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Zmena č. a1 
 
V Čl. 2 ods. (4) písm. d) sa slová „bankového dohľadu alebo devízovej kontroly“ nahrádzajú 
slovami „ňou vykonávaného dohľadu“ 
 

Zmena č.1 
V Čl. 2 ods. (4) sa dopĺňajú nové písm. j) a k) s nasledujúcim textom: 

j) Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok 
podľa osobitného predpisu10a, 

k) Vojenskému spravodajstvu pri výkone jeho pôsobnosti podľa osobitného zákona 10b. 

 
Zmena č. 1a 
 
Vypúšťa sa odkaz pod čiarou č. 3  
3 - Zákon č. 96/2002 Z. z. o Dohľade  nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
Zmena č. 1b 
 
Odkazy pod čiarou č. 4 až 40 sa prečíslovávajú na 3 až 39. 

 

Zmena č. 2 
V prevádzkovom poriadku sa dopĺňajú odkazy 10a a 10b s nasledujúcim textom: 

10a - § 17  písm. b), § 18 a 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
10b - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve 
v znení neskorších predpisov 

 

Zmena č. 3 
V Čl. 3  ods. (3) sa slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú slovom 
„NBS“. 

 

Zmena č. 4 
V Čl. 4 sa v ods. (35)  sa slová  „metode zúčtovania“  nahrádzajú slovami „spôsobe 
zúčtovania metódou“. 

 

Zmena  č. 5 
V Čl. 4 sa v ods. (35) slovo „medzibanového“ nahrádza slovom „medzibankového“. 

 

Zmena č. 6 

V Čl. 4 sa dopĺňa nový odsek (39) s nasledujúcim textom: 
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(39) Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera – doklad podľa § 
53a ods. 3 zákona, ktorý nahrádza zmluvu o založení cenných papierov. Písomné potvrdenie 
o obsahu zmluvy o založení cenného papiera musí obsahovať: 

a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno 
a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou, 

b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu, 

c) označenie založeného cenného papiera, obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, 
obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno 
a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou, 

d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou 
alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou, 

e) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené 

f) počet cenných papierov, menovitá hodnota cenného papiera 

g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššia 
hodnota istiny, do ktorej je sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti a menu, 
v ktorej je pohľadávka vyjadrená, 

h) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení cenných papierov, 
ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania príkazu na 
registráciu vzniku záložného práva platná a účinná 

 

Zmena č. 7 
V Čl. 4 sa dopĺňa nový ods. (40) s nasledujúcim textom: 

(40) Číslo záložnej zmluvy – predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného 
práva v rámci evidencie cenných papierov. Ak záložná zmluva má v písomnom vyhotovení 
vlastné číselné označenie, toto číselné označenie nie je totožné s číslom záložnej zmluvy 
definovanom v tomto odseku. Číslo záložnej zmluvy prideľuje centrálny depozitár. 

 

Zmena č. 8 
V Čl. 4 sa dopĺňajú nové odseky (41) a (42) s nasledujúcim textom: 

 (41) Prevádzkový deň – je pracovný a zároveň účtovný deň v medzibankovom platobnom 
systéme SIPS v rámci NBS, v ktorom dochádza v systéme zúčtovania a vyrovnania 
k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi; týmto nie je dotknuté ustanovenie 
Prílohy č. 1 Čl. 2a. Prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava 
otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa.  

(42) Harmonogram prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania (ďalej len 
„harmonogram zúčtovania a vyrovnania“) – určuje časy a konečné časy pre jednotlivé 
činnosti, potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi 
v závislosti na zvolenom spôsobe zúčtovania, ktoré sú realizované účastníkom systému 
zúčtovania a vyrovnania v priebehu prevádzkového dňa. Konečné časy jednotlivých činností 
sú určené prevádzkovým poriadkom. Harmonogram zúčtovania a vyrovnania je zverejnený na 
webovej stránke centrálneho depozitára. 
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Zmena č. 9 
V Čl. 4 sa dopĺňa novy odsek (43) s nasledujúcim textom: 

(43) Technologická odstávka - technologickou odstávkou sa rozumie časové obdobie 
nevyhnutné na vykonanie servisných činností a údržby systému pre technické spracovanie 
údajov centrálneho depozitára, pri ktorom neposkytuje centrálny depozitár svoje služby. 

