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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 5. října 2010 
 

o zrušení úředního sdělení České národní banky  
k povaze zápisu správce cenných papírů do evidence Střediska 

 
 

Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá 
platnosti úřední sdělení České národní banky k povaze zápisu správce cenných papírů 
do evidence Střediska cenných papírů vyhlášené ve Věstníku ČNB, částka 5/2007 ze dne 
1. února 2007, a to z následujících důvodů:  
  

Dnem 1. 12. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 420/2009 Sb., kterým se mění zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Tím došlo mj. ke změně § 184 odst. 4 obchodního zákoníku, který nově výslovně konstruuje 
vyvratitelnou právní domněnku, podle které se má za to, že osoba zapsána v evidenci  
investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako 
osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při 
výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné 
hromadě. 
 

Podle sdělení Ministerstva financí publikovaného dne 28. 7. 2010 ve Sbírce zákonů 
pod č. 234/2010 Sb. převzal dne 2. 7. 2010 centrální depozitář evidenci zaknihovaných 
a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů a začal vykonávat 
svou činnost podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto dnem současně Středisko cenných papírů přestalo vykonávat svou 
činnost podle dosavadních právních předpisů. 
 
 S ohledem na to není dosavadní úřední sdělení aktuální, a vzhledem k změně zákona, 
ani není potřebná jeho aktualizace; postavení správce cenných papírů je jasné přímo z textu 
§ 184 odst. 4 obchodního zákoníku. 
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