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ŽÁDOST O ÚČAST V SKD
(1) 

 

Název řádků Vyplňuje účastník 

  

Název účastníka
(2)

  

 

Sídlo/bydliště - ulice  

Sídlo/bydliště - obec  

Sídlo/bydliště - PSČ  

Sídlo/bydliště - stát  

IČ/rodné číslo účastníka
(3)  

Průkaz totožnosti
(4)

  

Číslo peněžního účtu agenta
(5)  

Počet podpisů při zadávání instrukcí
(5), (6)

  

  

Základní kapitál  

Podíl zahraničního kapitálu  

  

Požadované postavení v SKD x 

   Agent  

   Custodian  

   Klient  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy
(7), (9), (10), (11), (12), (12)

 

 

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

          podpis
(13)     
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Vysvětlivky: 
 

(1) Žádost o účast v SKD zasílá žadatel provozovateli, který také podává informace o 

podmínkách účasti. 

(2) Dle výpisu z obchodního rejstříku, případně jiného obdobného registru, nebo průkazu 

totožnosti. 

(3) Zahraniční fyzická osoba uvede datum narození. 

(4) Druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, platnost, kým vydán. 

(5) Vyplní pouze žadatel o postavení agenta. 

(6) Počet podpisů (1,2) u agenta při zadání instrukce bude požadováno pro všechny typy 

instrukcí zadávaných agentem. 

(7) Agent může zahájit svou činnost teprve tehdy, má-li alespoň jednoho pracovníka, 

který je evidován v SKD jako obsluha pracoviště agenta. Proto agent předloží také žádost o 

registraci administrátora, administrátor agenta následně bude registrovat pracovníky. 

(8) V příloze žádosti uvede žadatel vyplněné formuláře Podpisový vzor 

klienta/custodiana a Kontaktní osoby a adresy klienta/custodiana, žadatel o postavení agenta 

též Podpisový vzor agenta a Kontaktní osoby a adresy agenta: 

(9) V příloze žádosti uvede tuzemská právnická osoba: 

a) v případě agenta své prohlášení nebo banky agenta, že souhlasí s tím, aby jeho 

peněžní účet mohl být debetován platbou z třetí strany na základě příkazu SKD. Dále agent 

uvede daňové identifikační číslo, 

b) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro přípravu smlouvy 

o účasti v SKD a o majetkovém účtu v SKD. 

(10) V příloze žádosti uvede zahraniční právnická osoba: 

a) úřední doklad potvrzující existenci právnické osoby, datum vzniku a její sídlo, 

správnost dokladu musí být potvrzena otiskem apostilního razítka nebo razítka 

zastupitelského úřadu České republiky v zemi, kde má právnická osoba sídlo a k dokladům 

musí být přiložen jejich ověřený překlad do českého jazyka, nestanoví-li mezinárodní 

smlouva jiný postup pro ověřování veřejných listin; tzn. pokud zahraniční právnická osoba 

má sídlo v zemi, která podepsala Evropskou úmluvu o zrušení ověřování listin vyhotovených 

diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, resp. bilaterální smlouvu, postupuje se 

ve shodě s těmito dokumenty, 

b) v případě klienta/custodiana úřední doklad o jeho daňovém domicilu. Tento 

doklad je třeba pravidelně aktualizovat, a to nejméně jednou za rok, 

c) seznam členů statutárního orgánu nebo notářem ověřené zmocnění pověřených 

osob podepisovat za danou společnost s ověřeným překladem do českého jazyka, 

d) v případě klienta/custodiana - zahraniční osoba se sídlem nebo místem 

podnikání mimo státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru předkládá  

právní posudek renomované právní kanceláře (zabývající se mezinárodním právem nebo 

právem příslušného státu) s povolením k výkonu činnosti ve státě Evropské unie nebo 

Evropského hospodářského prostoru a s příslušným pojištěním této činnosti, ve kterém bude 

osvědčeno, že právní řád, jímž se řídí konkurz na majetek zahraniční osoby nebo jiná možná 

opatření veřejného orgánu směřující vůči majetku zahraniční osoby, nebrání neodvolatelnosti 

příkazů k vypořádání stanovené českým právem. Toto osvědčení, předkládané s ověřeným 

překladem do českého jazyka, je třeba pravidelně aktualizovat, a to nejméně jednou za rok. Po 

dohodě s ČNB osvědčení není třeba předkládat (v případě, kdy ČNB již obdržela takové 

osvědčení ne starší jeden rok o právním řádu příslušného státu)  

e) skutečnosti dle bodů c) a d) v českém nebo anglickém jazyce. 

(11) V příloze žádosti uvede tuzemská fyzická osoba:  
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a) totožnost se pro účely SKD ověřuje úředním dokladem (občanský průkaz, pas, 

řidičský průkaz, zbrojní pas, rodný list), 

b) na vyžádání ČNB i další skutečnosti, které jsou důležité pro přípravu smlouvy 

o účasti v SKD a o majetkovém účtu v SKD. 

(12) V příloze žádosti uvede zahraniční fyzická osoba: 

a) úřední doklad o jeho daňovém domicilu, tento doklad je třeba pravidelně 

aktualizovat, a to nejméně jednou za rok, 

b) v případě zahraniční osoby s místem podnikání mimo státy Evropské unie nebo 

Evropského hospodářského prostoru předkládá právní posudek renomované právní kanceláře 

(zabývající se mezinárodním právem nebo právem příslušného státu) s povolením k výkonu 

činnosti ve státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a s příslušným 

pojištěním této činnosti, ve kterém bude osvědčeno, že právní řád, jímž se řídí konkurz na 

majetek zahraniční osoby nebo jiná možná opatření veřejného orgánu směřující vůči majetku 

zahraniční osoby, nebrání neodvolatelnosti příkazů k vypořádání stanovené českým právem. 

Toto osvědčení, předkládané s ověřeným překladem do českého jazyka, je třeba pravidelně 

aktualizovat, a to nejméně jednou za rok. Po dohodě s ČNB osvědčení není třeba předkládat 

(v případě, kdy ČNB již obdržela takové osvědčení ne starší jeden rok o právním řádu 

příslušného státu), 

c)  totožnost se pro účely SKD ověřuje úředním dokladem (pas, řidičský průkaz, 

zbrojní pas, rodný list), 

d) skutečnosti dle bodu b)) v českém nebo anglickém jazyce. 

(13) Žádost musí být opatřena datem a podpisem statutárního orgánu žádající právnické 

osoby nebo žádající fyzické osoby. 

 

 

Přidělované oprávnění: 

 

možnost vydat CP v SKD
(14), (17)  

Rozsah automaticky přidělovaných oprávnění: 

 

Oprávnění nakupovat na primárním trhu
(16), (17), (18) 

Oprávnění prodávat na sekundárním trhu
(16), (17) 

Oprávnění nakupovat na sekundárním trhu
(16), (17) 

Oprávnění provozovat aukční místo
(15) 

Oprávnění působit jako agent pro jiné účastníky
(15) 

 

(14) Oprávnění vydat není souhlasem ČNB s jednotlivými emisemi daného emitenta. 

(15) Oprávnění dostává pouze agent. 

(16) Oprávnění dostává custodian. 

(17) Oprávnění dostává klient. 

(18) Oprávnění nakupovat na primárním trhu neznamená automatické zařazení klienta 

do skupiny přímých účastníků aukcí zaknihovaných cenných papírů registrovaných v systému 

SKD. 


