ŽÁDOST O REGISTRACI EMITENTA A ADMINISTRÁTORA EMISE
DO PORTÁLU MŮJ DEPOZITÁŘ (MD)
Identifikace zákazníka v MD
(Zákazníkem se rozumí emitent nebo administrátor emise)
Firma či název zákazníka
Jména, příjmení a funkce osob
oprávněných jednat za zákazníka
IČ

DIČ

Adresa sídla

Doručovací adresa
Telefonní spojení

E-mail

Identifikace uživatelů a způsob autentizace přistupu uživatele/ů v MD
(Uživatel se autentizuje prostřednictvím certifikátu* nebo mobilní aplikace)
V případě, že se autentizujete jako uživatel uživatelským jménem, heslem a pomocí potvrzovací mobilní
aplikace PX Klíč1), tak nevyplňujte seriové číslo certifikátu a vydavatele certifikátu.
Jméno a příjmení

Uživatel 1

Mobilní telefon2)
E-mail3)
Profil
Právo prvotního

úpisu4)

Emitent
Ano

Administrátor emise
Ne

Emitent SICAV

Emitent

Administrátor emise

Emitent SICAV

Sériové číslo certifikátu5)

Uživatel 2

Vydavatel certifikátu5)
Jméno a příjmení
Mobilní telefon2)
E-mail3)
Profil

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821
cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz
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Právo prvotního úpisu4)

Ano

Ne

Emitent
Ano

Administrátor emise
Ne

Sériové číslo certifikátu5)
Vydavatel certifikátu5)
Jméno a příjmení

Uživatel 3

Mobilní telefon2)
E-mail3)
Profil
Právo prvotního

úpisu4)

Emitent SICAV

Sériové číslo certifikátu5)
Vydavatel certifikátu5)
* Uživatel, který se autentizuje prostřednictvím certifikátu má povinnost administrace uživatelů zákazníka
(tj. založení nových uživatelů a zrušení oprávnění přístupu stávajících uživatelů zákazníka, případně editaci
údajů o uživatelích) a odpovídá za aktualizování a správnost jím určených uživatelů. Před založením nového
uživatele je povinen ověřit u emitenta, který je povinnen vyplnit Dotazník ke kontrole emitenta podle AMLZ
(dále jen „Dotazník“) zda nový uživatel je uveden mezi oprávněnými osobami, které mohou za emitenta jednat
vůči CDCP. V případě, že nový uživatel uveden není, požádat emitenta před jeho založením do portálu Můj
depozitář nejdříve o aktualizaci Dotazníku (osoby jednající za emitenta jsou v Dotazníku uvedeny v části C2).
Uživatel s právem administrace uživatelů odpovídá i za aktualizaci vlastního certifikátu, a to v případě, že mu
byl vystaven zcela nový certifikát. Aktualizaci certifikutu lze provést prostřednictvím portálu Můj depozitář, a to
před vypršením platnosti certifikátu. V případě, že si uživatel pouze obnovil certifikát (prodloužil jeho platnost),
pak se aktualizace provádí automaticky. Uživatel s právem administrace uživatelů dále odpovídá za
aktualizace certifikátů jím zavedených uživatelů. Každá společnost má minimálně jednoho uživatele s právem
administrace. V případě, že má zákazník více uživatelů s rozdílnými profily, lze přídělit právo administrace
uživatelů více uživatelům. Určení nového uživatele s právem administrace dalších uživatelů je možné pouze
na základě nového formuláře s ověřenou pravostí podpisů osob oprávněných jednat za emitenta.
1) Aplikace je dostupná pro zařízení s aktuálním operačním systémem iOS a Android
2) V případě, že není zadán certifikát, tak na dané telefonní číslo bude doručen autorizační kód pro
spárování mobilní aplikace PX Klíč s uživatelským účtem pro přístup do portálu Můj depozitář. Doručený kód
použijete pro zařízení (mobil, tablet), které chcete spárovat s uživatelským účtem a kterým se budete
autentizovat do portálu Můj depozitář (více viz příručka Příručka pro emitenty a administrátory emisí a pro
postup registrace v ISB).
3) V případě, že není zadán certifikát, tak na daný e-mail bude doručen odkaz pro prvotní nastavení
uživatelského účtu pro přístup do portálu Můj depozitář.
4) Zaškrtněte políčko Ano, pokud si přejete nastavit právo prvotního úpisu (prvotní vydání zaknihovaných
cenných papírů, např. při přeměně CP na zaknihovaný).
5) Pro přístup lze užít pouze komerční certifikát (veřejná část klíče musí být dostupná ke stažení na stránce
certifikační autority, která certifikát vydala) vystavený jednou z následujících certifikačních autorit (pouze I.CA,
Česká pošta, Národní certifikační autorita nebo e-Identity) na osobu uživatele.
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Podpisem této žádosti uděluje zákazník uživateli plnou moc, osvědčující oprávnění uživatele portálu Můj
depozitář přistupovat prostřednictvím výše uvedených způsobů do portálu a získávat údaje zde obsažené
v rozsahu, v jakém toto oprávnění náleží zákazníkovi. Prostřednictvím portálu Můj depozitář získává uživatel
přístup do informačního systému centrálního depozitáře (dále jen ISB).
U emitenta či administrátora je nezbytné ověření pravosti podpisů osob oprávněných za ně jednat. Pro
případ, že jde o osoby, které nejsou uvedeny v obchodním rejstříku, musí být k žádosti přiložena plná
moc pro tyto jiné osoby, prokazující jejich oprávnění požádat centrální depozitář o registraci
zákazníka a uživatele do portálu Můj depozitář. Pokud zápis v obchodním rejstříku neodpovídá
skutečnosti, je povinen prokázat žadatel svoje oprávnění jiným relevantním způsobem.
Vyplněný formulář zašlete poštou na adresu: Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Odbor
klientského servisu a služeb emitentům, Rybná 14, 110 05 Praha 1.
V případě, že k odeslání formuláře bude využita e-mailová adresa cdcp@cdcp.cz (nebo datová
schránka 9ffs4yk), musí být e-mail opatřen digitálním podpisem. Povinnost úředně ověřených podpisů
není v takovém případě vyžadována.
Subjekt poskytující osobní údaje bere na vědomí, že CDCP jako správce údajů bude zpracovávat poskytnuté
osobní údaje pro účely realizace smluvního vztahu a pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Práva
subjektů údajů a další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách
http://www.cdcp.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Změny v uživatelích a kontaktních osobách nebo
v jejich údajích nám, prosím, oznamujte neprodleně.
Žadatel (zákazník) prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou správné a že si je vědom svých závazků
a povinností podle platných právních předpisů.

V

dne

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:
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