
Proč dochází ke změně podoby akcií z listinné na zaknihovanou?  A nebyly tyto akcie už 
jednou zaknihované? 
O změně podoby 49.529 ks kmenových akcií na majitele z akcií v listinné podobě na akcie 
v zaknihované podobě s účinností od 1. 10. 2013 rozhodla řádná valná hromada společnosti 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. konaná dne 24. 6. 2013. Ale i kdyby se tak 
bývalo nestalo, stávající listinné akcie na majitele stejně k 1. 1. 2014 končí (podle zákona č. 
134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a 
o změně dalších zákonů).  A máte pravdu, byly kdysi (konkrétně do 30. 11. 2005) 
zaknihované. 
Proč není zachována listinná podoba akcií  a nemění se naopak forma akcie (z akcie na 
majitele na akcie na jméno)? 
Je to vůle akcionářů, kteří rozhodují na valné hromadě. Za této situace pak připadalo v úvahu 
předložit valné hromadě k rozhodnutí buď záležitost jejich imobilizace, anebo zaknihování. 
Představenstvo společnosti se rozhodlo navrhnout zaknihování (byť s účinností až od 1. 10. 
2013) a valná hromada tento návrh schválila. 
Mění se podoba akcií jen u akcií na majitele nebo i u akcií na jméno? 
Jen u akcií na majitele. U akcií na jméno k žádným změnám nedochází. 
Jak bude přeměna podoby akcií probíhat? 
Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. stanovilo 
lhůtu, ve které ve jsou akcionáři povinni své listinné akcie/hromadné listiny nahrazující 
jednotlivé listinné akcie na majitele odevzdat (podrobnosti viz 
http://www.administer.cz/vsvm/ nebo http://www.vhskh.cz/). Protože není 
pravděpodobné, že by v této lhůtě (jde o období od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013), byly 
odevzdány všechny dříve vydané listinné akcie/hromadné listiny, bude pro jejich odevzdání 
vyhlášena lhůta dodatečná. Po jejím uplynutí prohlásí Vodohospodářská společnost Vrchlice 
- Maleč, a.s. neodevzdané akcie/hromadné listiny za neplatné. Dále požádá CDCP, aby akcie 
zaevidoval do centrální evidence a sdělí mu, na jaké majetkové účty.  Listinné 
akcie/hromadné listiny, které nebyly odevzdány, CDCP bude evidovat na zvláštním 
technickém účtu neznámých vlastníků cenných papírů, jehož majitelem bude 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Po prohlášení listinných 
akcií/hromadných listin za neplatné Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 
zaknihované akcie z tohoto technického účtu prodá ve veřejné dražbě (místo, dobu a 
předmět dražby zveřejní nejméně 2 týdny předem) a výtěžek z prodeje po započtení 
pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením cenných papírů za neplatné a jejich 
prodejem, vyplatí bez zbytečného odkladu osobě, jejíž akcie/hromadné listiny byly 
prohlášeny za neplatné, nebo jej uloží do úřední úschovy. 
Kdy a kde mám listinnou akcii/hromadnou listinu odevzdat? 
Na stejném místě, kde Vám byla vydána, tedy v sídle společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., 
Husova 109, Kutná Hora, PSČ 284 01, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 
15.00 hodin nebo v jiných termínech po předchozí telefonické domluvě na čísle 327 588 346.  
Lhůta je stanovena na období od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013. 
Co si mám při vrácení akcie/hromadné listiny přinést s sebou? 
Originál listinné akcie/hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele 
společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., platný průkaz totožnosti a  
smlouvu s Vaším účastníkem CDCP, případně nějaký dokument vystavený tímto účastníkem, 
ze kterého bude zřejmé jeho obchodní jméno a číslo Vašeho majetkového účtu u tohoto 
účastníka.  



Mohu k odevzdání listinné akcie/hromadné listiny někoho zmocnit? 
