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Zmena č. 1 
V Čl. 2 ods. (6) písm. b) sa vypúšťa na konci textu slovné spojenie:  

„alebo v zmluve medzi majiteľom účtu zriadeným podľa Čl. 41 ods. 2 tohto prevádzkového 
poriadku a centrálnym depozitárom.“ 

 

Zmena č. 2 
V Čl. 2 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie „kótovaných cenných papierov“ 

 

Zmena č. 3 
V Čl. 2 ods. 8 písm. a) bod e. sa za slovo „podoby“ vkladá čiarka a slová „menovitej 
hodnoty“ 

 

Zmena č. 4 
V Čl. 4 ods. (7) sa slovo „burzou“ nahrádza slovom „BCP“ 

 

Zmena č. 5 
V Čl. 4 ods. (32) sa na konci odseku dopĺňa slovné spojenie „ponuka na prevzatie“ 

 

Zmena č. 6 
V Čl. 4 ods. (35) sa druhá veta nahrádza nasledujúcim textom: 

„Pri spôsobe zúčtovania metódou netting a spôsobe zúčtovania ponuka na prevzatie podľa 
zákona musí dôjsť k zúčtovaniu uzatvorených obchodov minimálne jeden deň pred 
vyrovnaním (SD-1) z dôvodu časového harmonogramu činnosti medzibanového platobného 
systému SIPS v rámci NBS.“ 

 

Zmena č. 7  
V Čl. 4 sa dopĺňajú nové odseky (36), (37) a (38) s nasledujúcim textom: 

„(36) Metóda Netting – spôsob zúčtovania, ktorá predstavuje vzájomné započítavanie 
záväzkov a pohľadávok  účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania z obchodov 
vyrovnávaných v systéme zúčtovania a vyrovnania. 

(37) Metóda Gross – spôsob zúčtovania, pri ktorej sa výška záväzku alebo pohľadávky 
účastníka systému zúčtovania a vyrovnania stanoví za každý obchod samostatne. 

(38) Spôsob zúčtovania a vyrovnania ponuky na prevzatie podľa zákona (ďalej len 
„PnP“) – je spôsob zúčtovania a vyrovnania, pri ktorom je výška záväzku alebo pohľadávky 
účastníka systému zúčtovania a vyrovnania určená celkovou sumou obchodov, platne 
prijatých systémom zúčtovania a vyrovnania pre danú ponuku na prevzatie.Všetky obchody 
v rámci ponuky na prevzatie musia byť podané do systému zúčtovania a vyrovnania 
centrálneho depozitára s typom vyrovnania DvP.“ 
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Zmena č. 8 
V Čl. 12 sa dopĺňajú nové odseky (6) a (7) s nasledujúcim textom: 

„(6) V prípade podania požiadavky na službu – výpis z účtu majiteľa zriadeného podľa 
doposiaľ platných právnych predpisov, podľa ods. 1 písm. c) nemusí byť podpis úradne 
overený. 

(7) V prípade podania požiadavky na službu podľa ods. 1 písm. c) nemusí byť požiadavka 
na tlačive podľa ods. (2) tohto článku, ale v takomto prípade musí obsahovať všetky údaje, 
ktoré sa na tomto tlačive nachádzajú.“ 

 

Zmena č. 9 
V Čl. 40 sa dopĺňajú nové odseky (6) a (7) s nasledujúcim textom: 

„(6) Centrálny depozitár vydá celkový výpis z registra záložných práv obsahujúci všetky 
výpisy z registra záložných práv na základe písomnej žiadosti v zmysle zmluvy uzavretej 
s centrálnym depozitárom.  

(7) Na písomnú žiadosť podľa ods. (6) za nevzťahuje podmienka uvedená v odseku (5).“ 

 

Zmena č. 10 
V Čl. 55 ods. (3) písm. b) sa slovo „burze“ nahrádza skratkou „BCP“ 

 

Zmena č. 11 
V Čl. 55 ods. (7) písm. c) sa slovo „burze“ nahrádza skratkou „BCP“ 

 

Zmena č. 12 
V Čl. 65 sa dopĺňajú nové odseky (5) a (6) s nasledujúcim textom: 

„(5) Centrálny depozitár vydá celkový výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích 
prevodov obsahujúci všetky výpisy z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov na 
základe písomnej žiadosti v zmysle zmluvy uzavretej s centrálnym depozitárom.  

