovacím převodu cenného papíru lze zajistit splnění závazku, který vznikl z 

                                                 
125 Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 

2005, s. 685. 
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jiné smlouvy. Nejčastěji se bude jednat o zajištění závazku z půjčky nebo úvěru. I když není 

tento smluvní typ v ZCP výslovně upraven, lze použít úpravu obsaženou v § 553 ObčZ, která 

má povahu lex generalis k ZCP. Smlouva musí být uzavřena písemně. Obsahem tohoto 

zajišťovacího instrumentu je to, že dlužník převede na dobu do splnění svého závazku do 

majetku věřitele právo, věřitel se zároveň zavazuje, že po splnění původního závazku převede 

právo zpět na dlužníka. Také je možné upravit zpětný převod rozvazovací podmínkou. Jedná se 

o tzv. fiduciární převod práva, přičemž zákon smluvní strany neomezuje, co se týká povahy 

práva. Proto je možné tímto způsobem převést i vlastnické právo, tedy i vlastnictví k cennému 

papíru. Protože se věřitel stává vlastníkem cenného papíru, je nutné se přiměřeně řídit úpravou 

o převodu cenných papírů. Na splnění závazku převést cenné papíry zpět na dlužníka se 

přiměřeně použijí ustanovení smlouvy o půjčce CP. 

7.6 REPO OPERACE 

 Právní povaha repo operace je nejčastěji založena právě na instrumentu zajišťovacího 

převodu cenného papíru126 ve spojení se smlouvou o úvěru dle § 497 a n. ObchZ. Repo operace 

jsou dnes nejpoužívanějším nástrojem, který ČNB používá na finančním trhu k odčerpání 

přebytečné likvidity. Povaha spočívá ve vypsání tendrů, pro něž je stanovena maximální 

úroková sazba (tzv. reposazba) a které většinou představují úvěrové transakce s využitím 

cenných papírů. ČNB obvykle s bankami uzavírá úvěrovou smlouvu na 14 dní. Pohledávka 

bank za ČNB je zajištěna cennými papíry (většinou státními dluhopisy), které jsou po uplynutí 

sjednané doby převedeny zpět do vlastnictví ČNB (reverzní operace), přičemž banky obdrží 

jistinu a smluvený úrok. Úroková sazba se určuje v tendrech při vypsání repo operací, kdy 

banky nabízejí úrokové sazby nižší než vyhlášená reposazba a ČNB přijme nabídku s nejnižší 

navrhovanou úrokovou sazbou pro daný úvěr.  

 Je možné uvažovat i o jiných podmínkách repo operací, které by byly založeny na výše 

uvedeném principu. Příkladem může být to, že si smluvní strany určité datum zpětného 

převodu cenného papíru neurčí, ale stanoví tuto povinnost věřitele až k okamžiku, kdy ho 

dlužník o to požádá proti zaplacení sjednané částky. Z uvedeného lze vyvodit, že se nemusí 

jednat jen o úvěr, ale také o půjčku. Repo operace nemusí používat jen ČNB, ale v zásadě lze 

                                                 
126 I etymologie názvu repo operací (repurchase – zpětný nákup) ukazuje, že repo operace se v podstatě neliší 

od zajišťovacího převodu práva. Někdy se uvádí, že repo operace může právně také představovat dvojici 
opačných prodejů na základě kupní smlouvy (tzv. Sell-and-buy-back)in Bakeš M. a kol.: Finanční právo. 
Praha: C.H. BECK, 2006, s. 507, který  z právního hlediska představuje v zásadě stejnou operaci jako v 
případě zajišťovacího převodu, neboť rozdílem je pouze to, že dochází k úplatným převodům cenných 
papírů. Ekonomicky se repo operace definuje jako úvěr zajištěný kolaterálem (CP), kdy v prvním kroku je 
CP prodán a poskytnut úvěr a zároveň je sjednán termínový nákup (nebo) převod těchto CP zpět. 
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jimi zajišťovat i jiné obchody na finančním trhu. Repo operace (obchod) je definován v české 

právu v § 323a odst. 2 písm. e ObchZ jako prodej finančních nástrojů se současně sjednanou 

zpětnou koupí a koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným převodem. 

7.7 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění vnesla 

do českého právního řádu kvůli povinnosti ji implementovat velmi významnou změnu pro 

zajišťovací operace. Směrnice reaguje na požadavek vytvoření jednotného finančního trhu díky 

vzrůstajícímu objemu obchodu mezi členskými státy a přináší věřitelům podstatné zvýšení 

právní jistoty. Zákonodárce ji implementoval do § 323a n. ObchZ, v němž definoval pojmy, se 

kterými je finanční zajištění spojeno. Finančním zajištěním se rozumí zástavní právo k 

finančnímu kolaterálu za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru127 a také převod 

finančního kolaterálu, který byl smluvními stranami sjednaný za účelem zajištění nebo jiného 

krytí pohledávky včetně repo obchodů (věcná působnost). Pokud to povaha kolaterálu 

připouští, dochází k převodu vlastnického práva k němu na příjemce finančního zajištění.  

Vzrůstající objem přeshraničních obchodů se zaknihovanými CP a finančními deriváty nastolil 

otázku, podle které kolizní normy se bude daný zajišťovací vztah řídit. § 11e zákona o 

mezinárodním právu soukromém stanoví princip lex rei sitae, kdy rozhodným právem (volba 

práva je vyloučena) pro vztahy z finančního zajištění je právo státu, v němž je veden účet, na 

kterém se finanční zajištění projeví. 

 Finančním kolaterálem ObchZ a směrnice 2002/47/ES rozumí peněžní prostředky a finanční 

nástroje, které definuje jako investiční nástroje a pohledávky s nimi související. Jak bylo 

uvedeno výše, je podle § 3 odst. 1 ZKPT investičním nástrojem i investiční cenný papír 

(zejména akcie a dluhopisy). Z tohoto důvodu je nutné do operací s cennými papíry zařadit i 

finanční zajištění, byť ve velmi skromné podobě.  

 Smluvními stranami finančního zajištění (poskytovatel a příjemce) mohou být pouze 

stanovené subjekty, které ObchZ vyčerpávajícím způsobem vyjmenovává. Jsou jimi např. 

banka, jiná úvěrová instituce, pojišťovna, zajišťovna, obchodník s CP, penzijní fond, investiční 

společnost, centrální depozitář, ČR, územní samosprávný celek, jiný stát, ČNB. Vzhledem k 

tomu, že směrnice měla za hlavní cíl vytvoření a posílení jednotného finančního trhu, nejedná 

se ve výše stanoveném seznamu jen o české subjekty, ale vždy, pokud to povaha připouští, i o 

                                                 
127 Pohledávky z obchodů, jejichž předmětem jsou výlučně peněžní prostředky nebo finanční nástroje. 

Pohledávky můžou být složeny ze současných nebo budoucích, podmíněných i nepodmíněných pohledávek, 
i z pohledávek vůči jiné osobě, než je poskytovatel fin. zajištění. 
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zahraniční subjekty. Možnost využití finančního zajištění byla poskytnuta i „jiným“ 

právnickým osobám, pokud druhou stranou ujednání o finančním zajištění v okamžiku jeho 

sjednání je osoba uvedená ve výčtu oprávněných subjektů. 

 Podstatou rozdílu mezi úpravou finančního zajištění a institutů, které již byly popsány, je 

rychlé a formálně nenáročné uspokojení ze zástavy. Spočívá v tom, že je prolomen zákaz 

sjednání propadlé zástavy podle § 169 ObčZ. Tím je snížena ochrana zástavce, mnohem více je 

finančním zajištěním chráněn věřitel. Obtíže, které představovala veřejná dražba cenných 

papírů nebo prodání CP prostřednictvím obchodníka CP, kladly neúměrné časové i finanční 

nároky na věřitele, a to dokonce jen  v rámci finančního trhu v ČR. Umožnění finančního 

zajištění v tomto smyslu velmi zlehčilo obchodování na kapitálových (finančních) trzích.  

 Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění právo na uspokojení své 

pohledávky z výtěžku prodeje nebo přivlastněním128 finančního nástroje a započtením 

pohledávky na vyplacení hodnoty přivlastněného finančního nástroje proti zajištěné 

pohledávce. Příjemce má také možnost uspokojit svou pohledávku výkonem práva spojeného s 

finančním nástrojem. Příkladem může být předložení směnky k placení. ObchZ v § 323a odst. 

