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ŽÁDOST EMITENTA O PROMINUTÍ POVINNOSTI PLATIT 
POPLATEK ZA VEDENÍ EVIDENCE EMISE 

Identifikace emitenta 
Obchodní firma nebo jiný 
název emitenta: 
IČO emitenta: 
Adresa sídla emitenta: 
Emitenta zastupuje: 

Telefon a e-mail: 
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení fyzickou 
osobou. 

Identifikace zástupce emitenta 
Obchodní firma nebo jiný 
název zástupce: 
IČO zástupce: 

Adresa sídla zástupce: 

Zástupce je zastoupen: 
Telefon a e-mail:  
Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí v případě zastoupení 
právnickou osobou. 

1. Důvod žádosti

Emitent oznamuje centrálnímu depozitáři cenných papírů, že:

vstoupil do likvidace, 
bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a současně je ze všech okolností zřejmé, že je 
v úpadku, 

bylo rozhodnuto o řešení jeho úpadku konkurzem nebo byl zamítnut insolvenční návrh pro 
nedostatek majetku, 

a žádá centrální depozitář o prominutí povinnosti platit poplatek za vedení evidence emise, jak to 
předpokládá Ceník centrálního depozitáře. 

2. Prominutí poplatkové povinnosti a jeho trvání

V případě, že centrální depozitář rozhodne o prominutí poplatkové povinnosti emitenta na základě této 
žádosti, bere emitent na vědomí, že: 

a) centrální depozitář si vyhrazuje právo zrušit prominutí poplatkové povinnosti v případech, kdy získá
informaci o pominutí skutečností, které k prominutí vedly. Emitent se zavazuje neprodleně oznámit
centrálnímu depozitáři, že skutečnosti mající vliv na prominutí jeho poplatkové povinnosti pominuly;

b) prominutí poplatkové povinnosti je účinné začátkem kalendářního čtvrtletí bezprostředně
následujícího po rozhodnutí o prominutí poplatkové povinnosti.
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V ..........................................…………......... dne …………………… 

Za emitenta: 

………………………………………………. …………………………………………... 
Jméno:   
Funkce: 

Jméno: 
Funkce: 

Přílohy: 

Doklady prokazující výše uvedené skutečnosti (výpis z obchodního rejstříku se zápisem vstupu do likvidace, pravomocné rozhodnutí 
soudu o řešení úpadku konkurzem, atd.) 
Alternativně plná moc s úředně ověřenými podpisy 

verze 20191202
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