(6) Na písomnú žiadosť podľa ods. (5) za nevzťahuje podmienka uvedená v odseku (4).“ 

 
Zmena č.12a 
V Čl. 84 sa dopĺňa odsek (1a) s nasledujúcim textom: 
„Centrálny depozitár si vyhradzuje právo pri posudzovaní námietky podľa ods. (1) požadovať 
od osoby, ktorá námietku podala aby zabezpečila doklady potvrdzujúce oprávnenosť 
námietky, napr. v prípade, že emitent omylom pripíše cenné papiere inej ako oprávnenej 
osobe, je emitent povinný zabezpečiť od obidvoch strán vyhlásenie s úradne overeným 
podpisom oprávnenej osoby ako aj osoby, ktorej boli cenné papiere pripísané omylom 
emitenta (uvedené platí primerane aj prevody a prechody cenných papierov) prípadne iný 
doklad preukazujúci oprávnenosť podania námietky.“ 
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Zmena č.12b 
V Čl. 84 sa vypúšťa odsek (8) 
 

Zmena č. 13 
V Čl. 87 ods. (13) prvá veta sa slovo „burzy“ nahrádza skratkou „BCP“ 

 

Zmena č. 14 
V nadpise Čl. 89 sa dopĺňajú slová „a spôsoby“ 

 

Zmena č. 15 
V Čl. 89 ods. 1 prvá veta bolo slovné spojenie „dvoma metódami“ nahradené slovným 
spojením „tromi spôsobmi“ 

 

Zmena č. 16 
V Čl. 89 ods. (1) písm. a) bolo slovo „netting“ nahrádza slovným spojením „metóda netting 
(netting)“ 

 

Zmena č. 17 
V Čl. 89 ods. (1) písm. b) sa slovo „gross“ nahrádza slovným spojením „metóda gross 
(gross)“ 

 

Zmena č. 18 
V Čl. 89 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno c) s nasledujúcim textom: 

„c) spôsob “ponuka na prevzatie”(PnP) – výška záväzku alebo pohľadávky 
účastníka systému zúčtovania a vyrovnania je určená celkovou sumou obchodov 
s finančným vyrovnaním, platne prijatých systémom zúčtovania a vyrovnania pre danú 
ponuku na prevzatie. Všetky obchody v rámci ponuky na prevzatie musia byť podané do 
systému zúčtovania a vyrovnania centrálneho depozitára s typom vyrovnania DvP.“ 

 

Zmena č. 19 
V Čl. 89 ods. 2 sa slovo „obe“ nahrádza slovami „všetky tri spôsoby“ 

 

Zmena č. 20 
V Čl. 89 sa prečísluje pôvodný odsek (7) na (8) 

 

Zmena č. 21 
V Čl. 89 sa dopĺňa nový odsek (7) s nasledujúcim textom:  

„(7) Spôsob zúčtovania PnP nie je možné zmeniť.“ 
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Zmena č. 22 
V Čl. 90 ods. (1)  sa dopĺňa nové písmeno g) s nasledujúcim textom: 

„g) podať žiadosť podľa Čl. 98 o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a 
vyrovnania burzového obchodu“ 

 

Zmena č. 23 
V Čl. 90 ods. (2) písm. b) sa v zátvorke na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: „11:00 hod 
SD-1 pre ponuku na prevzatie“ 

 

Zmena č. 23a 

V Čl. 91 ods. (2) písm. b) sa v zátvorke na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: „11:00 hod 
SD-1 pre ponuku na prevzatie“ 

 

Zmena č. 24 
V Čl. 92 ods. (1) sa dopĺňa nové písmeno d) s nasledujúcim textom: 

„d) podať žiadosť podľa Čl. 98 o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a 
vyrovnania burzového obchodu.“ 

 

Zmena č. 25 
V Čl. 93 ods. (1) sa dopĺňa nové písmeno e) s nasledujúcim textom: 