To předem vyloučeno není. Váš podpis na takové plné moci musí být ale úředně ověřen a 
Váš zmocněnec musí vedle originálu listinné akcie/hromadné listiny nahrazující jednotlivé 
listinné akcie na majitele společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., 
svého platného průkazu totožnosti a  smlouvy s Vaším účastníkem CDCP, případně nějakého 
dokumentu vystaveného tímto účastníkem, ze kterého bude zřejmé jeho obchodní jméno a 
číslo Vašeho majetkového účtu u tohoto účastníka odevzdat i originál (ověřenou kopii) 
takové plné moci. Jste-li osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby, která je 
akcionářem, musí Váš zmocněnec odevzdat – v případě, že jde o obec či město - úředně 
ověřené usnesení zastupitelstva o Vaší volbě nebo – v případě, že jde o zahraniční 
právnickou osobu - platný výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument, ze kterého 
je zřejmé, kdo je oprávněn za společnost podepisovat, případně jeho ověřenou kopii. Ve 
vlastním zájmu nás ovšem o skutečnosti udělení plné moci předem informujte a kopii této 
plné moci nám ještě před vlastním odevzdáváním listinné akcie/hromadné listiny doručte 
(kdyby totiž takový zmocněnec snad výše zmíněnou plnou moc vůbec nepředložil a místo 
Vaší smlouvy s CDCP naopak předložil svou, bude do centrální evidence zaevidován on a ne 
Vy). 
Mohu poslat listinnou akcii/hromadnou listinu poštou? 
Dáváme sice (z praktických důvodů) přednost osobnímu předání, ale ano (doporučujeme 
jako cenné psaní s použitím speciální bezpečnostní plastové obálky formátu C4 České pošty, 
s.p.), spolu s jedním vyplněným a Vámi podepsaným (Váš podpis musí být v tomto případě 
úředně ověřen) protokolem o vrácení. Dva originály námi podepsaného takového protokolu 
(jeden pro nás, jeden pro Vás) Vám ale musíme nejprve zaslat, budeme tedy od Vás předem 
potřebovat (i) kopii přední strany Vaší hromadné listiny, (ii) kopii Vašeho platného průkazu 
totožnosti,  (iii) kopii (alespoň části) smlouvy s Vaším účastníkem CDCP, případně nějakého 
dokumentu vystaveného tímto účastníkem, ze kterého bude zřejmé jeho obchodní jméno a 
číslo Vašeho majetkového účtu u tohoto účastníka. Je-li akcionářem právnická osoba, 
doporučujeme Vám si podrobnosti prokázání toho, kdo je za takového akcionáře oprávněn 
podepisovat, ještě ověřit/odsouhlasit na našem telefonním čísle 327 588 346.  Protože 
výměna dopisů nějaký čas určitě zabere, doporučujeme takovou situaci začít řešit co nejdříve 
(aby se to celé stihlo ve stanovené lhůtě od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013). 
Mohu namísto listinné akcie/hromadné listiny předložit jen písemné prohlášení osoby, která 
vykonává úschovu nebo uložení, že listinná akcie/hromadná listina je pro mne u něho 
uložena? 
To bohužel není možné. Originál listinné akcie/hromadné listiny nahrazující jednotlivé 
listinné akcie na majitele si musíte z úschovy vyzvednout a přinést s sebou.  
Nemám nebo neznám svého účastníka a/nebo číslo svého majetkového účtu. Mohu listinnou 
akcii/hromadnou listinu odevzdat bez těchto údajů? 
Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v § 113 odst. 3 uvádí: „Vlastník 
cenného papíru, jehož emitent rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na 
zaknihovaný cenný papír, sdělí emitentovi při odevzdání listinného cenného papíru číslo 
majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován. Nesdělí-li vlastník 
cenného papíru číslo takového účtu, jsou považovány jeho listinné cenné papíry za 
neodevzdané.“. Číslo majetkového účtu a samozřejmě i informace o účastníkovi CDCP, pod 
kterým je veden, jsou tedy povinnou náležitostí vyřízení procesu přeměny podoby. Chcete-li 
být nadále akcionářem společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., 
budeme trvat na jejich sdělení. Teoreticky je ovšem možné odevzdat listinnou 



akcii/hromadnou listinu nahrazující jednotlivé listinné akcie  a údaje o majetkovém účtu a 
účastníkovi CDCP sdělit později (ale vzhledem k tomu, že jak Vy, tak my budeme podepisovat 
protokoly o vrácení, obsahující jak údaje o hromadné listině, tak údaje o účtu a účastníkovi 
dáváme přednost tomu mít všechny tyto údaje k dispozici najednou) vezměte ovšem 
v úvahu, že na takovou akcii/hromadnou listinu bez čísla majetkového účtu a identifikace 
účastníka CDCP, pod kterým je veden, se stále pohlíží jako na neodevzdanou a neodevzdané 
akcie budou – po uplynutí předem oznámených lhůt – nakonec prohlášeny za neplatné a  
zaknihované akcie, které je nahradily, pak prostřednictvím obchodníka s cennými papíry 
prodány. 
