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Dodatek o zápisu zvýšení počtu zaknihovaných cenných papírů 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,  
IČO 25081489, DIČ CZ699000864, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4308, 
s bankovním spojením Komerční banka, a.s, č.ú.: 35-6582180247/0100, 

zastoupený....................................................................................................... 
(dále též jen „centrální depozitář“ nebo „CDCP“) na straně jedné, 

a 
emitent 
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. 
(dále též jen „emitent“) na straně druhé 

Emitent a centrální depozitář se tímto dodatkem ke Smlouvě o vedení evidence emise dohodli, že 
centrální depozitář provede změnu ve stávající evidenci emise zaknihovaných cenných papírů 
specifikovaných níže („zaknihované cenné papíry“) tak, že do evidence emise zapíše nový počet 
těchto zaknihovaných cenných papírů, provede vypořádání primární emise zaknihovaných cenných 
papírů a povede jejich evidenci. Podmínky vedení evidence emise a práva a povinnosti smluvních stran 
zůstávají shodné jako ve smlouvě o vedení evidence emise uzavřené mezi emitentem a centrálním 
depozitářem. 

1. SPECIFIKACE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ
1.1 ISIN

1.2 ISIN samostatně oddělené jistiny a kupónů 
ISIN jistiny: 

ISIN kupónů: 
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je uveden v příloze tohoto dodatku je uveden níže 

2. ZVÝŠENÍ POČTU ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ V EMISI

2.1 Číslo tranše (jde-li o dluhopis) 

2.2 Stávající počet zaknihovaných cenných papírů v emisi  

2.3 Počet zaknihovaných cenných papírů v emisi se zvyšuje o 

2.4 Celkový počet zaknihovaných cenných papírů v emisi po zvýšení 

3. ZRUŠENÍ EMISE
Emitent dluhopisů současně tímto podává příkaz ke zrušení emise zaknihovaných cenných papírů
v den následující po dni splatnosti emise stanoveném emisními podmínkami.

4. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZASTUPOVAT EMITENTA VE VZTAHU KE ZVÝŠENÍ POČTU
ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ V EMISI

4.1  Osobou oprávněnou žádat centrální depozitář o výpis z evidence emise zaknihovaných cenných 
papírů po zvýšení podle tohoto dodatku a výpis převzít (dále jen “Administrátor emise“) je:

v záhlaví dodatku uvedený zástupce emitenta níže uvedená společnost 

Obchodní firma: 
IČO: 
Adresa sídla: 
Administrátora zastupuje: 

Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí. 
Tuto část vyplňte pouze v případě, že Administrátorem emise není stejný subjekt jako u předchozí 
emise zaknihovaných cenných papírů specifikovaných v tomto dodatku. Změnu doložte kopií zápisu ze 
schůze vlastníků. 
4.2. Účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře oprávněný zajistit vydání emise datovou 

vstupní větou na účty nabyvatelů je: 

v záhlaví dodatku uvedený zástupce 
emitenta 

níže uvedený účastník 



Obchodní firma 

IČO: 

Adresa sídla: 
Účastníka zastupuje: 

Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí. 

Nebude-li tato část vyplněna, má se za to, že zajistit vydání je oprávněn stejný subjekt jako u 
předchozí emise zaknihovaných cenných papírů specifikovaných v tomto dodatku. 

4.3 Emitent tímto zmocňuje: 

a) Administrátora emise k podání žádosti o výpis emise a převzetí tohoto výpisu jménem emitenta,
b) Účastníka centrálního depozitáře k navýšení výše uvedené emise na účty nabyvatelů.

Zmocnění se dokládá pouze tehdy, nevyplývá-li zmocnění již z jiného dokumentu předloženého 
centrálnímu depozitáři. 

Emitent je povinen zajistit, aby osoby zmocněné zastupovat emitenta v jednání s centrálním 
depozitářem postupovaly v souladu se smlouvou o vedení emise, tímto dodatkem ke smlouvě, příkazy 
emitenta, provozním řádem, příp. pravidly vypořádacího systému, jedná-li se o účastníky vypořádacího 
systému.  

5. VYDÁNÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA ÚČTY NABYVATELŮ
5.1 Požadované datum vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů (tj. datum
vypořádání emise)

5.2 Podmínky vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů 

5.2.1 K vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů, včetně převodu peněžní částky za 
upsané zaknihované cenné papíry z účtů nabyvatelů na stanovený účet (provádí-li se vydání 
zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení), dojde na základě příkazu k vypořádání primární emise 
zaknihovaných cenných papírů, který podá emitent nebo jeho jménem účastník centrálního depozitáře 
v souladu s Provozním řádem centrálního depozitáře (dále též “Příkaz“). Formulář Příkazu tvoří přílohu 
tohoto dodatku smlouvy. Příkaz podaný na formuláři může být ve smyslu čl. 32 odst. 2 Provozního řádu 
nahrazen elektronicky podaným příkazem prostřednictvím webové aplikace ISB, datovou vstupní větou 
vloženou účastníkem centrálního depozitáře, nebo v případě vypořádání proti zaplacení spárováním 
instrukcí k vypořádání účastníků vypořádacího systému. V těchto případech se písemný Příkaz k vydání 
cenných papírů na účty nabyvatelů nevyplňuje. Pokud nebude vyplněn písemný Příkaz, musí být 
zaškrtnuta jedna z níže uvedených možností podání elektronického příkazu: 

Příkaz účastníka centrálního depozitáře ve formě datové vstupní věty  

Příkaz emitenta prostřednictvím webové aplikace ISB  

Příkaz účastníka vypořádacího systému vložením příkazu do párovacího systému v případě 
vypořádání proti zaplacení 

5.2.1.1 Vypořádání zaknihovaných cenných papírů bez zaplacení (DFP) 

5.2.1.2 Vypořádání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení (DVP) 

Číslo peněžního účtu, na který má být připsána peněžní částka za upsané zaknihované cenné papíry, 
případně další čísla účtů při požadavku na rozdělení celkové částky na více účtů (vyplňte pouze v případě, 
jestliže nevyplňujete bod 6. v Příkazu k vydání zaknih. cenných papírů - viz dále):

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 

T +420 221 832 821, cdcp@pse.cz, www.cdcp.cz 

IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308                                                                            Klasifikace 4

Příkaz emitenta doručený centrálnímu depozitáři  

Příkaz emitenta doručený centrálnímu depozitáři  
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5.2.2 Emitent bere na vědomí, že centrální depozitář zajistí vydání zaknihovaných cenných papírů na 
účty nabyvatelů a, bylo-li to dohodnuto, též převod peněžní částky za upsané cenné papíry na 
stanovený účet, pouze pokud tento dodatek bude uzavřen nejpozději 8, resp. 15 pracovních dní před 
požadovaným datem vydání zaknihovaných cenných papírů, není-li dohodnuto s centrálním 
depozitářem jinak, a pokud budou emitentem (účastníkem centrálního depozitáře) splněny dále 
uvedené podmínky. 
5.2.3 Emitent se zavazuje sám nebo prostřednictvím účastníka zajistit: 

a) splnění podmínek pro včasný zápis zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty
nabyvatelů,

b) zajistit předávání informací souvisejících s vydáním zaknihovaných cenných papírů na účty
nabyvatelů všem účastníkům, kterých se tyto informace týkají.

