
Annex No. 1 (hereinafter referred to as “Annex”) / Příloha č. 1 (dále jen „Příloha”) 

List of Authorized Persons
Seznam osob oprávněných jednat za klienta

Klient tímto sděluje společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost“) 

identifikační údaje o osobách, které jsou oprávněny jménem Klienta a na 

jeho účet uzavírat Obchody a zadávat platební příkazy, využívat dalších 

služeb stanovených Smlouvou a podepisovat Konfirmace, platební příkazy 

a dále potvrzovat a přijímat písemnosti a dokumenty, doplňovat popř. 

měnit některé údaje, což by za jiných okolností náleželo pouze zastupující 

osobě. Za uvedený seznam Oprávněných osob, za jeho úplnost, přesnost, 

správnost a aktuálnost nese Klient plnou odpovědnost.

Klient a Oprávněné osoby jsou povinni podepsat tuto Přílohu a případné 

změny údajů v ní obsažených před zaměstnancem Společnosti nebo jí 

určenou osobou, která provede identifikaci/zprostředkovanou identifikaci 

Oprávněných osob. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi 

v důsledku neúplných, nepřesných, nesprávných anebo neaktuálních 

údajů.

Oprávněné osoby Klienta svým níže připojeným vlastnoručním podpisem 

přijímají plnou moc udělenou jim Klientem k zadávání platebních příkazů 

a uzavírání Obchodů, využívání dalších služeb poskytovaných Společností 

a podepisování Konfirmací a platebních příkazů. Oprávněné osoby 

souhlasí s tím, že jejich níže uvedený podpis je zároveň vzorem podpisu, 

kterým se budou prokazovat při jednání v souvislosti se Smlouvou.

Podpisem této Přílohy se Klient zavazuje bez zbytečného odkladu 

informovat společnost o jakýchkoliv změnách týkajících se této Přílohy 

a údajů v ní obsažených.

The client hereby provides AKCENTA CZ a.s. (hereinafter referred to as the 

“Company”) with identification data of persons who are authorized, on the 

Client's behalf and account, to enter into Deals and enter payment orders, 

use other services specified by the Contract and sign Confirmations and 

payment orders. The Client is fully responsible for the said list of 

Authorized Persons, for its completeness, accuracy, correctness and up-to-

datedness.

The Client and Authorized Persons shall sign this Annex and any changes of 

data contained herein before a Company employee or before a person 

designated by the Company who shall carry out identification/indirect 

identification of Authorized Persons. The Company shall not be 

responsible for any damage incurred by the Client as a result of incomplete, 

inaccurate, incorrect or outdated data.

By their own signatures affixed hereinbelow, Client's Authorized Persons 

accept the power of attorney granted to them by the Client to enter 

payment orders and to enter into Deals, use other services provided by the 

Company and sign Confirmations and payment orders. Authorized 

Persons agree that their signatures hereinbelow are specimen signatures 

by which they shall identify themselves in dealings regarding the Contract.

By signing this Annex, the Client undertakes to inform the Company 

without  undue delay of any changes concerning this Annex and the data 

contained herein.

Authorized Person's 1 Data 
Údaje o Oprávněné osobě 1

Business name/Name:
Obchodní firma/Název:

Version / Verze: 1/2018To the contract number / Ke smlouvě číslo:
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1)
 The client refused to provide a copy of the identity document under which the identification was made.

1)
  Klient odmítl poskytnout kopii dokladu totožnosti, podle kterého byla provedena identifikace.
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Authentication SMS:
Autentizační SMS:

Name and surname:
Jméno a příjmení:

Identification
information
Identifikační
údaje

Issued by:
Vystavený kým:

Place of birth:
Místo narození:

Date of birth:
Datum narození:

Issued on:
Dne:

Sex:
Pohlaví:

Nationality:
Státní příslušnost:

Birth certificate No.:                  
Rodné číslo:

Permanent residence 
Trvalý pobyt

Contact information
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Mobile phone:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

ID No.:
Číslo průkazu totožnosti: 

Position:
Funkce:

Valid through:
Platnost do:

Client consent
Souhlas klienta

Commercial communication:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Text messages:
Souhlas se zasíláním SMS informací:

Yes
Ano

No
Ne

Company events:
Souhlas se zasíláním pozvánek na firemní akce:

Yes
Ano

No
Ne

Yes
Ano

No
Ne

Street:
Ulice:

House No.:
Č.p.:

Postcode:
PSČ:

City:
Obec:

Country:
Stát:

District:
Část obce:

Orientation No.:
Č.o.:

OLB:
OLB:

Full access
Plný přístup

Only preview
Pouze náhled

Right to perform changes 
Oprávnění zastupující osoby

Specimen signature:
Vzorový podpis:

1)The client refused to provide a copy of the identity document :  
1)Klient odmítl poskytnout kopii dokladu totožnosti: 
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Authorized Person's 2 Data 
Údaje o Oprávněné osobě 2

Authorized Person's 3 Data 
Údaje o Oprávněné osobě 3

Authorized Person's 4 Data 
Údaje o Oprávněné osobě 4
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1)
 The client refused to provide a copy of the identity document under which the identification was made.

1)
  Klient odmítl poskytnout kopii dokladu totožnosti, podle kterého byla provedena identifikace.
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On behalf of AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

On behalf of the Client
Za klienta

Signature
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Signature 
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

Position
Funkce

In:
V:

On:
Dne:

Identification was carried by
Identifikaci provedl

Signature
Podpis

Name and surname
Jméno a příjmení

In:
V:

On:
Dne:
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