Návrh
ZÁKON
ze dne …2011,
kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů,
a některé související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o cenných papírech
Čl. I
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona
č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona
č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. …/2010 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 se vkládá nadpis, který zní: „Úvodní ustanovení“.

2.

Poznámky pod čarou č. 1 až 25 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3.

V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tento zákon upravuje právní povahu a náležitosti cenných papírů, jejich vydávání,
formu, přeměnu podoby cenného papíru, typy smluv o cenných papírech a některé další
otázky s cennými papíry související.“.

4.

V § 1 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Cenný papír obsahuje práva, která jsou s ním vzhledem k jeho povaze spojena
takovým způsobem, že je po dobu jeho platnosti nelze bez cenného papíru uplatnit.
(3) Cenným papírem je zejména akcie, zatímní list, poukázka na akcie, podílový list,
dluhopis, kupón, opční list, směnka, šek, náložný list, konosament, skladištní list
a zemědělský skladní list.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
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V § 1 odst. 4 se slovo „tento“ a slova „nebo zvláštní právní předpis“ zrušují.

6.

V § 1 odst. 5 se slova „v zahraničí“ nahrazují slovy „podle zahraničního práva“ a slova
„zvláštní právní předpis“ se nahrazují slovem „zákon“.

7.

V § 2 se vkládá nadpis, který zní: „Zastupitelné cenné papíry“.

8.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Stanoví-li zákon, že náležitostí cenného papíru je podpis, může být v případě
zastupitelného cenného papíru tento podpis nahrazen jeho otiskem.“.

9.

V § 3 se vkládá nadpis, který zní: „Forma cenného papíru“.

10.

V § 3 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

11.

V nadpise § 4 se slova „cenných papírů“ nahrazují slovy „cenného papíru“.

12.

V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Nejde-li o cenný papír uvedený v § 1 odst. 3 nebo neupravuje-li náležitosti
cenného papíru jiný zákon, určí náležitosti cenného papíru osoba, která cenný papír vydává
(dále jen „emitent“). Takový cenný papír obsahuje alespoň
a)
b)
c)

e)
f)

označení, že jde o cenný papír, pojaté do vlastního textu cenného papíru,
označení formy cenného papíru a jméno oprávněného,
jméno nebo název emitenta a osoby zavázané z cenného papíru, je-li odlišná od
emitenta,
popis práv spojených s cenným papírem a podmínky jejich uplatnění, nebo alespoň
odkaz, kde a jakým způsobem se lze s právy spojenými s cenným papírem
a podmínkami jejich uplatnění seznámit,
podpis emitenta nebo jeho otisk a
datum emise nebo den vydání cenného papíru.“.

13.

V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

d)

„(2) Chybí-li některá náležitost uvedená v odstavci 1, nejedná se o cenný papír,
s výhradou případů uvedených v odstavci 3.
(3) O cenném papíru, který neobsahuje označení své formy a jméno oprávněného, platí,
že je na doručitele. Totéž platí o cenném papíru, který obsahuje označení formy na doručitele,
ale neobsahuje jméno oprávněného.“.
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14.

V § 4 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „zaknihovaných cenných papírů však“
nahrazují slovy „zaknihovaného cenného papíru“.

15.

V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „jeho“.

16.

V § 4 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)

podpis emitenta nebo jeho otisk,“.

17.

V nadpise § 5 se slovo „Vydávání“ nahrazuje slovem „Vydání“.

18.

V § 5 odst. 1 se slovo „splňuje“ nahrazuje slovem „obsahuje“, slova „nebo jiným
právním předpisem“ se zrušují, slovo „způsobem“ se nahrazuje slovem „postupem“
a slova „ze zvláštního“ se nahrazují slovy „z jiného“.

19.

V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Postup emitenta při vydání cenného papíru upravuje zákon.“

20.

V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
21.