2 výslovně stanoví, že na prodej zastaveného finančního nástroje se nevztahují ustanovení ZCP 

a ObčZ. Úprava vykazuje velmi širokou smluvní volnost a smluvní strany by si měly co 

nejpodrobněji sjednat smluvní podmínky. Pokud nebylo sjednáno jinak, nevztahují se na 

uspokojení pohledávky požadavky, aby  

• příjemce fin. zajištění předem oznámil, že prodá zastavený finanční nástroj 

• podmínky prodeje schválil soud nebo jiný orgán veřejné moci, resp. jiná osoba 

• byl  prodej proveden veřejnou dražbou (cenných papírů) 

• uplynula určitá lhůta pro prodej finančního nástroje po vzniku práva prodat ho 

 

7.8 ZADRŽOVACÍ PRÁVO K CENNÝM PAPÍRŮM 

 Další možností, jak lze zajistit pohledávku věřitele je zadržovací (retenční právo) k cennému 

papíru, které sice není častým jevem v oblasti nakládání s cennými papíry, ale popisujeme-li 

zajišťovací nástroje, je na místě zmínit i tuto možnost. Úprava se řídí § 175 a n. ObčZ, který 

stanoví právo osoby, jež má u sebe cizí movitou věc (cenný papír), zadržet tento cenný papír k 

zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, již by byl jinak povinen věc vydat. Z 

                                                 
128 Apropiace je možná jen, byla-li tato možnost sjednána a pokud byl ve smlouvě též stanoven způsob 

ocenění finančního nástroje. 
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povahy věci vyplývá, že lze zadržet jen listinný cenný papír. Zadržení je jednostranný právní 

úkon věřitele, který má cenný papír právem u sebe a který tímto vyjadřuje svou vůli CP 

zadržet, o čemž musí bez zbytečného odkladu vyrozumět dlužníka a uvést i důvody zadržení. U 

písemné smlouvy, na základě které vznikla pohledávka, je věřitel povinen učinit toto 

vyrozumění též písemně. Limitem zadržení ve vztahu k cenný papírům je § 179 ObčZ, který 

stanoví, že retenční věřitel nemá ani dispoziční  právo ani právo sám uspokojit svou 

pohledávku. Má možnost vydat věc podle sjednané dohody tomu, komu ji oprávněně zadržuje 

(přichází v úvahu poskytnutí dlužníkem jiné jistoty), nebo má právo pří výkonu soudního 

rozhodnutí na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před jiným věřitelem, a to i 

zástavním věřitelem. Přednost před zástavním věřitelem znamená velkou výhodu zadržovacího 

práva. 

 



77 

8. ÚČTOVÁNÍ O CENNÝCH PAPÍRECH A JEJICH 
OCEŇOVÁNÍ 

 Je-li rozhodování o operacích s cennými papíry primárně podmíněno ekonomickými 

úvahami a právo reguluje postup a limity daných procesů, účtování a oceňování těchto 

instrumentů, stojí na pomezí ekonomické a právní kategorie. Spolu s daňovou problematikou 

tvoří v širším pohledu jeden celek, který do určité míry představuje významný prvek operací s 

CP. Téma této diplomové práce akcentuje právní pohled na cenné papíry, ovšem pojem operace 

není obsažen v českých právních předpisech a je marginální i v odborné literatuře věnující se 

právnímu pozadí dispozic s CP. Naproti tomu se literatura zabývající účetnictvím CP často 

zmiňuje o účetních operacích, jež se odehrávají v jednotlivých účetních skupinách a jež reagují 

na operace s CP vymezené v předchozích kapitolách této práce. Protože je celá problematika 

velmi široká, není možné z obsahových důvodů začlenit detailní i komplexní nazírání na 

účtování a oceňování operací s CP. Je proto třeba vymezit obecný rámec účtování, popsat jeho 

základní myšlenky související s cennými papíry a poukázat na sporné či významné jevy. Ze 

stejné úvahy vychází i zpracování následující kapitoly o daňových otázkách, obě kapitoly 

spojuje zejména spíše účetní pojem výkaz zisků a ztrát a z něho vycházející hospodářský 

výsledek běžného období, jež vstupuje do daňového základu pro daň z příjmů.    

 Z pohledu právní regulace na území ČR je výkaznictví operací s cennými papíry rozděleno 

do dvou účetních systému. Prvním z nich jsou České účetní standardy (dále ČÚS), jež 

zakotvuje vyhláška č. 500/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 

Sb., o účetnictví (dále ZÚČT), jsou zde stanovena pravidla pro účetní jednotky129, kterými jsou 

podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví. Tyto právní normy poměrně jasně 

předepisují, jak mají vypadat jednotlivé účetní výkazy, jakými jsou např. rozvaha, výkaz zisku 

a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích. Výše zmíněné účetní 

výkazy jsou součástí účetní závěrky. Vedle ČÚS se již od 70. let dvacátého století vyvíjejí 

mezinárodní standardy finančního výkaznictví (dále IAS/IFRS), které nestanoví přesný návod 

účtování položek ve výkazech, ale vytváří systém zásad a principů, na základě kterých si účetní 

jednotka vytváří vlastní účetní systém. 

 Smyslem IAS/IFRS, resp. obecně celého účetnictví, je poskytovat jasné informace 

                                                 
129 Podle § 1 ZÚČT jsou účetními jednotkami především: právnické osoba, které mají sidlo na území ČR, 

zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají, organizační složky státu,  fyzické osoby, které jsou jako 
podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého 
rozhodnutí.  
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finančního rázu pro subjekty, které potřebují co nejpřesnější údaje o stavu hospodaření účetní 

jednotky pro svá rozhodnutí většinou ekonomického charakteru. Zejména vzhledem ke 

globalizačním procesům v druhé polovině minulého století a prohlubování hospodářské 

integrace v rámci ES/EU, bylo potřeba přistoupit k harmonizaci a unifikaci  vnitrostátních 

právních úprav o účetnictví. Výsledkem těchto snah bylo přijetí nařízení EP a Rady (ES) č. 

1606/2002, o používání mezinárodních účetních standardů, jež navazovalo na směrnice 

upravující roční účetní závěrky určitých forem společností a které následuje celá řada dalších 

nařízení ES/EU prohlubující unifikaci účtování. Zmíněné nařízení č. 1606/2002 stanovilo 

povinnost pro podniky emitující veřejně obchodovatelné CP sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku v souladu s IFRS. Vedle jasně věcně vymezené povinnosti aplikace IAS/IFRS, je 

ponechána možnost užití mezinárodních účetních standardů na vůli podniku. Do budoucna lze 

očekávat, že unifikace pravidel účetnictví se bude  v rámci EU dále prohlubovat.   

Předmětem účetnictví účetní jednotky je účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Tímto jsou 

vymezeny výše zmíněné základní výkazy, které musí být vedeny správně, úplně, průkazně, 

srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.  

 Členění cenných papírů z hlediska ČÚS i IAS/IFRS a pravidel pro jejich účtování záleží na 

záměru účetní jednotky, který je spojen s pořízením daného aktiva. Podle doby, po kterou určitá 

účetní jednotka bude držet CP se rozlišuje zařazení tohoto CP mezi dlouhodobý finanční 

majetek (dále DFM), kdy doba držby, resp. realizace nebo splatnost, bude delší než 12 měsíců, 

a krátkodobý finanční majetek, kdy je tato doba kratší než 12 měsíců. Součástí dlouhodobého 

finančního majetku (účtová skupina 06) jsou CP představující majetkovou účast, dluhové CP 

držené do splatnosti (déle než 12 měsíců) a tzv. realizovatelné CP a podíly, u nichž účetní 

jednotka záměr pořízení prozatím nezná. Krátkodobý finanční majetek (účtová skupina 25) 

představují majetkové CP k obchodování, dluhové CP k obchodování, realizovatelné CP, 

vlastní akcie, podíly a dluhopisy, dluhové CP držené do splatnosti, kdy doba jejich je kratší 12 

měsíců. Oběma kategoriím se věnuje Český účetní standard pro podnikatele č. 008 Operace s 

cennými papíry a podíly. 

 Vykazování a oceňování cenných papírů se věnují standardy IAS 32 – Finanční nástroje: 

prezentace, IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování a IFRS 7 Finanční nástroje: 

zveřejňování. Z již zmíněného plyne to, že mezinárodní účetní standardy zařazují CP do širší 

skupiny „finanční nástroje“, za které v obecné rovině považují jakoukoli smlouvu, na jejíž 
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základě vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotce a zároveň závazek či kapitálový nástroj 

jiné účetní jednotce. Toto zařazení reflektuje popsanou smluvní teorii vzniku CP, kdy lze pod 

pojem „finanční aktivum“ zařadit peněžní prostředky, dluhové cenné papíry u investora, 

kapitálové nástroje jiného podniku, kterými jsou např. akcie nebo podíly, které ovšem 

nevychází z emisních operací. Finančnímu aktivu /dále FA) reverzně odpovídá pojem „finanční 

závazek“, který je možné definovat jako smluvní povinnost předat peněžní prostředek nebo jiná 

finanční aktiva jinému podniku. V následující tabulce130 je znázorněn postup účetní jednotky 

pro zařazení určitých FA do jednotlivých skupin. Odráží již popsaný odlišný jev od ČSÚ, že 

IAS/IFRS neupravují přesné účetní postupy, ale pouze „základní“ pravidla a principy, na 

základě kterých se o FA účtuje. Podle IAS/IFRS lze tedy třídit finanční aktiva do několika 

skupin, způsob zařazení CP do jednotlivých skupin je znázorněn v následujícím schématu: 

• FVPL131 – finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově, které jsou 

vykazovány jako krátkodobá aktiva a člení se na několik podskupin, jež odráží záměr 

jejich pořízení účetní jednotkou. První podskupinou jsou FA určená k obchodování 

(held for trading), jejich pořízení, příp. jejich další prodej má za účel dosažení zisku v 

krátkodobém horizontu. Druhá skupina je označena FA při počátečním zachycení v 

účetnictví jako přeceňovaná ve fair value s výsledkovým zobrazením, součástí této 

skupiny nejsou majetkové finanční nástroje (dále FA), pro které nelze určit hodnotu na 

aktivním trhu, resp. jiným způsobem. Poslední podskupinou jsou všechny deriváty, jež 

nesplňují požadavky zajištění. 