 

Zmena č. 10 
V Čl. 4 sa dopĺňa novy odsek (44) s nasledujúcim textom 

(44) Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných 
papierov – doklad podľa § 53c zákona v spojení s § 53a ods. 3 zákona, ktorý nahrádza 
zmluvu o zabezpečovacom prevode cenných papierov. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy 
o zabezpečovacom prevode cenného papiera musí obsahovať: 

a. obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo 
meno , priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou, 

b. identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka 

c. označenie cenného papiera, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu 
obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo 
emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno,  priezvisko a trvalý pobyt 
emitenta, ak je fyzickou osobou, 

d. obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou alebo 
meno, priezvisko a trvalý pobyt  veriteľa, ak je fyzickou osobou, 

e. identifikačné číslo alebo rodné číslo veriteľa, ak ho má pridelené, 

f. počet cenných papierov, menovitá hodnota cenného papiera, 

g. výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil alebo najvyššia 
hodnota istiny, do ktorej  sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti a menu, 
v ktorej je pohľadávka vyjadrená, 

h. vyhlásenie dlžníka a veriteľa, že zmluva o zabezpečovacom prevode cenných 
papierov, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania 
príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu platná a účinná. 

 

Zmena č. 11 

V Čl. 5 sa dopĺňa nový ods. (6) s nasledujúcim textom: 

(6) Centrálny depozitár je oprávnený v závislosti na množstve dokladov predkladaných 
k požiadavke na služby a na zložitosti ich obsahu posunúť vykonanie prípadne oznámenie 
o nevykonaní až do doby nevyhnutnej na riadne posúdenie dokladov maximálne na dobu 15 
pracovných dní. 

 

Zmena č. 12 
V Čl. 5 sa dopĺňa nový ods. (7) s nasledujúcim textom: 
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(7) Počas technologickej odstávky centrálny depozitár neprijíma požiadavky na služby 
podávané osobne v písomnej forme alebo v elektronickej podobe. Požiadavky doručené 
poštou budú vybavené až po ukončení technologickej odstávky. 

 

Zmena č. 12a 
V Čl. 6 ods. (1) sa v písmene c)  vypúšťajú slová „zaknihovaných cenných papierov“. 

 

Zmena č. 13 
V Čl. 6 ods. (1) sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i) s nasledujúcim textom: 

h) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi  
v zmysle  § 53a ods. 3 zákona, 

i) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi  
v zmysle  § 53c zákona, 

 

Zmena č. 14 
V Čl. 6 ods. (1) sa pôvodné písmená h) až j) premenujú na j) až k). 

 

Zmena č. 15 
V Čl. 7 ods. (1) sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f) s nasledujúcim textom: 

e) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi  
v zmysle  § 53a ods. 3 zákona, 

f) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi  
v zmysle  § 53c zákona, 

 

Zmena č. 16 

V Čl. 7 ods. (1) sa pôvodné písmená e) a f) premenujú na g) a h). 

 

Zmena č. 17 
V Čl. 8 ods. (2) sa dopĺňa nové písmeno e) s nasledujúcim textom: 

e) náhradné identifikačné číslo pre fyzickú osobu – exekútora alebo správcu konkurznej 
podstaty v prípade, že žiada o služby centrálneho depozitára.. 

 

Zmena č.18 
V Čl. 9 ods. (5) sa slová „musí byť“ nahrádzajú slovami „môže byť maximálne“ 

 

Zmena č. 19 
V Čl. 9 ods. (6) sa na koniec textu odseku dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 
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„V prípade služieb podľa § 108 postačuje na identifikáciu oprávnenej osoby číselné označenie 
účtu majiteľa“. 