5.2.4 Emitent se dále zavazuje sám nebo prostřednictvím účastníka zajistit 
a) předání řádně vyplněného Příkazu CDCP nejpozději do 11:00 hod. pracovního dne

předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů, půjde-li o vydání
zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, včetně řádně
vyplněného seznamu upisovatelů, jehož vzor je součástí Příkazu (dále jen „Seznam“). Seznam
může být plně nahrazen údaji uvedenými v příkazu předaným prostřednictvím aplikace ISB,
datové věty nebo příkazem ke spárování. Půjde-li o vydání zaknihovaných cenných papírů na
majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, použije emitent (účastník) vzor 1 Seznamu. Při vydání
zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení je emitent (účastník) povinen obstarat podpis
Seznamu všemi účastníky vypořádacího systému CDCP, kteří jsou upisovateli emise nebo
upisovatele zastupují; nebo

b) předání řádně vyplněného Příkazu, včetně Seznamu, CDCP nejpozději do 16:00 hod. třetího
pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů,
půjde-li o vydání zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů bez zaplacení.
V takovém případě použije emitent vzor 2 Seznamu; nebo

c) zadání příkazu k vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů ve formě datové
vstupní věty přímo do evidence nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího
požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů. Ve stejné lhůtě je emitent (účastník)
povinen CDCP sdělit veškeré údaje potřebné pro vydání zaknihovaných cenných papírů na účty
nabyvatelů. Učiní tak předáním řádně vyplněného Příkazu a Seznamu CDCP, stejně jako
v případě uvedeném v písm. a) tohoto odstavce. Emitent může tento typ vydání zaknihovaných
cenných papírů použít pouze, je-li účastníkem; nebo

d) vložení příslušných instrukcí ke spárování mezi účastníkem zastupujícím emitenta a účastníky
zastupujícími nabyvatele, a to nejpozději do 12 hod. pracovního dne předcházejícího
požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů, pokud není s CDCP dohodnuto
jinak. Vložení a spárování instrukce plně nahrazuje Příkaz. Vypořádání primární emise se
přiměřeně řídí Pravidly vypořádacího systému centrálního depozitáře.

částka v CZK: kód banky: č. účtu: 

a) tuzemská platba

b) zahraniční platba

částka: měna:    IBAN příjemce: BIC banky příjemce: 

název příjemce: 
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c) informovat bez zbytečného odkladu účastníka depozitáře zastupujícího emitenta o všech
skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné a včasné vydání zaknihovaných cenných papírů.

5.2.6 Nabyvatelem se rozumí upisovatel, event. náhradní upisovatel, byl-li emitentem určen. 

Přílohy: 
Výpis z obchodního rejstříku dokládající zvýšení základního kapitálu, jde-li o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti 

Emisní podmínky dluhopisu, pokud již nebyly emitentem CDCP předloženy 

Dluhopisový program, je-li vydáván, pokud již nebyl emitentem CDCP předložen 

Statut podílového fondu schválený ČNB a Rozhodnutí ČNB o povolení k vydávání podílových listů s doložkou právní moci, pokud 

již nebyly CDCP přeloženy 

V .........................................    dne …………. V Praze dne …………………………………. 
Za emitenta: Za Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

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

Jméno: 
Funkce: 

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

Jméno: 
Funkce: 

5.2.5 Centrální depozitář se zavazuje 
a) pokud k tomu byl v Příkazu určen, provést zápis zaknihovaných cenných papírů na majetkové

účty nabyvatelů v evidenci v souladu se Seznamem,
b) pokud má být podle Příkazu provedeno vydání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení,

zajistit v souladu s údaji v Seznamu převod příslušných finančních částek z účtů nabyvatelů,
kteří jsou účastníky centrálního depozitáře, nebo účtů účastníků centrálního depozitáře, kteří
nabyvatele zastupují, na účet uvedený v Příkazu; v případě vypořádání primární emise v cizí
měně zajistí účastník zastupující nabyvatele převod na peněžní účet centrálního depozitáře
banky vybrané v souladu s pravidly vypořádání pro vypořádání transakcí v cizí měně a
centrální depozitář zajistí převod emitentovi, a to v objemu úspěšně realizovaných úpisů.



PŘÍKAZ K VYDÁNÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA 
ÚČTY NABYVATELŮ 
(Vypořádání primární emise zaknihovaných cenných papírů) 

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. 

