
Dedičstvo akcií VÚB – právne kroky a nárok na dividendu 

(1) Doklad o dedičskom konaní 
 
Dokladom na preukázanie zdedenia akcií VÚB, a.s. je originál právoplatného 
uznesenia súdu o dedičskom konaní alebo osvedčenie o dedičstve vydané notárom 
(konajúci ako súdny komisár) alebo ich úradne overené kópie (notárom alebo 
matrikou). V predmete dedičstva v tomto uznesení alebo osvedčení bude ustanovený 
(a) dedič, (b) názov cenného papiera (t.j. akcie VÚB, a.s.) a jeho ISIN (t.j. číselné 
označenie akcie VÚB, a.s. – SK 111 000 1437, prípadne staršie číselné označenia 
ISIN: SK 112 000 1070 alebo CS 000 800 3158), (c) počet zdedených akcií VÚB, a.s. 
a (d) číslo majetkového účtu cenných papierov poručiteľa (zosnulého akcionára), kde 
sú evidované zdedené akcie VÚB, a.s.  
 
V prípade, že v predmete dedičstva relevantné údaje o dedičstve akcií VÚB, a.s. 
chýbajú, je potrebné zvážiť možnosť požiadať o znovuotvorenie dedičského konania a 
požiadať o ich dodatočné zapísanie na základe dokladov dokazujúcich vlastníctvo 
akcií VÚB, a.s. zosnulej osoby. Takým to dokladom je napr. (stavový) výpis z 
majetkového účtu cenných papierov, ktorý v minulosti zasielalo bývalé Stredisko 
cenných papierov SR, a.s. (v súčasnosti transformované na Centrálny depozitár 
cenných papierov SR, a.s.). Ak uvedené doklady nemáte k dispozícii, odporúčame 
Vám obrátiť sa na Vášho notára, ktorý je oprávnený požiadať Centrálny depozitár 
cenných papierov SR, a.s. o vydanie stavového výpisu z majetkového účtu cenných 
papierov vedenom na meno poručiteľa (zosnulého akcionára) z dôvodu vysporiadania 
dedičského konania. 
 
 
2) Majetkový účet cenných papierov 
 
Je nevyhnutné, aby dedič mal otvorený alebo požiadal o otvorenie majetkového účtu 
cenných papierov vo svojom mene v tzv. novej evidencii (pozn. ide o evidenciu,                 
v ktorej sú majetkové účty otvorené v roku 2004, alebo neskôr, u ktoréhokoľvek člena 
Centrálneho depozitára; v zozname členov Centrálneho depozitára sú v súčasnosti 
takmer všetky banky na Slovensku (vrátane VÚB banky) a niekoľko obchodníkov s 
cennými papiermi.) Dôvodom tohto právneho úkonu je skutočnosť, že na majetkovom 
účte cenných papierov spravovanom v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, 
a.s. v tzv. starej evidencii (pozn. ide o evidenciu, v ktorej boli majetkové účty otvorené 
pred rokom 2004 v bývalom Stredisku cenných papierov SR, a.s.) už nie sú možné 
aktívne operácie, ako sú napr. pripísanie akcií z dôvodu dedičstva, darovania alebo 
nákupu akcií, v dôsledku zmien právnych predpisov SR upravujúcich oblasť cenných 
papierov. 
 
Ak sa rozhodnete otvoriť si majetkový účet cenných papierov vo Vašom mene                  
(t.j. dediča akcií) vo VÚB banke (ktorá je členom Centrálneho depozitára od 26. 2. 
2004), odporúčame Vám obrátiť sa na ktorúkoľvek retailovú pobočku VÚB, a.s. z 
uvedeného zoznamu ( ide o pobočku vyššieho typu, ktorá poskytuje uvedené služby). 
Pobočky nižšieho typu poskytujú základné a vybrané služby a majetkové účty 
spravidla neotvárajú.) K majetkovému účtu cenných papierov nie je potrebné mať 
vo VÚB, a. s. otvorený aj bežný (eurový) účet. V cenníku VÚB, a.s. sú uvedené 
informácie o poplatkoch za otvorenie a vedenie majetkového účtu v časti - II. Ceny 



základných služieb, Cenné papiere, Vedenie majetkového účtu. Informácie o 
poplatkoch za otvorenie a vedenie bežného účtu sú uvedené v časti I. VÚB Kontá. 
 
