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Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 
T +420 221 832 821, cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz 
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308 

1. Získání digitálního komerčního certifikátu 

Centrální depozitář cenných papírů akceptuje digitální komerční certifikáty (soubor ve formátu PEM) vydané 

certifikační autoritou I.CA, e-Identity, Národní certifikační autorita – NCA nebo Česká pošta. Certifikát musí 

být platný a nesmí být na seznamu zneplatněných certifikátů. Komerční certifikáty mohou být vystavené na 

právnickou osobu či zaměstnance anebo na fyzickou osobu. 

2. Vyplnění a zaslání registračního formuláře 

Registrační formulář je možné stáhnout na internetových stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů 

www.cdcp.cz. 

Ve formuláři je nutné vyplnit základní údaje zákazníka včetně identifikace jedné či více osob, které 

budou přistupovat do ISB (osoby, na které je vystaven certifikát). Vyplněný formulář odešlete: 

• na emailovou adresu: cdcp@cdcp.cz 

• orgány veřejné moci společně s podepsanou smlouvou na adresu: Centrální depozitář cenných papírů, 

a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 

Pokud se jedná o registraci pouze na služby v části Informace za úplatu, postačí odeslat na výše uvedenou 

e-mailovou adresu vyplněnou žádost o registraci a digitální certifikát. 

 

V případě, že předmětem registrace je přístup ke službám v části Důvěrné informace, je nezbytné u 

právnické osoby ověření pravosti podpisu osob oprávněných za ně 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 v ISB. Pokud zápis v 

obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti, je povinen prokázat žadatel svoje oprávnění jiným relevantním 

způsobem. Pro registraci fyzické osoby je nutné předložit platný občanský průkaz nebo pas. Ve formuláři 

musí být vyplněno sériové číslo certifikátu, pokud není uvedeno, je nutné tento komerční certifikát (soubor ve 

formátu PEM) zaslat společně s vyplněným registračním formulářem na výše zmíněnou e-mailovou adresu. 

 

3. Registrace a zpřístupnění ISB 

Po obdržení vyplněného formuláře s certifikátem, proběhne Vaše zaregistrování v ISB. O registraci budete 

informováni elektronickou poštou s tím, že můžete začít používat služby ISB. 

 

http://www.cdcp.cz/

