Investiční nástroje evidované na majetkovém účtu Klienta jsou vedeny v evidenci
České spořitelny (Evidence) navazující na evidenci Centrálního depozitáře cenných
papírů. S těmito investičními nástroji Klient nakládá prostřednictvím České
spořitelny,a.s. jako účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.
Podrobný popis služeb a podmínek je obsahem Provozního řádu České spořitelny.
Ceny za služby jsou součástí Sazebníku.
Základní služby poskytované v rámci Evidence
Zápis do Evidence. Zápis do evidence opravňuje klienta využívat všechny služby spojené s cennými
papíry vedenými v evidencích Centrálního depozitáře a všechny další služby spojené s investičními
nástroji nabízenými na pobočkách České spořitelny. Klient je zapsán do Evidence zápisem
do Registru osob a založením majetkového účtu. Klient může být převeden do Evidence i převedením
z evidencí Centrálního depozitáře.
Převedení nezařazeného účtu do Evidence. Investiční nástroje vedené v Centrálním depozitáři, které
nejsou přiřazené žádnému jeho účastníku, jsou vedené na nezařazeném účtu. Nelze je proto prodávat
ani převádět. K poskytování služeb prostřednictvím České spořitelny je třeba tyto investiční nástroje
převést do Evidence. Tento převod lze provést na základě pokynu na vybraných pobočkách České
spořitelny.
Změny osobních údajů v Evidenci. Příkaz ke změně osobních údajů lze podat na jakékoli pobočce
České spořitelny. Tato změna se vztahuje ke všem evidencím investičních nástrojů vedeným pro
klienta v České spořitelně.
Vyhotovení stavového výpisu z majetkového účtu v Evidenci. Česká spořitelna vyhotoví výpis
z majetkového účtu v evidenci k požadovanému datu na základě pokynu na vybraných pobočkách
České spořitelny.
Přijímání pokynů k nákupu a prodeji akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Pokyny k
nákupu a prodeji akcií může podat každý klient, který má zřízený majetkový účet v Evidenci, případně
majetkový účet v evidencích Centrálního depozitáře vedený prostřednictvím České spořitelny a
uzavřel s Českou spořitelnou komisionářskou smlouvu. K vypořádání pokynu je rovněž nezbytný
investiční účet. Pokyny k nákupu a prodeji přijímají vybrané pobočky České spořitelny.
Přijímání pokynů k převodu cenných papírů. Převod investičních nástrojů mezi majetkovým účtem
vlastníka v Evidenci, případně majetkovým účet v Centrálním depozitáři vedeném prostřednictvím
České spořitelny a jiným majetkovým účtem se děje na základě příkazu k převodu. Příkaz k převodu
přijímají vybrané pobočky České spořitelny.
Vypořádání dědictví cenných papírů. Dědictví cenných papírů se provádí převedením investičních
nástrojů z majetkového účtu zůstavitele na majetkový účet dědice. Žádost k zápisu přechodu
investičních nástrojů v Evidenci přijímají vybrané pobočky na základě předložení soudního rozhodnutí,
případně rozhodnutí notáře. Žádost podává každý nabyvatel na vybraných pobočkách sám za sebe.
Podmínkou pro vypořádání dědictví v České spořitelně je, že zůstavitel má cenné papíry na účtu
v Evidenci, případně majetkový účet v Centrálním depozitáři a účet je vedený prostřednictvím České
spořitelny.
Zápis, změna a zrušení smluvního zástavního práva. Žádost o zřízení zástavy k investičním nástrojům
vedeným v Evidenci přijímají vybrané pobočky od oprávněné osoby na základě úředně ověřené kopie
Zástavní smlouvy. Česká spořitelna zřídí, změní nebo zruší zástavu v souladu podaným příkazem.

Vyhotovení stavového výpisu z nezařazeného majetkového účtu. Informace o investičních nástrojích
vedených na majetkovém účtu nezařazeném pod žádného účastníka Centrálního depozitáře
zprostředkují vybrané pobočky na základě žádosti. Výpis je pro klienta k dispozici následující pracovní
den od 10:00.
Darování cenných papírů. Cenné papíry je možné darovat Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře.
Darování zprostředkují vybrané pobočky České spořitelny na základě Žádosti a podepsané smlouvy.
Poplatky za vedení majetkového účtu. Vedení majetkového účtu v Evidenci, případně na majetkovém
účtu v Centrálním depozitáři je zpoplatněno v souladu se Sazebníkem. Výše poplatku je odvozena
z denního stavu majetku na majetkovém účtu. U investičních nástrojů registrovaných na Burze se
k ocenění použije tržní cena. U ostatních investičních nástrojů v evidencích Centrálního depozitáře se
použije nominální cena.
Zprostředkování výplaty výnosů. Prostředky určené k výplatě dividend, úroků z dluhopisů a dalších
výnosů, které emitenti zašlou na účet České spořitelny pro výplaty výnosů, budou připsány podle
pokynů CDCP na peněžní investiční účty jejich majitelů v Evidenci.
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