Smlouva o vedení evidence emise
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,
IČO 25081489, DIČ CZ699000864,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4308,
s bankovním spojením Komerční banka, a.s, č.ú.: 35-6582180247/0100,
zastoupený.......................................................................................................
(dále též jen „centrální depozitář“) na straně jedné,
a emitent
Identifikace emitenta
Obchodní firma nebo jiný
název emitenta:
IČO emitenta:
Adresa sídla emitenta:
Emitenta zastupuje:
Telefon a e-mail:
Bankovní spojení:
NACE:
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení fyzickou
osobou.
Povinnost evidovat bankovní účet emitenta vyplývá z nařízení o centrálních depozitářích. Uveďte ve formě „předčíslí-číslo účtu/kód
banky“ pro bankovní účet, který je veden u banky nebo pobočky zahraniční banky v tuzemsku a v domácí měně (CZK), v ostatních
případech uveďte IBAN.
Uveďte dvoumístný číselný kód hlavní činnosti emitenta dle ARES (NACE – klasifikace ekonomických činností, též www.nace.cz).

Identifikace zástupce emitenta
Obchodní firma nebo jiný
název zástupce:
IČO zástupce:
Adresa sídla zástupce:
Zástupce je zastoupen:
Telefon a e-mail:
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení
právnickou osobou.