V § 5 odst. 3 se slova „právním předpisem“ nahrazují slovem „zákonem“, slova „nebyly
dodrženy náležitosti postupu“ se nahrazují slovy „nebyl dodržen stanovený postup“,
slova „nebo že se nestal zákonem stanoveným způsobem majetkem svého prvního
nabyvatele“ se zrušují a slova „vydávání cenných papírů“ se nahrazují slovy „vydání
cenného papíru“.

22.

V § 5 odst. 4 se slova „cenných papírů“ nahrazují slovy „cenného papíru“ a číslo „4“ se
nahrazuje číslem „3“.
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23.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
„§ 5a
Hromadný listinný cenný papír

(1) Jednotlivé akcie, poukázky na akcie, podílové listy a dluhopisy mající listinou
podobu lze nahradit hromadným listinným cenným papírem (dále jen „hromadná listina“).
(2)

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

(3) Za podmínek předem stanovených ve stanovách emitenta akcií, v emisních
podmínkách dluhopisů nebo ve statutu podílového fondu má vlastník hromadné listiny právo
na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny.
(4)

Vydání hromadné listiny nahrazující již vydané cenné papíry není novou emisí.

(5) Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Jestliže
se vydává hromadná listina nahrazující již vydané cenné papíry, které musí obsahovat podpis
člena nebo členů statutárního orgánu, musí tato hromadná listina obsahovat podpis člena nebo
členů statutárního orgánu oprávněných jednat jménem emitenta ke dni vydání hromadné
listiny.
(6) Na výměnu hromadné listiny za jednotlivé zaknihované cenné papíry se vztahují
přiměřeně ustanovení o přeměně podoby cenného papíru z listinné na zaknihovanou. “.

24.

V § 6 se vkládá nadpis, který zní: „Emisní kurz cenného papíru“ a slova „se rozumí“
se nahrazují slovem „je“.

25.

§ 7 a 8 včetně nadpisů znějí:
„§ 7
Zaknihovaný cenný papír

Zaknihovaný cenný papír je zastupitelný cenný papír, k němuž se vlastnické nebo jiné
právo dokládá zápisem do příslušné evidence a, pokud z jiného zákona nevyplývá jinak,
s nímž lze nakládat výlučně zápisem do evidence.
§8
Povaha závazku z cenného papíru
Jedná-li se o závazek z cenného papíru, věřitel důvod závazku, na jehož základě má
dlužník povinnost plnit, neprokazuje, ledaže to stanoví zákon.“.
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§ 8a a § 37 se včetně nadpisů zrušují.

27.

V nadpisu části druhé se slovo „SMLOUVY“ nahrazuje slovy „ZVLÁŠTNÍ
USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH SMLOUVÁCH“.

28.

Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:
„§ 16b

Splnění dluhu může být zajištěno i převodem zastupitelných cenných papírů dlužníka ve
prospěch věřitele se současně sjednaným zpětným převodem zastupitelných cenných papírů
na dlužníka poté, co je dluh splněn řádně a včas nebo nastane jiná skutečnost ujednaná mezi
věřitelem a dlužníkem.“.
29.

V § 18 odst. 1 se slovo „zvláštního“ zrušuje a za slovo „zákona“ se vkládají slova
„upravujícího směnky a šeky“.

30.

V § 18 odst. 2 a § 20 se slovo „zvláštní“ zrušuje.

31.

V § 18 odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu upravující rubopis směnky“
nahrazují slovy „o rubopisu podle zákona upravujícího směnky a šeky“.

32.

V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

33.

Nad § 28 se vkládá nadpis, který zní: „Komisionářská smlouva o obstarání koupě
nebo prodeje cenných papírů“.

34.

V § 28 se odstavec 3 zrušuje.

35.

V § 30 odst. 2 se slova „evidenci investičních nástrojů vedené podle zvláštního právního
přepisu (dále jen „evidence investičních nástrojů“)“ nahrazují slovy „příslušné
evidenci“.

36.