• HTM (held to maturity) jsou FA, které chce účetní jednotka vlastnit do splatnosti a 

které mají fixně stanovenou platbu a pevnou dobu splatnosti. Jedná se o základní FA, 

tedy o FA nederivátového charakteru. 

• AFS (available for sale) jsou FA, které nepatří do předchozích skupin nebo jsou určena 

k „realizování“, také mají nederivátovou povahu. 

• Loans and receivables (L&S) – půjčky a pohledávky, jsou FA, se kterými se 

neobchoduje na aktivních trzích a nelze je zařadit od předcházejících skupin.  

                                                 
130 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, zpracováno z: Dvořáková D.: Finanční účetnictví a 

výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 
131 Financial asset at fair value through profit or loss. 
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8.1 OCEŇOVÁNÍ CP DLE IAS/IFRS 

I když z hlediska struktury této práce by měla být část o oceňování CP dle IAS/IFRS zařazena 

do podkapitol jednotlivých operací, resp. do podkapitol relevantních druhů CP, kvůli 

rozdílnostem ve srovnání s oceňováním dle ČÚS i pro zjednodušení textu je tato část zařazena 

nyní. Výše zmíněné finanční nástroje musí při prvotním vykázáním účetní jednotka ocenit v 

reálné hodnotě (fair value)132, kterou je ovšem nutno upravit o vedlejší pořizovací náklady133. 

Pokud uvažujeme skupinu FVLP, jsou vynaložené náklady na pořízení CP ihned součástí 

nákladů běžného období a vstupují bezprostředně do výkazu zisků a ztrát. U ostatních skupin 

(HTM, L&R, AFS) se jejich hodnota při prvotním vykázání účetní jednotkou projevuje 

rozvahově a při následném přecenění dochází k operaci, která se v účetnictví projeví 

výsledkově a souvztažně se na druhém účtu zaznamená zůstatková cena daného finančního 

                                                 
132 Reálnou hodnotou se rozumí tržní cena (hodnota), která byla vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze 

(nebo na jiném veřejném trhu – RM-Systém), oceněna kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, 
pokud není tržní hodnota k dispozici nebo důvodně nedostatečně představuje reálnou hodnotu. 

133 Tyto náklady (transaction costs) jsou specifikovány v IAS 39 a souvisí s nabytím, vydání nebo pozbytím 
FA, resp. závazku. Transakčními náklady mohou být např. poplatky, provize poradcům, makléřům a 
prodejcům, odvody regulačním orgánům a organizátorům regulovaného trhu. 
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aktiva, čímž je vyjádřen vliv času na účetní hodnotu drženého FA, resp. hodnotu FA, z kterého 

je účetní jednotka zavázána.  

S prvotním oceněním i následným přeceňováním souvisí také otázka volby metody vykazování 

k okamžiku obchodu nebo vypořádání134. Pro datum obchodu je rozhodující, kdy se účetní 

jednotka zaváže koupit nebo prodat FA, což se odráží v účetnictví tím, že nejprve se zaúčtuje 

pořizované aktivu podle výše stanovených pravidel (resp. se zaúčtuje závazek k datu obchodu), 

při prodeji se odúčtuje prodané FA a proti tomu se zaúčtuje zisk nebo ztráta, současně se 

zaúčtuje pohledávka k datu obchodu. Druhá metoda, podle data vypořádání, je určující pro 

zaúčtování úroku, protože ten se zaúčtuje v okamžiku převodu vlastnického práva k FA 

(vypořádání). Postup účtování v prvé řadě obsahuje zaúčtování FA k datu jeho přijetí a 

následně se FA odúčtuje a reverzně se zaúčtuje zisk nebo ztráta k datu vyřazení. Časový 

nesoulad mezi hodnotou k datu obchodu a datu vypořádání, tedy změna reálné hodnoty, se 

promítne u FA oceňovaných reálnou hodnotou výsledkově nebo rozvahově. V případě metody 

data vypořádání při nákupu FA společnost vykáže dané aktivum a současně odpovídající 

úbytek finančních prostředků, při prodeji je postup obrácený, kdy rozdíl mezi těmito hodnotami 

je výnosem, resp. nákladem. Metoda data obchodu při nákupu FA se v účetnictví projeví 

zaúčtováním FA a současně odpovídající výše závazku uhradit toto FA. 

8.2 ÚČTOVÁNÍ O MAJETKOVÝCH CP - AKCIE 

Mezi majetkové CP135 se řadí akcie, zatimní listy, poukázky na akcie a podílové listy. Rozlišení 

na majetkové a dluhové cenné papíry je z pohledu účetnictví velmi významné, protože jejich již 

popsaná podstata ukazuje na významné odlišnosti v jejich nabytí, držení a převodu. I vzhledem 

k předcházejícím kapitolám bude pro popis účtování operací s majetkovými CP kladen hlavní 

zřetel na účtování operací s akciemi.  

                                                 
134 Účetní jednotka se musí rozhodnout, kterou metodu bude používat, zvolenou metodu musí uplatnit pro 

všechny kategorie dle IAS 39 odst. 9. 
135 V kapitole č. 1 Obecná charakteristika CP bylo uvedeno dělení na CP věcněprávní, obligační a podílnické 

(korporační), literatura zabývající se účetnictvím používá spíše pojmu „majetkový cenný papír“, který bude 
užíván i v této kapitole kvůli zajištění terminologické shody. 

TY P  P O RTF O LIA ZPŮSOB PŘECENĚNÍ ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

F V P L a  H F T reá lná hodnota výsledkově

HTM zůstatková hodnota výsledkově

L& R zůstatková hodnota výsledkově

A F S reá lná hodnota k ap itá lový  fond
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Účtování o akciích (a ostatních CP) v českých právních předpisech nachází svůj základ v § 24, 

25, 27, 29 a 30 ZÚČT, které definují základní pojmy při oceňování a přeceňování, tedy výpočet 

reálné hodnoty a odpisování CP. Na tato ustanovení navazuje prováděcí vyhláška, jež popisuje 

jednotlivé položky rozvahy a výsledovky, a následně i ČÚS pro podnikatele č. 001, 008, 012, 

014. 

Již bylo naznačeno účetní členění cenných papírů dle ČÚS, což samozřejmě platí i pro akcie. 

Členění dlouhodobého finančního majetku podle plánované doby držení akcií (delší 1 roku) je 

třeba dále rozvést pro odlišné kategorie majetkové účasti, které představují právě majetkové 

CP. Dlouhodobý finanční majetek lze z tohoto úhlu pohledu rozdělit na: 

• podíly v ovládaných a řízených osobách dle § 66a ObchZ (ve výši 40 % podílu a více 

na hlasovacích právech) 

• osoby pod podstatným vlivem dle § 22 odst. 2 ZÚČT (postačuje 20 % na hlasovacích 

právech 

• tzv. realizovatelné CP, vlastnictví či držba majetkových CP (akcií) s nižším podílem na 

hlasovacích právech než je limit u předcházející kategorie (20 %) 

Rozdíl DFM a KFM je dán především rozhodnutím účetní jednotky o povaze nakládání s CP, 

které se posuzuje v rámci účetní závěrky. KFM, kde se předpokládá doba držby do 1 roku, jsou: 

• CP k obchodování, pokud je účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat 

zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu 

• realizovatelné CP, za které se považují ostatní CP s krátkou dobou jejich držby a 

nebylo o jejich způsobu rozhodnuto 

• vlastní akcie, které již z ObchZ mají omezenou dobu držby jejich emitentem s 

přesnými pravidly 

ČÚS 001 a 014 stanoví požadavky na vedení účtů CP v hlavní knize, kdy se vyžaduje vést 

analytickou evidenci minimálně podle druhu CP, jejich emitenta, jmenovitých hodnot a podle 

jmen, na které CP a podíly znějí. Na rozdíl od syntetických účtů je informační hodnota 

analytických velmi obsáhlá, slouží pro všechny zainteresované subjekty k přesnému zjištění 

stavu hospodaření účetní jednotky, z hlediska této práce zejména zjištění stavu majetku, resp. 