Mohu potvrzení účastníka CDCP o vedení mého majetkového účtu (nebo nějaký jiný Vámi 
vyžadovaný dokument) poslat poštou? 
Ano. A to i elektronickou (nejlépe na adresu akcie@administer.cz). Nebo faxem, naše číslo je 
327 588 312). Raději ale dříve, než přijdete odevzdat samotnou listinnou akcii/hromadnou 
listinu (vzhledem k tomu, že jak Vy, tak my budeme podepisovat protokoly o vrácení, 
obsahující jak údaje o hromadné listině, tak údaje o účtu a účastníkovi, dáváme přednost 
tomu mít všechny tyto údaje k dispozici najednou). 
Listinnou akcii/hromadnou listinu jsem Vám odevzdal/a a údaje o majetkovém účtu a 
účastníkovi sdělil. To je všechno? Už mám hotovo? 
Ano to je všechno. Už máte hotovo. 
Už je jasné, že listinnou akcii/hromadnou listinu nestihnu do toho 30. 11.2013 odevzdat. 
Mohu to udělat později? 
Pro akcionáře, kteří své listinné akcie/hromadné listiny v období od 1. 10. 2013 do 30. 11. 
2013 neodevzdají, bude vyhlášena dodatečná lhůta. Po jejím uplynutí prohlásí 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., neodevzdané akcie/hromadné listiny za 
neplatné. Dále požádá CDCP, aby akcie zaevidoval do centrální evidence a sdělí mu, na jaké 
majetkové účty.  Listinné akcie/hromadné listiny, které nebyly odevzdány, CDCP bude 
evidovat na zvláštním technickém účtu neznámých vlastníků cenných papírů, jehož 
majitelem bude Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Po prohlášení listinných 
akcií/hromadných listin za neplatné Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 
zaknihované akcie z tohoto technického účtu prodá ve veřejné dražbě (místo, dobu a 
předmět dražby zveřejní nejméně 2 týdny předem) a výtěžek z prodeje po započtení 
pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením cenných papírů za neplatné a jejich 
prodejem, vyplatí bez zbytečného odkladu osobě, jejíž akcie/hromadné listiny byly 
prohlášeny za neplatné, nebo jej uloží do úřední úschovy. Takže odpověď na Vaši otázku je 
určitě ano. Na tom, v jaké části výše uvedeného procesu se tak stane (a zda/kdy nám sdělíte i 
údaje o majetkovém účtu a účastníkovi CDCP) ale záleží to, zda budete nadále akcionářem, 
majitelem zaknihovaných akcií nebo zda třeba jen obdržíte výtěžek z jejich prodeje. 
Už je jasné, že potvrzení účastníka CDCP o vedení mého majetkového účtu nestihnu do toho 
30. 11.2013 odevzdat. Mohu to udělat později? 
Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v § 113 odst. 3 uvádí: „Vlastník 
cenného papíru, jehož emitent rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na 
zaknihovaný cenný papír, sdělí emitentovi při odevzdání listinného cenného papíru číslo 
majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován. Nesdělí-li vlastník 
cenného papíru číslo takového účtu, jsou považovány jeho listinné cenné papíry za 
neodevzdané.“  Číslo majetkového účtu a samozřejmě i informace o účastníkovi CDCP, pod 
kterým je veden, jsou tedy povinnou náležitostí vyřízení procesu přeměny podoby. Chcete-li 
být nadále akcionářem společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., 



budeme trvat na jejich sdělení. Pro akcionáře, kteří své listinné akcie/hromadné listiny v 
období od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013 neodevzdají, bude vyhlášena dodatečná lhůta. Po 
jejím uplynutí prohlásí Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., neodevzdané 
akcie/hromadné listiny za neplatné. Dále požádá CDCP, aby akcie zaevidoval do centrální 
evidence a sdělí mu, na jaké majetkové účty.  Listinné akcie/hromadné listiny, které nebyly 
odevzdány, CDCP bude evidovat na zvláštním technickém účtu neznámých vlastníků cenných 
papírů, jehož majitelem bude Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Po 
prohlášení listinných akcií/hromadných listin za neplatné Vodohospodářská společnost 
Vrchlice - Maleč, a.s. zaknihované akcie z tohoto technického účtu prodá ve veřejné dražbě 
(místo, dobu a předmět dražby zveřejní nejméně 2 týdny předem) a výtěžek z prodeje po 
započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením cenných papírů za neplatné a 
jejich prodejem, vyplatí bez zbytečného odkladu osobě, jejíž akcie/hromadné listiny byly 
prohlášeny za neplatné, nebo jej uloží do úřední úschovy. Takže odpověď na Vaši otázku je 
určitě ano. Na tom, v jaké části výše uvedeného procesu se tak stane ale záleží to, zda 
budete nadále akcionářem, majitelem zaknihovaných akcií nebo zda třeba jen obdržíte 
výtěžek z jejich prodeje. 