„e) pozastaviť alebo uvoľniť pozastavenie zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu na 
základe žiadosti členov alebo BCP“ 

 

Zmena č. 26 
V Čl. 94 ods. (1) sa v prvom odseku druhá veta nahrádza nasledujúcim textom: 

„V prípade účtov majiteľov, vedených v evidencii centrálneho depozitára, len tým účastníkom 
systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí sú poverenými členmi k účtu majiteľa prevodcu alebo 
nadobúdateľa k tejto evidencii centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 27 

V Čl. 94 ods. (1) sa na koniec textu odseku dopĺňa nový odsek s nasledujúcim textom: 

„Výnimku tvoria príkazy so spôsobom zúčtovania PnP, kedy BCP musí zaslať príkazy do 
17:00 hod SD-2. Odoslaniu príkazov z BCP musí predchádzať registrácia ponuky na prevzatie 
v systéme zúčtovania a vyrovnania, ktorá je realizovaná centrálnym depozitárom na základe 
žiadosti BCP bez zbytočného odkladu v deň doručenia. Podanie žiadosti zo strany BCP ako 
i registrácia PnP môže byť realizovaná v obchodných dňoch predchádzajúcich dňu SD-2, 
prípadne v deň SD-2 tak, aby bol zo strany BCP dodržaný harmonogram PnP.. Centrálny 
depozitár bezodkladne príkaz rozdelí na polpríkazy a elektronicky odošle tým účastníkom 
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systému zúčtovania a vyrovnania, v evidencii ktorých sú vedené účty majiteľa prevodcu 
a nadobúdateľa. V prípade účtov majiteľov, vedených v evidencii centrálneho depozitára, len 
tým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí sú poverenými členmi k účtu 
majiteľa prevodcu alebo nadobúdateľa k tejto evidencii centrálneho depozitára. Potvrdenie 
alebo editáciu polpríkazu je možné realizovať po otvorení nasledujúceho obchodného dňa ( 
8:00 SD-1), ktorý je pre ponuku na prevzatie dňom zúčtovania.“ 

 

Zmena č. 28 
V Čl. 94 sa prečísluje odsek (2) až (9) na (3) až (10) 

 

Zmena č. 29 
V Čl. 94 sa dopĺňa nový ods. (2) s nasledujúcim textom: 

„2) Pri registrácii ponuky na prevzatie v systéme zúčtovania a vyrovnania sa danej ponuke 
na prevzatie pridelí jednoznačné identifikačné číslo ponuky (ďalej len „IDponuky“), pod 
ktorým je možné s ponukou na prevzatie ďalej v systéme zúčtovania a vyrovnania pracovať. 
Povinné údaje pri registrácii ponuky sú: 

• Všetky identifikačné údaje účtu nadobúdateľa, ktoré sa uvádzajú v príkazoch na 
prevod pre danú ponuku na prevzatie 

• Dátum vyrovnania 

• Cena za 1 ks CP 

• Minimálny počet CP (ak sa jedná o povinnú ponuku na prevzatie uvádza sa 1ks) 

• ISIN/ISINy 

Centrálny depozitár vyrovná príkazy danej ponuky na prevzatie aj v prípade, že  
v priebehu spracovania celkový počet CP pre príkazy danej ponuky na prevzatie klesne 
pod  minimálny počet CP stanovený pri registrácii ponuky na prevzatie. 

Ak je navrhovateľom vyhlásená ponuka na prevzatie na viac ISINov, pričom cena za 1 ks 
CP je pre jednotlivé ISINy rozdielna, v systéme zúčtovania a vyrovnania  sa každému 
ISINu pridelí samostatné IDponuky.“   

 

Zmena č. 30 
V Čl. 94 ods. (5) prvá veta sa vypúšťa slovné spojenie „v položkách“. Súčasne je doplnené 
písmeno a. s nasledujúcim textom „a. v nasledujúcich položkách pre metódu zúčtovania 
gross/net:“ 

 