závazků, které se vztahují k cenným papírům.  
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8.2.1 ÚČTOVÁNÍ EMISNÍCH OPERACÍ – ÚČTOVÁNÍ EMITENTA 

K emisi akcií může dojít ze dvou základních důvodů, tj. buď při zakládání akciové společnosti, 

kdy společnost nemá dostatečný kapitál, nebo při zvýšení kapitálové potřeby, tedy při 

navyšování základního kapitálu. Největším rozdílem těchto základní emisních operací z 

hlediska účtování je to, že v případě zakládání akciové společnosti neexistuje subjekt (právní 

subjektivita vzniká až zápisem od obchodního rejstřík), který by bylo možné označit podle § 1 

ZÚCT jako účetní jednotku. Podle § 163a ObchZ je pro účely účetnictví emisních operací 

nutné zdůraznit, že se ve výkaznictví projeví rozdíl mezi částkou, za kterou a.s. vydává své 

akcie (emisní kurs) a jmenovitou hodnotou akcie. Tento rozdíl se nazývá emisní ážio, které se 

účtuje rozvahově. Pro pravidla vkladů a jejich výše jsou v ObchZ určena velmi přesná pravidla, 

která v této práci nejsou podrobněji rozebrána. Účetní postup při emisních operací lze znázornit 

následujícím schématem, které vystihuje specifika emise akcií stanovená ObchZ při zakládání 

společnosti i při jejím trvání: 

 

Druhou účetní operací z pohledu emitenta, je účtování o podílech na zisku společnosti 

(dividendách) podle § 178 ObchZ, které se vyplácejí po sestavení roční účetní závěrky a po 

schválení valnou hromadou. Realizace práva akcionáře na dividendu se zaúčtuje 



84 

prostřednictvím několika účetních operací, z nichž první je v případě zisku povinný příděl do 

zákonného rezervního fondu, následuje příděl do ostatních fondů, přiznání dividendy, zdanění 

dividend srážkou a její výplata na vrub běžného účtu nebo pokladny.  

8.2.1 ÚČTOVÁNÍ INVESTORA 

Podle ČÚS (§ 25 odst. 1 písm. f ZÚČT) se při pořízení majetkových CP (akcií) vykazuje jejich 

hodnota pořizovací cenou, která je součtem ceny pořízení, za kterou účetní jednotka CP 

nakoupila na trhu, a vedlejších nákladů souvisejících s pořízením. Tyto náklady jsou ovlivněny 

typem operací s CP, resp. jednotlivými druhy převodních operací. Mezi náklady zvyšující 

pořizovací cenu lze zařadit např. burzovní poplatky, makléřské poplatky, poplatky CD a jiných 

subjektů, jež jsou převážně placeny skrze obchodníka s CP. V této souvislosti je třeba 

poznamenat, že pro zaúčtování pořízení CP se do pořizovací ceny nezapočítávají náklady 

spojené s držbou těchto majetkových CP nebo úrok z úvěru na jejich pořízení. Ty vstupují do 

výsledovky separátně, v obecné rovině závisí na druhu účtování a typu účetní jednotky. 

Schématu emise CP pro emitenta odpovídá následující schéma, které ukazuje účtování 

investora při upisování akcií, jsou v něm obsaženy specifika stanovená ObchZ (např. výměna 

zatimních listů), pro potřeby této práce je nelze blíže analyzovat. 
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Při oceňování cenných papírů je třeba brát zřetel na základní zásady účetnictví, tedy principy, 

jež přímo směřují k naplnění funkce účetnictví. Jsou jimi tzv. cost model, který kombinuje  

pořizovací cenu s principem opatrnosti, kdy změna hodnoty CP projeví výsledkově, ovšem jen 

pokud došlo ke snížení hodnoty ve srovnání s pořizovací cenou. Fair value model, jenž má za 

cíl naplnit zásadu věrného a poctivého zobrazení reality je oceňovací bází, která připouští dvě 

varianty promítnutí změny hodnoty cenného papíru buď rozvahově (přes vlastní kapitál) nebo 

nákladově. Ekvivalencí  se pak přeceňují dlouhodobá finanční aktiva (majetkové účasti a 

podíly) podniku, v závislosti na míře účasti na vlastním kapitálu dané společnosti, což má z 

hlediska účetnictví stejné dopady jako účtování podle fair value modelu, tedy i zvýšená 

hodnota CP se v účetnictví projeví, v případě ekvivalenční metody prostřednictvím vlastního 

kapitálu. Jednotlivé druhy finančních aktiv vykazuje účetní jednotka (podnik) v rozvaze jako 

součást stálých nebo oběžných aktiv, s nimiž je spojeno právo na budoucí ekonomický přínos, 

který z daných aktiv plyne. Zařazením do příslušné kategorie aktiv či závazků je předurčen 

nejen postup jejich zaúčtování, ale také vhodný oceňovací model včetně účetního zachycení 

změn z přecenění a jejich vykázání v účetní závěrce136. 

Následující schéma představuje názorný příklad, jakým způsobem se účtují převodní (úplatné i 

bezúplatné) operace s majetkovými CP v dlouhodobém finančním majetku, pokud účetní 

jednotka používá ekvivalenční metodu, toto schéma popisuje účetní operace akcií představující  

účast s rozhodujícím i podstatným vlivem137: 

                                                 
136 Sedláček J.:Vliv oceňování finanačních nástrojů na vykazování výkonnosti podniky (komparace přístupů), 
2005, http://www.derivat.sk/index.php?PageID=106, odkaz platný k 15.5.2010.   
137 1) nákup akcií, 2) poplatky spojené s nabytím akcií, 3) zařazení do majetku, 4) přecenění akcií při zvýšení 

hodnoty, 5) přecenění akcií při snížení hodnoty, 6) vyřazení akciií při prodeji, 7) přijaté dividendy, 8) 

PORTFOLIO PŘECENĚNÍ DOPAD

rozhodující vliv ekvivalence vlastní kapitál

podstatný vliv ekvivalence vlastní kapitál

reálná hodnota

reálná hodota výsledkově

ostatní vlivy 
(neobchodovatelné)

při trvalém snížení ceny výsledkově/jinak 
přes vlastní kapitál

ostatní vlivy k 
obchodování
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Účtování majetkových CP v rámci krátkodobého finančního majetku popisuje odlišné schéma, 

nejen názvy a čísly účtů, ale zejména jiným dopadem přeceňování CP, podle výše zmíněného, 

tedy přecenění výsledkově k rozvahovému dni reálnou hodnotou (fair value)138: 

 

8.3 ÚČTOVÁNÍ O DLUHOVÝCH CP 

Již členění CP obsažené v 1. kapitole: Obecná charakteristika cenných papírů, rozlišilo 

korporační (v této kapitole majetkové CP) a obligační cenné papíry. V této části práce budou 

vzaty v úvahu pouze obligační CP, ve kterých je inkorporováno právo na peněžité plnění. Takto 

vymezené CP (nejen) účetní terminologie označuje jako dluhové CP, mezi něž se řadí 
                                                                                                                                                       

vyřazení akcií při darování, 9) prodej akcií. 
138 1) nákup akcií, 2) poplatky spojené s nabytím při pořízení akcií, 3) zařazení do majetku, 4) vyřazení akcií 

při prodeji, 5) přecenění akcií při snížení hodnoty, 6) přecenění akcií při zvýšení hodnoty, 7) prodej akcií. 
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dluhopisy, směnky a šeky.  Na rozdíl od ryze právního rozboru této skupiny CP, se v účetním 

pohledu více zdůrazňuje ekonomická podstata těchto CP, protože investor při jejich pořizování 

sleduje k okamžiku jejich splatnosti zaplacení jmenovité hodnoty nebo, pokud se např. jedná o 

kupónové dluhopisy, kupónovou platbu v předem stanovených časových intervalech. Právě tato 

okolnost odlišuje v mnoha ohledech účetnictví o nich od účetnictví o majetkových CP. Pro 

pochopení základních principů účtování o této skupině CP budou jednotlivé operace vymezeny 

na příkladu dluhopisů, nejen kvůli bližšímu popsání jejich právní charakteristiky v 

předcházejících kapitolách, ale též pro vysokou variabilitu, již lze právě u dluhopisů139 možné 

pozorovat.  

Obdobně jako u majetkových CP se u dluhopisů, resp. u dluhových CP, z hlediska účetnictví 

sleduje úmysl účetní jednotky, jak dlouho má v záměru daný dluhový CP držet. Hranicí je opět 

12 měsíců, kdy se rozlišuje dlouhodobý finanční majetek140 s dvěma podskupinami – dluhové 

CP, u kterých je záměr a schopnost držet do okamžiku splatnosti, a ostatní dlouhodobé CP (tzv. 

realizovatelné), kdy není znám při pořízení účel držby. Krátkodobý finanční majetek obsahuje 

CP určené účetní jednotkou k obchodování, CP držené do splatnosti, realizovatelné CP a 

vlastní dluhopisy přičemž platí již několikrát zmíněný limit držení 12 měsíců. 

