
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1  Klasifikace 4 
T +420 221 832 821, cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz 
IČO: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308 

ŽÁDOST O REGISTRACI DO PORTÁLU MŮJ DEPOZITÁŘ 

PRO KATEGORIE SLUŽEB: 

Emisní operace, Výpisy z evidence emise a Informační služby 

A. Identifikace emitenta / administrátora emise (Zákazník)

Název právnické osoby 

IČO DIČ 
Ulice Město 
PSČ Stát 
LEI 

B. Identifikace oprávněných osob podepisujících za emitenta / administrátora emise1

Č. Jméno Příjmení Pozice/funkce E-mail Tel. 
1. 
2. 

1 Osoby uvedené v části B a části C musí být uvedeny mezi oprávněnými osobami v Dotazníku ke kontrole emitenta podle AMLZ v části C2. Pokud jste dané osoby v 
dotazníku AMLZ neuvedli, proveďte jeho aktualizaci. 
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C. Identifikace uživatelů a způsobu autentizace přístupu uživatele/ů v MD1

(Uživatel se autentizuje prostřednictvím mobilní aplikace PX Klíč nebo komerčního certifikátu)2 

U
ži

va
te

l 1

  Jméno a příjmení1

Mobilní telefon 
E-Mail
Profil     Emitent        Administrátor emise 
Právo prvotního úpisu  Ano        Ne 

  Sériové číslo certifikátu3 
Vydavatel certifikátu 

U
ži

va
te

l 2
 

  Jméno a příjmení1

Mobilní telefon 
E-Mail
Profil       Emitent        Administrátor emise  
Právo prvotního úpisu  Ano        Ne 

  Sériové číslo certifikátu3 
Vydavatel certifikátu 

U
ži

va
te

l 3
 

  Jméno a příjmení1

Mobilní telefon 
E-Mail
Profil  Emitent       Administrátor emise       
Právo prvotního úpisu  Ano        Ne 

  Sériové číslo certifikátu3 
Vydavatel certifikátu 

1 Osoby uvedené v části B a části C musí být uvedeny mezi oprávněnými osobami v Dotazníku ke kontrole emitenta podle AMLZ v části C2. Pokud jste dané osoby v 
dotazníku AMLZ neuvedli, proveďte jeho aktualizaci. 

2 V případě, že se bude uživatel autentizovat prostřednictvím aplikace PX Klíč, nevyplňujte pole Sériové číslo certifikátu a Vydavatel certifikátu. Aplikace PX klíč je 
dostupná pouze pro telefony s operačním systémem iOS a Android. 
Na mobilní telefon uživatele bude doručen autorizační kód pro spárování aplikace PX Klíč s uživatelským účtem v portálu Můj depozitář. 

3 Pro přístup lze užít pouze komerční certifikát (veřejná část klíče musí být dostupná ke stažení na stránce certifikační autority) vystavený na osobu uživatele jednou z 
následujících certifikačních autorit: I.CA, Česká pošta, Národní certifikační autorita nebo e-Identity. 
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Zásady a pravidla při registraci uživatelů do portálu MD jsou: 

■ Registrovat lze pouze uživatele, kteří jsou uvedeni mezi oprávněnými osobami v Dotazníku ke kontrole emitenta podle AMLZ v části C2. Pokud jste
uživatele do dotazníku neuvedli, proveďte jeho aktualizaci v části C2

■ Uživateli 1 je vždy přiděleno právo administrace a zodpovídá za aktualizaci všech uživatelů pod daným zákazníkem
■ Aktualizaci certifikátu lze provést prostřednictvím portálu Můj depozitář, a to před vypršením jeho platnosti.

Oprávnění uživatelé 

Zákazník uděluje prostřednictvím této žádosti plnou moc uživatelům, která je opravňuje: 
■ přistupovat do portálu MD
■ získávat informace z evidencí CDCP v rozsahu stanoveném v žádosti o službu
■ čerpat služby v rozsahu stanoveném v žádosti

Prokázání oprávnění podepisujících osob 

Žádost musí být opatřena platným elektronickým podpisem, případně úředně ověřeným vlastnoručním podpisem osob oprávněných jednat jménem 
emitenta. Žádost mohou podepsat osoby, které: 
■ jednají na základě plné moci (nutné doložit úředně ověřeným originálem nebo konverzí do elektronické podoby )
■ jednají na základě své funkce (musí být uvedeny v OR).  Pokud zápis v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti, je povinen prokázat žadatel

svoje oprávnění jiným relevantním způsobem.

Způsob odeslání žádosti 

■ Žádost s elektronickými podpisy lze zaslat na emailovou adresu cdcp@cdcp.cz (nebo do datové schránky 9ffs4yk)
■ Žádost s úředně ověřenými vlastnoručními podpisy lze zaslat na adresu: Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Odbor klientského servisu a

služeb emitentům, Rybná 14, 110 05 Praha 1.

mailto:cdcp@cdcp.cz
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Závěrečná ustanovení 

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: 

http://www.cdcp.cz/
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