
 
Cenný papír 

Oddíl 1 
Obecná ustanovení 

§ 506 

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání 
cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 

§ 507 

Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, 
musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem 
spojeno, a údaj o emitentovi. 

§ 508 

Zastupitelné cenné papíry 

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

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

§ 509 

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

§ 510 

Forma cenného papíru 

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

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

§ 511 

Emise cenného papíru 

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

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



§ 512 

Vydání cenného papíru 

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

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

§ 513 

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

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

§ 514 

Stejnopisy 

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

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

§ 515 

Kupón 

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

(2) Kupón musí obsahovat alespoň údaje o 

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

b) výši výnosu nebo způsobu jejího určení a 
c) datu a místu uplatnění práva na výnos. 

§ 516 

Hromadná listina 

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

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



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

Oddíl 2 
Zaknihované cenné papíry 

§ 517 

Zaknihovaný cenný papír 

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

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

§ 518 

Evidence zaknihovaných cenných papírů 

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

§ 519 

Účet vlastníka 

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

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

§ 520 

Účet zákazníků 

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

(2) Ten, pro koho byl účet zákazníků zřízen, není vlastníkem zaknihovaných cenných 
papírů evidovaných na tomto účtu. 



Oddíl 3 
Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného 

cenného papíru na cenný papír 

Pododdíl 1 
Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír 

§ 521  

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

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

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

§ 522 

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

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

§ 523 

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k 
jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 521 odst. 1 a při jejím vyhlášení 
upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za 
neplatný. 

§ 524 

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do 
centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné 
papíry na majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené 
v § 521 odst. 1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, 
nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty. 

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

§ 525 

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



(2) Právo na výnos z cenného papíru uvedeného v odstavci 1 za dobu od skončení lhůty 
podle § 521 odst. 1 nedospěje dříve, než vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír 
odevzdá. 

§ 526 

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

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

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

§ 527 

Ustanovení § 521, § 523 až 525 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují 
na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci. 

 

Pododdíl 2 
Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír 

§ 528 

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

§ 529 

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

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

§ 530 

(1) Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni určenému 
emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 529 odst. 1 a nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne, kdy byl výpis vyhotoven. 

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

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



§ 531 

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

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

§ 532 

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

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

§ 533 

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

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

§ 534 

(1) Po zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru emitent bez zbytečného odkladu 
zveřejní výzvu vlastníkům cenných papírů z této emise k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě 
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůty k převzetí cenného papíru určí ve 
výzvě obdobně podle § 521 odst. 2 a § 523. 

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

§ 535 

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

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

§ 536 

Na zaknihované cenné papíry vedené v samostatné evidenci se § 528 až  535 použijí 
přiměřeně. 

 



(…) 

 

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru 

§ 1319 

(1) Zástavní právo k cennému papíru vznikne jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli. Určí-
li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k cennému papíru tím, že zástavce nebo 
zástavní věřitel předá cenný papír a stejnopis zástavní smlouvy třetí osobě, aby pro ně zástavu 
opatrovala. 

(2) Ke vzniku zástavního práva k listinnému cennému papíru na řad je potřebný i zástavní 
rubopis obsahující doložku „k zastavení“ nebo jiná slova stejného významu a označení 
zástavního věřitele. 

(3) Ujednají-li strany, že zástavní právo k cennému papíru na doručitele vznikne zápisem 
zástavního práva do rejstříku zástav, vyžaduje se odevzdání zástavy osobě, která zástavní 
právo do rejstříku zástav zapíše, na dobu trvání zástavního práva. 

§ 1320 

(1) Je-li cenný papír již v úschově, vznikne zástavní právo oznámením zástavního 
věřitele nebo zástavce doručeným schovateli společně se stejnopisem zástavní smlouvy. Od 
doručení oznámení platí, že je cenný papír uschován pro zástavního věřitele i zástavního 
dlužníka společně. Ustanovení § 1319 odst. 2 tím není dotčeno. 

(2) Kdo uschoval cenný papír podnikatelským způsobem, vyznačí jeho zastavení ve své 
evidenci tak, aby z ní bylo zřejmé, kdo je zástavní věřitel; uloží jej odděleně, ledaže se jedná o 
hromadnou úschovu. 

§ 1321 

Nalézá-li se cenný papír již při zastavení u třetí osoby na základě smlouvy s jeho 
vlastníkem, může být cenný papír za trvání zástavního práva vydán zástavnímu dlužníkovi jen 
se souhlasem zástavního věřitele. 

§ 1322 

(1) K zaknihovanému cennému papíru vzniká zástavní právo zápisem na účtu vlastníka 
v příslušné evidenci. Zápis provede osoba oprávněná tuto evidenci vést na příkaz zástavního 
dlužníka k tíži jeho účtu. Podá-li příkaz zástavní věřitel, osobní dlužník nebo zástavce, zapíše 
se zástavní právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva. 

(2) Zástavní právo vymaže z příslušné evidence osoba oprávněná tuto evidenci vést. 
Podá-li příkaz zástavní dlužník, osobní dlužník nebo zástavce, vymaže se zástavní právo, 
pokud příkazce doloží, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva. 

§ 1323 

(1) Za trvání zástavního práva k cennému papíru může zástavní věřitel vykonávat práva 
spojená se zastaveným cenným papírem v rozsahu ujednaném stranami. 

(2) Na výnosy a jiná peněžitá plnění z cenného papíru se použijí ustanovení o plnění ze 
zastavené pohledávky, ledaže se zástavní věřitel tohoto práva vzdá ve prospěch zástavního 
dlužníka. 



Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů 

§ 1324 

K účtu zaknihovaných cenných papírů vzniká zástavní právo zápisem u tohoto účtu 
v příslušné evidenci. Pro zápis a výmaz zástavního práva se použije § 1322 obdobně. 

§ 1325 

(1) Zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů se vztahuje na 
všechny cenné papíry, které jsou na účtu zapsány při vzniku zástavního práva, i na cenné 
papíry převedené na zastavený účet po dobu trvání zástavního práva. Ustanovení upravující 
zástavní právo k jednotlivým cenným papírům platí pro cenné papíry zapsané na zastaveném 
účtu obdobně. 

(2) Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem 
zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto cennému papíru. 

 

(…) 

 

Úschova cenného papíru 

§ 2383 

Hromadná úschova 

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

§ 2384 

(1) Podíl každého z uschovatelů se stanoví poměrem součtu jmenovitých hodnot cenných 
papírů, které dal do úschovy, k součtu jmenovitých hodnot všech cenných papírů v téže 
hromadné úschově; nemá-li cenný papír jmenovitou hodnotu, stanoví se podíl uschovatele 
podle počtu kusů cenných papírů. 

(2) Pro převod podílu se použijí obdobně ustanovení o spoluvlastnictví; jiná ustanovení o 
spoluvlastnictví se na cenné papíry v hromadné úschově nepoužijí. 

Imobilizace cenných papírů 

§ 2385 

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

(2) Vlastník uschovaného cenného papíru má právo po emitentovi požadovat, aby mu 
cenný papír bez zbytečného odkladu odevzdal. Emitent před odevzdáním cenného doplní na 
cenném papíru na jméno, nebo na cenném papíru na řad jméno jeho vlastníka. 



(3) K ujednáním, která odporují odstavci 1, se nepřihlíží. 

§ 2386 

Na cenné papíry v úschově v případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého 
cenného papíru, se přiměřeně použijí ustanovení jiného zákona o zaknihovaných cenných 
papírech. 

 