Nemůžete od mne mé listinné akcie místo zaknihování odkoupit? 
Aktuálně žádnou možnost prodeje nenabízíme, není ovšem vyloučeno, že se taková nabídka 
během stanovené lhůty od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013 ještě objeví. Pokud byste případně 
měl/a o prodej zájem, dejte nám prosím vědět a my se Vám (jakmile/jestli se tak stane) 
ozveme. 
Kdo je účastník CDCP? 
Dle § 109 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou účastníky CDCP 
zejména banky, obchodníci s CP, investiční společnosti, organizátoři regulovaného trhu, 
zahraniční centrální depozitáře, ČNB a stát jednající prostřednictvím MF ČR. Seznam 
účastníků je na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku, adresy tam uvedené 
jsou ovšem adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve 
většině mají nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit. Na www 
stránkách CDCP se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti a 
účastníci CDCP Ministerstvo financí a ING Bank N.V. neposkytují služby fyzickým osobám. 
Kde mohu obchodní jméno, sídlo, IČ nebo účastnické číslo svého účastníka CDCP zjistit? 
Všechny tyto údaje na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku, obchodní 
jméno, sídlo a IČ na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 
Nejsem si jist/a, zda vůbec nějakého svého účastníka CDCP mám. 
Jestliže s (zaknihovanými) cennými papíry aktivně neobchodujete nebo jste během 
posledních tří let nevyřizoval/a jejich dědictví až do úrovně přepisu v CDCP, svého účastníka 
CDCP nemáte (všechny Vaše zaknihované akcie [pokud samozřejmě takové vůbec máte] jsou 
vedeny na tzv. nezařazeném účtu). Jinak účastníky CDCP jste mohl/a potřebovat až po 
předání evidencí SCP do CDCP, ke kterému došlo 2.7.2010. Jestliže si tedy nevzpomínáte, že 
jste během posledních tří let s některým/i z účastníků CDCP (jejich seznam viz 
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku) uzavíral/a komisionářskou smlouvu 
(smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů), pravděpodobně dosud svého 
účastníka CDCP nemáte.  
Jak a kde zjistím číslo svého majetkového účtu? Jak poznám, že určité číslo je číslem 
majetkového účtu? 



Na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/bezplatne-sluzby-isb/existence-majetkoveho-uctu-v-
nezarazene-evidenci  lze po zadání rodného čísla majitele účtu ověřit existenci majetkového 
účtu v nezařazené evidenci (nezařazená evidence je evidence majetkových účtů, jejichž 
majitelé dosud neuzavřeli smlouvu s některým účastníkem CDCP), dotaz ovšem vrátí 
skutečně jen odpověď ano/ne, číslo účtu pomocí něho nezískáte. Jestliže se na 
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/bezplatne-sluzby-isb/existence-majetkoveho-uctu-v-
nezarazene-evidenci dozvíte, že „V nezařazené evidenci NEEXISTUJE účet pro osobu se 
zadaným identifikačním číslem“ a současně jste během posledních tří let s některým/i 
z účastníků CDCP (jejich seznam viz http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku) 
neuzavíral/a komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných 
papírů), číslo účtu nemáte (a účet si nejprve u některého účastníka CDCP budete muset 
založit). Jinak číslo majetkového účtu (též tzv. „registrační číslo účtu“ nebo „registrační číslo 
účtu v SCP“) je dvanáctimístné číslo. V dobách SCP začínalo číslicí „1“ následovanou několika 
„0“ a dalšími číslicemi (např. „100081511262“, jako „registrační číslo účtu“ ho najdete např. 
na těch modrých výpisech z účtu majitele cenných papírů, které v devadesátých letech 
minulého století SCP rozesílalo). Máte-li svého účastníka CDCP, dá se předpokládat, že číslo 
účtu jste potřeboval/a už při uzavření komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě 
nebo prodeje cenných papírů) s ním (a na smlouvě ho najdete. Jestliže jde ale o nově vzniklé 
číslo, nepřebírané z SCP, bude sice nadále dvanáctimístné, ale místo „1“ bude začínat „8“). 
