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Obecné informace 

Na základě platné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES o dlouhodobém zapojení 
akcionářů (dále jen SRD) zahájil Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (dále jen CDCP) 

poskytování služeb souvisejících s výkonem práv akcionářů akciových společností se sídlem v EU a 

obchodovaných na některém z regulovaných trhů EU.  

Ze směrnice mimo jiné vyplývá, že právem každého akcionáře výše specifikovaných společností, je 

právo na obdržení informace týkající se konání VH, včetně informace o datu a místu konání, programu 

jednání, způsobu účasti či postupy hlasování na VH, stanovené akciovou společností.  

Akciovým společnostem je směrnicí uložena povinnost poskytnutí informací všem svým akcionářů a 

předávání těchto informací ve směru od akciových společností ke koncovým akcionářům se uskutečňuje 

prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů, prostřednictvím nichž akcionáři drží své CP.    

Zprostředkovatelé jsou tedy povinni akcionářům poskytnout/předat veškeré informace od společnosti, 

které jim umožní řádně vykonávat svá práva, a zároveň jsou povinni předávat akciové společnosti 

informace obdržené od akcionářů v souvislosti s výkonem jejich práv (například při hlasování). 

Služby jsou akcionářům výše zmíněných akciových společností poskytovány výhradně elektronicky, a 

to prostřednictvím nově vybudovaného informačního portálu Můj depozitář. Přístup do portálu je 

umožněn registrovaným akcionářům. Registraci lze provést prostřednictvím účastníka, který Vám vede 

majetkový účet1) s CP. Veškeré služby, poskytované prostřednictvím portálu Můj depozitář, jsou pro 

akcionáře zdarma. Druhou možností je, že akcionář tyto služby získá prostřednictvím účastníka 

centrálního depozitáře. 

Přístup do portálu Můj depozitář je umožněn pouze registrovaným akcionářům a slouží výhradně 

k výkonu akcionářských práv, tj. nejedná se o portál, prostřednictvím kterého je majitelům CP umožněno 

nahlížet na své portfolio na účtu s CP, případně se svými CP, jakkoliv disponovat. Tyto služby jsou i 

nadále a v souladu se zákonem poskytovány pouze prostřednictvím účastníků CDCP.  

Přístup nelze zřídit těm akcionářům, kteří mají veden účet v tzv. nezařazené evidenci. 

Registrace majetkového účtu akcionáře – účastník 

Registrace akcionáře do portálu můj depozitář se provádí výhradně prostřednictvím účastníka, u kterého 

je veden majetkový účet s CP a přístup je vytvořen na základě doručené žádosti tohoto účastníka o 

 
1 Přístup do portálu lze zřídit pouze těm akcionářům, kteří mají svůj majetkový účet veden na úrovni Centrální 
depozitáře, tj. přístup nelze zřídit těm akcionářům, kteří mají svůj účet veden v některé z navazujících evidencí, 
které spravují účastníci CDCP.  
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zřízení přístupu do portálu pro konkrétního akcionáře. Akcionář, který má více majetkových účtů s CP 

může zaregistrovat všechny své účty pod jeden uživatelský účet v portálu Můj depozitář2. 

Akcionář, který si přeje přistupovat do portálu MD, musí sdělit účastníkovi doplňující referenční údaje 

ke svému majetkovému účtu. Tyto nové údaje jsou nutné k vytvoření přístupu a přístupových 

(autentizačních) prvků pro daného akcionáře. Nové referenční údaje vedené k účtu majitele jsou: 

■ Telefonní číslo (pro zaslaní autentizační SMS s kódem k zajištění přístupu akcionáře při 

přihlášení) => sděluje akcionář účastníkovi, u kterého m á veden účet 

■ E-mail (pro zasílání notifikačních upozornění o vytvoření nové zprávy pro akcionáře v portálu Můj 

Depozitář) => sděluje akcionář účastníkovi, u kterého má veden účet 

■ Příznak SRD => nastavuje účastník CDCP 

 

Účastník pak na základě žádosti akcionáře, zašle do CDCP pokyn (ze strany CDCP se jedná o 

automatizovaně zpracovatelnou službu vytvořenou mezi účastníkem a CDCP) k příslušnému 

majetkovému účtu s CP a na základě tohoto pokynu je do 24 hodin (v pracovní dny) zřízen akcionáři 

přístup do portálu Můj depozitář.  