V § 32 odst. 1 se slova „ze zvláštního“ nahrazují slovy „z jiného“.

37.

V § 32 odst. 2 se slova „a 37“ zrušují.
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V § 32 odst. 3 se slova „evidence investičních nástrojů“ nahrazují slovy „příslušné
evidence“.

39.

V § 33 se vkládá nadpis, který zní: „Mandátní smlouva o obstarání koupě nebo
prodeje cenných papírů a smlouva o zprostředkování koupě nebo prodeje cenných
papírů“.

40.

V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

41.

V § 33a se vkládá nadpis, který zní: „Smlouva o obstarání vydání cenných papírů
a smlouva o obstarání vrácení zastupitelných cenných papírů“.

42.

V § 33a odst. 1 a § 33b odst. 1 se slovo „vydávání“ nahrazuje slovem „vydání“ a slovo
„vracení“ se nahrazuje slovem „vrácení“.

43.

V § 33a a 33b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

44.

V § 33b se vkládá nadpis, který zní: „Smlouva o zprostředkování vydávání
zastupitelného cenného papíru a smlouva o zprostředkování vrácení cenného
papíru“.

45.

V nadpise hlavy III se slovo „, uložení“ zrušuje.

46.

V § 34 odst. 3 větě sedmé se za slovo „spoluvlastnictví“ vkládají slova „podle
občanského zákoníku“.

47.

V § 34 odst. 7 se slovo „uložení“ nahrazuje slovem „úschově“.

48.

V § 34 odst. 11 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona
upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení“.

49.

V § 36 odst. 2 se slova „nebo předkupní“ nahrazují slovy „, předkupní nebo jiná“.

50.

V § 36 odst. 3 se slova „na svém účtu vlastníka v centrální evidenci investičních
nástrojů“ nahrazují slovy „do příslušné evidence“.
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V nadpise § 37a se slova „cenných papírů“ nahrazují slovy „majetku zákazníka
v cenných papírech nebo v peněžních prostředcích“.

52.

V § 37a odst. 1 se slova „cenných papírů“ nahrazují slovy „majetku zákazníka
v cenných papírech nebo v peněžních prostředcích“.

53.

V § 37a se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 2 až 5.
54.

V § 37a odst. 4 se slova „cenných papírů“ nahrazují slovy „majetku zákazníka“, slova
„o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů“ se zrušují a za slova „mandátní
smlouvu“ se vkládají slova „podle obchodního zákoníku“.

55.

V § 37a odstavec 5 zní:

„(5) Odstavci 1 až 4 není dotčena úprava smlouvy o obhospodařování majetku
investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování.“.

56.

V § 38 odst. 1 se za slova „vydán dnem“ vkládá slovo „jeho“, slovo „listiny“ se zrušuje,
slova „jejího vlastníka“ se nahrazují slovy „jeho prvého nabyvatele“, slova „zvláštního
právního předpisu“ se zrušují, za slovo „zápisu“ se vkládá slovo „listinného“, za slova
„s dnem“ se vkládá slovo „jeho“, slova „evidence investičních nástrojů“ se nahrazují
slovy „příslušné evidence“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ve prospěch
jeho prvého nabyvatele“.

57.

V § 38 odst. 2 se slova „ustanovení zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy
„úprava přeměny podoby cenného papíru z listinné na zaknihovanou (§ 45)“.

58.

V § 39 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

59.

V § 39 odst. 2 se slova „§ 56 odst. 8“ nahrazují slovy „tak stanoví zákon“.

60.

V § 40 odst. 2 se slova „§ 11 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 46 odst. 10“, slovo
„zvláštního“ se zrušuje a za slovo „zákona“ se vkládají slova „upravujícího směnky
a šeky“.

61.

V § 41 odst. 2 se slova „nebo do úschovy a správy (§ 37),“ a slova „nebo opatrovateli“
zrušují.
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V § 41 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

63.