 
Zmena č. 19a 
 
V Čl. 10 ods. (1) sa pôvodné písm. „j)“ nahrádza písm. „l)“. 
 
Zmena č. 19b 
 
V Čl. 10 ods. (2) sa pôvodné písm. „h)“ nahrádza písm. „j)“. 
 
Zmena č.19c 
 
V Čl. 10 ods. (3) sa pôvodné písm. „i)“ nahrádza písm. „k)“. 

 

Zmena č. 20 
V Čl. 10 ods. (5) sa dopĺňa nové písmeno d) s nasledujúcim textom: 

d) faxom. V takomto prípade je člen povinný zaslať do troch pracovných dní žiadosť 
o pridelenie ZIČ aj poštou. 

 

Zmena č. 21 
V Čl. 10 sa dopĺňa nový odsek (6) s nasledujúcim textom: 

(6) Centrálny depozitár si vyhradzuje právo poskytovať služby opráveným osobám, 
uzatvárať zmluvy a dodatky k nim s oprávnenými osobami podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) 
na pracovisku určenom centrálnym depozitárom. 

 

Zmena č. 22 
V Čl. 11 ods. (2) písmeno a) sa za slová „plnou mocou“ vkladajú slová „alebo poverením“, 
súčasne sa na konci vety dopĺňajú slová „alebo osoby, ktorá vystavila poverenie“. Ďalej sa na 
konci textu písmena a) dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

Za preukaz totožnosti sa nepovažuje napr. vodičský preukaz alebo advokátsky preukaz. 

 

Zmena č. 23 
V Čl. 11 sa dopĺňa nový ods. (3) s nasledujúcim textom: 

(3) V prípade, že podpis oprávnenej osoby na predkladaných dokladoch je starší ako 
doklad preukazujúci oprávnenosť osoby doklad podpísať, je podávateľ požiadavky na službu 
povinný zabezpečiť doklady, ktoré preukážu oprávnenosť podpisu oprávnenej osoby na 
predkladanom doklade (napr. podpis na záložnej zmluve). Uvedené sa nevzťahuje na 
zahraničné právnické osoby. 

 

Zmena č. 24 
V odkaze pod čiarou č. 19 sa na začiatok textu slovo „napr.“ 
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Zmena č. 25 
V Čl. 12 ods. (1) písmeno c) sa na koniec textu pripíjajú slová „alebo osobne do podateľne 
centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 26 
V Čl. 12 ods. (5) sa v poslednej vete písmeno „h)“ mení za písmeno „k)“ 

 

Zmena č. 27 
V Čl. 13 ods. (4) sa v poslednej vete písmeno „h)“ mení za písmeno „k)“ 

 

Zmena č. 28 
V Čl. 13 ods. (6) sa na koniec textu pripája nová veta s nasledujúcim textom: „Uvedené sa 
nevzťahuje na uznesenia súdov v prípade správcov konkurznej podstaty.“ 

 

Zmena č. 29 
V Čl. 13 ods. (11) sa slová „rodné číslo“ vkladajú slová „alebo dátum narodenia“. 

 

Zmena č. 30 
V Čl. 13 ods. (11) sa na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

Úradné overenie podpisov uvedené v tomto odseku sa nezťahuje na plné moci predkladané 
osobami uvedenými v § 110 zákona ods. (1) písm. a), c), d), e), j) a k).. 

 

Zmena č. 31 
V Čl. 13 ods. (12) sa druhá veta nahrádza novým znením: 

„Súčasne musí predložiť doklady s údajom o obchodnom mene a sídle spoločnosti ako aj 
doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenie (jeho rozsah) osôb konajúcich za právnickú 
osobu“ 

 

Zmena č. 32 

V Čl. 13 sa dopĺňa nový ods. (15) s nasledujúcim textom: 

(15) V prípade požiadavky na informačné služby typu výpis z účtu majiteľa alebo 
informačné služby vyplývajúce z § 107 zákona postačuje žiadateľovi o službu v prípade 
právnickej osoby tuzemec predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 1 rok 
a právnickej osoby cudzincovi doklady nie staršie ako 2 roky. 