Protože na rozdíl od majetkových CP dluhopisy (a ostatní dluhové CP) mají tržní úrokovou 

míru (efektivní úroková míra) odlišnou od nominální. Jinými slovy lze tuto okolnost vyjádřit v 

jednotlivých členění dluhopisů podle výpočtu výnosu z nich. Vedle bez kupónových dluhopisů, 

se nachází skupina kupónových, jež se od prvně zmíněné odlišuje tím, že držitel dostává tzv. 

alikvotní úrokové výnosy, jinými slovy kupónové platby v předem stanovených termínech. 

Dluhopisy s kupónovým výnosem se člení na tři skupiny dle závislosti výpočtu kupónu vztahu 

mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu: 

• dluhopisy v pari, kdy se pořizovací cena rovná jmenovité hodnotě, tedy výnos je 

stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním 

kurzem podle § 16 písm. a DlhuZ. V tomto případě se tržní úroková míra rovná v 

okamžiku pořízení úrokové míře nominální. 

• dluhopisy nad pari, kdy je jmenovitá hodnota nižší než pořizovací cena, tento rozdíl se 

nazývá prémie a během držby se tato hodnota postupně promítá do nákladů (§ 16 

                                                 
139 Rozlišuje se několik základních typů dluhopisů, např. prioritní, vyměnitelný, zaměstnanecký, hypotéční, 

sběrné, podřízené, opční. 
140 V rozvaze jsou vykazovány v položce B.III.3 „Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“, krátkodobé 

dluhové CP jsou vykazovány v rozvaze v položce C.IV.3 „Krátkodobé cenné papíry a podíly“. 
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písm. a DluhZ). V tomto případě je nominální úroková míra vyšší než tržní. Prémie se 

účtuje na analytickém účtu a přičítá se k nominální hodnotě. Rozdíl mezi pořizovací 

cenou bez kupónu a jmenovitou hodnotou se zaúčtuje buď na vrub účtu v účtové 

skupině 56 – Finanční náklady nebo ve prospěch účtu v účtové skupině 66 – Finanční 

výnosy141.  

• dluhopisy pod pari, kdy je jmenovitá hodnota vyšší než pořizovací cena, rozdílem je 

diskont, který se v souladu s účetní zásadou časové a věcné souvislosti rozpouští po 

dobu držby do výnosů. Účtování probíhá tak, že se úrokový výnos postupně účtuje na 

vrub analytického účtu k příslušnému účtu CP a ve prospěch účtu v účtové skupině 66 

– Finanční výnosy142. 

Takto obecně stanovené druhy dluhopisů z hlediska účetnictví je třeba konfrontovat s právními 

předpisy. Účtování o dluhopisech v pari nepředstavuje významnější problém. Oproti tomu 

koncepce účtování prémií, resp. diskontů se liší v závislosti na tom, zda uvažujeme ČÚS nebo 

IAS/IFRS. Mezinárodní účetní standardy na rozdíl od ČÚS  připouštějí možnost přepočítání 

prémie, resp. diskontu, tržní úrokovou mírou, kdy se používá složené úročení, resp. 

diskontování. ČÚS akcentují v této otázce pouze lineární přepočet, který ovšem zcela 

neodpovídá realitě tržní úrokové míry, jež je v každém roce jiná. Následující schéma143 ukazuje 

postup účtování dluhopisů v pari a představuje základní kostru pro „složitější“ dluhopisy pod 

pari nebo nad pari: 

                                                 
141 Samotné účtování bude probíhat tak, že se nejdříve vypočte prémie, která se rovnoměrně rozloží do 

nákladů po tolik účetních období, kolik zbývá do splatnosti dluhopisu. Účetní operace jsou stejné jako v 
případě později uvedeného dluhopisu v pari, tedy nákup dluhopisy ve prospěch 065 – Dlužné CP do 
splatnosti-dluhopisy, zachycení nároku na kupón ve prospěch 065/AÚ, výplata kupónu ve prospěch 221, ale 
k tomu zároveň každý rok amortizace premie na vrub 065 a ve prospěch 566 – Náklady na finanční 
majetek. Postup ve zkratce podle IFRS je stanoven tak, že se dluhopis zařadí do portfolia HTM a počáteční 
zachycení v účetnictví je podle fair value, tedy v prvním roce v ceně pořízení, v dalších se již účetní 
hodnota úrokuje, tedy vykazuje se přesná hodnota dluhopisu podle efektivní úrokové míry. Rozdílem je 
proto především rostoucí hodnota amortizace prémie po dobu držení. 

142 Princip je stejný jako u dluhopisu nad pari, ale amortizace diskontu se účtuje „obráceně“. Dluhopis pod 
pari nemusí mít žádnou kupónou platbu, v takovém připadu se podle ČÚS rozdělí diskont lineárně na dobu 
držby dluhopisu a každý rok se provede účetní operace: MD 065 – Dluhové CP držené do splatnosti a D 
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku. Podle IFRS se v průběhu držby amortizace diskontu 
zvyšuje kvůli zvyšujícíc se efektivní úrokové sazbě. 

143 Účetní operace jsou v následujícím pořadí: 1) nákup dluhopisů v nominální hodnotě, 2) vznik nároku na 
výplatu úroku, 3) úhrada úroku. 
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8.3.1 ÚČTOVÁNÍ EMITENTA DLUHOPISU 

Pro úplnost je v této části uveden i účetní postup emise, který je ale velmi podobný již 

popsaným účetním operací v rámci emise akcií, tedy vlastní dluhopisy se vykazují na straně 

pasiv a zanikají nejpozději k okamžiku splatnosti. Pro jednoduchost je opět tato operace 

znázorněna schématicky144:  

 

 

 
 

                                                 
144 1) vydání dluhopisů (1a: dlouhodobé dluhopisy, 1b: krátkodobé dluhopisy), 2) úhrada ceny (znázorněno 

pro dlouhodobé dluhopisy), 3) stažení vlastních dluhopisů, 4) likvidace neprodaných dluhopisů (4a: 
krátkodobé, 4b: dlouhodobé). 
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8.4 PŘESUNY CP MEZI ÚČETNÍMI KATEGORIEMI 

Protože hlavním smyslem účetnictví je podávat pravdivé a přesné informace o hospodaření 

účetní jednotky, podléhají přesuny mezi jednotlivými kategoriemi značně striktní regulaci145, 

jelikož významně ovlivňují hospodářský výsledek. Z tohoto důvodu jsou zakázány přesuny CP 

oceňovaných reálnou hodnotou do výsledku hospodaření. Taxativně jsou uvedeny možnosti, 

kdy je možné realizovat přesun, v ostatních případech jsou přesuny zakázány. Je možné 

přesunout dluhové CP držené do splatnosti do kategorie CP k obchodování, opačný postup je 

zakázaný. V případě majetkových CP se logicky připouští přesun v rámci kategorií v závislosti 

na vlivu účetní jednotky díky majektové účasti. Stejně tak je možné i přesouvat CP mezi 

skupinami majetkových účastí a CP k obchodování, přičemž je nutno dbát rozdílů v 

oceňovacích bází. Pokud se tedy realizuje přesun z majetkových účastí od skupiny k 

obchodování a účetní jednotka používala metodu ekvivalenčního ocenění, musí se použít 

zvláštní účet 414 - Oceňovací rozdíly z majetku a závazků. Jestliže dochází k přesunu ze 

skupiny CP k obchodování do majetkových účastí, je pořizovací cena rovna poslednímu 

ocenění reálnou hodnotou. 

                                                 
145 Standard č. 108 pro banky a jiné finanční instituce, který je téměř totožný se standardem IAS 39. 
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9. DAŇOVÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S OPERACEMI S CP 

Poslední část předcházející kapitoly již předznamenala, že účetní problematika CP souvisí s 

následnou daňovou povinností zejména prostřednictvím určení hospodářského výsledku účetní 

jednotky, resp. daňového poplatníka. Daňová povinnost významně ovlivňuje rozhodování o 

realizaci operací s CP. Protože se jedná o velmi složitou materii, která nemůže být v této práci 

detailně rozpracována, k jejímu zpracování bylo přistoupeno v podobném duchu jako ke 

kapitole o účtování CP, potažmo k dalším kapitolám, které v návaznosti na „nosné kapitoly“ 

mají za účel podat komplexní obraz o operacích s CP. Složitost výpočtu daňové povinnosti 

především spočívá v tom, že se zde jedná o několik způsobů zdanění kapitálových příjmů z CP 

odlišujících se podle daňového subjektu, tj. zda jde o podnikatele, i podle vedení evidence pro 

účely zjištění základu daně z příjmů. 