Podle konkrétních podmínek  toho kterého účastníka CDCP je ovšem na místo výše 
zmíněného dvanáctimístného čísla majetkového účtu sdělit  - po dohodě s tímto účastníkem 
CDCP – číslo účtu v interním formátu tohoto účastníka CDCP, které může  být i kratší. 
Co když nemám nebo neznám svého účastníka CDCP nebo číslo svého majetkového účtu? 
Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v § 113 odst. 3 uvádí: „Vlastník 
cenného papíru, jehož emitent rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na 
zaknihovaný cenný papír, sdělí emitentovi při odevzdání listinného cenného papíru číslo 
majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován. Nesdělí-li vlastník 
cenného papíru číslo takového účtu, jsou považovány jeho listinné cenné papíry za 
neodevzdané.“  Číslo majetkového účtu a samozřejmě i informace o účastníkovi CDCP, pod 
kterým je veden, jsou tedy povinnou náležitostí vyřízení procesu přeměny podoby. Chcete-li 
být nadále akcionářem společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., 
budeme trvat na jejich sdělení. Jestliže svého účastníka CDCP nemáte, musíte si ho vybrat. 
Máte-li z minulosti více účastníků CDCP, musíte se s některým(i) z nich dohodnout,  že Vám 
akcie společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ISIN CZ0005123661 na 
Vašem majetkovém účtu povede. Nejste-li si ani jist/a, zda nějakého účastníka máte, můžete 
Vámi vybraného účastníka CDCP požádat o dohledání těchto informací (je možné, že 
účastník CDCP tuto službu zpoplatňuje). Pokud sháníte jen číslo majetkového účtu (též tzv. 
„registrační číslo účtu“ nebo „registrační číslo účtu v SCP“), jde o dvanáctimístné číslo, které 
v dobách SCP začínalo číslicí „1“ následovanou několika „0“ a dalšími číslicemi (např. 
„100081511262“, jako „registrační číslo účtu“ ho najdete např. na těch modrých výpisech 
z účtu majitele cenných papírů, které v devadesátých letech minulého století SCP rozesílalo). 
Máte-li svého účastníka CDCP, dá se předpokládat, že číslo účtu jste potřeboval/a už při 
uzavření komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) 
s ním (a na smlouvě ho najdete. Jestliže jde ale o nově vzniklé číslo, nepřebírané z SCP, 
nebude už ve výše zmíněné struktuře „1000XXXXXXXX“). Máte-li už účastníka CDCP 
vybraného a číslo svého majetkového účtu neznáte, požádejte tohoto účastníka o jeho 
zjištění. 



Dopis, který jste poslali, není adresován na správné jméno a/nebo adresu. Mám dojem, že 
jsem dopis obdržet měl, ale nestalo se tak. Adresátem dopisu nejsem já, ale zůstavitel, po 
kterém jsem akcie ISIN CZ0005123661 v dědictví nabyl/a. 
To je možné. Použili  jsme totiž adresy ze závěrečného výpisu z registru emitenta z SCP ze 
dne 30. 11. 2005, aktualizované o údaje z doby vydávání listinných akcií/hromadných listin 
nahrazující jednotlivé listinné akcie  na majitele.  Vzhledem k tomu, že akcie na majitele je 
neomezeně převoditelná a práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji 
předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo 
uložení, že akcie je pro něho uložena, žádné seznamy s adresami ani neexistují. Dopis je 
ostatně za této situace jen doplňková a nepovinná záležitost, důležité je „zveřejnění v 
Obchodním věstníku a uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup“ (§ 112 odst. 1 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu). 
Jak a kde si založím nový majetkový účet? 
