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ŽÁDOST O REGISTRACI EMITENTA A ADMINISTRÁTORA EMISE 

DO PORTÁLU MŮJ DEPOZITÁŘ (MD) – SLUŽBY DLE SRD II* –  
(Určeno pro emitenty akciových emisí obchodovaných na regulovaných trzích) 

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

* SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/828

Identifikace uživatelů pro přístup do MD (služby dle SRD II) 

U
ži

va
te

l 1
 

Jméno a příjmení 

Mobilní telefon 

E-mail

Profil   Emitent  SRD  Administrátor emise SRD 

Sériové číslo certifikátu1) 

Vydavatel certifikátu1) 

U
ži

va
te

l 2
 

Jméno a příjmení 

Mobilní telefon 

E-mail

Profil   Emitent SRD  Administrátor emise SRD 

Sériové číslo certifikátu1) 

Vydavatel certifikátu1) 
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1) 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 nebo e-Identity) na osobu uživatele (uživatel, který již přistupuje do portálu Můj depozitář 

prostřednictvím certifikátu, může pro přístup využít stejný certifikát). ).  

Podpisem této žádosti uděluje zákazník uživateli plnou moc, osvědčující oprávnění uživatele  přistupovat do 

portálu Můj depozitář a získávat údaje zde obsažené v rozsahu, v jakém toto oprávnění náleží zákazníkovi. 

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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