
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Druhy účtů v evidencích CDCP 
 
Verze 1., účinná od nabytí právní moci povolení k činnosti 
centrálního depozitáře podle CSDR 



 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) V souladu s článkem 38 odst. 6 nařízení EU č. 909/2014 zveřejňuje Centrální depozitář 

cenných papírů, a.s. (dále jen „centrální depozitář“ nebo „CDCP“), úrovně ochrany a 

náklady spojené s jednotlivými druhy účtů otevíraných v evidencích centrálního depozitáře.  

(2) CDCP v roli účastníka jiného centrálního depozitáře zřizuje pro své účastníky účty umožňující 

souhrnné oddělení zákazníků (dále jen „omnibus účet“) a účty umožňující oddělení 

jednotlivých zákazníků (dále jen „individuální účet“). 

 

Článek 2 

Druhy evidencí vedené CDCP 

(1) Centrální depozitář vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a samostatnou 

evidenci investičních nástrojů (§ 92 a 93 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu (dále jen „ZPKT“)).  

(2) V centrální evidenci jsou evidovány zaknihované a imobilizované cenné papíry, s jejichž 

emitentem centrální depozitář uzavřel smlouvu o vedení evidence emise.  

(3) V samostatné evidenci eviduje centrální depozitář jako provozovatel vypořádacího systému 

investiční nástroje uvedené v § 93 odst. 1 písm. b) až d) ZPKT, u kterých je oprávněn 

vypořádávat pohledávky a závazky z obchodů. V této evidenci jsou evidovány zejména 

zahraniční cenné papíry emitentů, kteří neuzavřeli s centrálním depozitářem smlouvu o vedení 

evidence emise. V této evidenci mohou být dále evidovány cenné papíry (v listinné podobě), 

které jsou v úschově centrálního depozitáře. 

(4) Druh evidence určuje druhy účtů, které mohou být otevírány v evidencích navazujících na 

centrální nebo samostatnou evidenci vedenou centrálním depozitářem (§ 94 ZPKT).  

 

Článek 3 

Druhy účtů 

(1) Centrální depozitář umožní zřízení účtu vlastníka (§ 527 OZ) a účtu zákazníků (§ 528 OZ). 

Zvláštním druhem účtů v evidenci jsou zvláštní technický účet emitenta (§ 533 odst. 1 OZ) a 

nezařazený účet (§ 202a ZPKT).   

(2) Účet lze zřídit pouze na příkaz účastníka centrálního depozitáře (§ 95a odst. 1 písm. a) ZPKT), 

s výjimkou technického účtu emitenta, který zřizuje CDCP, a nezařazeného účtu, který již není 

možné zřídit.  

(3) Majetkový účet se zřizuje smlouvou mezi osobou, pro kterou je tento účet veden, a osobou 

oprávněnou tento účet zřídit, tj. zásadně s účastníkem centrálního depozitáře. 

 

Článek 4 

Účet vlastníka 

(1) Účet vlastníka je účet, na kterém jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl 

účet zřízen.  

(2) Má se za to, že vlastníkem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu vlastníka je 

zaknihovaný cenný papír evidován.  

 

  



 

 

 

Článek 5 

Účet zákazníků 

(1) Účet zákazníků je účet, na kterém jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které 

zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen. Ten, pro koho byl 

účet zákazníků zřízen, není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto 

účtu. 

(2) Účet zákazníků může být zřízen pouze pro osobu oprávněnou k vedení navazující evidence, 

uvedenou v § 92 odst. 2 ZPKT, resp. § 93 odst. 3 ZPKT. Osoba, která vede evidenci navazující 

na centrální evidenci, vede tuto evidenci na účtech vlastníků. Osoba, která vede evidenci 

navazující na samostatnou evidenci, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo pro zákonem 

stanovené subjekty i na účtech zákazníků. 

(3) V současné době nevede CDCP evidenci navazující na evidenci vedenou jiným centrálním 

depozitářem podle českého práva. Pokud CDCP takovou navazující evidenci povede, mohou 

být zaknihované cenné papíry dané emise vedeny v této navazující evidenci pouze na účtech 

vlastníků.   

 

Článek 6 

Účty otevírané centrálním depozitářem u jiných centrálních depozitářů 

(1) Při vedení samostatné evidence zaknihovaných cenných papírů, které jsou evidovány v jiném 

centrálním depozitáři, který nevede evidenci podle českého práva, otevírá centrální depozitář 

na své jméno omnibus účet, na kterém eviduje cenné papíry pro své účastníky.   

(2) Jako účastník v jiném centrálním depozitáři nabízí dále svým účastníkům možnost otevření 

účtu v tomto jiném centrálním depozitáři, při splnění podmínek stanovených tímto jiným 

centrálním depozitářem.  

Článek 7 

Náklady účastníků na držení zaknihovaných cenných papírů 

(1) Účastník centrální depozitář, který dal příkaz ke zřízení účtu v evidenci centrálního depozitáře, 

je povinen hradit poplatky stanovené Ceníkem centrálního depozitáře. Tyto poplatky jsou 

upraveny zejména v části B. Sazebník, bod 3. Poplatky za vedení ZCP na účtu.  

(2) U nejvýznamnějšího poplatku za vedení ZCP na účtu ceník nerozlišuje mezi omnibus účtem a 

individuálním účtem. Ceník zohledňuje objem cenných papírů, druh cenného papíru či 

investičního nástroje a v jaké evidenci centrálního depozitáře jsou evidovány. 

 

Článek 8 

Určení použitelného insolvenčního práva 

(1) Právní vztah majitele k majetkovému účtu vychází z ustanovení § 94 ZPKT, podle kterého se 

majetkový účet zřizuje smlouvou mezi osobou, pro kterou je tento účet veden, a osobou 

oprávněnou tento účet zřídit. Osobou oprávněnou zřídit účet v evidencích centrálního 

depozitáře je účastník centrálního depozitáře. Právní vztah mezi centrálním depozitářem a jeho 

účastníkem se řídí českým právem. Centrální depozitář nemá žádný právní vztah s majitelem 

účtu.  

(2) Insolvenční řízení zahájené proti centrálnímu depozitáři by se řídilo českým právem. V případě 

zahájení insolvenčního řízení proti centrálnímu depozitáři platí ustanovení článku 38 CSDR, 

podle kterého nesmí centrální depozitář použít cenné papíry, které mu nepatří, k žádnému 



 

 

 

účelu. Centrální depozitář není zásadně vlastníkem zaknihovaných cenných papírů 

evidovaných v jím vedené evidenci na majetkových účtech jiných majitelů.  

(3) Česká národní banka jako orgán dohledu je oprávněna zavést nucenou správu centrálního 

depozitáře ve smyslu § 138 a násl. ZPKT. Nucený správce v takovém případě přijme 

neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti centrálního 

depozitáře a zajistí ochranu práv osob, které využívají jeho služeb. 

 