U Vámi vybraného účastníka CDCP. Seznam účastníků je na 
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku, adresy tam uvedené jsou ovšem 
adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve většině mají 
nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit. Na www stránkách CDCP 
se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti a účastníci CDCP 
Ministerstvo financí a ING Bank N.V. neposkytují služby fyzickým osobám. Je třeba počítat 
s tím, že jednotliví účastníci CDCP mohou podmínky založení a vedení účtu, stejně jako 
cenové podmínky stanovit odlišně, a že někteří z nich se případně mohou specializovat třeba 
jen na právnické osoby nebo osoby, které jsou ochotny a schopny investovat vysoké peněžní 
částky.  
Budu muset komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných 
papírů) uzavřít se mnou vybraným účastníkem CDCP osobně? Mohu ji uzavřít 
korespondenčně nebo se při jejím uzavírání nechat někým zastoupit?  
To bude zajisté záležet na konkrétních podmínkách toho kterého účastníka CDCP. Pokud je 
to ale pro Vás jen trochu technicky možné, doporučili bych Vám při uzavírání smlouvy osobní 
jednání s účastníkem CDCP – jde přece jen o ne zcela běžnou  záležitost a je lepší si ji nechat 
před podpisem smlouvy ze všech stran (i včetně cenových podmínek) důkladně vysvětlit.  
Co budu muset mít pro uzavření (své první) komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání 
koupě nebo prodeje cenných papírů) s sebou? 
To bude zajisté záležet na konkrétních podmínkách toho kterého účastníka CDCP, ale určitě 
nepochybíte, když se dostavíte s dokladem totožnosti a případně i s číslem svého 
majetkového účtu z SCP (číslo majetkového účtu [též tzv. „registrační číslo účtu“ nebo 
„registrační číslo účtu v SCP“] je dvanáctimístné číslo. V dobách SCP začínalo číslicí „1“ 
následovanou několika „0“ a dalšími číslicemi (např. „100081511262“, jako „registrační číslo 
účtu“ ho najdete např. na těch modrých výpisech z účtu majitele cenných papírů, které 
v devadesátých letech minulého století SCP rozesílalo. Zda je ještě (jako číslo účtu 
v nezařazené evidenci) aktivní, doporučujeme ověřit na 
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/bezplatne-sluzby-isb/existence-majetkoveho-uctu-v-
nezarazene-evidenci). 
Budu při uzavření komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných 
papírů) potřebovat bankovní účet vedený v českých korunách? 
To bude zajisté záležet na konkrétních podmínkách toho kterého účastníka CDCP, ale 
předpokládáme, že spíše ano než ne. 



Co když vůbec nemám korunový účet bankovní účet? 
Nedokážeme odpovědět. Toto musíte vyřešit s účastníkem CDCP. 
Jde o akcie společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Tak na co 
potřebuji nějakého „účastníka CDCP“? Mohu pro tyto účely jednat rovnou 
s Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. nebo CDCP a obejít tak toho 
„účastníka CDCP“? 
Problém je v tom, že CDCP nezapíše akcie na účet v tzv. nezařazené evidenci, tj. na účet, 
který není spravován některým z účastníků CDCP. CDCP není zařízen tak, aby v něm měli 
jednotliví majitelé cenných papírů přímý přístup ke svým účtům. Své majetkové účty mohou 
obsluhovat pouze prostřednictvím účastníků CDCP. Do CDCP není možné chodit nebo se ho 
dotazovat, jak bylo dříve běžné v SCP.  
Můžete mi některého účastníka CDCP pro uzavření smlouvy doporučit? 
V tom Vám bohužel nepomůžeme. Problematikou koupě nebo prodeje cenných papírů se 
ostatně u nás vůbec nezabýváme a necítili bychom se proto kompetentní v této věci něco 
někomu radit. Seznam účastníků je na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku, 
adresy tam uvedené jsou ovšem adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku 
a účastníci CDCP ve většině mají nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí 
obrátit. Na www stránkách CDCP se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, 
Ministerstvo financí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby 
investorské veřejnosti a účastníci CDCP Ministerstvo financí a ING Bank N.V. neposkytují 
služby fyzickým osobám. Je třeba počítat s tím, že jednotliví účastníci CDCP mohou podmínky 
založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovit odlišně, a že někteří z nich se 
případně mohou specializovat třeba jen na právnické osoby nebo osoby, které jsou ochotny 
a schopny investovat vysoké peněžní částky. 
