
ŽÁDOST O ZALOŽENÍ  /  AKTUALIZACI  /  ZRUŠENÍ 

Klienta (Služba 85 101) Účtu klienta (Služba 85 102)
Založení   Zrušení Založení  Zrušení 

Aktualizace Aktualizace 

Kód účastníka Kód účastníka 

Identifikátor osoby Identifikátor osoby 

Identifikace osoby pro 
státní orgány 1)

Typ účtu 1) 

Příjmení - obchod. 
název 1.část 

Stav účtu 2) 

Jméno – obchod. název 
2. část

1) 11 - vlastní,  21 - klientský, 31- účet zákazníků, 35 -účet
zákazníků – depozitář fondu KI

Titul osoby 

Adresa – ulice a číslo 

Adresa – obec 

2) 0 - zastavený účet , 1 – volný účet, 2 – nepovolen kredit účtu
pomocí nepárovaných převodů, 3 – zastavený účet, nepovolen
kredit

PSČ 

Kód státu sídla 
Země bydliště pro 
daňové účely  
Typ osoby:1 - tuzemská fyzická osoba 

  2 - tuzemská právnická osoba 

  X - zahraniční právnická osoba 

  Y - zahraniční fyzická osoba    

 …………………………………………………..

       Datum a podpis oprávněné osoby žadatele      

       Číslo faxu: 

Korespondenční adresa: 
Příjmení - obchod. 
název 1.část 
Jméno – obchod. název 
2. část
Titul osoby 

Adresa – ulice a číslo 

Číslo účtu 
Adresa – obec 

PSČ 

Kód státu sídla ……………………………………………… 

Datum a podpis oprávněné osoby CDCP 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 
F +420 224 813 353, 221 833 031 
cdcpprovoz@pse.cz, cdcpprovoz@cdcp.cz; www.cdcp.cz 
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308
 
Klasifikace: 4

Číslo zástavního 
práva 3)

3) Uvádí se v případě stavu účtu  0 nebo 3

1) IČ,RČ nebo datum narození ve tvaru yy.mm.dd
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