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Vážení klienti, 
 
v brzké době proběhne na českém kapitálovém trhu zásadní změna v evidenci cenných papírů, 
o níž a o jejíž důsledcích bychom vás rádi touto cestou podrobně informovali. Věnujte, 
prosím, následujícím informacím zvýšenou pozornost, předejte tak případným komplikacím, 
jež mohou v důsledku avizované změny nastat. 
 
Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP, dříve UNIVYC a.s.) získala 
v loňském roce oprávnění působit jako centrální depozitář ve smyslu §100-111 zákona 
č.256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a svojí činností tak nahradí stávající 
Středisko cenných papírů (SCP). Datum přechodu evidencí byl stanoven na 7.7.2010. 
Počínaje tímto datem budou veškeré emise doposud zaknihované na účtech v SCP vedeny na 
účtech v CDCP. Pro informační úplnost doplňujeme, že na účtech v SCP jsou evidovány 
pouze zaknihované investiční nástroje emitované v České republice, tedy emise s ISIN 
(International Securities Identification Numer) začínajícím kódem CZ nebo CS, případně 
emise se SIN (Securities Identification Numer) začínajícím kódem 77. Z veřejně 
obchodovatelných emisí se jedná např. o akcie společností ČEZ, Komerční banka, Telefónica 
O2 či Unipetrol. Zahraniční emise obchodované na českých burzách (např. Erste Bank, 
NWR či ORCO) jsou pro účely vypořádání obchodů na Burze cenných papírů Praha a.s. 
(BCPP) již nyní evidovány na účtech v CDCP, resp. pro účely vypořádání obchodů na burze 
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (RMS) v samostatné evidenci RMS a 
ukončením činnosti  SCP tedy nejsou nijak dotčeny.  
 
S přechodem centrální evidence tuzemských cenných papírů na CDCP zůstane zachováno 
vaše číslo majetkového účtu, nicméně mění se podmínky, za jakých lze k tomuto účtu 
přistupovat. Zatímco k účtu v SCP je zatím možno přistupovat buď přímo (např. přes 
přepážku SCP či přes pobočky RM-S, kde jsou poskytovány vybrané služby SCP) nebo 
prostřednictvím libovolného obchodníka s cennými papíry, k účtu v CDCP je a bude možno 
přistupovat výhradně prostřednictvím toho účastníka CDCP, tedy toho obchodníka s cennými 
papíry, pod kterým bude v rámci CDCP příslušný majetkový účet veden.  Pokud např. 
v současné době obchodujete na BCPP se zahraničními emisemi prostřednictvím dvou 
různých obchodníků, máte v CDCP vedeny dva samostatné majetkové účty a ke každému 
z nich lze přistupovat pouze prostřednictvím příslušného obchodníka. Stejný princip bude 
uplatněn i ve vztahu k účtům transformovaným do CDCP ze zanikajícího SCP. 
Pro určení, pod kterým obchodníkem Vám bude nový účet v CDCP zřízen a ke kterému 
obchodníkovi mají být vaše investiční nástroje převedeny, bude rozhodující, zda 
k poslednímu provoznímu dni SCP (viz dále) budou tyto investiční nástroje zatíženy 
některým z následujících institutů: 

• Validace pro BCPP a obchodníka zřízená službou SCP OA1, běžně nazývaná jako 
„blokace pro BCPP“. Službu OA1 zadáte v aplikace e-Broker stejně jako pokyn 
k obchodování tak, že na formuláři pro podání nákupního nebo prodejního pokynu 
zvolíte trh „SCP“,  kliknete na tlačítko „Zvláštnosti“, uvedete množství cenných 
papírů a požadovanou službu vyberete ze zobrazené nabídky (viz. obrázek na 
následující straně).  
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• Pozastavení práva nakládat ve prospěch obchodníka, běžně nazývané jako „blokace 

pro obchodníka“. Tuto dispozici nelze prostřednictvím aplikace e-Broker zadat, 
proto Vám k zablokování volných investičních nástrojů doporučujeme zvolit některý 
z alternativních postupů. 

• Validace pro trh RMS formou platného prodejního pokynu. Chcete-li vaše investiční 
nástroje zablokovat touto cestou, musíte na ně mít podaný platný prodejní pokyn na 
trh RMS, jehož platnost bude delší, než k poslednímu provoznímu dni SCP. 
Rozhodnete-li se pro tuto variantu, zadejte limitní cenu prodejního pokynu ve výši, 
která vylučuje jeho nechtěné uspokojení a jako datum konce platnosti pokynu 
stanovte nejdříve na 7.7.2010. 

 
Veškeré takto „blokované“ investiční nástroje budou automaticky převedeny na nově zřízené 
majetkové účty vlastníka vedené pod obchodníky, v jejichž prospěch jsou příslušné blokace 
vystaveny. Investiční nástroje, na kterých k poslednímu provoznímu dni SCP nebude 
vyznačena žádná z výše uvedených blokací, budou po transformaci umístěny v tzv. 
nezařazené evidenci CDCP a bez dalšího úkonu k nim nebude možno přistupovat ! 
Přístup k investičním nástrojům umístěným v nezařazené evidenci bude možno získat 
výhradně převedením celého účtu z nezařazené evidence pod jednoho konkrétního 
obchodníka. Rozdělení investičních nástrojů mezi více obchodníků již v této fázi nebude 
možné. Upozorňujeme však, že tato služba CDCP nebude poskytována on-line a za případné 
škody způsobené dočasnou nemožností prodat vaše investiční nástroje neponese 
Fio banka, a.s. ani CDCP žádnou odpovědnost. 
 