Dokončení registrace přístupu – akcionář 

Přiřazení prvního majetkového účtu s CP 

Informace o zřízení tohoto přístupu je akcionáři zaslána na e-mail (do 24 hod od obdržení pokynu od 

účastníka), který akcionář vyplnil v žádosti o zřízení přístupu u účastníka a CDCP byl předán 

účastníkem CDCP.  Akcionář musí následně dokončit registraci, která se skládá z následujících kroků:  

■ Akcionář obdrží e-mail s pokynem k dokončení registrace a k připojení majetkového účtu s CP 

k uživatelskému účtu 

■ Akcionář klikne na odkaz uvedený v registračním emailu => přesměrování akcionáře na stránku pro 

stanovení hesla pro přístup 

■ Akcionář si stanoví í heslo3, které odešle kliknutím na ikonou Registrovat 

■ Akcionář obdrží SMS kód, který zadá do připraveného pole a odešle ho kliknutím na ikonu pro 

dokončení registrace (tím je dokončena a provedena autentizace uživatele) 

 
2 Akcionář musí u všech svých účtů uvést totožné referenční údaje, tj. totožný email a telefonní číslo 
3 Při zadávání hesla musí být dodrženy následující podmínky => Délka hesla musí být minimálně 8 znaků a akcionář 
musí použít minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici 
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■ Akcionář obdrží notifikační email s potvrzením o úspěšně dokončené registraci a o úspěšném 

přiřazení majetkového účtu s CP k uživatelskému účtu vytvořeném v portálu Můj depozitář (e-email 

obsahuje i odkaz pro přesměrování akcionáře na přihlašovací stránku Můj depozitář) 

 

Přiřazení každého dalšího majetkového účtu s CP 

■ Akcionář obdrží e-mail s odkazem pro přiřazení dalšího majetkového účtu, k již existujícímu 

uživatelskému účtu (zaslán pouze v případě, že účastník zašle pokyn k registraci s již dříve 

použitými referenčními údaji) 

■ Akcionář klikne na odkaz uvedený v registračním emailu => přesměrování akcionáře na stránku 

určené pro přihlášení se do portálu Můj depozitář  

 Akcionář v tuto chvíli zadá platnou kombinaci uživatelského jména a hesla, které si stanovil při 

registraci svého prvního majetkového účtu 

 V případě, že akcionář své přihlašovací údaje zapomněl je nutné, provést obnovu hesla 

prostřednictvím odkazu Zapomenuté heslo a to předtím, než bude dokončeno přiřazení dalšího 

majetkového účtu k uživatelskému účtu v portálu Můj depozitář 

■ Po úspěšném přihlášení dojde k přiřazení dalšího majetkového účtu s CP k uživatelskému účtu 

akcionáře v portálu Můj depozitář 

■ Akcionář obdrží notifikační email s potvrzením o úspěšně přiřazení dalšího majetkového účtu s CP 

k uživatelskému účtu vytvořeném v portálu Můj depozitář 

 

Přihlášení akcionáře 

Přihlášení je akcionáři umožněno prostřednictvím internetových stránek CDCP (www.cdcp.cz) a 

přístupové funkční ikony s názvem Můj depozitář, která je umístěná vpravo nahoře, případně pak přes 

sekci Široká veřejnost => Výkon práv akcionářů => Dlaždice online služby s názvem: Výkon práv 
akcionářů (SRD) – Můj depozitář 
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Po přesměrování na přihlašovací stránku portálu Můj depozitář zadá akcionář platnou kombinaci 

přihlašovacích údajů => proběhne přihlášení akcionáře do portálu Můj depozitář – Výkon akcionářských 

práv 

 

Přehled elektronických služeb dostupných v MD 

Akcionářům akciových emisí kotovaných na regulovaných trzích v EU jsou k usnadnění výkonu 

akcionářských práv k dispozici služby dvou typu: 

■ Informační – jedná se o služby, prostřednictvím kterých je akcionář informován o korporátních 

akciích společnosti jejímž je akcionářem => služby, které zpravidla nevyžadují interakci akcionáře 

 Oznámení o konání valné hromady – obsahuje oznámení emitenta o konání valné hromady, 

prostřednictvím které emitent především specifikuje: 

i) Místo, datum a čas konání zasedání VH 

ii) Způsob a podmínky účasti akcionáře na zasedání VH 

iii) Způsob hlasování na VH 

iv) Program zasedání VH 

v) Zdroj, kde lze nalézt případné další detaily určené akcionářům 

 Oznámení o výsledku hlasování na valné hromadě - (zaslané emitentem po skončení VH) 

■ Služby vyžadující interakci akcionáře – jedná se o služby, prostřednictvím kterým provede, na 

výzvu emitenta akcionář výkon svých akcionářských práv 

 Elektronické hlasování – je k dispozici pouze v případě, že akciová společnost umožní výkon 

akcionářských práv na VH prostřednictvím elektronického hlasování (akcionář je o této možnosti 

informován prostřednictvím Oznámení o konání valné hromady) 

i) Akcionáři je umožněno provést a odeslat hlasovací instrukci prostřednictvím elektronického 

hlasování 
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ii) Odeslaná hlasovací instrukce je emitentovi předána prostřednictvím elektronických, 

standardizovaných služeb  

■ Detailní popis služeb naleznete v příručce Můj depozitář – Výkon práv akcionářů (Způsob výkonu 

akcionářských práv prostřednictvím portálu Můj depozitář), kterou naleznete po přihlášení se do 

informačního portálů Můj depozitář. 

 

Notifikace akcionáře o vytvoření nové události v MD 

Akcionář obdrží notifikační e-email ve chvíli, kdy mu byla v informačním portálu Můj depozitář doručena 

informace zaslaná emitentem.  
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