
Pokyny a informace pro akcionáře týkající se zřízení majetkového 

účtu v CDCP 

 

Rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií pro akcionáře společnosti znamená:  

1. Odevzdat listinné akcie společnosti ve lhůtě uvedené v oznámení o přeměně akcií = 

dva měsíce od zveřejnění oznámení v Obchodním Věstníku a na internetových 

stránkách společnosti 

2. Sdělit společnosti číslo svého majetkového účtu zřízeného u účastníka centrálního 

depozitáře (pozor na formát majetkového účtu – informace o správném tvaru 

majetkového účtu je dále v textu níže).  

 

ODEVZDÁNÍ AKCIÍ  

Akcionář odevzdá listinné akcie ve lhůtě a v termínech uvedených v oznámení o přeměně akcií 

a to v sídle společnosti MARATONSTAV, a.s. každé pondělí od 9:00 do 11:00 hod., nebo 

je možné dojednat jiný termín po předchozí telefonické domluvě na tel. č.: 775 557 257.  

Akcie akcionář odevzdá osobně nebo prostřednictvím zástupce. V takovém případě musí mít 

zástupce vystavenou plnou moc k odevzdání akcií s úředně ověřeným podpisem osoby, kterou 

zastupuje. 

Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře 

k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou 

neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné. 

 

ZPŮSOB SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU AKCIONÁŘEM 

Číslo svého majetkového účtu akcionář společnosti sdělí osobně při odevzdání akcií.  

Číslo majetkového účtu společnost požaduje za účelem zaevidování zaknihovaných akcií 

vlastníka (akcionáře) na jeho účet. Na sdělené číslo majetkového účtu budou akcionáři 

připsány jeho zaknihované akcie. 

 

CO JE MAJETKOVÝ ÚČET A JEHO SPRÁVNÝ FORMÁT (TVAR) 

Majetkový účet je účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů (tzv. účet vlastníka), 

tj. v Centrálním depozitáři cenných papírů, který si akcionář zřizuje prostřednictvím účastníka 

centrálního depozitáře (nemá-li takový účet akcionář již zřízený). 

!!! Majetkový účet není běžný bankovní účet vedený v bance !!! 

Číslo majetkového účtu musí mít tento tvar: Skládá se ze dvou nedílných součastí, 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, … 



Sdělí-li akcionář číslo v jiném než uvedeném formátu, nejedná se o číslo majetkového účtu, 

ale o číslo jiné. Je nutné, aby si akcionář ohlídal, aby mu účastník centrálního depozitáře při 

uzavírání smlouvy (není-li číslo majetkového účtu, ve výše uvedeném formátu, uvedeno ve 

smlouvě) číslo majetkového účtu sdělil, resp. si ověřil, jak si takové číslo zjistit. 

 

KDO JE ÚČASTNÍKEM CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A KDE JE MOŽNÉ SI ZŘÍDIT 

MAJETKOVÝ ÚČET 

Účastníky CDCP jsou banky a obchodníci s cennými papíry. Přehled účastníků CDCP je k 

dispozici na internetových stránkách www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku 

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

atd.  

Poskytování služeb účastníka CDCP pobočkovou sítí jednotlivých bank je nutné si ověřit ve 

svém bydlišti vč. výše poplatků za poskytované služby. Cenové podmínky např. za zřízení či 

vedení majetkového účtu se u jednotlivých účastníků centrálního depozitáře liší, pro představu 

je však možné se podívat na ceník České spořitelny, a.s. v oblasti cenných papírů zde: 

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/RR_SK.VIII._0020.xml,pdf_IE 
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