9.1 OBECNĚ K DANI Z PŘÍJMŮ 

Problematika daní související s operacemi s CP je upravena v zák č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů (dále ZDP). Obecně lze říci, že za zdanitelné příjmy lze označit ty příjmy, kterou jsou 

předmětem daně a nejsou osvobozeny nebo nezahrnuty do základu daně. Základ daně se 

vypočítá tak, že se zdanitelné příjmy (výnosy) sníží o výdaje (náklady), které byly uznány jako 

nezbytně nutně vynaložené pro získání souvisejících příjmu (výnosů). Základ daně se sestavuje 

postupně a tvoří jej tzv. dílčí základy daně. Pro danou materii jsou významný dílčí základ daně 

z příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 ZDP), dílčí základ daně z příjmů 

z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a dílčí základ daně ostatní příjmy (§ 10 ZDP). Příjmy z 

držby CP lze rozdělit do dvou kategorií: 

• běžný příjem (např. dividendy, úroky), který souvisí s držbou CP. Nezáleží na tom, zda 

je CP součástí obchodního majetku, příjmy z držby se budou podle druhu příjmu 

zahrnovat do samostatného základu daně nebo do dílčího základu daně z příjmu z 

kapitálového majetku, až na výjimky v tomto případě nelze uplatnit související výdaje. 

• kapitálový příjem z realizace CP, kdy je třeba sledovat, zda je CP zahrnut v obchodním 

majetku. Jestliže jsou CP nabyty na vrub prostředků v obchodním majetku či jsou v 

něm zahrnuty z jiných důvodů, příjem z těchto CP bude součástí dílčího základu daně 

z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, kdy je možné „záporný výnos“ z 

prodeje započítat na jiné příjmy v této skupině nebo ho převést do dalších daňových 

období. Pokud jsou CP součástí obchodního majetku, nelze uplatnit osvobození od 
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daně. Pokud se CP nenachází v obchodním majetku, je příjem jeho realizace zahrnut 

do dílčího základu ostatní příjmy. 

Výpočet daňové povinnosti ovlivňuje několik institutů, za něž lze označit osvobození příjmu od 

daně, nezdanitelná část základu daně a položky odčítatelné od základu daně146. Nejvýznamnější 

z nich je osvobození od daně zejména pro převodní operace, kdy se rozlišuje zda k převodům 

dochází při běžné správě majetku (nikoli obchodního) nebo při spekulativních operací. 

Rozlišení těchto dvou ekonomických kategorií spočívá dle § 4 ZDP v tzv. časových testech147, 

jež určují hranici mezi nimi. Pokud je poplatník nepřetržitým vlastníkem CP po určitou dobu - 

6 měsíců mezi nabytím a převodem, ovšem pouze za předpokladu, že poplatník 24 měsíců před 

převodem vlastnil CP s celkovým přímým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích 

právech nižší než 5 %. Konečná daňová povinnost je vypočítána ze základu daně po všech 

popsaných postupech sazbou ve výši 15 % podle § 16 ZDP, vypočtená daň může být následně 

upravena přes institut sleva na dani. 

9.2 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNÍCKÝCH OSOB 

Daň z příjmů právnických osob je upravena v části druhé v § 17 a n. ZDP a mnohé, co již bylo 

popsáno pro daň z příjmu fyzických osob platí i pro poplatníky – právnické osoby148. Tato daň 

je stejně jako u fyzických osob důchodovou daní. Předmětem daně jsou příjmy z veškeré 

činnosti subjektu – poplatníka, stejně tak i z příjmu z nakládání s veškerým majetkem, pokud 

nejsou dle ZDP z předmětu daně vyňaty. Základ daně je stanoven za zdaňovací období, jež 

může být kalendářní rok nebo hospodářský rok, resp. účetní období. Právě zjištění daňového 

základu prostřednictvím účetního pojmu hospodářský výsledek běžného období je 

rozhodujícím rozdílem oproti dani z příjmů fyzických osob. Hospodářský výsledek je z 

účetního pohledu založen na srovnání nákladů a výnosů, resp. výdajů a příjmů, ale je nutné 

rozlišovat mezi funkcí účetnictví (poskytování informací o hospodaření účetní jednotky) a 

funkcí daňového systému daňově uznatelných nákladů a dalších institutů (daň je příjmem 

státního rozpočtu).   

                                                 
146 § 15 ZDP upravuje možné položky nezdanitelných částí základu daně, kterou mohou uplatnit pouze 

fyzické osoby. Jsou jimi především hodnoty poskytnutých darů veřejnoprávním subjetkům a jiným 
subjektům s veřejněprospěšným záměrem. Dále se od základu daně odečítají zaplacené úroky z úvěru ze 
stavebního spoření, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné životního pojištění. Podle § 34 ZDP je dána 
možnost pro určité subjekty (osoby s příjmy z podnikání a právnické osoby) odečístt od základu daně 
položku za realizaci projektů výzkumu a vývoje až ve výši 100%, kdy lze tento odpočet převést do dalšího 
zdaňovacího období prostřednictvím daňové ztráty. 

147 Pro CP je tento časový test stanoven v § 4 odst. 1 písm. w ZDP. 
148 V tomto ohledu se nejedná jen o právnické osoby, tedy o osoby s právní subjektivitou, někdy se též 

označuje pojmem „korporátní daň“. 
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Výsledek hospodaření je nutné očistit od příjmy a výdaje vyňaté z předmětu daně, osvobozené 

od daně, jakožto o položky, které se nezahrnují do základu daně (i příjmy tvořící samostatné 

základy daně). Poslední položky ovlivňující výsledek hospodaření jsou rezervy a opravné 

položky, k nimž lze připočítat i změna základu daně mající svůj původ v minulých zdaňovacích 

období. 

Příjmy z realizace CP se přímo zahrnují do základu daně v rámci výsledku hospodaření, běžné 

výdaje, tak jak byly popsány výše, se projeví ve výši daňově uznatelných nákladů. Podle § 21 

odst. 1 ZDP je sazba daně z příjmů právnických osob 20 % ze základu daně, jenž je snížený o 

položky dle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP. § 21 odst. 2 ZDP stanoví zvláštní „snížené“ sazby daně 

pro speciální poplatníky, kterými jsou investiční, podílové a penzijní fondy, kdy výše sazby je 5 

% ze základu daně. 

9.3 SRÁŽKOVÁ DAŇ 

Podle § 38d ZDP v návaznosti na § 36 ZDP se může daň z příjmů vybírat srážkou podle 

zvláštní sazby daně. Již zmíněné samostatné základy daně podléhají srážkové dani, kdy místo 

poplatníka plní jeho daňovou povinnost plátce daně většinou z důvodů vyšší efektivity výběru 

daně. Poplatník ovšem nemůže uplatnit související výdaje, protože se sráží z hrubých příjmů. 

Podle § 36 ZDP se vzhledem ke zkoumané problematice takto sráží zejména dividendové 

příjmy, příjmy z podílu na likvidačním zůstatku akcionáře, příjmy z podílu připadající na PL při 

zrušení podílového fondu atd. V případě fyzických osob se sráží daň z úrokových a jiných 

obdobných příjmů z dluhopisů atd. Zvláštní sazba daně je 15 %. 

9.4 DAŇOVÉ NÁKLADY 

Obecně jsou pravidla pro odečtení výdajů (nákladů)149 vynaložených na dosažení, zajištění a 

udržení zdanitelných příjmů upraveny v § 24 a 25 ZDP. Je třeba odlišit jednotlivé druhy 

poplatníků, pro které platí odlišná úprava daňově uznatelných nákladů. 

První skupinou jsou daňové náklady účetních jednotek, výklad bude do značné míry 

navazovat na předcházející kapitolu o účetnictví a oceňování CP, ovšem lze zaznamenat určité 

nesrovnalosti mezi účetním a daňovým pojmem „náklady“. Jedná se především o tyto daňové 
                                                 
149 ZDP uvádí jak pojmy „výdaje“ a „náklady“, resp. „výnosy“ a „příjmy“, přičemž velmi zjednodušeně lze 

říci, že výnosy a náklady jsou primárně účetním pojmem podle ZÚČT a pro zjištění výsledku hospodaření 
je používají účetní jednotky, podstata spočívá v tom, že se náklady a výnosy vztahují k okamžiku, kdy se 
účetní operace uskutečnily. Nezáleží tudíž na tom, zda či kdy byly přijaty nebo vydány peněžní prostředky. 
Všechny právnické osoby se sídlem území ČR (a dobrovolně fyzické osoby) vedou povinně účetnictví. 
Ostatní poplatníci vypočítávají svůj daňový základ z rozdílu mezi příjmy a výdaji, např. podle § 7 nebo 9 
ZDP se daňový základ sestaví z rozdílu příjmů (v případě § 7 fyzických osob) a daňově uznatelných výdajů, 
a to buď skutečných nebo paušálních.  
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náklady: 

• náklad na pořízení CP, jestliže jej účetní jednotka prodává, nezahrnuje 

zprostředkovatelské poplatky atd. Musí jít o náklad vynaložený v souvislosti s 

pořízením CP. Podle § 24 odst. 2 písm. r ZDP je tímto nákladem hodnota zachycená v 

účetnictví v souladu s ČSÚ nebo IAS/IFRS, jak bylo pojednáno výše. Tímto způsobem 

nelze uplatnit jako náklad účetní hodnotu CP, u kterého je příjem osvobozen od daně. 