V § 42 odst. 1 se slova „na účet vlastníka v evidenci investičních nástrojů“ nahrazují
slovy „v příslušné evidenci“.

64.

V § 42 odst. 3 písm. b) se za slovo „osoby“ vkládají slova „, obdobný identifikační údaj
podle zahraničního práva“ a slovo „zástavce“ se nahrazuje slovy „, popřípadě datum
narození zástavce, nebylo-li rodné číslo přiděleno“.

65.

V § 42 odst. 3 písm. d) se za slovo „osoby“ vkládají slova „, obdobný identifikační údaj
podle zahraničního práva“ a za slova „rodné číslo“ se vkládají slova „, popřípadě datum
narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,“.

66.

V § 43 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

67.

V § 43 odst. 5 se slova „tento zákon nebo zvláštní právní předpis“ nahrazují slovem
„zákon“.

68.

V § 44 odst. 1 se slova „prostřednictvím obchodníka s cennými papíry“ zrušují.

69.

V § 44 odst. 2 věta první zní: „Zástavní věřitel prodá zastavený cenný papír na
převodním místě nebo prostřednictvím převodního místa, jedná-li se o cenný papír
přijatý k obchodování na převodním místě nebo obchodovaný prostřednictvím
převodního místa, nebo ve veřejné dražbě, jedná-li se o jiný cenný papír.“.

70.

V § 44 odst. 2 větě druhé se za slovo „odměnu“ vkládá slovo „se“ a slova „obchodník
s cennými papíry“ se zrušují.

71.

V § 44 odst. 2 větě třetí se slova „obchodník s cennými papíry“ nahrazují slovy
„obstaravatel prodeje cenného papíru nebo organizátor veřejné dražby“.

-9-

72.

V části druhé hlava V včetně nadpisu zní:
„Hlava V
Použití zákona na jiné druhy investičních nástrojů
§ 44b

Ustanovení této části se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů než
cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.“.

73.

Část třetí včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
PŘEMĚNA PODOBY CENNÉHO PAPÍRU
Hlava I
Přeměna podoby cenného papíru z listinné na zaknihovanou
§ 45

(1) Emitent, který rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný
cenný papír, takové rozhodnutí bez zbytečného odkladu zveřejní v Obchodním věstníku
a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně lhůty, ve které je vlastník cenného
papíru povinen odevzdat emitentovi listinný cenný papír; tato lhůta nesmí být kratší než 2
měsíce a delší než 6 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně. Emitent, kterému jiný
právní předpis ukládá vést evidenci vlastníků cenných papírů, zašle osobě uvedené v této
evidenci oznámení o přeměně tohoto cenného papíru na zaknihovaný cenný papír; oznámení
se posílá na uvedenou v evidenci vlastníků cenných papírů.
(2) Vlastník cenného papíru, jehož emitent rozhodl o přeměně listinného cenného
papíru na zaknihovaný cenný papír, sdělí emitentovi při odevzdání listinného cenného papíru
číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován.
(3) Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 nebo před uplynutím této lhůty, byly-li
odevzdány emitentovi všechny listinné cenné papíry, nebo po uplynutí dodatečné lhůty (§ 46
odst. 1) požádá emitent centrální depozitář, aby zaevidoval cenné papíry do centrální evidence
obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru, a sdělí mu, na jaké majetkové účty
mají být cenné papíry zaevidovány. Od podání žádosti emitenta o zaevidování cenného papíru
do centrální evidence do zaevidování celé emise nelze s cenným papírem obchodovat na
regulovaném trhu.
§ 46
(1) Pokud je vlastník cenného papíru v prodlení s vrácením listinných cenných
papírů, které mají být podle rozhodnutí emitenta přeměněny na zaknihované, vyhlásí emitent
dodatečnou lhůtu pro jejich odevzdání. Po uplynutí této lhůty emitent prohlásí neodevzdané
cenné papíry za neplatné. Na tuto skutečnost emitent upozorní při vyhlašování dodatečné
lhůty.