(dále též jen „emitent“) na straně druhé
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “NOZ”) a ustanovení § 94a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném
znění (dále jen „ZPKT“) tuto smlouvu o vedení evidence emise zaknihovaných cenných papírů v centrální
evidenci cenných papírů.
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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je založení a vedení evidence emise nebo emisí zaknihovaných cenných papírů
(dále jen „evidence emise“), vydaných emitentem a uvedených v dodatcích této smlouvy (dále jen „emise
cenných papírů“), v centrální evidenci cenných papírů ve smyslu ustanovení § 92 ZPKT (dále jen
„centrální evidence“).
2. Založením evidence emise se pro účely této smlouvy rozumí zápis údajů o emitentovi a o jeho emisi do
centrální evidence a pod vedením emise všechny služby centrálního depozitáře vyplývající z obecně
závazných právních předpisů a poskytované emitentovi na základě této smlouvy.
II.
Podmínky poskytování služeb a jejich rozsah
1. Centrální depozitář poskytuje služby evidence emise podle příslušných ustanovení ZPKT a podle
ustanovení této smlouvy. Rozsah a způsob poskytování služeb se řídí Provozním řádem Centrálního
depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „provozní řád“).
2. Emisi zaknihovaných cenných papírů vedené v centrální evidenci musí být přiděleno identifikační
označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).
III.
Forma a způsob podávání příkazů a oznámení emitenta
1. Emitent podává žádosti, příkazy a oznámení (dále jen „příkazy“) centrálnímu depozitáři
a) v písemné podobě na formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách centrálního
depozitáře www.cdcp.cz (dále jen „internetové stránky“) nebo
b) doručením do datové schránky centrálního depozitáře nebo
c) datovou vstupní větou přímo do centrální evidence prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře
nebo
d) vyplněním požadované služby do webové aplikace ISB.
2. Příkazy podané emitentem, které mají za následek provedení změny v evidenci emise, musí být učiněny
v souladu s provozním řádem, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a doloženy doklady,
které oprávněnost provedení takových změn prokazují.
3. Příkazy emitenta kótovaných cenných papírů, které mají za následek provedení změn v evidenci emise,
musí být centrálnímu depozitáři oznámeny nejméně 5 pracovních dnů před jejich zápisem. Má-li být
lhůta zkrácena, musí centrální depozitář obdržet písemný souhlas příslušných regulovaných trhů.
4. Žádost o výpis z evidence emise podává emitent především prostřednictvím webové aplikace ISB, jejíž
užívání je emitentovi zpřístupněno prostřednictvím certifikátu vydaného certifikační autoritou. Způsob
užívání webové aplikace ISB je uveden na internetových stránkách.
IV.
Práva a povinnosti emitenta
1. Emitent je za podmínek v této smlouvě stanovených oprávněn využívat služby centrálního depozitáře.
2. Emitent je povinen bez zbytečného odkladu a v souladu s touto smlouvou a provozním řádem informovat
o všech skutečnostech majících vliv na údaje zapsané do evidence emise, dále o zahájení insolvenčního
řízení a o všech rozhodnutích o úpadku.
3. Emitent je též v souladu s provozním řádem povinen centrální depozitář neprodleně informovat o změně
údajů týkajících se jeho osoby zapsaných do evidence emitentů.
4. Podmínky vypořádání primární emise zaknihovaných cenných papírů, tj. vydání zaknihovaných cenných
papírů na účty vlastníků cenných papírů, a podmínky speciálních operací se zaknihovanými cennými
papíry uvedených v provozním řádu, o které emitent v souvislosti s touto smlouvou centrální depozitář
písemně požádá, jsou upravovány formou dodatků k této smlouvě.
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5. Emitent zaknihovaných dluhopisů s variabilní úrokovou sazbou je povinen centrálnímu depozitáři
oznámit úrokovou sazbu pro nové úrokové období bezprostředně poté, kdy tuto sazbu stanovil.
V případě, že tak neučiní, centrální depozitář povede v údajích evidence emise informaci o poslední
oznámené úrokové sazbě, která bude použita k výpočtu alikvotního úrokového výnosu, který vstupuje do
vypořádání obchodů a transakcí s cennými papíry.
6. Emitent má právo požádat centrální depozitář o bezplatné zveřejnění informací uvedených v odst. 6 na
internetových stránkách centrálního depozitáře. Centrální depozitář zveřejní na svých internetových
stránkách údaje i bez žádosti emitenta, pokud tak stanoví platné právní předpisy. Centrální depozitář je
oprávněn poskytovat informace poskytnuté emitentem účastníkům centrálního depozitáře.
V.
Cenové, platební a fakturační podmínky
Ceny za služby poskytnuté podle této smlouvy, jakož i platební a fakturační podmínky, se řídí Ceníkem
centrálního depozitáře.
VI.
Další ujednání
1. Centrální depozitář je oprávněn na svých internetových stránkách a ve Věstníku centrálního depozitáře
uveřejňovat veřejně přístupné informace o emitentovi a emisi cenných papírů získané ze své evidence.
Na základě dohody mezi emitentem a centrálním depozitářem může centrální depozitář stejným
způsobem zveřejnit za smluvní úplatu i další informace o emitentovi a emisi zaknihovaných cenných
papírů kromě informací uvedených v čl. IV odst. 6.
2. Emitent prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy jsou splněny všechny podmínky, které právní
předpisy České republiky stanoví pro vydání zaknihovaných cenných papírů.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud emitent podáním nesprávného, neúplného, opožděného nebo jinak
chybného příkazu prokazatelně způsobí centrálnímu depozitáři zvýšení nákladů, které by mu jinak
nevznikly, uhradí emitent takto vzniklé náklady v plné výši na základě centrálním depozitářem vystavené
faktury.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud centrální depozitář nesprávným, neúplným, opožděným nebo jinak
chybným zpracováním řádně podaného a jinak správného příkazu emitenta prokazatelně způsobí
emitentovi zvýšení nákladů, které by mu jinak nevznikly, uhradí centrální depozitář takto vzniklé náklady
v plné výši na základě emitentem vystavené faktury.
5. Náhradu podle odstavců 3 a 4 lze nárokovat nejdéle do jednoho roku ode dne, kdy se oprávněná strana
prokazatelně dozvěděla o tom, že nastaly důvody pro její uplatnění podle této smlouvy.
6. Uplatněním institutu náhrady nákladů podle odstavce 3 a 4 není dotčeno právo smluvních stran na
náhradu vzniklé škody ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a není
ani dotčena odpovědnost smluvních stran z těchto předpisů vyplývající.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv spory vznikající z této smlouvy budou řešit přednostně
vzájemnou dohodou.
VII.
Ukončení a zánik smluvních vztahů
1. Smlouva může být ukončena
a) dohodou smluvních stran,
b) výpovědí jedné ze smluvních stran.
2. Podmínkou pro ukončení smlouvy podle odstavce 1 písm. b) je, že v centrální evidenci není veden
žádný zaknihovaný cenný papír emise zaknihovaných cenných papírů emitenta. Pro ukončení smlouvy
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tímto způsobem se sjednává dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi.
3. Smlouva zaniká
a) zrušením emitenta s právním nástupcem v důsledku jeho sloučení, splynutí nebo rozdělení,
b) ukončením likvidace emitenta, vydáním potvrzení o zrušení emise na příkaz likvidátora,
c) přeměnou investičního fondu na otevřený podílový fond,
d) zrušením všech emisí zaknihovaných cenných papírů emitenta zapsaných v evidenci centrálního
depozitáře v důsledku jeho rozhodnutí o přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry.
VIII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinnosti nabývá dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku.

V ........................................... dne…………....
Za emitenta:

V Praze dne …………………………………..
Za Centrální depozitář cenných papírů, a.s.:

………………………………………………….....
Jméno:
Funkce:

…………………………………………………..
Jméno:
Funkce:

………………………………………………….....
Jméno:
Funkce:

.………………………………………………….
Jméno:
Funkce:
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