 

Zmena č. 32a 
V Čl. 13 sa dopĺňa nový ods. (16) s nasledujúcim textom: 
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„(16) Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených 
k požiadavke na službu má centrálny depozitár alebo člen podľa toho, kde sú doklady 
uložené.“ 

 

Zmena č. 32b 
V Čl. 20 ods. (1) sa slovné spojenie „§ 107 ods. 5 zákona s údajmi podľa § 107 ods. 6 a ods. 7 
zákona.“ nahrádza slovným spojením „§ 107 zákona“ 

 

Zmena č. 33 
V Čl. 20 ods. (4)  sa písmeno „h)“ mení za písmeno „k)“ 

 

Zmena č. 34 
V Čl. 20 sa pôvodný text ods. (7) nahrádza nsledujúcim textom: 

(7) Oprávneným osobám uvedeným v § 110 ods. (1) písm. a) až k) zákona odovzdáva 
centrálny depozitár informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta podľa § 107 zákona 
( zoznamy majiteľov zaknihovaných cenných papierov) v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare 
osobne, pričom oprávnená osoba uvedená v žiadosti je povinná prebrať tieto informácie 
osobne na pracovisku poskytujúcom tieto informácie. 

 

Zmena č. 35 
V Čl. 22 ods. (1) sa v písmene g) za slovo „IČO“ dopĺňajú nasledujúce slová „/náhradné 
identifikačné číslo“ 

 

Zmena č. 36 
V Čl. 23. ods. (3) sa na koniec textu vkladá nová veta s nasledujúcim textom: 

„Emitent je povinný pred podpísaním dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných 
cenných papierov alebo zmluvy s emitentom o registrácii zmeny emisie zaknihovaných 
cenných papierov požiadať o zmenu identifikačných údajov ISIN podľa Čl. 82 
prevádzkového poriadku.“ 

 

Zmena č. 37 

V Čl. 24 ods. (2) sa v tretej vete pred posledné slovo „papierov“ vkladá slovo „cenných“. 

 

Zmena č. 38 
V Čl. 24 ods. (2) sa na koniec textu vkladá nová veta s nasledujúcim textom: 

„Emitent je povinný pred podpísaním zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných 
cenných papierov požiadať o zrušenie kódu ISIN podľa Čl. 83 prevádzkového poriadku.“ 

 

Zmena č. 39 
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V Čl. 24 sa dopĺňa nový ods. (9) s nasledujúcim textom: 

 (9) Ak emitent nadobudne všetky cenné papiere emisie: 

a) dlhopisov, ktoré nadobudol pred lehotou splatnosti a o ktorých rozhodol, že 
nadobudnutím na účet majiteľa – emitenta zanikajú je povinný bez zbytočného 
odkladu uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o zrušení registrácie emisie, 
ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta 

b) dlhopisov, ktoré sú v majetku emitenta a ktorých práva a záväzky spojené 
s dlhopismi, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, je povinný do 5 pracovných dní po 
dni splatnosti dlhopisov uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o zrušení 
registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri 
emitenta 

c)  družstevných podielnických listov je emitent povinný bez zbytočného odkladu       
uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej 
následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta. 

 

Zmena č. 40 
V Čl. 24 sa pôvodné ods. (9) až (13) prečíslujú na (10) až (14) 

 

Zmena č. 41 
V Čl. 25 ods. (6) sa na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

Centrálny depozitár oznámi členovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú 
v zmluve uzatvorenej medzi členom a centrálnym depozitárom identifikáciu emise 
zaknihovaných cenných papierov, ktoré sú predmetom zmeny podoby. 