- 10 (2) Centrální depozitář vede zvláštní evidenci listinných cenných papírů, které nebyly
odevzdány; to neplatí, pokud vedení takové evidence svěřuje zákon jiné osobě.
(3) Listinné cenné papíry, u nichž emitent rozhodl o přeměně na zaknihované cenné
papíry a které nebyly odevzdány, centrální depozitář eviduje na zvláštním technickém účtu
neznámých vlastníků cenných papírů, jehož majitelem je emitent; zaevidováním na zvláštním
účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny.
(4) Nárok na vyplacení výnosu z cenného papíru uvedeného v odstavci 3 za dobu,
která uplynula ode dne, kterým skončila lhůta k odevzdání listinného cenného papíru uvedená
v § 45 odst. 1, vzniká až po odevzdání listinného cenného papíru emitentovi.
(5) Po prohlášení listinných cenných papírů za neplatné podle odstavce 1 emitent
prodá zaknihované cenné papíry z účtu uvedeného v odstavci 3. Pokud budou cenné papíry
prodávány ve veřejné dražbě, uveřejní emitent místo, dobu a předmět dražby nejméně 2 týdny
před jejím konáním.
(6) Výtěžek z prodeje cenných papírů podle odstavce 1 po započtení pohledávek
vzniklých v souvislosti s prohlášením cenných papírů za neplatné a jejich prodejem, vyplatí
emitent bez zbytečného odkladu osobě, jejíž cenné papíry byly prohlášeny za neplatné, nebo
jej uloží do úřední úschovy.
Hlava II
Přeměna podoby cenného papíru ze zaknihované na listinnou
§ 47
(1) Emitent, který rozhodl o přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný,
takové rozhodnutí bez zbytečného odkladu
a)
zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)
oznámí centrálnímu depozitáři a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je tento
cenný papír přijat k obchodování.
(2) Centrální depozitář do 30 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení emitenta o přeměně
zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír, předá emitentovi výpis, který
obsahuje
a)
b)

údaje o emisi cenného papíru,
údaje o vlastnících cenných papírů s uvedením údajů o pozastavení nakládání s cenným
papírem a údajů o zastavení cenného papíru včetně údajů o zástavním věřiteli.

(3) Majitel účtu zákazníků je povinen sdělit centrálnímu depozitáři údaje podle
odstavce 2 písm. b).
(4) Od vyhotovení výpisu podle odstavce 2 nesmí centrální depozitář ani majitel účtu
zákazníků provést ve své evidenci žádný zápis týkající se cenného papíru, jehož podoba se
přeměňuje.
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§ 48
(1) Centrální depozitář zruší evidenci emise zaknihovaného cenného papíru, který se
přeměňuje na listinný, po vyhotovení výpisu uvedeného v § 47 odst. 2 písm. a) ke dni
stanovenému emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu uvedeného v § 47 odst. 2.
Od vyhotovení výpisu do zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru nesmí
uplynout více než 1 měsíc.
(2)
a)
b)

Zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru oznámí centrální depozitář

organizátorovi regulovaného trhu, na kterém jsou tyto cenné papíry přijaty
k obchodování,
účastníkům centrálního depozitáře, kteří tuto skutečnost oznámí vlastníkům cenných
papírů; majitel účtu zákazníků zruší evidenci cenných papírů ke stejnému dni jako
centrální depozitář.

