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Zmena Prevádzkového poriadku  
zo dňa 6.9.2016 

 

Zmena č. 1 

 V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 1 v bode 1.2 písm. b) za slová 
„podľa § 71 h ods. 2  zákona“ vkladajú slová „alebo podľa § 105c zákona“. 

 

Zmena č. 2 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania v Článku 1 v bode 1.2 dopĺňa nové písm s) 
s nasledovným znením: 

„s) „NCDCP“ – Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.“ 
 
Zmena č. 3 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 7 v bode 7.1 písm. c) slová 
„Článku 15“ nahrádzajú slovami „Článku 16“. 

 
Zmena č. 4 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 8 v bode 8.1 za slová 
„burzových obchodov“ vkladajú slová „pričom odlišnosti v procese vyrovnania 
vyplývajúce z toho, že majetková stránka vyrovnania sa má realizovať medzi účtom 
vedeným v evidencii člena CDCP alebo CDCP a účtom vedeným v evidencii člena 
NCDCP alebo NCDCP sú upravené v článku 14“. 

 
Zmena č. 5 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa za článok 13 vkladá nový článok 14, 
ktorý znie nasledovne: 

 
“Článok 14 

Odlišnosti pri vyrovnaní burzových obchodov na/z držiteľského účtu NCDCP 
 

14.1 Odlišnosti v procese vyrovnania burzových obchodov vyplývajú zo skutočnosti, že 
majetková stránka vyrovnania sa realizuje medzi účtom vedeným v evidencii člena CDCP 
alebo CDCP a účtom vedeným v evidencii člena NCDCP alebo NCDCP. 

14.2 Ostatné ustanovenia tejto časti prevádzkového poriadku upravujúce zúčtovanie 
a vyrovnanie burzových obchodov sa na vyrovnanie obchodov podľa bodu 14.1 tohto 
Článku vzťahujú primerane, pokiaľ nie je v tomto Článku uvedené inak. 

14.3 Majetková stránka vyrovnania burzového obchodu podľa bodu 14.1 tohto Článku je 
v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP zrealizovaná prostredníctvom držiteľského 
účtu NCDCP. 

14.4 BCP podá príkaz na vyrovnanie burzového obchodu v zmysle bodu 14.3 tohto Článku až 
po potvrdení súhlasu NCDCP s vyrovnaním tohto obchodu. 
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14.5 Časy podľa Článku 9 bodu 9.2 písm. a) a  Článku 9 bodu 9.3 písm. b) sa na potvrdenie 
súhlasu podľa bodu 14.4 tohto Článku vzťahujú na NCDCP primerane.” 

 
Zmena č. 6 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa pôvodné články 14 až 16 primerane 
prečísľujú na 15 až 17. 

 
Zmena č. 7 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v novoprečíslovanom článku 15 v bode 
15.3 slová „v zmysle bodu 14.2“ nahrádzajú slovami „v zmysle bodu 15.2“ 

 V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v novoprečíslovanom článku 15 v bode 
15.4 slová „v zmysle bodu 14.2“ nahrádzajú slovami „v zmysle bodu 15.2“ 

 

Zmena č. 8 

 V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku sa v Článku 4 
dopĺňa nový bod. 4.27 s nasledujúcim textom: 

„4.27 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 6.9.2016 nadobúda účinnosť deň 
nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, najskôr však dňa 
3.10.2016.“ 

 