 

Zmena č. 42 
V Čl. 25 ods. (7) sa na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

V prípade, že člen nepošle písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 10 dní od 
oznámenia uvedeného v ods. (6) tohto článku, má centrálny depozitár za to, že člen si splnil 
svoju informačnú povinnosť. 

 

Zmena č. 43 

V Čl. 34 sa dopĺňa nový odsek (4) s nasledujúcim textom: 

(4) Centrálny depozitár a člen sú povinní po obdržaní príkazu na registráciu vzniku 
záložného práva posúdiť predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia potom postupovať 
podľa § 45 a nasl. zákona alebo podľa § 53a  a nasl. zákona. 
 

Zmena č. 44 
Na koniec nadpisu v Čl. 35 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 45 a nasl. zákona“ 

 

Zmena č.  45 
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V Čl. 35 ods. (3) sa text písm. b) nahrádza novým znením: 

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob 
konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, 
osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu. 

 

Zmena č. 46 
V Čl. 35 ods. (5) sa text písm. i) nahrádza novým znením: 

i) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke 
centrálneho depozitára, 

 

Zmena č. 47 
V Čl. 35 sa vypúšťa ods. (6) 

 

Zmena č. 48 
V Čl. 35 sa pôvodné ods. (7) až (14) prečíslujú na ods. (6) až (13) 

 

Zmena č.49 
V Čl. 35 ods. (6) sa na konci textu vypúšťajú slová „s presnou špecifikáciou uvedenou v ods. 
(5) tohto článku“ 

 

Zmena č. 50 
V Čl. 35 sa v ods. (7) na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

„V prípade, že má listinný cenný papier prívesok, tento musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
listinného cenného papiera.. Centrálny depozitár vyznačí záložné právo na tento prívesok 
pripojený k listinnému cennému papieru, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatočne 
pevné pripojenie prívesku s listinným cenným papierom nesie záložca, t.j. nesie 
zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného 
cenného papiera“ 

 

Zmena č. 51 
Z Čl. 35 sa vypúšťa ods. (10) 

 

Zmena č. 52 

V Čl. 35 ods. (8) sa mení číslovka odkazujúca na odsek 8 na číslovku odkazujúcu na odsek 7. 

 

Zmena č. 53 
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V Čl. 35 sa pôvodné ods. (11) až (13) prečíslujú na (10) až (12) 

 

Zmena č. 54 
V Čl. 35  sa dopĺňa nový ods. (13) s nasledujúcim textom: 

„Ustanovenia Čl. 35 sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa §§ 53a, 53b, 
53d a 53e zákona“ 

 

Zmena č. 55 
Za Čl. 35 sa vkladá nový Čl. 35a s nasledujúcim textom: 

 
„Čl. 35a 

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru 
podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona 

 

(1) Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k cennému 
papieru na základe príkazu oprávnenej osoby s náležitosťami, uvedenými v ods. 5 tohto 
článku. Ustanovenia Čl. 35a sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa 
Čl. 35. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva môže dať centrálnemu 
depozitárovi alebo členovi: 

a) záložný veriteľ, 

b) záložca, 

(2) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému 
papieru podá oprávnená osoba podľa ods. 1 tohto článku osobne: 

a) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 
105 zákona zriadenom centrálnym depozitárom alebo ak sú údaje o majiteľovi 
evidované na účte majiteľa zriadenom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných 
papieroch v znení neskorších predpisov.  

b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 zákona 
zriadenom  členom. 

(3) Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva        
k zaknihovanému cennému papieru zaregistrovať zmluvné záložné právo na účte majiteľa 
vo svojej evidencii. K príkazu na registráciu podľa tohto odseku musia byť priložené: 

a) originál alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy s úradne overeným podpisom 
záložcu, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera 
s úradne overenými podpismi záložného veriteľa a záložcu. V prípade, že je veriteľ 
alebo záložca osobou uvedenou v § 53a ods. (1) zákona, nemusí mať pod uvedenými 
dokladmi úradne overený podpis. 

