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ÚVOD 
 
Jednoduchý, efektivní a zároveň bezpečný 
přístup do Centrálního depozitáře je důležitý 
prvek pro zajištění hlavních služeb 
v Centrálním depozitáři, a to nejen jako 
záložní řešení, ale i jako nástroj pro 
každodenní činnosti spočívající např. 
v monitoringu, rekonciliaci či zadání 
nestandardních služeb. To je přesně cíl 
nového produktu Centrálního depozitáře – 
CDCP Enter.  
 
 
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU 
 
 Webová aplikace bez nutnosti instalace 
 Přístup ke všem službám datového 

rozhraní CDCP 
 Administrace vlastních uživatelů, a to 

včetně nastavení okruhu dostupných 
služeb 

 Možnost využít šablon či průvodců pro 
snazší realizaci komplexních služeb (např. 
účtu nové osobě, zápis zástavního práva) 

 
 
PŘÍSTUP DO SYSTÉMU 
 
Bezpečnost přístupu je dnes základním 
požadavkem na aplikace a rovněž CDCP 
Enter je postaven na těchto principech. 
CDCP využívá tzv. dvoufaktorové autentizace: 

- Uživatelské jméno a heslo + sms kód 
- Uživatelské jméno a heslo + aplikace  

Komunikační kanál si může účastník zvolit, a 
to buď přes stávající komunikační napojení na 
CDCP, nebo přes veřejný web. Přes 
komunikační napojení na CDCP znamená, že 
uživatel má přístup pouze přes definované IP 
adresy účastníka. V případě přístupu přes 
veřejný web se uživatel může přihlásit bez 
omezení, resp. bez další kontroly ze strany 
CDCP. 
 
 

 
ADMINISTRACE UŽIVATELŮ 
 
Dle role subjektu v CDCP má společnost k 
dispozici definovanou množinu služeb. Z této 
množiny služeb může administrátor vytvářet 
nové vlastní podmnožiny, využít 
předdefinované skupiny služeb, popř. uživateli 
přiřadit všechny dostupné služby.  
Administrátor má možnost správy vlastních 
uživatelů a vytvoření nových přístupů uživatelů 
do aplikace CDCP Enter. 
Administrátor pak pro jednotlivé uživatele 
nastavuje role uživatele. Role uživatele 
definuje dostupné služby a oprávnění na 
služby.  
Administrátor může pro jednotlivé transakce 
nastavit, zda je pro zadání nutná kontrola čtyř 
očí. Kontrola čtyř očí pak znamená, že službu 
musí potvrdit jiný uživatel, a to uživatel 
s právem na odsouhlasení služeb.  
Uživateli je možné nastavit buď právo na zápis, 
nebo na zápis a autorizaci. 
Administrátor má možnost správy všech 
uživatelů, má k dispozici informaci o 
přihlášení/neúspěšných přihlášení, o 
provedených transakcích (plný audit trail 
daného uživatele). Log je dostupný pouze za 
aktuální a jeden kalendářní měsíc. Mohou být 
uplatněna opatření pro limitaci objemu dat. 
 
 
DASHBOARD 
 
Úvodní stránka aplikace CDCP Enter 
poskytuje uživateli informace o aktuálním 
stavu účastníka v Centrálním depozitáři a 
umožňuje rychlý přístup do jednotlivých částí. 
Na úvodní stránce budou následující 
informace: 
 
Moje indikátory 
Poskytuje informace v reálném čase o 
předdefinovaných zůstatcích (vlastní účet 
účastníka + možnost nastavení n-majetkových 
účtů na subjekt, definuje administrátor), akcích 



 

 
 
 
 

(speciální operace), instrukcích k vypořádání 
(počty aktivních převodů, počet 
suspendovaných převodů v rozlišení na OTC a 
burzovní, převody ze speciálních operací) a 
měnových operacích (nastavené finanční 
limity, objem k vypořádání v dalším cyklu). 
 
Moje upozornění 
Obsahuje obecné a privátní textové zprávy 
s odlišením dvou úrovní důležitosti. Dále 
zobrazení služby pro komunikaci mezi CDCP a 
účastníkem a mezi účastníky. 
 
Mé úkoly 
Obsahuje informace o aktivních transakcích, 
které daný uživatel má možnost autorizovat 
nebo odeslat. 
 
PRŮVODCE A ŠABLONY 
 
Pro vybrané služby jsou dostupní tzv. průvodci, 
kteří uživatele provedou pomocí uživatelsky 
přívětivých kroků jednou komplexnější 
službou, případně i několika službami 
Centrálního depozitáře. 
Průvodci budou dostupní zejména pro 
následující služby: 

- Vytvoření instrukce k vypořádání – 
interní a externí 

- Založení majetkového účtu (včetně 
založení osoby, kontroly existence 
osoby v evidenci Centrálního 
depozitáře, založení NID atd.) 

- Založení práva (zástavní právo, PPN) 
 
Služby je samozřejmě možné zadat i bez 
nutnosti využití Průvodce. Formulář Průvodce 
je možné v průběhu vytváření kdykoliv uložit a 
po vyvolání pokračovat později. 
 
CDCP Enter umožňuje pro všechny typy 
aktivních transakcí (jednotlivá služba, nikoliv 
průvodce) uložení šablon. Šablony je možné 
uložit pouze pro daného uživatele, nebo 
sdílené.  
 
Upload služeb 
Jednotlivé i hromadné příkazy je možné vložit 
na základě uploadu souboru ve formátu xlsx, 
který je již předformátován.  
 
EXPORTY 
 
CDCP Enter poskytuje na všech stránkách  
 

 
 
 
 
 
 
 
možnost stažení aktuálně zobrazených dat do 
formátů xlsx a csv. Automatická úprava stránky 
v případě žádosti i tisk. 
 
NÁPOVĚDA 
 
Poskytuje informace z polí help datového 
rozhraní CDCP. 
 
NABÍDKA (MENU) 
 
Ikona Nabídky je umístěna v levém horním 
roku Úvodní stránky a poskytuje přístup do 
hlavních funkčních oblastí: 
 Vypořádání 
 Evidence 
 Evidence SSD (pro smluvní distributory) 
 Peníze 
 Půjčování/ACM 
 Všechny služby 
 
 
TERMÍN DOSTUPNOSTI 
 
Aplikace CDCP Enter bude dostupná pro 
testovací účely od července 2020 a 
v produkčním prostředí společně 
s implementací CSDR settlement disciplíny, 
tedy k datu 1. února 2021. 
 
 
VÍCE INFORMACÍ 
 
Pro více informací nás prosím kontaktujte na 
email: lnenicka@pse.cz.       
 
 