Co je to nezařazený majetkový účet a jaký je rozdíl mezi zařazeným a nezařazeným účtem? 
Nezařazený majetkový účet je účet, na kterém byly v okamžiku vzniku CDCP (2.7.2010) cenné 
papíry a který není dosud pod správou některého z účastníků CDCP. Hlavní rozdíl mezi 
zařazeným účtem a nezařazeným je v tom, že majitel účtu může u nezařazeného 
majetkového účtu žádat pouze o výpis CP na něm, všechny ostatní požadavky k tomu, co je 
na nezařazeném účtu vedeno, je možné realizovat pouze po převedení majetkového účtu 
pod účastníka CDCP a to prostřednictvím právě tohoto účastníka CDCP. Seznam účastníků je 
na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku, adresy tam uvedené jsou ovšem 
adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve většině mají 
nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit. Na www stránkách CDCP 
se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti a účastníci CDCP 
Ministerstvo financí a ING Bank N.V. neposkytují služby fyzickým osobám. Je třeba počítat 
s tím, že jednotliví účastníci CDCP mohou podmínky založení a vedení účtu, stejně jako 
cenové podmínky stanovit odlišně, a že někteří z nich se případně mohou specializovat třeba 
jen na právnické osoby nebo osoby, které jsou ochotny a schopny investovat vysoké peněžní 
částky.  
Na nezařazeném účtu už nějaké jiné zaknihované akcie mám. Co si v tomto případě budu 
převádět pod vybraného účastníka CDCP? 
Celý svůj majetkový účet z evidence nezařazených účtů se všemi zaknihovanými akciemi, 
které na něm jsou.  
Kdo bude po takovém převodu napříště majitelem účtu – já nebo ten účastník CDCP? 



Majitelem účtu zůstáváte samozřejmě nadále Vy. Převod pod účastníka CDCP znamená jen 
to, že příslušný účastník má Váš účet ve své evidenci a může na něm pro Vás vypořádávat 
Vaše obchody. 
Mohu mít u jednoho účastníka CDCP vedeno více majetkových účtů? 
Obecně to vyloučeno není. Konkrétní podmínky, za jakých by se tam mohlo stát, mohou 
ovšem jednotliví účastníci CDCP stanovovat odlišně, proto je třeba se dotázat především u 
nich. 
Mohu mít veden majetkový účet u více účastníků CDCP? 
Jeden a ten samý účet (např. převedený z evidence nezařazených účtů) samozřejmě ne. 
Můžete si ale s některým jiným účastníkem CDCP sjednat komisionářskou smlouvu (smlouvu 
o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) také a nechat si u něj zřídit nový účet. 
Budu za vedení majetkového účtu někomu něco platit? 
Cenové podmínky svého účastníka CDCP za tuto službu si prosím ověřte u něj. Zda budete 
kromě účastníka CDCP platit i CDCP samotnému, si lze orientačně ověřit na 
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/kalkul (ale to se případně ozvou sami). 
Budu něco platit za vlastní přeměnu podoby akcií? Pokud ano, kolik a komu? 
Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. nic, společnosti ADMINISTER, spol. s r.o. 
nic, CDCP za přeměnu podoby nic, zda něco za vedení akcií na majetkovém účtu si lze 
orientačně ověřit na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/kalkul (ale to se případně ozvou 
sami). Cenové podmínky svého účastníka CDCP za tyto služby si prosím ověřte u něj.  
Myslel/a jsem, že když usnesení ve věci projednání dědictví nabylo právní moci, tak už to 
notář za mne v CDCP vyřídí. 
Notář obecně sice může komunikovat s CDCP (vyžádat si výpis z majetkového účtu nebo si 
číslo majetkového účtu nechat vyhledat), ale převést akcie z majetkového účtu zůstavitele na 
majetkový účet nabyvatele dokáže pouze účastník CDCP, kterého musíte o takovou službu 
zvlášť požádat.  Navíc tady se jednalo o listinné akcie na majitele, o kterých CDCP žádné 
záznamy ani nevedl. 
Dědiců nás bylo více, ale akcie ISIN CZ0005123661 v usnesení ve věci projednání dědictví 
nemáme. 