Záleží na časovém záměru účetní jednotky – poplatníka držet CP a stejně tak i na 

jejich zařazení. Např. pokud se jedná o CP k obchodování do 1 roku, účtuje se 

výsledkově, a do daňového základu vstupují změny jako náklady nebo výnosy. Jak 

bylo již popsáno u ostatních CP, které se oceňují reálnou hodnotou (realizovatelné CP), 

platí, že se účtují rozvahově. Pokud dojede k trvalému snížení hodnoty tohoto CP, musí 

dojít zaúčtování snížení hodnoty, což se projeví jako finanční (daňově uznatelný) 

náklad. Po novelizaci ZDP v roce 2005 došlo k vyšší míře provázanosti mezi účetní 

hodnotou CP ve fair value a odpovídajícím daňově uznatelným nákladem, kdy se před 

novelou nepřipouštělo uznání daňového nákladu (při snížení reálné hodnoty) 

představující oceňovací rozdíl na bázi reálné hodnoty jinak než koupí (stanovený § 25 

odst. 1 písm. zh ZDP), ačkoliv zvýšení ocenění podle reálné hodnoty se promítlo do 

výše výnosů. Doplněním § 23 odst. 17 ZDP se sblížilo daňové a účetní nazírání na tyto 

náklady. Relevantní z hlediska daní je tedy plně účetní hodnota CP zjištěna podle 

metody fair value, která se v účetnictví projeví ke dni jeho prodeje, pokud je CP 

prodán se ztrátou oproti jeho účetního hodnotě, jedná se o daňově uznatelný náklad, 

jenž ovlivní hospodářský výsledek. Celý systém navíc komplikuje zákaz používat 

ocenění CP podle reálné hodnoty pro osoby vedoucí účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu podle § 13a odst. 1 písm. e ZÚČT, jiné omezení ocenění podle fair value se 

týká určitých druhů CP (již byly zmíněné CP držené do splatnosti, tedy např. 

dluhopisy, nebo CP emitované účetní jednotkou), které se oceňují pořizovací cenou. 

Zvláštní režim platí podle § 24 odst. 2 písm. w ZDP pro akcie, protože ty se neoceňují 

reálnou hodnotou, kdy se za daňově uznatelný náklad považuje při jejím prodeji 

nabývací cena akcie (pořizovací cena nebo hodnota splaceného (ne)peněžitého vkladu 

akcionáře), ale pouze do výše příjmů z prodeje, jinými slovy nelze uplatnit daňovou 

ztrátu z jejich prodeje. Obdobná úprava platí pro směnky. ZÚŤ stanoví účetní jednotce 

povinnost v § 25 odst. 3 vybrat si způsob oceňování zastupitelných CP buď cenou 
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podle váženého aritmetického průměru nebo podle FIFO150. 

Druhou skupinou jsou daňové výdaje podnikajících fyzických osob, které vedou účetní 

evidenci nebo daňovou evidenci (pro stanovení základu daně). Výdaje můžou uplatnit ve 

skutečné výši, pokud se jedná o výdaje vzniklé v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou 

výdělečnou činností, nebo paušálem151. 

• § 7b odst. 2 ZDP stanoví, že se účetní předpisy použijí pro jednotlivé složky 

obchodního majetku, CP jsou součástí dlouhodobého nebo krátkodobého majetku. 

Úplatně nabyté CP se oceňují pořizovací cenou, ale až do dne prodeje CP, je 

pořizovací cena daňově neuznatelný výdaj. V daňové evidenci se akcie nepřeceňují 

reálnou hodnotou, tedy zdaňuje se zisk z prodeje akcií, ale ne ztráta, protože takový 

výdaj nelze daňově uznat. Ostatní cenné papíry se řídí § 24 odst. 2 písm. r ZDP, kdy se 

obecně připouští použití účetních předpisů, v případě prodeje za cenu nižší než je 

pořizovací cena je možné tento rozdíl uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.  

Poslední skupinou jsou výdaje nepodnikajících fyzických osob, které nemají obchodní majetek 

a příjmy z prodeje CP jsou součástí dílčího základu daně ostatní příjmy, s výjimkou 

osvobozených příjmů. Výdajem je podle § 10 odst. 5 ZDP při úplatném nabytí nabývací cena 

akcie, resp. pořizovací cena u ostatních CP. Dále je možno daňově uplatnit související výdaje s 

realizací prodeje a jiné platby při pořízení CP. Poněkud odlišně u této skupiny výdajů oproti 

předcházejícím se posuzuje možnost uplatnění výdajů, které převyšují související příjmy, mezi 

jednotlivými druhy příjmů podle § 10 odst. 1 ZDP, tedy u fyzických nepodnikajících osob nelze 

daňově uplatnit výdaje v rámci celého dílčího základu daně ostatní příjmy, lze ovšem daňově 

uznat výdaje v rámci jednoho druhu příjmů. 

                                                 
150 U zastupitelných CP není jasné, který konkrétní CP byl prodán a v jakém ocenění. Metoda FIFO (first in 

first out) spočívá v tom, že první cena pro ocenění přírůstku CP se použije jako první cena pro ocenění 
úbytku. 

151 Pokud se jedná o výdaje uplatňované paušálem, nemají osoby využívající možnost uplatnění výdajů 
paušálem podle § 4 odst. 4 ZDP obchodní majetek, tedy ani CP v něm evidované. Není vyjasněna, resp. 
může se jevit problematická, otázka související s osvobozením osvobození příjmů CP od daně nebo určení 
dílčího základu daně pro příjem z prodeje CP (dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatně výdělečné 
činnosti, nebo dílčí základ daně ostatní příjmy. 
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ZÁVĚR 

Právo cenných papírů a navazující regulace kapitálového (finančního) trhu je velmi složitou a 

nepřehlednou částí práva. Je to dáno zejména velkým množstvím zákonů a jiných právních 

předpisů, dynamikou vývoje právní úpravy obchodování s nimi především evropské 

provenience i beze sporu častých legislativních opomenutí a chyb. Protože se operace s 

cennými papíry přímo vztahují k socioekonomickému systémů, jež označujeme jako 

kapitalismus (není mu snad nic více vlastní než operace s cennými papíry na finančním trhu), 

má česká právní úprava poměrně krátkou  tradici, z čehož vychází většina nesnází a s čímž je 

spojen zatím ne příliš rozvinutý a ustálený stav judikatury vztahující se k tomuto tématu. Již 

samotný pojem „cenný papír“ ovšem i v právních systémech s dlouhou tradicí stále činí 

výkladové problémy, což poukazuje na složitost problematiky  cenných papírů. Lze totiž tvrdit, 

že nejlepším způsobem vymezení termínu „cenný papír“ je právě analýza možného nakládání s 

ním, tedy operací s cennými papíry. Do budoucna lze očekávat, že se množina operací s 

cennými papíry bude dále rozšiřovat, zejména díky progresivním investičním nástrojům 

derivátového typu.  

Ačkoliv se cenné papíry již dávno staly „obchodovaným artiklem“ na území ČR, budí velké 

překvapení nesoulad mezi počtem ekonomů a právníků, kteří se mu podrobněji věnují. Zatímco 

existuje velké množství ekonomické literatury pojednávající o operacích s cennými papíry, je 

stejné téma detailněji právně rozebráno jen v několika publikací, z nichž některé jsou staršího 

data, a tudíž již neodpovídají současnému stavu legislativy.  

Obsah a struktura předkládané diplomové práce jsou určeny názvem jejího tématu, protože se 

jedná o komplexní materii, jejíž zevrubné zkoumání by nebylo možné. Má proto především 

sloužit ke kvalifikovanému vhledu do práva cenných papírů, jenž reflektuje „zběsilou“ 

legislativní činnost českého i evropského zákonodárce. Každá z kapitol by mohla být 

samostatným tématem pro diplomovou práci, bylo tedy důležitější, než popsat všechny operace 

s cennými papíry, vybrat jádro tohoto tématu a podrobně ho rozepsat (převodní, depozitní, 

obstaravatelské a zajišťovací operace).   Tyto ústřední body práce jsem „obalil“ otázkami 

evidence cenných papírů, účtováním a oceňováním o nich a konečně i daňovým pohledem, 

protože jedině s nimi tvoří jádro jeden logický celek.    