V souladu s platnými právními předpisy, smlouvou o vedení evidence emise, dodatkem k této smlouvě, 
Provozním řádem centrálního depozitáře a Pravidly vypořádacího systému centrálního depozitáře podává 
emitent nebo jeho jménem jím v dodatku smlouvy určený zástupce emitenta příkaz centrálnímu depozitáři 
cenných papírů, aby provedl vydání dále specifikovaných zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů a 
dle zvolené formy vypořádání též případně i zabezpečení převodu peněžní částky za upsané zaknihované 
cenné papíry z účtů nabyvatelů na stanovený účet. 

1. Identifikace zaknihovaných cenných papírů
1.1 Jde-li o vydání samostatného zaknihovaného cenného papíru pod jedním ISIN:

Ostatní identifikační údaje jsou uvedeny v dodatku ke smlouvě o vedení evidence emise. 

1.2 Jde-li o vydání samostatně oddělené jistiny a kupónů dluhopisu: 
ISIN jistiny: 

ISIN kupónů: 
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2. Pořadové číslo tranše

3. Počet na základě tohoto příkazu vydávaných zaknihovaných cenných papírů

4. Vydání zaknihovaných cenných papírů bude provedeno

formou vydání cenných papírů proti zaplacení formou vydání cenných papírů bez zaplacení 

5. Celková peněžní částka za vydané zaknihované cenné papíry (při vydání zaknihovaných cenných
papírů proti zaplacení)

7. Požadované datum vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů (tj. datum vypořádání
emise)

8. Celkový počet upisovatelů:

9. Rekapitulace podmínek vydání cenných papírů na účty nabyvatelů

9.1 K vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů, včetně převodu peněžní částky za upsané 
zaknihované cenné papíry z účtů nabyvatelů na stanovený účet (provádí-li se vydání zaknihovaných cenných 
papírů proti zaplacení), dojde na základě tohoto příkazu k vypořádání primární emise zaknihovaných cenných 
papírů, který podá emitent nebo jeho jménem účastník centrálního depozitáře v souladu s Provozním řádem 
centrálního depozitáře (dále též “Příkaz“) a Pravidly vypořádacího systému.   
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6. Číslo peněžního účtu, na který má být připsána peněžní částka za upsané zaknihované cenné
papíry, případně další čísla účtů při požadavku na rozdělení celkové částky na více účtů:

částka v CZK: kód banky: č. účtu: 

a) tuzemská platba

b) zahraniční platba

částka: měna:    IBAN příjemce: BIC banky příjemce: 

název příjemce: 
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b) zajistit předávání informací souvisejících s vydáním zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů
všem účastníkům, kterých se tyto informace týkají.

9.4 Emitent se dále zavazuje sám nebo prostřednictvím účastníka zajistit 
a) předání řádně vyplněného Příkazu CDCP nejpozději do 11:00 hod. pracovního dne předcházejícího

požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů, půjde-li o vydání zaknihovaných cenných
papírů na majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, včetně řádně vyplněného seznamu upisovatelů,
jehož vzor je součástí Příkazu (dále jen „Seznam“). Půjde-li o vydání zaknihovaných cenných papírů na
majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, použije emitent (účastník) vzor Seznamu č. 1. Při vydání
zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení je emitent (účastník) povinen obstarat podpis Seznamu
všemi účastníky vypořádacího systému CDCP, kteří jsou upisovateli emise nebo upisovatele zastupují;
nebo

b) předání řádně vyplněného Příkazu, včetně Seznamu, CDCP nejpozději do 16:00 hod. třetího pracovního
dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů, půjde-li o vydání
zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů bez zaplacení. V takovém případě použije
emitent vzor Seznamu č. 2; nebo

c) zadání příkazu k vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů ve formě datové vstupní věty
přímo do evidence nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání
zaknihovaných cenných papírů. Ve stejné lhůtě je emitent (účastník) povinen CDCP sdělit veškeré údaje
potřebné pro vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů. Učiní tak předáním řádně
vyplněného Příkazu a Seznamu CDCP, stejně jako v případě uvedeném v písm. a) tohoto odstavce.
Emitent může tento typ vydání zaknihovaných cenných papírů použít pouze, je-li účastníkem.

