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RAKOUSKO 

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ 

1. ZÁKON O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH 

Porovnání existujícího znění zákona a návrhu novely rakouské vlády prezentované dne 2. 
prosince 2010 (návrh č. 246/ME XXIV. GP) 

(předloženo rakouskému Parlamentu dne 15. června 2011) 

Existující znění Navrhované nové znění 

§ 10. (1) Akcie mohou znít na majitele 

(doručitele) či na jméno. […] 

§ 9. (1) Akcie musí s výjimkou případů 

uvedených v § 10, odst. 1 znít na jméno. […] 

 § 9. (3) Stanovy mohou vyloučit nebo omezit 

nárok akcionáře na spojení jeho podílu s listinou. 

Takováto změna stanov vyžaduje kromě 

většinových požadavků podle § 146 také souhlas 

každého akcionáře, jemuž nezbývá alespoň 

jeden nárok na včlenění jeho podílu do 

hromadné listiny, ledaže dotčené akcie jsou 

přijaty k obchodování na burze ve smyslu § 3. 

 § 10. (1) Akcie na majitele (doručitele) Akcie 

mohou znít na majitele (doručitele), když je 

společnost kotovaná na burze nebo když jsou 

akcie podle stanov přijaty k obchodování na 

burze ve smyslu § 3. 

 § 10. (2) Akcie na majitele (doručitele) mohou 

být vydány až po plném splacení emisního kurzu. 

Musí být součástí jedné, případně více, 

hromadných listin. Společnost přijatá na burzu 

musí uložit hromadnou listinu (hromadné listiny) 

u banky, jež tyto listiny uschovává, podle § 1 

odst. 3 zákona o úschově nebo u rovnocenné 

zahraniční instituce. […] 

 § 10 (4). Stanovy mohou určit , že na vyžádání 

akcionáře budou jeho akcie na majitele 

(doručitele) přeměny na akcie na jméno a 

v případech uvedených v odst. 1 z akcií na jméno 

na akcie na majitele (doručitele). 
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§ 10a (1). Doložení vlastnictví akcií u akcií 
na majitele (doručitele) Pokud akcionáři 

s akciemi na majitele (doručitele) svěřeným 

do úschovy musí prokazovat svou 

majetkovou účast či její výši, postačí místo 

předložení listinných akcií potvrzení o 

majetkové účastí vydaným úvěrovou 

institucí uschovávající cenné papíry se 

sídlem v členském státě Evropského 

hospodářského prostoru nebo ve státě, jež 

je plnoprávným členem OECD (potvrzení o 

uložení). Ve stanovách či v pozvánce na 

valnou hromadu mohou být určeny další 

vhodné osoby či místa, jejichž potvrzení o 

úschově budou společností uznávána. 

§ 10a (1). Doložení vlastnictví akcií u akcií na 
majitele (doručitele) U akcií na majitele 

(doručitele) se prokazuje výše majetkové účasti 

prostřednictvím potvrzení vydaným úvěrovou 

institucí uschovávající cenné papíry se sídlem 

v členském státě Evropského hospodářského 

prostoru nebo ve státě, jež je plnoprávným 

členem OECD (potvrzení o uložení). Ve 

stanovách či v pozvánce na valnou hromadu 

mohou být určeny další vhodné osoby či místa, 

jejichž potvrzení o úschově budou společností 

uznávána. 

2. ZÁKON O ÚSCHOVĚ CENNÝCH PAPÍRŮ (Z 22. ŘÍJNA 1969, Č. 424/1969) 

§ 1. Cenné papíry, schovatel a banka uschovávající cenné papíry  

(1) Cenné papíry ve smyslu tohoto spolkového zákona jsou akcie, zatímní listy […]. 

(2) Schovatelem ve smyslu tohoto spolkového zákona je ten, kdo na základě zákona o 

úvěrové činnosti nebo na základě zvláštních spolkových předpisů je oprávněn k úschově 

cenných papírů.  

