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PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ 

MAJETKOVÝCH ÚČTŮ V SKD 
 

Článek 1 

Zřízení účtu 
 

(1) Majetkový účet v SKD zřizuje provozovatel účastníkovi, který je klientem nebo 

custodianem (dále též „majitel účtu“), na jeho žádost. Klientem nebo custodianem se stává 

účastník na základě první uzavřené smlouvy o majetkovém účtu.  

(2) Majetkovými účty v SKD jsou účty vlastníka zaknihovaných cenných papírů (dále jen 

„cenné papíry“) v SKD a účty zákazníků v SKD. Účet vlastníka cenných papírů je zřizován 

na základě smlouvy o účtu vlastníka cenných papírů v SKD uzavřené mezi ČNB a klientem, účet 

zákazníků je zřizován na základě smlouvy o účtu zákazníků v SKD uzavřené mezi ČNB a 

custodianem (dále jen „smlouvy o majetkovém účtu v SKD“). 

(3) Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD
1
 (dále jen „žádost“) podle bodu (1) podává 

klient nebo custodian písemně provozovateli. 

(4) Provozovatel připraví smlouvu o účtu zákazníků v SKD
2
 nebo smlouvu o účtu vlastníka 

cenných papírů v SKD
3
do 10 pracovních dnů po obdržení veškerých podkladů od žadatele a 

v souladu s ní zřídí klientovi nebo custodianovi příslušný majetkový účet.  

(5) SKD eviduje údaje o majiteli účtu, o tom, který agent má k majetkovému účtu přístup, 

od kdy je majetkový účet zřízen, jakož i další údaje podle Pravidel Systému krátkodobých 

dluhopisů (dále jen „Pravidla“) a Příručky účastníka (dále jen „Příručka“). 

 

 

Článek 2 

Vedení účtu 
 

(1) O každé změně na majetkovém účtu provozovatel zasílá majiteli účtu, který není 

agentem, výpisy z majetkového účtu na e-mailovou adresu pro zasílání výpisů evidovanou 

v SKD. Majitel účtu, který je agentem, si výpisy stahuje z aplikace SKD. 

(2) Odměny za zřízení a vedení majetkového účtu a za transakce na něm hradí agent 

majitele účtu na základě daňových dokladů, které mu provozovatel zasílá adresované 

na kontaktní osobu a adresu evidovanou v SKD. 

 

 

Článek 3 

Změna peněžního účtu 
 

(1) Dojde-li ke změně peněžního účtu, který je spojen s daným majetkovým účtem, je 

majitel účtu povinen tuto změnu oznámit písemně provozovateli, který změnu provede. 

(2) V oznámení o změně peněžního účtu musí majitel účtu uvést 

a) kód a zkrácený název majitele účtu v souladu se smlouvou o majetkovém účtu 

v SKD
2, 3

, 

                                                 
1
 Formulář Žádost o zřízení majetkového účtu v SKD 

2
 Příloha Pravidel č. 1b – Vzor smlouvy o účtu zákazníků v SKD 

3
 Příloha Pravidel č. 1c - Vzor smlouvy o účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů v SKD 
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b) kód a zkrácený název agenta v souladu se smlouvou o majetkovém účtu v SKD
2, 3

, 

c) označení majetkového účtu, 

d) číslo původního peněžního účtu, 

e) číslo nového peněžního účtu, 

f) datum, kdy má být změna provedena, 

g) na vyžádání provozovatele i další skutečnosti, které jsou důležité pro změnu 

peněžního účtu. 

(3) Při oznamování změny peněžního účtu předloží majitel účtu současně prohlášení banky, 

která mu vede nový peněžní účet, o tom, že tento peněžní účet nebude zrušen bez vědomí 

provozovatele v době, kdy bude v evidenci SKD. 

(4) Oznámení musí být opatřeno datem a podpisem oznamující fyzické osoby nebo osoby 

zastupující majitele účtu, která je oprávněna žádat za majitele účtu o zřízení účtu nebo uzavírat 

smlouvy s ČNB a jejíž podpisový vzor je provozovateli k dispozici. 

(5) Provozovatel může odmítnout provedení změny nebo ji odložit na pozdější dobu, pokud 

by tato změna mohla mít nepříznivé důsledky na fungování SKD. O této skutečnosti informuje 

majitele účtu do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržel.  

(6) Jestliže provozovatel oznámenou změnu neodmítne, připraví do pěti pracovních dnů 

poté, co oznámení obdržel, dodatek ke smlouvě o majetkovém účtu v SKD (dále jen „dodatek“). 