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob 
konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako 
aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu. 

(4) Centrálny depozitár je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného 
záložného práva k zaknihovanému cennému papieru zaregistrovať zmluvné záložné právo 
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na účte majiteľa vo svojej evidencii. K príkazu na registráciu podľa tohto odseku musia 
byť priložené: 

a) originál alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy s úradne overeným podpisom 
záložcu, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera 
s úradne overenými podpismi záložného veriteľa a záložcu. V prípade, že je veriteľ 
alebo záložca osobou uvedenou v § 53a ods. (1) zákona, nemusí mať pod uvedenými 
dokladmi úradne overený podpis. 

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob 
konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov, ako 
aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu. 

(5) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva obsahuje: 

a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno, 
 priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou, 

b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu, 

c) označenie založeného cenného papiera, obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, 
obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno, 
 priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou, 

d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo 
meno , priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou, 

e) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, 

f) počet cenných papierov, 

g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti 
a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená, 

h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web 
stránke centrálneho depozitára,  

(6) Ak je záložcom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu vzniku zmluvného 
záložného práva podáva depozitár tejto správcovskej spoločnosti alebo správcovská 
spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej 
spoločnosti.25 

(7) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, sú 
uložené v centrálnom depozitári alebo u člena, podľa toho, kde má záložca zriadený účet 
majiteľa.“ 

 

Zmena č. 56 
Za Čl. 35a sa vkladá nový Čl. 35b s nasledujúcim textom: 

 
„Čl. 35b 

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru podľa §§ 
53a, 53b, 53d a 53e zákona 

                                                 
25 § 84 ods. 6 zákona č. 594/2003  o Kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niekt.zákonov 
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Zmluvné záložné právo podľa § 53a ods. 2 zákona k listinnému cennému papieru 
vzniká jeho odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do 
úschovy a správy, ak sa na tom záložca a záložný veriteľ dohodli. Na vznik  zmluvného  
záložného práva k listinnému cennému papieru, ktorý  je  prevoditeľný  rubopisom,  vyžaduje  
sa  aj záložný rubopis.“ 
 

Zmena č. 57 
Na koniec nadpisu v Čl. 36 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 45 a nasl. zákona“ 

 

Zmena č. 58 
V Čl. 36 sa pôvodné znenie ods. (7) nahrádza nasledujúcim znením: 

V prípade, ak príkaz na regístráciu zániku zmluvného záložného práva podáva záložca, musí 
byť k príkazu priložený prvopis alebo úradne overená kópia dokladu, preukazujúceho  zánik 
zmluvného záložného práva.  

 

Zmena č. 58a 
V Čl. 36 ods. (13) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: 

„V prípade, ak záložný veriteľ vystavil záložcovi potvrdenie o splnení záväzku zo strany 
záložného dĺžnika, záložca je oprávnený podať príkaz na zánik PPN, ktoré bolo 
zaregistrované podľa § 28, ods. (3) písm. d) zákona.“ 

 

Zmena č. 59 
V Čl. 36 sa dopĺňa nový  ods. (14): 

„Ustanovenia Čl. 36 sa nevzťahujú na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva podľa 
§§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona“   

 

Zmena č. 60 
Za Čl. 36 sa vkladá nový Čl. 36a s nasledujúcim textom: 

 
„Čl. 36a 

Zmena a zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným papierom 
podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona 

 

(1) Zmluvné záložné právo k zaknihovaným cenným papierom sa mení alebo zaniká 
registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným 
papierom na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára alebo člena. Ustanovenia Čl. 
36a sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa Čl. 36. 

(2) Predpokladom registrácie v zmysle ods. 1 tohto článku je najmä: 

a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením), 
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b) zánik cenných papierov, ku ktorým bolo záložné právo zriadené, 

c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom26, 

d) uplatnenie záložného práva predajom založených cenných papierov záložným 
veriteľom. 

