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ŽÁDOST O REGISTRACI ZÁKAZNÍKA A UŽIVATELE DO 

PORTÁLU MŮJ DEPOZITÁŘ (MD) 

(OSOBA OPRÁVNĚNÁ PODLE § 115 ZPKT) 

Identifikace zákazníka v MD 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

 

 
Jména, příjmení a funkce osob oprávněných 
jednat za žadatele 

 

 

 

DIČ  

IČ  

 
Adresa sídla/úřadu/osoby 

 

 

 
Doručovací adresa 

 

 

Telefonní spojení  

Email  

Datová schránka  

 

 

Identifikace uživatele v MD 

(Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která bude prostřednictvím komerčního certifikátu přistupovat do MD)  

Vidět 
požadavky 
ostatních/* 

Jméno a příjmení 
uživatele 

Datum nar. Sériové číslo 
komerčního 
certifikátu 

Telefon Email 

      

      

      

      

      

 

Zaškrtněte políčko, pokud si přejete umožnit uživateli uvedenému na prvním řádku tabulky právo 

administrace uživatelů zákazníka (tj. zakládání nových a rušení stávajících uživatelů zákazníka, editaci 

údajů, aktualizaci certifikátů). 

/* U uživatelů, kde si přejete, aby viděli zpracované požadavky ostatních uživatelů zákazníka vyplňte Ano a 

u ostatních vyplňte Ne. V případě, že pole nebude vyplněno, pak bude nastaveno Ne. 
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Podpisem této žádosti uděluje zákazník uživateli plnou moc, osvědčující oprávnění uživatele portálu 

Můj depozitář přistupovat prostřednictvím komerčního certifikátu vystaveného certifikační autoritou 

(pouze I.CA, Česká pošta nebo eIdentity a.s.) na osobu uživatele portálu Můj depozitář a získávat 

údaje zde obsažené v rozsahu, v jakém toto oprávnění náleží zákazníkovi. Prostřednictvím portálu Můj 

depozitář získává uživatel přístup do informačního systému centrálního depozitáře (dále jen ISB). 

U zákazníka je nezbytné ověření pravosti podpisů osob oprávněných za něho 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, musí být e-mail opatřen 

zaručeným digitálním podpisem. 

 
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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