 
(3) Prechod (prepísanie) zdedených akcií 
 
V ďalšom právnom kroku dedič požiada o prechod vlastníckych práv na zdedené 
akcie VÚB, a. s. Ide o odpísanie zdedených akcií z majetkového účtu cenných 
papierov poručiteľa (t.j. zosnulého akcionára) a ich súčasné pripísanie na majetkový 
účet cenných papierov dediča otvorený v tzv. novej evidencii u člena Centrálneho 
depozitára. Informácie o poplatkoch VÚB, a.s. súvisiacich s prechodom akcií vo VÚB 
banke sú k dispozícii v cenníku VÚB, a.s. v časti II. Ceny základných služieb, Cenné 
papiere, Prechod CP. Tieto informácie Vám taktiež radi podajú na 
ktorejkoľvek retailovej pobočke VÚB, a.s. z uvedeného zoznamu ( ide o pobočku 
vyššieho typu, ktorá poskytuje uvedené služby). K prechodu akcií je potrebné 
predložiť nasledovné doklady: (a) doklad o dedičskom konaní a (b) číslo 
majetkového účtu cenných papierov poručiteľa (zosnulého akcionára), na ktorom sú 
evidované zdedené akcie VÚB, a.s. Toto číslo majetkového účtu je uvedené na 
(stavovom alebo zmenovom) výpise z majetkového účtu cenných papierov poručiteľa 
(zosnulého akcionára) vydanom buď Centrálnym depozitárom (t.j. bývalým 
Strediskom cenných papierov) alebo členom Centrálneho depozitára. Tento výpis z 
účtu mal formát A5 a podobal sa na výplatnú pásku. 
 
V prípade, že toto číslo majetkového účtu nemáte k dispozícii (a nie je uvedené ani v 
doklade o dedičskom konaní), odporúčame Vám obrátiť sa na Centrálny depozitár, na 
adrese: ulica 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, (tel: 02/5939 5110; www.cdcp.sk ), 
so žiadosťou o oznámenie čísla majetkového účtu poručiteľa. Môžete na to použiť 
formulár Centrálneho depozitára – žiadosť o výpis z majetkového účtu. V tejto 
žiadosti je potrebné uviesť: (a). identifikačné údaje poručiteľa (zosnulého akcionára) 
(b) kód služby Centrálneho depozitára – I 36 – Výber údajov z účtu majiteľa cenných 
papierov podľa identifikačného čísla (IČO alebo rodné číslo) (c) ako spätnú adresu, 
kam bude zaslaný výpis, je potrebné uviesť Vašu adresu (t.j. dediča) (d) a k žiadosti je 
potrebné priložiť doklad o dedičskom konaní (nie je potrebný originál; postačí 
neoverená kópia tohto dokladu). Poplatok za túto službu je podľa cenníka Centrálneho 
depozitára. Na základe uvedenej žiadosti Centrálny depozitár oznámi dedičovi číslo 
majetkového účtu cenných papierov poručiteľa (zosnulého akcionára) na ním uvedenú 
adresu.  
 
 
(4) Uplatnenie nároku na prípadné nevyplatené dividendy 
 
Súbežne s prechodom zdedených akcií VÚB, a. s. (na majetkový účet cenných 
papierov zriadený vo Vašom mene ako dediča vo VÚB banke) je možné požiadať o 
bezhotovostný prevod prípadných zdedených nevyplatených dividend (iba v 
prípade, že o ich výplatu poručiteľ, t.j. zosnulý akcionár, nepožiadal) na účet (buď 
účet dediča alebo účet akejkoľvek inej osoby, napr. rodinného príslušníka) na základe 
žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s. s tým, že dividendy budú vyplatené až po 
zaregistrovaní prechodu zdedených akcií. Na formulári žiadosti o výplatu dividendy, v 
jej časti „A. Identifikačné údaje akcionára“, bude potrebné uviesť (a) identifikačné 
údaje poručiteľa (zosnulého akcionára) ako aj (b) identifikačné údaje dediča a                   



(c) poznámku o prechode zdedených akcií a prípadne o dátume, kedy ste o neho 
požiadali. 
 
V prípade, ak ste požiadali o registráciu prechodu akcií VÚB, a.s u iného člena 
Centrálneho depozitára (teda nie vo VÚB, a. s.), je potrebné spolu so (a) žiadosťou o 
výplatu dividend z akcií VÚB, a.s. na účet predložiť aj (b) kópiu uznesenia súdu alebo 
notárskeho osvedčenia o dedičstve a (c) kópiu zmenového (alebo stavového) výpisu z 
Vášho majetkového účtu cenných papierov vedenom vo Vašom mene u tohto člena 
Centrálneho depozitára potvrdzujúce Vaše vlastníctvo zdedených akcií VÚB, a.s.               
(d) platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz).  
 
Výplata prípadných zdedených nevyplatených dividend je možná len po 
zaregistrovaní prechodu zdedených akcií.  
Účelom vyššie uvedených opatrení je ochrana práv našich akcionárov pri vyplácaní 
dividend podľa platných právnych predpisov SR. 

 