Vedle výše uvedených možností nabídne Fio banka, a.s. po dohodě s CDCP svým klientům 
možnost komfortního převedení stávajícího SCP účtu jako celku. Touto jednoduchou cestou 
zajistíte kontinuitu vašich operací na obchodním účtu, aniž byste museli věnovat čas a 
pozornost blokováním jednotlivých emisí včetně případných emisí, které nejsou veřejně 
obchodovatelné. Máte-li o tuto funkci zájem, sledujte prosím v nejbližších dnech naše 
oznámení. Nástroj pro zadání příslušné instrukce bude k dispozici v Globálním nastavení 
aplikace e-Broker v předpokládaném termínu 14.6.2010. Bohužel je tato varianta limitována 
kapacitním omezením ze strany CDCP a nelze tedy ze strany Fio banky, a.s. garantovat, že 
účet převáděný touto cestou bude v CDCP přístupný hned k 7.7.2010. Fio banka, a.s. tedy 
doporučuje, aby tohoto způsobu převedení investičních nástrojů využili jen ti investoři, kteří 
jsou zároveň srozuměni s rizikem, že jejich nově vzniklý účet v CDCP může být přístupný i 
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později, než 7.7.2010. Fio banka, a.s. ani CDCP nenese v této souvislosti žádnou odpovědnost 
za případné škody vzniklé z důvodu nemožnosti prodat nebo nakoupit investiční nástroje. 
Klienti, kteří využívají služeb Správa portfolia nebo Úvěr na obchodování s cennými papíry 
na trzích v ČR nemusí na příslušných obchodních účtech otázku přechodu mezi SCP a CDCP 
nijak řešit, neboť investiční nástroje jsou v těchto případech evidovány na majetkových 
účtech obchodníka, respektive věřitele. 
 
Důležitým aspektem evidence investičních nástrojů v CDCP je účtování evidenčních 
poplatků. Tyto poplatky již nyní CDCP účtuje ve vztahu k zahraničním emisím a obdobný 
přístup dle zveřejněného ceníku uplatní i k emisím tuzemským. Za tuzemské veřejně 
obchodovatelné emise bude příslušný poplatek účtován dle jejich tržní hodnoty. Za tuzemské 
veřejně neobchodovatelné emise bude příslušný poplatek účtován dle jejich nominální 
hodnoty. Poplatek se však bude vztahovat jen k těm investičním nástrojům, které byly 
převedeny do evidence konkrétního  účastníka CDCP; za investiční nástroje v nezařazené 
evidenci žádný poplatek účtován nebude. Pokud nyní na vašem SCP účtu držíte jak 
obchodovatelné, tak neobchodovatelné emise, můžete nejpozději v poslední provozní den 
SCP sami rozhodnout, které z nich chcete k vašemu obchodníkovi převést a které ponechat 
v nezařazené evidenci CDCP. 
 
Posledním provozním dnem SCP je pátek 25.6.2010. V následujícím týdnu od 28.6.2010 
do 2.7.2010 bude SCP z technických důvodů uzavřeno a počínaje nejbližším následujícím 
pracovním dnem, tj. středa 7.7.2010, již bude fungovat pouze CDCP. Uzavření SCP v týdnu 
od 28.6. do 2.7. má dva zásadní dopady na možnost obchodování s tuzemskými emisemi: 

• Na BCPP bude obchodování probíhat bez jakýchkoliv omezení, bude však 
pozastaveno vypořádání. Veškeré obchody uzavřené s vypořádáním spadajícím na 
kterýkoliv den po posledním provozním dni SCP budou dovypořádány až od 7.7.2010 
dále. 

• Na RMS bude ve dnech 28.6.-2.7.2010 obchodování s tuzemskými emisemi zcela 
pozastaveno, neboť při uzavření SCP nelze zajistit vypořádání, které u zde uzavřených 
obchodů probíhá v reálném čase. Obchodování se zahraničními emisemi nijak 
omezeno nebude. Pozastavení obchodování bylo oznámeno Rozhodnutím ředitele 
RMS č. 2/2010 z 4.6.2010 (http://www.rmsystem.cz/docs/clanky/Rozh201002.pdf).  

 
Pokud na účtu v SCP vlastníte investiční nástroje, které jsou duálně obchodovány na BCPP i 
RMS, tyto investiční nástroje nemáte zablokovány službou OA1 pro obchodování na BCPP a 
domníváte se, že v inkriminovaném týdnu 28.6.-2.7.2010 byste mohli přijmout investiční 
rozhodnutí tyto nástroje prodat, potom vám jednoznačně doporučujeme nejpozději 25.6.2010 
do 15:00 zadat na tyto investiční nástroje službu OA1 a zajistit si tak možnost jejich prodeje 
na BCPP. Upozorňujeme, že Fio banka, a.s., RMS ani SCP nenesou žádnou odpovědnost za 
škody vzniklé nemožností prodat či nakoupit investiční nástroje na RMS po dobu 
pozastaveného obchodování dle výše uvedeného Rozhodnutí ředitele. 
 
Věříme, že jsme vám tímto oznámením poskytli vyčerpávající informace k chystaným 
změnám a jejich dopadům na vás jako investory. V případě jakýchkoliv nejasností se 
neváhejte obrátit na vaše pobočky nebo prostřednictvím služby Fio servis na náš tým 
klientské podpory. 
 
Další informace ohledně zahájení činnosti CDCP můžete též sledovat na jeho domovských 
stránkách www.cdcp.cz  