Zmena  č. 31 

V Čl. 94 ods. (5) sa za písmeno f) dopĺňa nový bod b. s nasledujúcim textom: 
„b. v nasledujúcich položkách pre spôsob zúčtovania PnP: 

a) „spôsob vyrozumenia“, ktoré  môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka 
 
b) „udelenie súhlasu k prevodu pre nadobúdateľa“, ktoré  môže nadobúdať predpísanú 

hodnotu z číselníka a ktoré môže editovať len strana nadobúdateľa 
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c) „účet vyrovnania“, ktorá môže nadobúdať hodnoty „účet vlastný“ alebo „účet 
klientský“  

 

Zmena č. 32 
V Čl. 94 ods. (5) – v prvej vete predposledného odstavca sa slovo „metódu“ nahrádza novým 
slovom „spôsob“ 

 

Zmena č. 33 
V Čl. 94 ods. (8) sa slovné spojenie „danú metódu“ nahrádza slovným spojením „daný 
spôsob“ 

 

Zmena č. 34 
Za Čl. 96 sa dopĺňa nový Čl. 96a s nasledujúcim textom: 

 

„Čl. 96a 
Zúčtovanie a vyrovnanie ponuky na prevzatie 

 

(1) Po prijatí príkazu z BCP na zúčtovanie a vyrovnanie centrálny depozitár vykoná 
obsahovú kontrolu a kontrolu správnosti príkazov z hľadiska existencie v systéme 
zúčtovania a vyrovnania a v evidencii podľa čl. 2 ods 1. písm. g (napr. kontrola 
existencie registrácie ponuky na prevzatie, existencie ISIN). Príkazy, ktoré obsahujú 
chybné údaje, vráti systém zúčtovania a vyrovnania BCP. Obsahovou kontrolou sa 
rozumie kontrola vyplnenia všetkých potrebných položiek alebo kontrola vyplnenia 
správnej kombinácie položiek pre danú službu. BCP môže príkazy na prevod pre danú 
PnP, ktoré nevyhoveli vstupnej kontrole, posielať opakovane až do 17,00 hod. SD-2. 

(2) Po otvorení obchodného dňa SD-1 – deň zúčtovania pre ponuku na prevzatie, je 
účastníkom zúčtovania a vyrovnania umožnené potvrdenie/editácia príkazu z BCP pre 
ponuku na prevzatie a účastníkovi zúčtovania a vyrovnania so záväzkom na strane 
nadobúdateľa je pridelený identifikátor platby  

(3) Upravené príslušné polpríkazy príkazu BCP, prípadne hromadné potvrdenie príkazov na 
prevod cenných papierov podaných na BCP zašlú účastníci systému zúčtovania a 
vyrovnania centrálnemu depozitárovi do 11:00 hod. dňa zúčtovania SD-1.  V prípade, že 
účastníci systému zúčtovania a vyrovnania nezašlú centrálnemu depozitárovi v 
stanovenej lehote služby upravujúce/potvrdzujúce príslušné polpríkazy príkazu BCP, má 
sa za to, že účastníci systému zúčtovania a vyrovnania nepožadujú úpravu týchto 
polpríkazov a súhlasia s ich obsahom. Takéto polpríkazy sú automaticky pri Ukončení 
párovania postúpené na ďalšie spracovanie bezo zmeny.  

(4) Polpríkazy na zúčtovanie a vyrovnanie, ktoré vyhoveli obsahovej kontrole a kontrole 
správnosti, vstupujú do procesu spárovania. Pri polpríkazoch príkazu BCP, upravených 
účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania tak, že nebudú môcť byť následne 
spárované, centrálny depozitár neakceptuje vykonané úpravy a pôvodný príkaz BCP 
bude spracovaný s pôvodnými údajmi. Výsledky spárovania príkazov budú sprístupnené 
účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania.  
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(5) Účastníci zúčtovania s metódou zúčtovania PnP, u ktorých je výsledkom zúčtovania 
finančný záväzok, sú povinní zaslať sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku 
s prideleným identifikátorom platby na účet centrálneho depozitára. Sumu musia  
poukázať prioritnou platbou v deň zúčtovania SD-1 do 10:00. V prípade, že účastníci s 
finančným záväzkom nezašlú sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku, alebo ju zašlú s 
variabilným symbolom nezhodujúcim sa s prideleným identifikátorom platby, centrálny 
depozitár vyzve po 10:00 e-mailom týchto účastníkov, aby zabezpečili nápravu a zaslali 
sumu, ktorou sa zabepečí plné krytie záväzku, alebo zaslali sumu zodpovedajúcu výške 
ich záväzku so správnym identifikátorom platby prioritnou platbou v zmysle platného 
harmonogramu platobného systému NBS (SIPS). Títo účastníci systému zúčtovania a 
vyrovnania sú povinní vynaložiť všetko úsilie na odstránenie nedostatkov uvedených v 
tomto odseku. 

