
Informace – povinnosti akcionářů v souvislosti s přeměnou akcií a jejich 
zaknihováním v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. 

 
1. Rozhodnutí o přeměně podoby akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno přijme valná 

hromada společnosti  dne 29. 5. 2014. 

2. Rozhodnutí valné hromady o přeměně zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku, uveřejní 

na internetových stránkách společnosti a akcionářům pošle oznámení na adresu akcionáře 

vedenou v seznamu akcionářů.  

3. V rozhodnutí emitent stanoví lhůtu, ve které bude akcionář povinen odevzdat  akcie emitentovi 

(lhůta poběží od zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku v délce určené emitentem. 

Akcionáři bude přesná lhůta včetně způsobu odevzdání oznámena. 

4. Seznam akcionářů vedený společností bude nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, 

který povede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). 

5. Aby mohly být zaknihované akcie připsány akcionáři na jeho účet, musí si (nemá-li již zřízený) 

akcionář zřídit majetkový účet cenných papírů v centrální evidenci cenných papírů  

prostřednictvím účastníka  CDCP. Při zřizování majetkového účtu je nutné si do evidence 

zapsat také  číslo svého bankovního účtu pro účely případné výplaty dividend (podle § 348 

zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích úč. od 1. 1. 2012, může společnost vyplatit 

podíl na zisku pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet). Číslo bankovního účtu musí být 

vedeno u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem  Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

6. Formát čísla účtu majitele/vlastníka vedené v CDCP: číslo účtu se skládá ze dvou nedílných současní a to 

z třímístného předčíslí učtu (vždy se jedná o kód účastníka např. 004, 876, 902, 913, 928 atd.) a z 

dvanáctimístného čísla účtu, toto číslo začíná vždy trojčíslím 808 nebo 100. Číslo účtu je vždy numerické.  

Příklady formátu čísel účtů: 
902-808000001215 
913-808000001216 

(pozn. sdělí-li majitel cenného papíru  číslo v jiném nežli výše uvedeném formátu, nejedná se o číslo 
majetkového účtu v CDCP) 

 
7. Účastníky CDCP jsou banky a obchodníci s cennými papíry. 

8. Přehled účastníků CDCP je k dispozici na internetových stránkách 

www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.  

9. Účastníkem CDCP jsou např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Fio banka, a.s. Poskytování  

služeb účastníka CDCP pobočkovou sítí jednotlivých bank je nutné si ověřit ve svém bydlišti vč. výše 

poplatků za poskytované služby.  

10. Pokud akcionář neodevzdá akcie emitentovi ve stanovených lhůtách pro odevzdání akcií budou 

neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.  



11. Společně s odevzdáním akcií musí akcionář sdělit emitentovi číslo svého majetkového účtu. Pokud 

akcionář akcie emitentovi odevzdá, ale nesdělí emitentovi číslo svého majetkového účtu ani ve stanovené 

lhůtě, bude emitent s těmito akciemi nakládat jako s neodevzdanými.   

12. Neodevzdané akcie  prohlásí emitent za neplatné a dá příkaz centrálnímu depozitáři k zaevidování těchto 

zneplatněných akcií na zvláštní technický účet, jehož majitelem je emitent. Zaknihováním na tomto účtu 

jsou tyto cenné papíry přeměněny na zaknihované cenné papíry. Tyto přeměněné zaknihované cenné 

papíry emitent ze svého technického účtu s náležitou péčí prodá. Výtěžek (výnos) z prodeje 

(neodevzdaných listinných akcií) po odečtení nákladů vyplatí emitent osobě, která mu listinnou akcii nebo 

rozhodnutí o umoření v budoucnu předloží.  

 

Doplňující informace a doporučení: 

Doporučujeme akcionářům, kteří mají např. z kuponové privatizace jiné zaknihované cenné papíry,  aby si 
před zřizováním majetkového účtu ověřili existenci  majetkového účtu v tzv. nezařazené evidenci zadáním 
rodného čísla na: 
http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/bezplatne-sluzby-isb/existence-majetkoveho-uctu-v-
nezarazene-evidenci 
 

Pak má akcionář dvě možnosti: 

1. Převést nezařazený účet pod účastníka CDCP 
nebo 
2. Založit si prostřednictvím účastníka nový účet. 
 
1. Jak převést nezařazený účet pod účastníka CDCP:   
    Jsou dvě možnosti: 
-  buď nezařazený účet převést pod účastníka CDCP celý (CDCP za převod celého účtu z nezařazené 
evidence neúčtuje účastníkovi CDCP žádný poplatek)  
- nebo převést ty cenné papíry (vždy celý ISIN, pak je poplatek za převod 80Kč/ISIN), se kterými majitel 
předpokládá, že bude v budoucnu nakládat. Ostatní cenné papíry, které považuje majitel za nehodnotné může 
prostřednictvím účastníka CDCP darovat Nadačnímu fondu CDCP. Právě pro toto umožnění pozbytí dále 
nechtěného vlastnictví byl zřízen Nadační fond CDCP.  
V níže uvedeném odkazu najdete darovací smlouvy ke stažení pro darování prostřednictvím účastníka 
centrálního depozitáře, pro  nezařazený účet a pro zařazený účet. V případě nezařazeného účtu lze darovat i 
korespondenčně bez účasti účastníka centrálního depozitáře. Na stránkách je také uveden seznam 
neakceptovaných cenných papírů pro darování (např. Harvardský průmyslový holding, kde je pozastaveno 
právo převodu).  
http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/nadacni-fond-cdcp. 
  
Zpoplatnění za vedení cenných papírů na účtu majitele je stejné pro zařazenou i nezařazenou evidenci, takže 
majitel se tím zpoplatnění nevyhne (resp. pokud dnes neplatí za cenné papíry na účtu v nezařazené evidenci 
nebude za tyto papíry platit ani po zařazení účtu pod účastníka).  
 

 


