ŽÁDOST O VÝPIS Z NEZAŘAZENÉHO MAJETKOVÉHO ÚČTU
CENNÝCH PAPÍRŮ
(čl. 27 odst. 8 Provozního řádu centrálního depozitáře)
I.
Identifikace žadatele (majitele účtu):
Jméno a příjmení nebo obchodní
firma majitele účtu:
Adresa bydliště nebo sídla:
Rodné číslo, IČ nebo NID¹:
Údaj o zápisu žadatele v OR:
Jménem právnické osoby jedná²:
Tel./mail:
Identifikace zástupce žadatele, správce cenných papírů nebo jinak oprávněné osoby:
Jméno a příjmení nebo obchodní
firma oprávněné osoby:
Datum narození nebo IČ:
Rodné číslo nebo údaj o zápisu
žadatele v OR:
Adresa bydliště nebo sídla:
Jménem právnické osoby jedná³:
Tel./mail:
Identifikace nezařazeného majetkového účtu :
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II.
Žádám o výpis z výše uvedeného účtu a potvrzuji, že:
 jsem majitelem tohoto účtu
 registrovaným správcem tohoto účtu
 jsem k poskytnutí výpisu oprávněn z jiného důvodu, což prokazuji následujícím dokladem:

¹ Náhradní identifikační číslo je přidělováno zahraničním subjektům (fyzickým i právnickým osobám) nebo
právnickým osobám, kterým nebylo v ČR přiděleno IČ

² Vyplňte v souladu se zápisem způsobu jednání v obchodním rejstříku nebo jiném registru
³ Vyplňte v souladu s přiloženou plnou mocí a v souladu s obchodním rejstříkem či jiným registrem, pokud je
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zástupcem právnická osoba
Uveďte číslo účtu, které bylo přiděleno Střediskem cenných papírů. Pokud číslo účtu neznáte, poskytne Vám CDCP
výpis z účtu dle ostatních identifikačních polí
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III.
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Datum, ke kterému má být výpis vyhotoven :
 Aktuální datum ke dni zpracování žádosti
 Jiné datum
IV.
Podáním této žádosti souhlasím s podmínkami poskytnutí výpisu stanovenými Provozním řádem
centrálního depozitáře a Ceníkem centrálního depozitáře a sazebníkem úhrad věcných nákladů. Zejména
se zavazuji uhradit cenu za poskytnutí výpisu, zaslaného formou dobírky. Zároveň prohlašuji, že jsem
oprávněn k převzetí výpisu.
V.
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Výpis mi doručte na tuto adresu v České republice nebo Slovenské republice a adresujte k rukám :

V

……………………………………………….

dne …………………………………………….

5

Žádat lze pouze k aktuálnímu datu zpracování žádosti nebo jinému datu, které nesmí předcházet dni 2. 7. 2010.
Budoucí datum nesmí o více než 30 kalendářních dnů předcházet dnu doručení žádosti Centrálnímu depozitáři.
Křížkem označte zvolenou variantu.
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Nevyplňujte, pokud si přejete doručit výpis na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů

Pravost podpisů musí být úředně ověřena.
Přílohy:
V případě zastoupení nebo podání žádosti jinou oprávněnou osobou – úředně ověřená plná moc pro
zástupce nebo jiný doklad prokazující oprávnění požádat o výpis

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 803, F +420 224 814 193
cdcp@pse.cz, www.cdcp.cz
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308