(3) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru 
môžu centrálnemu depozitárovi alebo členovi  podať záložný veriteľ alebo záložca alebo 
NBS. 

(4) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru 
musí obsahovať primerane údaje uvedené v Čl. 35a ods. 5 tohto prevádzkového poriadku. 
K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené originál alebo úradne overená kópia 
dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle 
platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť 
podávateľa požiadavky na službu 

(5) K príkazu na registráciu zmeny  zmluvného záložného práva musí byť priložený prvopis 
alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu zmluvného záložného práva 
(napr. dodatok k zmluve o záložnom práve). 

(6) Zmena registrácie záložného práva sa môže týkať najmä údajov o: 

a) záložnom veriteľovi, 

b) záložcovi, 

c) výške pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená, 

d) dobe splatnosti pohľadávky,  

e) o počte založených cenných papierov. 

(7) K príkazu na registráciu zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným 
papierom musí byť priložený prvopis alebo úradne overená kópia dokladu, 
preukazujúceho  zánik zmluvného záložného práva (napr. vzdanie sa záložného práva zo 
strany záložného veriteľa, alebo potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku zo 
strany záložného dlžníka).  

(8) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu zmeny alebo zániku 
záložného práva sú uložené v centrálnom depozitári alebo u člena, podľa toho, kde má 
záložca zriadený účet majiteľa. 

(9) V prípade, že je na založených cenných papieroch zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 
písm. d) zákona je záložný veriteľ povinný pri podaní príkazu na zánik záložného práva 
dať príkaz na zrušenie tohto PPN. V prípade, ak príkaz na zánik záložného práva dáva 
záložca, je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu na podanie príkazu na zrušenie 
PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona. V prípade, že záložný veriteľ 
nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona 
zodpovedá za vzniknutú škodu.“ 

 

Zmena č. 61 

                                                 
26 § 151 md, ods. 1, písm. c) Občianskeho zákonníka v platnom znení, 
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Na koniec nadpisu v Čl. 37 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 45 a nasl. zákona“ 

 

 

Zmena č. 62 
V Čl. 37 sa na koniec vkladá nový ods. (10) s nasledujúcim textom: 

(10) Ustanovenia Čl. 37 sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa §§ 53a, 
53b, 53d a 53e zákona.  

 

Zmena č. 63 
V Čl. 38 sa vypúšťajú ods. (4) a (5) 

 

Zmena č. 64 
V Čl. 38 sa prečíslujú pôvodné ods. (6) až (14) na (4) až (12) 

 

Zmena č. 65 
V Čl. 38 sa pôvodný text ods. (4) nahrádza nasledujúcim znením: 

(4) Na registráciu zákonného záložného práva k cennému papieru sa primerane vzťahuje 
Čl. 35 ods. 2 až ods. 5 tohto prevádzkového poriadku.  

 

Zmena č. 66 
V Čl. 38 ods. (7) sa pôvodný odkaz na odsek (8) nahrádza odkazom na odsek (6) 

 

Zmena č. 67 

V Čl. 38 ods. (10) sa pôvodný odkaz na odsek (11) nahrádza odkazom na odsek (9) 

 

Zmena č. 68 
V Čl. 39 ods. (2) sa na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim znením: 

„Súčasne musí príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva 
obsahovať aj číslo záložnej zmluvy.“  

 

Zmena č.69 
V Čl. 40. sa text ods. (3) nahrádza novým znením: 

(3) Centrálny depozitár sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej web stránke. 
Údaje uverejnené na web stránke majú výlučne informativný charakter a nie je možné tieto 
údaje použiť na právne účely. Aktualizácia údajov z registra záložných práv na web stránke sa 
vykonáva raz za týždeň. Prístup k týmto údajom je voľný pre ľubovoľnú osobu. 
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Zmena č. 70 
V Čl. 40. ods. (4) sa prvá veta nahrádza novým znením: 