(3) Dnem zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru vzniká vlastníkovi
přeměněného cenného papíru právo na vydání listinného cenného papíru emitentem.
§ 49
(1) Je-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru pozastaveno
nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz organizátor regulovaného trhu, provozovatel
vypořádacího systému, centrální depozitář, depozitář fondu kolektivního investování nebo
třetí osoba, vznikne vlastníkovi tohoto cenného papíru právo na vydání listinného cenného
papíru až po uplynutí doby, na kterou bylo pozastaveno nakládání s cenným papírem, nebo
před uplynutím této doby v okamžiku, kdy osoba, která je oprávněna zrušit pozastavení
nakládání s cenným papírem, dá emitentovi souhlas s odevzdáním listinného cenného papíru.
(2) Je-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru pozastaveno
nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz soud nebo správní orgán, vzniká právo na
vydání listinného cenného papíru tomuto soudu nebo správnímu orgánu.
(3) Je-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru cenný papír
zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny a právo na vydání listinného cenného papíru
vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnost vydat listinný cenný papír emitent splní též tím, že uloží
listinný cenný papír se souhlasem zástavního věřitele do úschovy a předá schovateli prvopis
nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy. Jestliže jde o přeměnu listinného cenného
papíru na řad, vyznačí na cenném papíru prohlášení o jeho zastavení za majitele emitent.
§ 50
(1) Emitent bez zbytečného odkladu po zrušení evidence emise zaknihovaného
cenného papíru zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup výzvu vlastníkům tohoto cenného papíru k převzetí listinného cenného papíru ve lhůtě
stanovené podle § 45 odst. 1. U cenného papíru na jméno nebo na řad emitent zašle též výzvu
k převzetí listinného cenného papíru na jeho adresu sídla nebo trvalého pobytu uvedenou
v evidenci vlastníků cenných papírů.
(2) Pokud vlastník nepřevezme listinný cenný papír ani v dodatečně stanovené lhůtě,
prodá jej emitent prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
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odst. 6 platí obdobně.
Hlava III
Společná ustanovení
§ 51
(1) Přeměna podoby cenného papíru není novou emisí. Jestliže se přeměňuje
zaknihovaný cenný papír na listinný cenný papír, který musí obsahovat podpis člena nebo
členů představenstva, musí listinný cenný papír obsahovat podpis nebo otisk podpisu člena
nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti ke dni zrušení evidence
zaknihovaných cenných papírů.
(2) Ustanoveními tohoto zákona o přeměně podoby cenného papíru nejsou dotčena
ustanovení obchodního zákoníku o změně podoby akcií.
(3) Ustanovení § 45 a § 46 odst. 1 až 4 se přiměřeně použijí na listinné cenné papíry
kolektivního investování, které se přeměňují v zaknihované cenné papíry kolektivního
investování vedené v samostatné evidenci. Ustanovení § 47 až 50 se přiměřeně použijí na
cenné papíry kolektivního investování vedené v samostatné evidenci.“.
Dosavadní část šestá se označuje jako část čtvrtá.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Na smlouvy o uložení cenných papírů uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se nadále použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
upravující smlouvu o úschově cenných papírů a smlouvu o správě cenných papírů.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského zákoníku
Čl. III
V § 495 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., se
slova „s výjimkou cenných papírů hromadně vydaných nebo jiných cenných papírů, pro které
je zákonem stanoveno, že věřitel tuto povinnost nemá“ nahrazují slovy „nestanoví-li zákon
jinak“.
ČÁST TŘETÍ
Změna obchodního zákoníku
Čl. IV
V § 395 zákona č. 513/1991 Sb. se za slova „smlouvy o“ vkládá slovo „bankovním“ a
slova „cenných papírů a jiných hodnot“ a slova „cenných papírů nebo jiných hodnot“ se
nahrazují slovem „věci“.
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Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona
č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb.,
zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. …/2010 Sb., zákona č. …/2010 Sb. a zákona
č…./2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 15d odst. 1 písm. f) bod 2 se slovo „, opatrovatele“ zrušuje.

2.

V části sedmé hlavě I se díl 1 včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní díly 2 a 3 se označují jako díly 1 a 2.
3.

V části sedmé se hlava III včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava III.
4.

V § 92 odst. 1 se slova „v České republice“ nahrazují slovy „podle českého práva“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