(7) Změnu peněžního účtu provede provozovatel v den nabytí účinnosti dodatku, a to v době 

po ukončení příjmu zpráv, není-li v dodatku dohodnuto jinak. 

(8) Provozovatel neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se 

změnou podle odstavce (7). 

 

 

Článek 4 

Změna agenta 
 

(1) Majitel účtu musí písemně oznámit provozovateli změnu agenta, který má přístup k jeho 

majetkovému účtu. 

(2) V oznámení o změně agenta musí majitel účtu uvést 

a) kód a zkrácený název majitele účtu v souladu se smlouvou o majetkovém účtu 

v SKD
2, 3

, 

b) kód a zkrácený název původního agenta v souladu se smlouvou o majetkovém 

účtu v SKD
2, 3

, 

c) kód a zkrácený název nového agenta, 

d) na vyžádání provozovatele i další skutečnosti, které jsou důležité pro změnu 

agenta. 

(3) Oznámení musí být opatřeno datem a podpisem oznamující fyzické osoby nebo osoby 

zastupující majitele účtu, která je oprávněna za majitele účtu uzavírat smlouvy s ČNB a jejíž 

podpisový vzor je provozovateli k dispozici. 

(4) Provozovatel může odmítnout provedení změny nebo ji odložit na pozdější dobu, pokud 

by tato změna mohla mít nepříznivé důsledky na fungování SKD. O této skutečnosti informuje 

majitele účtu do pěti pracovních dnů poté, co žádost obdržel.  

(5) Jestliže provozovatel oznámenou změnu neodmítne, připraví do pěti pracovních dnů 

poté, co oznámení obdržel, dodatek ke smlouvě o majetkovém účtu v SKD (dále jen „dodatek“). 
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(6) Změnu agenta, který má přístup k majetkovému účtu, provede provozovatel v den nabytí 

platnosti a účinnosti dodatku, a to v době po ukončení příjmu zpráv, není-li v dodatku dohodnuto 

jinak. 

(7) Pokud je spojena se změnou agenta i změna peněžního účtu, zahrnuje žádost o změnu 

agenta i všechny náležitosti uvedené v článku (3) odstavec (3) a (4). 

(8) Provozovatel neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se 

změnou podle odstavce (7). 

 

 

Článek 5 

Změna majetkového účtu 
 

(1) Změnu názvu a čísla majetkového účtu provádí provozovatel v případě naléhavých 

provozních důvodů na základě obecného souhlasu majitele účtu vyjádřeného ve smlouvě 

o majetkovém účtu v SKD
2, 3

. 

(2) O změně názvu a čísla majetkového účtu musí být jeho majitel informován alespoň pět 

pracovních dnů předem. Současně provozovatel informuje agenta, který má k majetkovému účtu 

přístup. Provozovatel zároveň zašle majiteli účtu dodatek ke smlouvě o majetkovém účtu 

zahrnující změnu označení majetkového účtu. 

(3) Při změně názvu a čísla majetkového účtu postupuje provozovatel takto 

a) zřídí nový majetkový účet, 

b) převede cenné papíry z původního na nový majetkový účet, 

c) zruší původní majetkový účet. 

(4) Převod cenných papírů podle odstavce (3) provádí SKD. 

(5) Úkony podle odstavce (3) provádí provozovatel bezplatně. 

 

 

  

Článek 6 

Zrušení majetkového účtu 

 

(1) Majetkový účet je možno zrušit pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o majetkovém 

účtu v SKD
2, 3

 a v těchto Podmínkách.  

(2) Majetkový účet nemůže být zrušen, jestliže jsou na něm evidovány cenné papíry nebo 

je-li spojen s dosud nesplacenou emisí, s výjimkou uvedenou v článku (5).  

(3) Pokud jsou na majetkovém účtu evidovány cenné papíry v okamžiku zániku smlouvy 

o majetkovém účtu v SKD
2, 3

, zablokuje SKD daný majetkový účet tak, že na něj nebude možné 

převádět další cenné papíry. Majitel účtu je současně povinen převést cenné papíry z tohoto účtu 

na jiný majetkový účet. 
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

Změny podmínek pro zřízení a vedení majetkových účtů v SKD budou oznamovány 

účastníkům SKD v souladu s Pravidly a smlouvou o majetkovém účtu v SKD
2, 3

 na internetové 

stránce ČNB Změna nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li provozovatel pozdější 

okamžik účinnosti. 
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