
Vážená paní, Vážený pane, 
 

červencová řádná valná hromada společnosti VHOS, a. s. (dále jen „emitent“) 
rozhodla o přeměně akcií na zaknihované akcie. Tyto zaknihované akcie bude mít 
emitent evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů (dále jen „CDCP“), který 
v červenci 2010 převzal evidence zaniklého Střediska cenných papírů (dále jen 
„SCP“). 

Povinnou náležitostí zaevidování bude – vedle odevz dání originál ů 
listinných akcií – i „sd ělení čísla ú čtu v p říslušné evidenci, na které má být 
cenný papír zaevidován“.  Tímto účtem se rozumí Váš majetkový ú čet v evidenci 
CDCP, který musí být tzv. za řazený  (musí být veden konkrétním účastníkem 
CDCP, se kterým jste jako majitel účtu uzavřel/a smlouvu). CDCP sice zná i tzv. 
nezařazené účty (které převzal z SCP a jejichž majitelé dosud smlouvu 
s účastníkem CDCP neuzavřeli), ale rozsah služeb poskytovaných majitel ům 
nezařazených ú čtů je ze zákona omezen a zaknihovat akcie na n ě nepůjde . 

Pro samotné zápisy na účty vlastníků (akcionářů), které budou emitentem 
prováděny prostřednictvím elektronického pokynu v tzv. systému ISB, budeme od 
Vás pot řebovat následující údaje , které Vám jako vlastníkovi sdělí právě ten 
účastník CDCP, u kterého máte, anebo bude mít veden majetkový účet:  

1. Kód ú častníka v CDCP;  
2. Typ ú čtu, pod jakým vede ú častník majetkový ú čet vlastníka , tj. 21 (účet 

vlastníka, který je klientem účastníka) nebo 31 (zákaznický účet) 
3. V případě typu ú čtu 21 číslo majetkového ú čtu ;  
4. V případě typu ú čtu 31 (kdy účet akcionáře otevřel účastník CDCP v 

navazující evidenci) číslo ú čtu navazující evidence, číslo ú čtu majitele 
v navazující evidenci a identifikátor ú častníka v CDCP .  

Dále nám musíte sd ělit své rodné číslo (p řípadn ě IČO) a případně číslo 
zástavní smlouvy, jde-li o akcie se zástavou. Dále byste m ěli informovat „svého“ 
účastníka CDCP, že na tento ú čet budou p řipsány akcie  (ISIN CZ0005130237) 
na základě pokynu, který podá emitent prostřednictvím CDCP.  

Předpokládáme, že jednotliví účastníci CDCP jsou ve výše zmíněné problematice 
dostatečně orientováni a sdělení potřebných údajů Vám jako vlastníkovi by jim 
nemělo činit větší potíže. Pokud ovšem „svého“ účastníka CDCP dosud nemáte 
nebo se potřebujete o problematice majetkových účtů a zaknihování dozvědět více, 
doporučujeme začít na www stránkách CDCP, a to např. na 
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/siroka-verejnost/jak-zaridit/ucet-vypis-zmeny-
zarazeny-nezarazeny-atd . Obecně platí, že aktuální seznam účastníků včetně jejich 
kódů naleznete na http://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku, 
čísla majetkových účtů a čísla účtů navazujících evidencí v centrální evidenci jsou 
vždy dvanáctimístná, numerická a začínající trojčíslím „808“ nebo „100“, kdežto 
čísla účtů majitelů vedená v navazující evidenci budou kratší (např. desetimístná), a 
mohou být jak v alfanumerickém, tak v numerickém formátu. 

 
S pozdravem 
 
 
 Ing. Zdeněk Šunka 
 předseda představenstva 
 VHOS, a. s. 

 