(6) Ponuku na prevzatie, ktorej účastník zúčtovania a vyrovnania  s finančným záväzkom 
kryl pozíciu len čiastočne, alebo ju nekryl vôbec napriek výzve v zmysle ods.5, 
centrálny depozitár nevyrovná.  

(7) Peňažné prostriedky s variabilným symbolom nezhodujúcim sa so žiadnym 
identifikátorom platby (v zmysle ods. 2 tohto článku) ponuky na prevzatie, ktorá je 
pripravená na zúčtovanie budú vrátené.  

(8) Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania na strane predajcu najneskôr v deň 
zúčtovania SD-1 do 17:00 hod. potvrdia pripravenosť k vyrovnaniu pre polpríkazy na 
prevod pre ponuku na prevzatie. Tých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, 
ktorí nepotvrdili pripravenosť na vyrovnanie do 15:00 SD-1, vyzve centrálny depozitár 
e-mailom do 15:30 aby tak urobili najneskôr do 17:00 SD-1. 

(9) Ak účastník zúčtovania a vyrovnania na strane nadobúdateľa nepotvrdil pripravenosť na 
vyrovnanie príslušnou službou systému zúčtovania a vyrovnania, je potvrdenie 
pripravenosti na vyrovnanie realizované automaticky v deň SD-1 po úplnom krytí 
záväzku pre ponuku na prevzatie.: 

(10) Transakcie bez potvrdenia pripravenosti do 17:00 hod. SD-1 sa vyradia z ďalšieho 
spracovania. 

(11) Príznaky vyhradenosti cenných papierov sa pre príkazy na prevod cenných papierov 
danej ponuky na prevzatie začnú zriaďovať v deň SD-1, po plnom krytí záväzku 
účastníkom zúčtovania a vyrovnania na strane nadobúdateľa a po potvrdení 
pripravenosti na vyrovnanie účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania na strane 
prevodcu a nadobúdateľa. V prípade, že sa nepodarí zriadiť príznak vyhradenosti 
cenných papierov z dôvodu na strane prevodcu (nedostatok cenných papierov, PPN 
alebo iné dôvody), centrálny depozitár vyzve bezodkladne po zistení danej chyby e-
mailom dotknutých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu, 
aby chybu odstránili a opakovane potvrdili pripravenosť na vyrovnanie. Títo účastníci 
systému zúčtovania a vyrovnania sú povinní vynaložiť všetko úsilie na odstránenie 
nedostatkov uvedených v tomto odseku.Po odstránení chyby a opakovanom potvrdení 
pripravenosti najneskôr do 17:00 SD-1, centrálny depozitár zriadi príznak vyhradenosti 
cenných papierov pre takéto príkazy na prevod. 

(12)  V deň SD systém zúčtovania a vyrovnania postúpi do APV centrálneho depozitára 
podľa čl.. 2 ods. 1 písm. g) príkazy na registráciu prevodu cenných papierov tých 
účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcov, ktorí si splnili vyššie 
uvedené záväzky a povinnosti.   
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(13) Pre ponuku na prevzatie podľa Čl. 89 ods. 1 písm. c)  systém zúčtovania a vyrovnania 
po 8:00 hod. v SD, ale najneskôr do 13:00 hod.  v SD postúpi do NBS príkaz na debet 
finančného účtu centrálneho depozitára a príkaz na kredit finančného účtu účastníka 
systému zúčtovania a vyrovnania s finančnou pohľadávkou zo zúčtovania pre danú 
ponuku na prevzatie. 