[…] 

§ 2. Samostatná úschova 

(1) O samostatnou úschovu se jedná, nevyplývá-li z následujících ustanovení něco jiného, 

když schovatel opatruje cenné papíry odděleně od svého majetku či od cenných papírů 

třetích osob. […] 

§ 4. Hromadná (sběrná) úschova 

(1) O hromadnou (sběrnou) úschovu se jedná, když schovatel opatruje zastupitelné cenné 

papíry stejného druhu společně se svými cennými papíry stejného druhu či takovými 

cennými papíry třetích osob. […] 

§ 5. Spoluvlastnictví na souhrnu cenných papírů v hromadné (sběrné) úschově […] 

(1) Jsou-li cenné papíry přijaty do hromadné (sběrné) úschovy, vzniká v okamžiku jejich 

přijetí schovatelem dosavadnímu vlastníkovi spoluvlastnictví na cenných papírech stejného 

druhu, jež jsou součástí souhrnu těchto cenných papírů opatrovaných schovatelem. Pro výši 

podílu je určující jmenovitá hodnota cenného papíru, u cenných papírů bez jmenovité 

hodnoty počet kusů. 
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§ 6. Nároky uschovatele na vydání a dispoziční oprávnění schovatele při hromadné 
(sběrné) úschově 

(1) Uschovateli se na jeho žádost vydají cenné papíry odpovídající jeho podílu na souhrnu 

cenných papírů v hromadné (sběrné) úschově; nemůže požadovat vrácení stejných listin, 

které do úschovy vložil. Uschovatel nemusí žádosti vyhovět do té míry, do jaké se v důsledku 

ztráty zmenšil podíl uschovatele na souhrnu cenných papírů v hromadné (sběrné) úschově. 

Schovatel ručí za ztrátu, ledaže ztráta na souhrnu cenných papírů v hromadné (sběrné) 

úschově vyplývá ze skutečností, za něž neodpovídá. 

 

[…] 

 

§ 11. Kniha o úschově  

(1) Uschovatel má povinnost vést knihu o úschově (obchodní kniha nebo knize obdobné 

záznamy), v níž musí být zaznamenán každý účet cenných papírů stejně jako druh, jmenovitá 

hodnota nebo počet kusů, číselné označení nebo jiné prvky týkající se účtu cenných papírů. 

Pokud číselná označení nebo obdobné prvky vyplývají z údajů, jež jsou vedeny odděleně od 

knihy o úschově postačí učinit odpovídající odkazy na tyto údaje. 

[…] 

(3) Předpisy o vedení knihy o úschově se použijí odpovídajícím způsobem i na hromadnou 

(sběrnou) úschově.  

III. ČÁST - Zmocnění ke koupi 

§ 13. Údaje o koupených cenných papírech  

(1) Provádí-li komisionář (§ 383 obchodního zákoníku) úkony v rámci zmocnění ke koupi 

cenných papírům, musí komitentovi neprodleně nejpozději před uplynutím jednoho týdne 

zaslat údaje o koupených kusech cenných papírů. Tyto údaje musí obsahovat popis cenných 

papírů podle druhu, jmenovité hodnoty, číselných označení a jiných prvků. 

[…] 

(3) S odesláním uvedených údajů o cenných papírech přechází na komitenta vlastnictví 

k cenným papírů, jichž se tyto údaje týkají, pokud je komisionář oprávněn s těmito cennými 

papíry disponovat, nepřešlo-li vlastnictví na komitenta na základě jiných zákonných 

ustanovení již dříve. 

V. ČÁST – Insolvenční řízení  

§ 23. Přednostní práva uschovatelů a komitentů  

(1) V konkurzním řízením týkajícím se schovatele (§ 1) nebo komisionáře (§ 13) mají 

uschovatel a komitent přednostní právo podle opatření uvedených v následujících 

ustanoveních. 

[…]  
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(6) Cenné papíry náležející úvěrovým institucím a nároky úvěrových institucí na dodání 

takových cenných papírů tvoří oddělenou podstatu. Nároky podle odstavců 2 až 5 se 

uspokojují z této oddělené podstaty před nároky věřitelů v konkurzu. 

 