Vzhledem k tomu, že akcie na majitele je neomezeně převoditelná a práva spojená s 
listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným 
prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení, že akcie je pro něho uložena, 
nepředpokládám, že by usnesení z nějakého dědického řízení bylo běžně potřeba (snad 
jenom v případě, že akcie zůstavitele by byly ve výše zmíněné úschově. Za této situace by asi 
bylo nezbytné nechat dědické řízení znovu otevřít a tyto akcie jako nově objevený majetek 
v něm projednat).  
Zažádali jsme o znovuotevření dědictví, ale už je jasné, že to do toho 30. 11.2013 hotové 
nebude. Můžeme Vám akcie vydané z úschovy odevzdat později? 
Není pravděpodobné, že by v období od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013 akcionáři odevzdali 
všechny vydané listinné akcie/hromadné listiny. Pro jejich odevzdání bude tedy vyhlášena 
lhůta dodatečná. Po jejím uplynutí prohlásí Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, 
a.s., neodevzdané akcie/hromadné listiny za neplatné. Dále požádá CDCP, aby akcie 
zaevidoval do centrální evidence a sdělí mu, na jaké majetkové účty.  Listinné 
akcie/hromadné listiny, které nebyly odevzdány, bude CDCP evidovat na zvláštním 
technickém účtu neznámých vlastníků cenných papírů, jehož majitelem je Vodohospodářská 
společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Po prohlášení listinných akcií/hromadných listin za neplatné 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. zaknihované akcie z tohoto technického 



účtu prodá ve veřejné dražbě (místo, dobu a předmět dražby zveřejní nejméně 2 týdny 
předem) a výtěžek z prodeje po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením 
cenných papírů za neplatné a jejich prodejem, vyplatí bez zbytečného odkladu osobě, jejíž 
akcie/hromadné listiny byly prohlášeny za neplatné, nebo jej uloží do úřední úschovy. Takže 
odpověď na Vaši otázku je určitě ano. Na tom, v jaké části výše uvedeného procesu se tak 
stane (a zda/kdy nám sdělíte i údaje o majetkovém účtu a účastníkovi CDCP) ale záleží to, zda 
budete akcionářem, majitelem zaknihovaných akcií nebo zda třeba jen obdržíte výtěžek 
z jejich prodeje. 
Na usnesení ve věci projednání dědictví nemám vyznačeno, že nabylo právní moci. Je to pro 
další vyřizování dědictví potřeba? 
Ano, je. Nechte si datum nabytí právní moci na usnesení vyznačit. 
Kopii usnesení ve věci dědictví jsem již poslal/a na adresu Centrální depozitář cenných 
papírů, a.s., Rybná 14, 11005 Praha 1. 
To bylo bohužel zbytečné. Dědictví není možné řešit přímo v CDCP, CDCP nemůže vyřešit 
dědictví ani na základě obdrženého soudního rozhodnutí a vždy je nutnost obrátit na 
některého z účastníků CDCP. Navíc tady se jednalo o listinné akcie na majitele, o kterých 
CDCP žádné záznamy ani nevedl. 
Kopii usnesení ve věci dědictví jsem již poslal/a na adresu Vodohospodářské společnosti 
Vrchlice - Maleč, a.s.  
I přesto budete muset v této věci jednat ještě jak s námi (ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 
109, Kutná Hora, PSČ 284 01) o odevzdání listinných akcií/hromadných listin, tak 
s příslušným účastníkem CDCP o správě účtu. 
Na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/kontakty jsem našel pražskou adresu CDCP. Mohu se 
tam s usnesením ve věci projednání dědictví vypravit? 
To byste tam jel/a zbytečně. Není to klasická pobočka, do CDCP není možné chodit nebo se 
ho dotazovat, jak bylo dříve běžné v SCP. Dědictví není možné řešit přímo v CDCP, CDCP 
nemůže vyřešit dědictví ani na základě obdrženého soudního rozhodnutí a vždy je nutnost 
obrátit na některého z účastníků CDCP. A pokud by šlo jen o (listinné) akcie 
Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., tak o nic CDCP žádné záznamy ani 
nevedl. 
Adresa z mého majetkového účtu v CDCP již neplatí. Kde a za jakých podmínek ji mohu 
změnit? 
Evidenční údaje může změnit pouze účastník CDCP, a to pouze pro klienta, kterému spravuje 
majetkový účet. U majetkového účtu v nezařazené evidenci provést změnu nelze. Pro tuto 
změnu je tedy nutné převést účet z nezařazené evidence pod některého z účastníků CDCP.  