(14) Následne centrálny depozitár sprístupní informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodov 
a konečnom stave predmetnej ponuky na prevzatie účastníkom systému zúčtovania a 
vyrovnania a BCP. 

(15) Obchody ponuky na prevzatie nie je možné vyrovnať v iný deň ako v SD. 

(16) Nevyrovnané obchody ostávajú v súlade so zákonom v systéme zúčtovania a vyrovnania 
a nie je možné ich vyrovnanie v iný obchodný deň. 

(17) Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že obchody v rámci PnP neboli 
vyrovnané: 

a) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nesie vyhlasovateľ ponuky na 
prevzatie 

b) z dôvodu nedostatku cenných papierov, registrácie PPN na cenné papiere alebo z 
iných dôvodov nesie osoba, ktorá je zanevyrovnanie PnP z tohto dôvodu 
zodpovedná.“ 

 

 

Zmena č. 35 
V Čl. 97 ods. (1) písm. b) sa za slovo identifikátor vkladá slovo „platby“ 

 

Zmena č. 36 
V Čl. 97 sa dopĺňajú v ods. (1) nové písmeno c)  s nasledujúcim textom : 

„c) pri type zúčtovania PnP sa príkaz na registráciu prevodu stáva neodvolateľným po 
splnení nasledovných dvoch podmienok, a to:  

a. pripísaním platby účastníka zúčtovania so správnym indentifikátorom platby, 
vyplývajúcej zo záväzku zo zúčtovania všetkých platne prijatých príkazov na 
prevod pre ponuku na prevzatie, na klíringový účet centrálneho depozitára 
v NBS, 

b. priradením príznaku vyhradenosti cenných papierov,“ 

 

Zmena č. 36a 
V nadpise Čl. 98 sa na koniec textu dopĺňajú slová  „a pozastavenia zúčtovania a vyrovnania 
burzového obchodu“ 

 

Zmena č. 37 
V Čl. 98 v ods. (3) sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „2“ 
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Zmena č. 38 
V Čl. 98 sa dopĺňajú nové odseky (4), (5) a (6) s nasledujúcim textom: 

„(4) Na základe písomnej žiadosti BCP alebo člena/nov zabezpečujúceho/zabezpečujúcich 
zúčtovanie a vyrovnanie obchodu za prevodcu a nadobúdateľa je možné pozastaviť 
zúčtovanie a vyrovnanie burzového obchodu. Za BCP alebo člena/nov je oprávnený podať 
žiadosť zamestnanec, ktorý absolvoval školenie zúčtovania a vyrovnania a má platne 
zaregistrovaný certifikát  v systéme zúčtovania a vyrovnania alebo osoby písomne 
splnomocnené príslušným členom alebo BCP. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej 
stránke centrálneho depozitára. 

(5) Pozastaviť zúčtovanie a vyrovnanie je možné len pre burzový obchod, ktorý má typ 
zúčtovania gross a nemá potvrdenú pripravenosť členmi/nom 
zabezpečujúcimi/zabezpečujúcim zúčtovanie a vyrovnanie obchodu za prevodcu a 
nadobúdateľa.  Po platnom zaregistrovaní pozastavenia zúčtovania a vyrovnania nebude 
možné v systéme zúčtovania a vyrovnania pracovať s príkazom/polpríkazmi pre daný burzový 
obchod.  

(6) Uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu bude 
realizované na základe písomnej žiadosti BCP alebo člena/nov zabezpečujúcich zúčtovanie 
a vyrovnanie obchodu. Dátum vyrovnania predmetného burzového obchodu musí byť 
stanovený tak, aby po uvoľnení mohol byť príkaz riadne spracovaný v zmysle platného 
harmonogramu pre typ zúčtovania gross. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke 
centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 38a 
V Čl. 112 sa dopĺňa nový odsek (3) s nasledujúcim textom: 

„(3) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 24.6.2005 nadobúda účinnosť dňom 
právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.“ 

 

Zmena č. 39 
V Prílohe č. 1, Čl. 2 odsek 4.2.1. bod 1. sa nahrádza text: „...aplikačné dáta, inicializačné dáta  
pre klientskú aplikáciu – veľký klient, v takej podobe, ako je bežne používaná“ nasledujúcim 
textom: 

