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ZPRÁVA PRO SKD 
 

PŘÍKAZ K INSTRUKCI TYPU „ZÁSTAVA“ V SKD 
 

Číslo instrukce 
 

(vyplní provozovatel) 
 
Zástava(1):   Dle občanského zákoníku              Finanční zajištění 
Typ instrukce(2):  Vznik/doplnění zástavy                       Zánik zástavy      
Rovnocenný finanční kolaterál - číslo instrukce původní zástavy(3),(4):  

Zástavní věřitel/příjemce(5): 
Číslo majetkového/peněžního(6) 
účtu a kód banky(6):   

Kód a zkrácený název 
klienta/custodiana:   

Kód a zkrácený název agenta:   
Zástavce/poskytovatel(5): 
Číslo majetkového účtu:   

Kód a zkrácený název 
klienta/custodiana:   

Kód a zkrácený název agenta:   
Emise(7): 
Kód, ISIN a název:    
Zástava: 
Jmenovitá hodnota CP:  CZK 
Převáděná částka(8):  CZK 
Druh zástavy(9),(10):   
Datum registrace zástavy (10):   
Převod zastavených CP - oprávněn příjemce(3),(10),(11): Ano   
Zástava zastavených CP- oprávněn příjemce(3),(10),(11)  Ano  
Nahrazení rovnocenných CP – oprávněn poskytovatel(3),(10),(11)  Ano  
Datum splatnosti zajišťované pohledávky(10),(12):   
Číslo instrukce rušené zástavy(13),(14):   
Datum zániku zástavy(13):   
 
 
V . . . . . . . . . .  . . . . dne . . . . . . . . . . . . . .     
 
Agent zástavního věřitele/příjemce(15),(16),(17)   

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Agent zástavce/poskytovatele(15),(16),(17)  . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 Vysvětlivky k instrukci typu INS104 „ZÁSTAVA“: 
 
Silně orámovaná bílá pole jsou povinná, není-li v dalších vysvětlivkách uvedeno jinak. Slabě 
orámovaná šedá pole jsou pouze informativní, k hodnotám v nich uvedených nebude při 
zadávání instrukce v SKD přihlíženo. 
(1) Druh zástavy se vyznačí křížkem v poli před označením zástavního práva, resp. podle 

právního režimu zástavní smlouvy (zástavní právo vzniká na základě zástavní smlouvy 
podle občanského zákoníku, nebo na základě sjednání finančního zajištění podle 
obchodního zákoníku).  

(2) Typ instrukce se vyznačí křížkem v poli před názvem požadovaného typu instrukce. 
(3) Pole se vyplňuje pouze u finančního zajištění. 
(4) Odkaz na číslo instrukce původní zástavy se uvádí při poskytnutí rovnocenného 

finančního kolaterálu.  
(5) Zkrácené názvy zástavního věřitele/příjemce finančního kolaterálu zástavce/poskytovatele 

finančního kolaterálu a jejich agentů se uvádějí ve tvaru uvedeném ve smlouvě o účasti 
v SKD nebo ve smlouvě o majetkovém účtu v SKD. 

(6) Peněžní číslo účtu a kód banky zástavního věřitele, resp. příjemce finančního kolaterálu, 
pokud věřitel, resp. příjemce finančního kolaterálu není účastníkem SKD. 

(7) Vyplní se pouze jedno z polí „Kód emise“ nebo „ISIN emise“. Název zaknihovaného  
cenného papíru se uvádí podle údaje v evidenci SKD. 

(8)  Je-li položka „Převáděná částka“ vyplněna (přípustná jsou pouze desetinná čísla s dvěma 
desetinnými místy) nenulovým číslem, je zápis smluvního zástavního práva, příp. zápis 
zániku smluvního zástavního práva vázána na provedení platby v uvedené výši. 

(9) V položce „Druh zástavy“ se uvede jedno z písmen L nebo O, přičemž 
a) L se použije u úvěru poskytovaného ČNB, 
b) O se použije u ostatních zástav. 

(10) Pole se vyplňují pouze při vzniku zástavy. 
(11) Pole se vyplňuje, pokud tak bylo mezi poskytovatelem a příjemcem finančního kolaterálu 

sjednáno (nevyplňuje se již při poskytnutí rovnocenného finančního kolaterálu).  
(12) Vyplňuje se informativní údaj o datu splatnosti zajišťované pohledávky.  
(13) Pole se vyplňuje pouze při zániku zástavy. 
(14) Pole se vyplňuje při zániku zástavy číslem, které odkazuje na instrukci původní zástavy. 
(15) Příkaz musí být podepsán oprávněným pracovníkem agenta, jehož podpisový vzor má 

provozovatel k dispozici. 
(16) . Příkaz je podepsán agentem zástavního věřitele, zástavce nebo zástavního dlužníka.  
(17) Pokud se zřizuje zástava na základě sjednání finančního zajištění dle obchodního 

zákoníku, předkládají se buď samostatné příkazy podané agentem poskytovatele 
a agentem příjemce finančního kolaterálu nebo jediný příkaz podaný oběma společně. 
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