Lze očekávat, že budoucí vývoj přinese další vývoj v právní úpravě cenných papírů. Vedle 

nutných novelizací zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s požadavky praxe na 
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vyjasnění rozporů mezi jednotlivými pravidly, i novou soukromoprávní úpravu cenných papírů, 

pravděpodobně na základě navrhovaného nového občanského zákoníku. Na mezinárodní 

úrovní se již dnes diskutuje o nové regulaci finančních trhů, které by mělo snížit 

pravděpodobnost vzniku dalších finančních a následných hospodářských krizí, z nichž jednu z 

těch nejbolestivější právě prožíváme. 
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HTM  Held to maturity 
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IN  investiční nástroj 
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PF  podílový fond 
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SPAD  Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů 
UNIVYC Univerzální vypořádací systém

 



I 

POUŽITÁ LITERATURA 

Monografie 
Bakeš M. a kol.: Finanční právo. Praha: C.H. BECK, 2006 
 
Benjamin J.: Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007 
 
Černá S.: Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: ASPI, 2008 
 
Dědič J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektum, 2000 
 
Dědič J., Marková H., Marčanová J.: Finanční právo : daňové právo a právní úprava finančního 
a kapitálového trhu v České republice. Praha: VSĚ v Praze, 1995  
 
Dědič J., Pauly J.: Cenné papíry. Praha: Prospektum. 1994 
 
Dědič J., Štenglová I.: Zákon o cenných papírech, Komentář. Praha: C. H. Beck, 1997 
 
Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů 
IFRS, Computer Press, a.s., 2008 
 
Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů 
IFRS. Brno: Computer Press, a.s., 2008 
 
Fiala J., Holub M., Bičovský J.: Občanský zákoník-Poznámkové vydání s judikaturou a 
literaturou. Praha: Linde Praha, a.s., 2005 
 
Ištvánfyová J.: Cenné papíry a finanční majetek v účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, 1995 
 
Jílek J.: Finanční trhy a investování, první vydání. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009 
 
Kotásek J., Pihera V., Pokorná J., Raban P., Vítek J.: Kurs obchodního práva. Právo cenných 
papírů. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009  
 
Kotásek J., Pokorná J., Raban P. a kol.: Kurz obchodního práva, právo cenných papírů, Praha: 
C.H. Beck, 2005 
 
Kovanicová D.: Finanční účetnictví světový koncept IFRS/IAS, vydání V. aktualizované. 
Praha: Bova Polygon, 2005 
 
Krupová L., Vašek L., Černý M.: IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 
Praha: Vox, 2005 
 
Kubátová K.: Daňová teorie a politika. 4. vydání. Praha: ASPI, 2007 
 
Pauly J.: Komentář k zákonu o cenných papírech. Praha: Nakladatelství Orac, 1998 
 
Pelech P., Pelc V.: Daně z příjmů s komentářem: podle právního stavu k 1.7.2008. 9. 
aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2008 



II  

 
Pospíšilová A., Pospíšil M.: Cenné papíry a podnikání na kapitálovém trhu. Praha: Vysoká 
škola ekonomická, 2006 
 
Přibyl, Z. Základy práva cenných papírů. Díl I. Praha: í V. Kvasnička, 1995  
 
Strouhal J., Židlická R.: Účetnictví: Velká kniha příkladů, vydání první. Brno: Computer Press, 
2008 
 
Strouhal J.: Účetní závěrka 2007. Praha: ASPI, 2007 
 
Šrámková A., Janoušková M.: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – praktické 
aplikace. Praha: Institut Svazu účetních, 2006 
 
Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání, Praha: C.H. 
Beck, 2005 
 
Časopisecké články 
Brzobohatý, T.: Povaha CP jako předmětu soukromoprávního vztahu. Právní praxe v podnikání 
1998 
 
Čech P.: Další vlna novelizací práva společností a cenných papíry. Právní zpravodaj č. 3, roč. 3, 
2006 
 
Čech P.: Zrušení § 36 odst. 2 ZVD a zástavní právo k cenným papírům. Právní zpravodaj č. 9, 
roč. 2, 2005 
 
Dědič J., Čech P.: Nové zákony o kapitálovém trhu – rozpory s právem ES a řada vad 
vyžadujících jejich rychlou novelizaci. Právní zpravodaj, roč. 5, č. 6, 2004 
 
Dědič J.: Zaknihované cenné papíry v současném českém právu. Aplikované právo č. 1/2006 
 
Doležalová D.: K návrhu novely směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech 
a v systému vypořádání obchodů s cennými papíry. Obchodněprávní revue č. 6, roč. 1, 2009 
 
Dvořák T.: Akciová a evropská společnost: akcie, ASPI 2005 
 
Dvořák T.: Akciová a evropská společnost: poukázky na akcie, ASPI 2005 
 
Dvořák T.: Akciová a evropská společnost: zatimní listy, ASPI 2005 
 
Elek Š.: Cenné papíry držené skrze prostředníky. Právní rozhledy č. 21/2005.Praha: C.H. 
BECK, 2005 
  
Elek Š.: Cenné papíry držené skrze prostředníky. Právní rozhledy, roč. 13, č. 21, 2005 
 
Elek Š.: Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů, Právní rozhledy č. 8/2002. Praha: 
C.H. BECK, 2002 
 
Elek Š.: Novelizace zákona o cenných papírech a vydávání dluhopisů, vkladních listů a 



III  

vkladových certifikátů, Právo a podnikání č. 9/1996,  
 
Eliáš, K.: K jednomu aspektu účinků zřízení zástavního práva k CP-Právní rozhledy. Praha: 
C.H. BECK, 1994  
 
Hart J., Pihera V.: Nová právní úprava kapitálového trhu. Právní rozhledy, roč. 12, č. 11, 2004 
 
Hart J.: Kapitálový trh – vlna nových zákonů. Právní zpravodaj, roč. 5, č. 2, 2004 
 
Jansa L.: Vydání akcie podle § 5 odst. 4 zákona o cenných papírech. Bulletin advokacie. 3/2006 
 
Pauly J.: Jak (ne)mají být napříště zaknihovány cenné papíry. Právník, roč. 144, č. 8, 2005 
 
Pelikánová V., Dědič J., Čech P.: Vládní návrhy zákonů o kapitálovém trhu – ostuda české 
legislativy i vážná hrozba. Právní zpravodaj, roč. 3, č. 1, 2004 
 
Pihera V.: Evidence investičních nástrojů – Středisko cenných papírů v novém hávu. Právní 
rozhledy, roč. 13, č. 1, 2005 
 
Pihera V.: K některým aspektům majetkových práva k cenným papírům. Právník, roč. 143, č. 1, 
2004 
 
Šovar J.: K návrhu euronovely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících 
zákonů. Obchodněprávní revue č. 4, roč. 1, 2009 
 
 
Internetové zdroj 
 
Killick P.: Beneficial Shareholders in the UK, 2004,dostupné na: 
http://www.uksa.org.uk/Beneficial_shareholders_Killick.pdf, odkaz platný k 22.3.2010 
 
Sedláček J.:Vliv oceňování finanačních nástrojů na vykazování výkonnosti podniky 
(komparace přístupů), 2005, http://www.derivat.sk/index.php?PageID=106, odkaz platný k 
15.5.2010   
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2007/download/v_2007_2
1_24207540.pdf, odkaz platný k 15.3.2010 
 
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/skd/skd_popis.html, odkaz platný k 21.3.2010 
http://www.sec.gov/investor/pubs/holdsec.htm, odkaz platný k 22.3.2010 
 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_51682.html?year=2009
, odkaz platný k 22.3.2010 
 
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&levelid=ob_044b.htm, odkaz 
platný k 22.3.2010 
 
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/akcie-csob-se-budou-muset-rozstepit-mini-
analytici_148721.html, odkaz dostupný k 22.3.2010 
 
http://www.uksa.org.uk/Nominees_v_Certificates 2002.pdf, odkaz platný k 22.3.2010 



IV  

Securities Operations and the Legal Regulation 

SUMMARY  

The subject matters of this thesis are securities operations from the legal point of view. The aim 

of the thesis is to analyse particular issues concerning securities but predominantely in its 

complexity than in detail scope due to limits put by the purposes of this theme. As the capital 

(financial) market has been devoloping dynamically, the theme of the thesis could be concerned 

very interesting and important. Czech legal regulation of securities has several terminological 

discrepancies, the priority over the others takes just term securities, which can be still hardly 

defined. The leading chapter introduces general legal aspects of securities, which can be also 

denominated as investment financial instrument. Two main laws should be mention, The Act 

on Securities No. 591/1992 Coll. and Act No. 256/2006 Coll. The second chapter analyses new 

legal regulation of uncertificated securities and their record keeping as the czech system is 

approximating to more regular european one, in other words the shift from Central Register of 

Securities to central depository. The next chapter is dealing with transfer operations whose 

importance is in changing of the propietor of securities and subsequent incorporated rights. The 

chapters four and five focus on other operations, e.g. contracts between owner and intermediary 

bodies (comission marchants etc). Depository operations provide an outline of private law 

contracts facilitating custody of securities and other similar activities. As securities always have 

economic value, they can served as a pawn, so the title of the seventh chapter is Provisory 

operations. The scope of the eighth part is issue of securities accounting according to czech 

legislation and International Financial Reporting Standards IAS/IFRS. The main section is 

reporting and measurement of equity and debt securities because it has strong relation with the 

following chapter treating of tax questions connected with securities above all through 

operating results and the possibilities allowed of its computing. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

• cenné papíry    securities 

• investiční nástroje   investment instrument 

• účtování a oceňování   accounting and measurement 

 


