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NĚMECKO
ZÁKONNÁ USTANOVENÍ
1.

ZÁKON O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH

§ 10. (1) Akcie mohou znít na majitele (doručitele) či na jméno.
[…]
§ 10. (5) Ve stanovách může být omezen nebo vyloučen nárok akcionáře na vydání jeho
akcie ve formě jednotlivé listiny.
2.

ZÁKON O ÚSCHOVĚ CENNÝCH PAPÍRŮ (ZE 4. ÚNORA 1937)

§ 1 Obecné předpisy
(1) Cenné papíry ve smyslu tohoto spolkového zákona jsou akcie, kuksy, zatímní listy […].
(2) Schovatelem ve smyslu tohoto spolkového zákona je ten, komu v provozování jeho
činnosti jsou svěřovány k úschově cenné papíry v nezapečetěné formě.
[…]
§ 2 Samostatná úschova
(1) Schovatel je povinen opatrovat pod navenek rozpoznatelným označením cenné papíry
uschovatelů odděleně od svého majetku a od cenných papírů třetích osob, když se jedná o
cenné papíry, které jež nemohou být předmětem hromadné (sběrné) úschově
prostřednictvím banky, k takovéto úschově oprávněné, nebo když uschovatel takovéto
oddělené opatrování požaduje. […]
§ 5 Hromadná (sběrná) úschova
(1) Schovatel smí svěřit do hromadné (sběrné) úschovy zastupitelné cenné papíry, jež mohou
být předmětem hromadné (sběrné) úschovy prostřednictvím banky, k takovéto úschově
oprávněné, ledaže uschovatel požádal o oddělené opatrování podle věty první § 2. Místo
hromadné (sběrné) úschovy prostřednictvím banky k takovéto úschově oprávněné, smí
schovatel opatrovat cenné papíry odděleně od majetku stejného druhu náležejícím jemu či
třetím osobám nebo je svěřit třetí osobě, pokud ho k tomu uschovatel výslovně a písemně
zmocnil. […]
(2) Schovatel může na uschovatele místo cenných papírů vložených do hromadné (sběrné)
úschovy převést odpovídající podíl na souhrnu cenných papírů v hromadné (sběrné)
úschově.
[…]
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§ 6 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 jejich kusů.
§ 7 Nároky uschovatele na vydání a dispoziční oprávnění schovatele při hromadné
(sběrné) úschově
(1) Uschovatel může v případě hromadné (sběrné) úschovy požadovat, aby mu byly vydány
cenné papíry odpovídající jeho podílu na souhrnu cenných papírů v hromadné (sběrné)
úschově; nemůže požadovat vrácení stejných listin, které do úschovy vložil.
(2) 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.
§ 8 Nároky spoluvlastníka a jinak věcně oprávněného při hromadné (sběrné) úschově
Předpisy uvedené ve větě první § 6 odst. 2, § 7 vztahující se na nároky schovatele se
přiměřeně použijí na nároky každého spoluvlastníka nebo jinak věcně oprávněného.
§ 9a Hromadná (sběrná) listina
(1) Schovatel má povinnost předat bance k takovéto úschově oprávněné cenný papír, jež
obsahuje více takových práv, kdy každé z těchto práv může být součástí zastupitelných
cenných papírů jednoho a téhož druhu (hromadná (sběrná) listina), ledaže uschovatel
požádal podle věty první § 2 o oddělené opatrování hromadné (sběrné) listiny. Vystavitel
může kdykoli a bez souhlasu ostatních zúčastněných požadovat nahrazení:
1. hromadné (sběrné) listiny přijaté do úschovy bankou k takové úschově oprávněnou zcela
nebo zčásti jednotlivými cennými papíry přijatými do hromadné (sběrné) úschovy, nebo
2. jednotlivých cenných papírů v hromadné (sběrné) úschově u banky k takové úschově
oprávněné hromadnou (sběrnou) listinou.
[…]
(3) Je-li na základě §§ 7 a 8 požadováno vydání jednotlivých cenných papírů, má vystavitel
povinnost nahradit hromadnou (sběrnou) listinu jednotlivými cennými papíry, jak je to
k vydání potřebné; […] Není-li vystavitel na základě právního vztahu povinen vydat majitelům
cenné papíry odpovídající právům obsaženým v hromadné (sběrné) listině, nemůže být ani
od banky oprávněné k hromadné (sběrné) úschově požadováno vydání jednotlivých cenných
papírů.
§ 14 Kniha o úschově
(1) Uschovatel má povinnost vést knihu o úschově, 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.
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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.
[…]
2. ČÁST – Zmocnění ke koupi
§ 18 Údaje o koupených cenných papírech
(1) Provádí-li komisionář (§ 383, 406 obchodního zákoníku) úkony v rámci zmocnění ke koupi
cenných papírů, 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 ustanovení občanského
práva již dříve.
3. ČÁST – Přednost v insolvenčním řízení
§ 32 Přednostní věřitelé
(1) V insolvenčním řízení ohledně majetku schovatele uvedeného v §§ 1, 17 a 18 mají před
zástavními věřiteli a komisionáři podle odstavců 3 a 4 přednost:
1. komitenti, jež při zahájení insolvenčního řízení ještě nenabyli vlastnictví či
spoluvlastnictví, ale jejich povinnosti z úkonu týkajícího se těchto cenných papírů byly
vůči komisionáři plně splněny; […]
2. uschovatelé, zástavci a komitenti, jejichž vlastnictví či spoluvlastnictví cenných papírů
bylo porušeno protiprávní dispozicí schovatele, zástavního věřitele nebo komisionáře
nebo jejich lidí, jestliže při zahájení insolvenčního řízení byly jejich povinnosti z úkonu
týkajícího se těchto cenných papírů vůči dlužníkovi zcela splněny; […]
[…]
(3) Přednostní pohledávky podle odstavců 1 a 2 budou vyrovnány před pohledávkami všech
ostatních insolvenčních věřitelů z oddělené podstaty; ta bude tvořena z disponibilních
cenných papírů stejného druhu a z nároků na dodání takových cenných papírů. […]
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