„...vstupné vety služieb, inicializačné dáta  pre klientskú aplikáciu a certifikát v príslušnom 
tvare.“ 

 

Zmena č. 40 

V Prílohe č. 1, Čl. 2 odsek 4.2.2. sa upresňuje a rozširuje text: 

„...vo formáte ktorý umožní pracovníkovi CD sprostredkovať ich spracovanie systémom CD, 
čo znamená formát vyplnenia hlavičky je taký, že žiadajúcim subjektom je CD a identifikácia 
člena je uvedená v poliach subjektu.  Po spracovaní sú výsledky odovzdané  v otvorenej 
podobe oprávnenej osobe.“ 

 

Zmena č. 41 
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V Prílohe č. 1, Čl. 2 odsek 4.2.3. sa vynecháva text „...ako aj výstupné údaje..“ a doplnený 
„realizovaný“. Ďalej sa v texte odseku nahrádza „(CD“ textom  „(compact disc“  a text 
odseku sa rozšíruje o nasledujúci text „...oprávnenej osobe..“ a z textu odseku sa vypúšťa text 
„a následne v otvorenej podobe odovzdané klientovi. Odsek sa rozšíruje o nový text „Pre 
preberaný/odovzdávaný súbor je pracovníkom CD spracovaný protokol.“ 

  

Zmena č. 42 
V Prílohe č. 1, Čl. 2 sa doplňa nový odsek 4.2.6 
 
„4.2.6. Vstupné vety služieb musia byť v XML formáte so štruktúrou, ktorá zodpovedá 
aktuálnej XSD schéme.“ 

 

Zmena č. 43 
V Prílohe č. 1, Čl. 4 odsek 2 písm. b sa nahrádza text „sériový port“ textom: 

„sieťová karta“ 

 

Zmena č. 44 
V Prílohe č. 1, Čl. 4 odsek 5 sa nahrádza text „príkazov“ textom: 

„vstupno/výstupných viet služieb CD, na ktoré má užívateľ právo podľa zmluvy s členom.“ 

 

Zmena č. 45 
V Prílohe č. 1, Čl. 4 odsek 7 sa za slovo „....dokumentácia“ dopĺňa text: 

„(v prípade API aj programová dokumentácia)“ 

 

Zmena č. 46 
V Prílohe č. 1, Čl. 6 odsek 1 sa za slová „....prostredie na“ dopĺňa text: 

„...pripojenie k...“ 

 

Zmena č. 47 
V Prílohe č. 1, Čl. 6 odsek 2 sa za slovo „....používanie“ dopĺňa text: 

„...služieb...“ 

 

Zmena č. 48 
V Prílohe č. 1, Čl. 6 sa dopĺňa nový odsek 13 s textom: 
„Zistené technické problémy sieťového spojenia nahlasujú oprávnené osoby prostredníctvom 
nepretržitej služby hotline.“ 

 

Zmena č. 49 
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V Prílohe č. 1, Čl. 7 odsek 10 sa pôvodný text: 

„V prípade, že užívateľ bude používať klientskú aplikáciu, budú certifikáty (a kľúče), 
potrebné k jej prevádzke, uchovávané a prístupné v rámci súborového systému klientského 
počítača. Pre uchovanie certifikátov sa nebudú využívať špeciálne nosiče a zariadenia pre 
uchovávanie certifikátov. Prístup k certifikátu je chránený a zabezpečený systémovými 
prostriedkami klientského systému.“ nahrádza novým textom: 

„Certifikáty potrebné k prevádzke klientskej aplikácie sú uchovávané a prístupné v rámci 
súborového systému počítača, na ktorom je umiestnená klientska aplikácia, v tomto prípade je 
prístup k certifikátu chránený a zabezpečený systémovými prostriedkami klientského 
systému. Pre uchovanie certifikátov sa možu využívať aj špeciálne nosiče a zariadenia pre 
uchovávanie certifikátov(napr. čipové karty).“ 

 

Zmena č. 50 
V Prílohe č. 1, Čl. 11 odsek 5 sa v prvej vete za slovo „...použiť“ dopĺňa text: 

„...aktuálne platné...“ 
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