9.5 Centrální depozitář se zavazuje 
a) pokud k tomu byl v Příkazu určen, provést zápis zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty

nabyvatelů v evidenci v souladu se Seznamem,
b) pokud má být podle Příkazu provedeno vydání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení, zajistit

v souladu s údaji v Seznamu převod příslušných finančních částek z účtů nabyvatelů, kteří jsou
účastníky centrálního depozitáře, nebo účtů účastníků centrálního depozitáře, kteří nabyvatele
zastupují, na účet uvedený v Příkazu; v případě vypořádání primární emise v cizí měně zajistí
účastník zastupující nabyvatele převod na peněžní účet centrálního depozitáře u banky vybrané
v souladu s pravidly vypořádání pro vypořádání transakcí v cizí měně a centrální depozitář zajistí
převod emitentovi, a to v objemu úspěšně realizovaných úpisů.

c) informovat bez zbytečného odkladu účastníka depozitáře zastupujícího emitenta o všech
skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné a včasné vydání zaknihovaných cenných papírů.

9.6 Nabyvatelem se rozumí upisovatel, event. náhradní upisovatel, byl-li emitentem určen. 

Přílohy: 
Alternativně plná moc  
Seznam(y) upisovatelů 

Za emitenta: 

V……………………………………………..  dne……………………………………………….. 

úředně ověřený podpis úředně ověřený podpis 

9.3 Emitent se zavazuje sám nebo prostřednictvím účastníka zajistit: 
a) splnění podmínek pro včasný zápis zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů,

9.2 Emitent bere na vědomí, že centrální depozitář zajistí vydání zaknihovaných cenných papírů na účty 
nabyvatelů a, bylo-li to dohodnuto, též převod peněžní částky za upsané cenné papíry na stanovený účet, 
pouze pokud dodatek ke smlouvě, na základě kterého se podává příkaz, byl uzavřen nejpozději 8, resp. 15 
pracovních dní před požadovaným datem vydání zaknihovaných cenných papírů, není-li dohodnuto s 
centrálním depozitářem jinak, a pokud budou emitentem (účastníkem centrálního depozitáře) splněny dále 
uvedené podmínky. 
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Vzor 1 (vypořádání proti zaplacení) SEZNAM UPISOVATELŮ1

ISIN: Datum vypořádání: 

Dále uvedený účastník centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen "účastník") je buď (i) přímo upisovatelem zaknihovaných cenných papírů anebo 
(ii) zřídil pro dále uvedené upisovatele majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů a zastupuje je v záležitostech vypořádání uvedené emise.

Obchodní firma účastníka: 

Kód účastníka ve vypořádacím systému CDCP: 

Pořadové 
číslo 

Upisovatel 
(jméno a příjmení nebo obchodní 
firma) 

Identifikátor 
upisovatele nebo 
majitele účtu 
zákazníků 
(IČO, RČ, NID) 

Typ 
účtu2 
(11, 21, 
31, 35) 

