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Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

se sídlem: Rybná 14, 110 05 Praha 1 

IČO: 25081489 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308 

zastoupený Ing. Ondřejem Dusílkem, generálním ředitelem společnosti,  

(dále jen „CDCP“) na straně jedné 

 

a společnost: 

 

Obchodní firma:  

Adresa sídla:  

IČO:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Zastoupená:  

 (dále jen „zapůjčitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Hlavy III Zvláštní části Pravidel vypořádacího systému Univyc, (dále jen 

„Pravidla vypořádání“) a ve smyslu čl. 3 Prováděcího předpisu k Pravidlům vypořádacího systému Univyc – 

Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů (dále jen „Pravidla zapůjčování“) tuto 

S M L O U V U  O  V Y H R A Z E N Í  

 C E N N Ý C H  P A P Í R Ů   

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

(1) Tato Smlouva o vyhrazení cenných papírů (dále jen „Smlouva“) upravuje vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran při vyhrazení zaknihovaných cenných papírů zapůjčitele specifikovaných v Příloze č. 1 této 

Smlouvy – Specifikace cenných papírů (dále jen „cenné papíry“) za účelem jejich zapůjčování v souladu 

s Pravidly vypořádání a Pravidly zapůjčování (společně dále též jako „Pravidla“). 

(2) Zapůjčitel prohlašuje, že je připraven vyhradit cenné papíry a umožnit tak CDCP zapůjčit je jeho jménem 

určitému vydlužiteli. 

(3) CDCP je připraven zapůjčit cenné papíry vydlužitelům v souladu s podmínkami a ustanoveními uvedenými v 

Pravidlech. 

(4) Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí Pravidly.  

Článek 2 

Prohlášení CDCP 

CDCP prohlašuje, že je ve smyslu obecně závazných předpisů oprávněn provádět vypořádání obchodů s cennými 

papíry včetně činností souvisejících s vypořádáním, mimo jiné i organizování mechanismu pro zápůjčky cenných 

papírů jako prostředník mezi účastníky vypořádacího systému.   

Článek 3 

Vyhrazení akcií 

Zapůjčitel je povinen zajistit vyhrazení cenných papírů ode dne vyhrazení uvedeného v Příloze č. 1 (dále jen „den 

vyhrazení“). Povinnost zapůjčitele zajistit vyhrazení cenných papírů je splněna tím, že cenné papíry jsou v den 

vyhrazení evidovány na účtu zapůjčitele v evidenci CDCP. 

Článek 4 

Prohlášení zapůjčitele 

Zapůjčitel prohlašuje, že cenné papíry nebudou v den vyhrazení zatíženy žádným zástavním ani jiným právem 

třetí osoby.  Zapůjčitel se zavazuje, že taková práva po dobu účinnosti této Smlouvy k cenným papírům nesjedná. 
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Článek 5 

Zapůjčování cenných papírů 

(1) Zapůjčitel tímto zmocňuje CDCP k tomu, aby zajišťoval zápůjčky cenných papírů, jakož i jejich vrácení, 

a za tímto účelem podával příkazy k převodům cenných papírů, a to nejdříve ode dne jejich vyhrazení. 

(2) Zapůjčitel dále zmocňuje CDCP k tomu, aby prováděl vypořádání dalších práv a závazků souvisejících 

se zapůjčováním cenných papírů.  

(3) CDCP je povinen zajistit, aby každý vydlužitel odevzdal kolaterál na zápůjčku cenných papírů, a vynaloží 

maximální úsilí k tomu, aby zajistil vrácení cenných papírů zapůjčiteli postupem stanoveným 

v Pravidlech. 

Článek 6 

Odměna zapůjčiteli 

(1) CDCP se zavazuje poskytnout zapůjčiteli odměnu za vyhrazení určenou v souladu s článkem 11 Pravidel 

zapůjčování. CDCP se dále zavazuje pro zapůjčitele vybírat odměnu za zapůjčení cenných papírů a tu po 

odečtení své provize vyplatit ve formě odměny způsobem určeným ve Pravidlech zapůjčování. Zapůjčitel 

akceptuje právo CDCP změnit nebo zrušit odměnu za zapůjčení dle Ceníku CDCP v průběhu doby 

vyhrazení.  

(2) Odměna za vyhrazení i zapůjčení cenných papírů bude vypočítávána denně a převáděna zapůjčiteli v 

souladu s Pravidly jednou za tři měsíce na účet písemně oznámený zapůjčitelem. 

Článek 7 

Účinnost Smlouvy 

(1) Účinnost této Smlouvy zaniká zánikem účasti zapůjčitele v systému zapůjčování v souladu s Pravidly.   

(2) Účinnost této Smlouvy dále zaniká dnem, kdy došlo ke stažení všech cenných papírů vyhrazených dle 

této Smlouvy a žádost zapůjčitele o stažení neobsahovala požadavek obnovení smlouvy o vyhrazení v 

plném znění po vypršení doby stanovené pro stažení.  

(3) V případě, že CDCP nepřevede tyto cenné papíry na stanovený účet do 14 dnů od ukončení účinnosti 

Smlouvy, bude zapůjčitel moci požadovat po CDCP finanční kompenzaci ve výši tržní ceny daných 

cenných papírů. Jakékoli právo zapůjčitele na odškodné zůstane tímto nedotčeno. 

Článek 8 

Různá ustanovení 

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami.  

(2) Žádná ze stran nemá právo postupovat tuto Smlouvu ani žádnou její část jiným subjektům bez 

předchozího souhlasu druhé strany. 

(3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 

 

V Praze dne .............      [•], …….... .….. 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ondřej Dusílek Za zapůjčitele 

generální ředitel   

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o vyhrazení cenných papírů – Specifikace cenných papírů 

 

IČO zapůjčitele:  

Číslo účtu1:  

Den vyhrazení:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

ISIN:  

Název cenných papírů:  

Počet kusů:  

 

 

 

............…………………….     ……………………………….. 

Ing. Ondřej Dusílek      Za zapůjčitele 

generální ředitel 

 

 
1 Uveďte číslo majetkového účtu nebo čísla majetkových účtů, na kterých jsou evidovány vyhrazené zaknihované cenné papíry, včetně kódu 
účastníka 


