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PŘÍKAZ EMITENTA K ZÁPISU PŘECHODU 
VLASTNICTVÍ V DŮSLEDKU VYTĚSNĚNÍ (§ 386 ZOK)    
 

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, uděleným souhlasem ČNB, smlouvou o vedení evidence emise a 
Provozním řádem centrálního depozitáře podává výše uvedený emitent centrálnímu depozitáři cenných 
papírů příkaz k zápisu změny vlastníků všech níže specifikovaných zaknihovaných akcií (dále jen „akcie“) v 
evidenci centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen „CDCP“) v důsledku přechodu vlastnického práva k 
akciím všech menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. 

 

1. Identifikace hlavního akcionáře 
Identifikátor (IČO, NID nebo RČ): 
 

2. Identifikace majetkového účtu, na který mají být akcie připsány 
2.1 Kód účastníka, který vede majetkový účet: 

 
2.2 Číslo majetkového účtu: 

 
Emitent bere na vědomí, že v důsledku provedení speciální operace budou veškeré akcie uvedených emisí 
neevidované na výše uvedeném účtu převedeny na tento výše uvedený účet. 
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3. Identifikace akcií 
 
ISIN: 

 

ISIN: 
 

ISIN: 

 
ISIN: 

 

ISIN: 

 
4. Datum zveřejnění rozhodnutí valné hromady v obchodním rejstříku:  

        

 

5. Zápis změny vlastnictví v evidenci proveďte k závěrce pracovního dne: 
        

 
Emitent bere na vědomí, že změny se projeví na majetkových účtech s účinností od začátku prvního 
pracovního dne, který bezprostředně následuje po uvedeném datu.  
 
Změna zápisu vlastnictví v evidenci by měla být požadována bezprostředně následující pracovní den (na 
začátku tohoto dne) po dni, k jehož závěru emitent požaduje, resp. sám si pořizuje prostřednictvím 
webového portálu Můj depozitář, výpisy z evidence emisí výše uvedených ISIN dle bodu 6.a) nebo 6.b). 
CDCP doporučuje použít tuto alternativu. 
 
Je-li požadován zápis změny vlastnictví v jiný den, musí být tento den stanoven až po datu výpisu z 
evidence emise. Emitent tímto zároveň souhlasí, aby CDCP v souladu s § 97 odst. 1 písm. c) zákona č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu provedl pozastavení výkonu práva nakládat s akciemi výše 
uvedených ISIN od začátku pracovního dne bezprostředně následujícího po dni, k jehož závěrce byly 
vyhotoveny výpisy z emisí výše uvedených ISIN dle bodu 6.a) nebo 6.b) až do konce dne bezprostředně 
předcházejícího dni požadovaného zápisu změny vlastnictví v evidenci dle bodu 5. 
 
Pokud emitent nepožaduje výpis z evidence emise (zaškrtnutím bodu 6.c)), vyplní datum zápisu změny 
vlastnictví v evidenci v bodě 5. tak, že bude stanoveno nejdříve 7 pracovních dnů po dni doručení tohoto 
příkazu CDCP. 
 
 

6. Výpis z evidence emise 
6.a)   Emitent prohlašuje, že si pořídí výpisy z evidence emisí (F13) výše uvedených ISIN sám 

prostřednictvím webového portálu Můj depozitář 
 
k závěrce dne: 
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a zavazuje se, že zajistí vypořádání veškerých závazků, které vyplývají ze zaregistrovaných práv třetích osob 
(zástav, PPN, případně jiných práv); 
 
6.b)  Emitent žádá CDCP o vyhotovení výpisů z emisí (F13) výše uvedených ISIN 
 
k závěrce dne:  
 
 
Emitent je povinen použít samostatný formulář žádosti o výpis z evidence emise, který je k dispozici na 
www.cdcp.cz, pro každý výše uvedený ISIN. 
 
Datum výpisu z evidence emise k závěrce dne dle bodu 6.a) nebo 6.b) musí být stanoveno nejdříve 7 
pracovních dnů po dni doručení tohoto Příkazu CDCP. 
 
6.c)  Emitent nepožaduje výpis z evidence emise (F13) 
 
 
 

 

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

Za emitenta: 

 

 

 

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

 

 

Pravost podpisů musí být úředně ověřena. 
 

Přílohy: 
Výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis nové formy nebo druhu zaknihovaných akcií.  
Alternativně plná moc. 
 
 
verze 20230522 

        

http://www.cdcp.cz/
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