Číslo majetkového 
účtu, na který mají být 
zaknihované cenné 
papíry připsány3 

Počet zaknihovaných 
cenných papírů, které mají 
být připsány 

Celková částka 
za upisované 
zaknihované 
cenné papíry 

Měna 

1 
2 
3 
4 
5 

Celkem 

Shora uvedený účastník svým podpisem stvrzuje, že údaje uvedené v tomto seznamu jsou správné a souhlasí s tím, aby centrální depozitář uhradil výše uvedenou celkovou částku za upisované 
zaknihované cenné papíry všech upisovatelů v seznamu z jeho clearingového účtu u České národní banky na účet uvedený v Příkazu emitenta k vypořádání uvedené emise. V případě 
vypořádání primární emise v cizí měně, zavazuje se tímto účastník zaplatit celkovou částku za upisované zaknihované cenné papíry na peněžní účet centrálního depozitáře u banky vybrané v 
souladu s pravidly vypořádání pro vypořádání transakcí v cizí měně.
1 Emitent (účastník zastupující emitenta) doloží seznam upisovatelů vždy zvlášť pro každého účastníka centrálního depozitáře, resp. pro všechny upisovatele zastoupené jednotlivým účastníkem.
2 U typu účtu 31 (navazující evidence) sdělí účastník majiteli účtu v navazující evidenci svoje IČO a číslo majetkového účtu v této navazující evidenci. IČO účastníka vyplníte do identifikátoru 
upisovatele, číslo účtu navazující evidence vyplníte do sloupce číslo majetkového účtu, obchodní firmu účastníka centrálního depozitáře vedoucího navazující evidenci vyplníte do pole upisovatel 
a do pole upisovatel do řádku číslo 2 napíšete jméno a příjmení a rodné číslo nebo obchodní firmu a její IČO majitele účtu v navazující evidenci.
3 Dvanáctimístné číslo začíná vždy trojčíslím 808, 100 nebo 909. Číslo účtu je vždy numerické. V případě vydávání zastavených cenných papírů uveďte číslo zástavní smlouvy (číslo zástavní 
smlouvy obdrží zástavní věřitel nebo majitel účtu u účastníka centrálního depozitáře, u kterého má otevřen majetkový účet, resp., kde byl založen jako zástavní věřitel k zástavní smlouvě).

....................................................................... 

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby účastníka 
dle podpisového vzoru 
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Vzor 2 (vypořádání bez zaplacení) SEZNAM UPISOVATELŮ1

ISIN: Datum vypořádání: 

Obchodní firma účastníka: 

Kód účastníka ve vypořádacím systému CDCP2: 

Pořadové 
číslo 

Upisovatel 
(jméno a příjmení nebo obchodní firma) 

Identifikátor 
upisovatele nebo 
majitele účtu 
zákazníků 
(IČO, RČ, NID) 

Typ 
účtu2 
(11, 21, 
31, 35) 

Číslo majetkového 
účtu, na který mají být 
zaknihované cenné 
papíry připsány3 

Počet zaknihovaných 
cenných papírů, které 
mají být připsány 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Celkem 

¹ Emitent (Účastník zastupující emitenta) doloží seznam upisovatelů vždy zvlášť pro každého účastníka centrálního depozitáře, resp. pro všechny upisovatele zastoupené jednotlivým 
účastníkem. 
2 CDCP nezapíše zaknihované cenné papíry na účet v tzv. nezařazené evidenci, tj. na účet, který není zřízen některým z účastníků centrálního depozitáře. Emitent nebo účastník emitenta 
zastupující potvrzuje, že si správnost údajů uvedených v tomto seznamu ověřil u účastníka zřizujícího účty upisovatelů a s úpisem uvedené emise ho seznámil. 
3 U typu účtu 31 (navazující evidence) sdělí účastník majiteli účtu v navazující evidenci svoje IČO a číslo majetkového účtu v této navazující evidenci. IČO účastníka vyplníte do 
identifikátoru upisovatele, číslo účtu navazující evidence vyplníte do sloupce číslo majetkového účtu, obchodní firmu účastníka centrálního depozitáře vedoucího navazující evidenci 
vyplníte do pole upisovatel a do pole upisovatel do řádku číslo 2 napíšete jméno a příjmení a rodné číslo nebo obchodní firmu a její IČO majitele účtu v navazující evidenci.   
4 Dvanáctimístné číslo začíná vždy trojčíslím 808, 100 nebo 909. Číslo účtu je vždy numerické. V případě vydávání zastavených cenných papírů uveďte číslo zástavní smlouvy (číslo 
zástavní smlouvy obdrží zástavní věřitel nebo majitel účtu u účastníka centrálního depozitáře, u kterého má otevřen majetkový účet, resp., kde byl založen jako zástavní věřitel k zástavní 
smlouvě). 

………………………………………………………… 
Podpis emitenta nebo účastníka zastupujícího emitenta 

verze 20191202
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