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HLAVA X
CENNÉ PAPÍRY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A JINÉ LISTINY
§ 81
Pravomoc ve věcech umoření listin
Českému soudu přísluší prohlásit za umořené listiny vydané v cizině jen tehdy,
může-li mít jejich umoření podle povahy věci právní následky v České republice.
Rozhodné právo ve věcech cenných papírů a investičních nástrojů
§ 82
Zda je cenný papír platně vydán, zda jsou s ním spojena práva takovým způsobem, že
je po vydání cenného papíru nelze po dobu jeho platnosti bez cenného papíru uplatnit, a jaká
práva a jaké právní účinky jsou s ním spojeny, se řídí podle povahy cenného papíru
a) právem, kterým se řídí právní způsobilost a vnitřní poměry právnické osoby, která cenný
papír vydala,
b) právem, kterým se řídí právní poměr, jehož úprava vydání cenného papíru zakládá,
c) právem platným v místě, v němž byl cenný papír vydán,
d) právem státu, v němž má sídlo nebo obvyklý pobyt osoba, která cenný papír vydává,
neodpovídá-li povaze cenného papíru použití jiného práva, nebo
e) právem, které je v cenném papíru určeno, jestliže to povaha cenného papíru připouští.
§ 83
(1) Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, právo k cennému papíru se řídí právním
řádem platným v místě, v němž je cenný papír, a převod práva k cennému papíru se řídí
právním řádem platným v místě, v němž je cenný papír v době nakládání s ním.
(2) Zástavní právo k cennému papíru se řídí právem platným v místě obvyklého
pobytu nebo sídla zástavního věřitele v rozhodné době, nezvolí-li strany právo jiné; zpětný a
další odkaz jsou vyloučeny. Jde-li o cenný papír, který je nutno předložit za účelem vydání
věci a nakládání s ní, použije se práva platného v místě, v němž je cenný papír v rozhodné
době.

(3) Bez ohledu na odstavce 1 a 2 nakládání se zaknihovaným nebo imobilizovaným
cenným papírem nebo jiným cenným papírem zapsaným v evidenci, nebo nakládání s právem
zapsaným v evidenci, které se chová jako zaknihovaný cenný papír, se řídí právem státu, v
němž je vedena evidence, ve které se provádí zápis; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny.
Volba práva je přípustná, jen jde-li o právo státu, v němž má osoba vedoucí evidenci k
okamžiku volby práva sídlo nebo pobočku, a vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti této
osoby.
(4) Jsou-li určeny investiční nástroje, včetně práv s nimi spojených, k zajištění práv
a) účastníka nebo provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,
zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s
neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností
vypořádání, jestliže tato práva vznikla z jeho účasti v systému nebo provozování systému,
nebo
b) centrální banky některého z členských států Evropské unie nebo států tvořících Evropský
hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky, řídí se práva těchto osob nebo osob
jednajících na jejich účet ze zajištění právním řádem státu, v němž je vedena evidence
investičních nástrojů, v níž se provádí zápis zakládající právní účinky z těchto jednání.
(5) Jsou-li jako předmět finančního zajištění poskytnuty investiční cenné papíry, cenné
papíry kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu, k nimž se vlastnické nebo jiné
věcné právo dokládá zápisem do evidence, anebo jsou-li jako předmět finančního zajištění
poskytnuta práva vyplývající ze zápisu investičního cenného papíru, cenného papíru
kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu do evidence, která umožňují
oprávněnému s takovým cenným papírem nebo nástrojem přímo nebo nepřímo nakládat
alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel, řídí se právním řádem státu, v němž je
vedena tato evidence,
a) právní povaha předmětu finančního zajištění a věcněprávní účinky tohoto finančního
zajištění,
b) podmínky vyžadované pro vznik finančního zajištění, pro poskytnutí takového předmětu
finančního zajištění, jakož i další podmínky pro to, aby finanční zajištění nabylo účinků vůči
třetím osobám,
c) pořadí vlastnických nebo jiných práv k předmětu finančního zajištění vyplývajících z jejich
zápisu do evidence a podmínky nabytí od osoby, která není vlastníkem,
d) podmínky a způsob uspokojení z předmětu finančního zajištění, nastane-li rozhodná
skutečnost4).
(6) Českým právním řádem se řídí nabídka převzetí určená vlastníkům účastnických
cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, a právní
otázky spojené s nabídkou převzetí s mezinárodním prvkem.
(7) Volba jiného práva v případech uvedených v odstavci 4 a volba jiného práva a
zpětný a další odkaz v případech uvedených v odstavci 5 jsou vyloučeny.

(8) Rozhodné právo pro existenci a přechod zástavního práva k podílům a cenným
papírům vydaným kteroukoliv z právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně se
určuje podle jiného právního předpisu.
____________________
4)

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
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