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BELGIE 

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ 

1. ZÁKON ZE 14. PROSINCE 2005 ZRUŠUJÍCÍ CENNÉ PAPÍRY NA MAJITELE 

Čl. 3. § 1. Od 1. ledna 2008 mohou být cenné papíry vydány emitentem pouze ve formě na 

jméno nebo v zaknihované podobě. 

Čl. 4. Od 1. ledna 2008 nemohou být předmětem fyzického předání cenné papíry na 

doručitele, jak jsou vymezeny v čl. 2 tohoto zákona, jež jsou zapsány na účtu cenných papírů 

stejně jako cenné papíry na doručitele vydané  zahraničí podléhající zahraničnímu právu, či 

vydané zahraničním emitentem v Belgii. 

Čl. 7. § 1. Nejpozději 31. prosince 2013 požádají vlastníci cenných papírů na doručitele 

vydané před publikací tohoto zákona, které nebyly přeměněny v souladu s článkem 5 

požádají o přeměnu na cenné papíry na jméno nebo na zaknihované cenné papíry […]. 

Čl. 11. § 1. Od 1. ledna 2015 budou cenné papíry kotované na organizovaném trhu, jejichž 

vlastník zůstává neznámý, prodány emitentem na organizovaném trhu. 

§ 2. Od 1. ledna 2015 budou cenné papíry, jež nejsou kotované na organizovaném trhu a 

jejichž vlastník zůstává neznámý, nabídnuty emitentem k prodeji. 

2. KRÁLOVSKÉ NAŘÍZENÍ Č. 62 Z 11. LISTOPADU 1967 PODPORUJÍCÍ OBĚH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 

Čl. 1 bis. […] V dalším textu tohoto nařízení, pojem „finanční nástroje“ zahrnuje finanční 

nástroje, […] které jsou uloženy jako zastupitelné podle v souladu s tímto nařízením u osoby 

provozující vypořádání nebo u jejích členů, včetně spoluvlastnického práva nehmotného 

charakteru, které tato zastupitelná úschova přiznává všem uschovatelům k souhrnu cenných 

papírů stejného charakteru uložených u osoby provozující vypořádání či u jejích členů. 

Čl. 2. Osoba provozující vypořádání je depozitářem - na účet svých členů – zastupitelných 

cenných papírů, jež jí byly svěřeny těmito členy v rámci režimu běžných účtů. 

[…] 

3. ZÁKONÍK O SPOLEČNOSTECH 

Díl III. – Zaknihované cenné papíry 

Čl. 468. Zaknihovaný cenný papír je představován záznamem na účtu na jméno svého 

vlastníka či držitele u osoby provozující vypořádání či u osoby oprávněné vést účty cenných 

papírů. 

Cenný papír zapsaný na účtu se převádí převodem z účtu na účet. 
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[…]  

Zápis na účtu přiznává spoluvlastnické právo nehmotného charakteru k souhrnu cenných 

papírů stejné kategorie zapsaných na jméno osoby provozující vypořádání nebo eventuelně 

na jméno osoby oprávněné vést evidenci účtů cenných papírů v případě použití článku 

475ter tohoto zákoníku, jedná-li se o zápis v registru cenných papírů na jméno […] 

Belgická národní banka je pověřena dohledem nad dodržováním ustanovení tohoto oddílu 

osoby vedoucími účet. […] 

Čl. 469. Osoby oprávněné vést účty cenných papírů vedou zaknihované cenné papíry, které 

drží pro třetí osoby a pro sebe na účtech otevřených u osoby provozující vypořádání, u jedné 

či více institucí, které přímo či nepřímo jednají jejich jménem jako prostředníci vzhledem 

k této osobě provozující vypořádání nebo souběžně u osoby provozující vypořádání a jedné 

či více zmíněných institucí. 

Osoby oprávněné vést účty cenných papírů vedou účty cenných papírů, které drží pro třetí 

osoby nebo pro sebe na účtech otevřených u osob oprávněných vést účty cenných papírů 

podle  článku 475ter u jedné či více institucí, které přímo či nepřímo jednají jako prostředníci 

vzhledem k osobám oprávněným vést účty cenných papírů podle článku 475ter nebo 

souběžně u osob oprávněných vést účty cenných papírů uvedených podle článku 475ter a u 

jedné či více či více zmíněných institucí. 

Čl. 471. […] Navrácení zaknihovaných zastupitelných cenných papírů uvedených v článku 469 

probíhá převodem z účtu vedeným u osoby oprávněné vést účty cenných papírů na účet u 

jiné takové osoby, jež byla označena osobou, jež vykonává své právo na vrácení těchto 

cenných papírů. 

Čl. 475ter. S výjimkou cenných papírů, jež jsou přijaty k obchodování na organizovaném trhu, 

ustanovení tohoto dílu se rovněž použijí na cenné papíry zapsané na účtu u osoby oprávněné 

vést účty cenných papírů, jež nejsou vedeny u osoby provozující vypořádání či u instituce, 

která jedná jako prostředník této posléze uvedené osoby. 

Osoba vedoucí účet zapíše na své jméno do evidence cenných papírů na jméno zaknihované 

cenné papíry každé emise, jakmile jsou v oběhu. 

Všechny zaknihované cenné papíry jedné emise jednoho emitenta mohou být zapsány 

v evidenci na jméno pouze na jméno jedné osoby vedoucí účet. 

Zápis cenných papírů na účet cenných papírů přiznává v takovém případě spoluvlastnické 

právo nehmotného charakteru k souhrnu cenných papírů stejné emise zapsané na jméno 

osoby vedoucí účet v evidenci cenných papírů na jméno. 
 

 

 


