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OBJEDNÁVKA PRO UŽIVATELE INFORMAČNÍHO SOUBORU 

Identifikace objednatele služby: 

Obchodní firma nebo 

název/jméno, příjmení

Adresa sídla/bydliště 

Zápis v Obchodním rejstříku vedeného 

Identifikační číslo IČ)1

DIČ

Kontaktní osoba

Telefon a email

1. DRUH INFORMAČNÍHO SOUBORU:

Výpočet průměrné ceny z obchodů s kótovanými CP za období 6 měsíců k požadovanému dni výpočtu

2. POŽADOVANÝ DEN VÝPOČTU2

3. ISIN

ZPŮSOB ODBĚRU

E-mailem na kontaktní adresy uvedené v příloze.

osobní převzetí informačního souboru CD osobou uvedenou v příloze.

CENA ZA OBJEDNANÝ SOUBOR: 780,- Kč dle ceníku služeb CDCP + DPH 

Akceptací objednávky vzniká mezi objednatelem a CDCP smluvní vztah. Základní podmínky 
realizace služby uvedené na rubové straně tohoto formuláře jsou nedílnou součástí smluvního vztahu. 

Objednávku služby, prosím, vyplňte ve dvojím vyhotovení a adresujte Odboru klientského servisu a 
služeb emitentům do sídla CDCP. 

V 
V Praze dne 

objednatel Ing. Dana Lapáčková 

ředitelka Odboru klientského 

servisu a služeb emitentům 

1 Vyplňte zleva 
2 Datum vyplňte ve formátu ddmmrrr 

Dne
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Základní podmínky realizace služby poskytování informačních souborů CDCP 

1. Akceptací objednávky se CDCP zavazuje poskytnout objednateli nevýlučné a nepřevoditelné právo 

získat informace z CDCP. Objednatel je oprávněn: 

a) získat informace ve formě zvoleného informačního souboru z informačního systému CDCP; 

b) užívat tyto informace pro vlastní potřebu; 

c) zpracovávat obsah informací. 

2. Informace jsou objednateli poskytovány ve formě informačních souborů v elektronické podobě doručením 
na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem na objednávce nebo osobním převzetím. Informace se 
považují za poskytnuté, jakmile jsou odeslány do objednatelem uvedené emailovém adresy. 

3. Výše poplatku za objednanou službu se řídí Ceníkem služeb CDCP platným ke dni poskytnutí služby. 
Objednatel se zavazuje uhradit poplatek v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. 

4. Daňový doklad bude vystaven s datem uskutečněného zdanitelného plnění k prvnímu dni v měsíci 

následujícím po poskytnutí služby. 

5. Objednatel souhlasí s vystavováním elektronických faktur a je povinen bezodkladně oznámit CDCP 
emailovou adresu, kterou určil k jejich doručování, pokud je jiná než adresa určená k doručování 
informací. CDCP bude zasílat objednateli vystavené faktury opatřené elektronickou značkou založenou 
na kvalifikovaném systémovém certifikátu a s kvalifikovaným časovým razítkem. 

6. CDCP i objednatel odpovídají za škodu způsobenou úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením 
závazků z tohoto smluvního vztahu. Ani CDCP, ani objednatel neodpovídají za žádné ztráty a škody 
utrpěné jinou stranou. 

7. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změnách týkajících se identifikačních údajů 
objednatele, zejména o změnách kontaktních osob či spojení na tyto osoby. 
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Příloha č.1 
KONTAKTNÍ E-MAILOVÉ ADRESY 
(v případě zvolení způsobu odběru informačních souborů e-mailem uveďte potřebné adresy) 

Jméno a příjmení e- mailová adresa

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH K VYZVEDNUTÍ INFORMAČNÍHO SOUBORU 
(v případě zvolení osobního způsobu odběru informačního souboru) 

Jméno a příjmení RČ 

V 

      objednatel Dne
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