(4) Oprávnené osoby môžu žiadosť o výpis z osobitnej evidencie podať centrálnemu 
depozitárovi na základe písomnej žiadosti:   

 

Zmena č. 71 
V Čl. 44 ods. (3) sa prvá veta nahrádza novým znením: 

„(3) Žiadosť o službu podľa ods. (1) písm. b) a ods. (2) tohto článku musí obsahovať tieto 
náležitosti:“ 

 

Zmena č. 72 
V Čl. 44 sa dopĺňa nový ods. (5) s nasledujúcim textom: 

„(5) Žiadosť o službu podľa ods. (1) písm. a) musí primerane obsahovať údaje podľa ods. 
(3) tohto článku.“ 

 

Zmena č. 73 
V Čl. 46 ods. (5) sa nahrádza pôvodný text písmena e) nasledujúcim textom: 

„e) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke 
centrálneho depozitára,“ 

 

Zmena č. 74 
V Čl. 46 ods. (7) sa nahrádza pôvodný text písmena e) nasledujúcim textom: 

„e) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke 
centrálneho depozitára,“ 

 

Zmena č. 75 

V Čl. 51 ods. (7) sa nahrádza pôvodný text písmena h) nasledujúcim textom: 

„h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke 
centrálneho depozitára,“ 

 

Zmena č. 76 
V Čl. 53 ods. (4) sa nahrádza pôvodný text písmena e) nasledujúcim textom: 
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„e) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke 
centrálneho depozitára,“ 

 

Zmena č. 77 
V Čl. 53 ods. (5) sa na koniec odseku dopĺňa nasledujúci text: 

„Príkaz na registráciu prechodu cenných papierov podáva oprávnená osoba centrálnemu 
depozitárovi alebo členovi, v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa zaknihovaného 
cenného papiera - nadobúdateľa a centrálnemu depozitárovi alebo členovi, v evidencii ktorého 
je vedený účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ktoré majú byť predmetom 
prechodu. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je účet majiteľa zaknihovaného 
cenného papiera, ktorý má byť predmetom prechodu zriadený podľa zákona č. 600/1992 Zb. 
o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“ 

 

Zmena č. 78 
Ruší sa text Čl. 55 a 56 a nahrádza sa novým znením 

Čl. 55 
 Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu PPN s cenným papierom alebo príkaz 

na registráciu zrušenia PPN 
 

(1) Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje PPN na základe príkazu oprávnených osôb na 
registráciu PPN. 

(2) Príkaz na registráciu PPN v evidencii centrálneho depozitára môže dať centrálnemu 
depozitárovi: 

a) majiteľ zaknihovaného cenného papiera, 

b) obchodník s CP alebo ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera          
pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, 
uzavretej s obchodníkom s CP a alebo ZOCP a majiteľom zaknihovaného cenného 
papiera, 

c) BCP, pokiaľ má byť zaknihovaný cenný papier predaný na tejto burze, 

d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, 

e) NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 
45 ods. 6 zákona, 

f) emitent najviac na 10 dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného 
papiera, 

g) emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného 
zhromaždenia akciovej spoločnosti, 

h) príslušný štátny orgán27, 

                                                 
27 napr. § 313 Občianskeho súdneho poriadku 
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i) orgán, vykonávajúci dohľad podľa zákona alebo osobitných zákonov28, ak  pri 
výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom 
nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,  

j) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera na základe 
poverenia súdu29. 

(3) Registráciu PPN alebo registráciu zrušenia tohto PPN, t.j. vykonanie príslušného zápisu 
v evidencii centrálneho depozitára vykoná centrálny depozitár, ak sú údaje 
o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom 
centrálnym depozitárom. 

(4) Centrálny depozitár zápis podľa ods. (3) tohto článku vo svojej evidencii nevykoná, 
pokiaľ príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN podaný 
centrálnemu depozitárovi oprávnenými osobami sa nevzťahuje na celú emisiu cenných 
papierov a zaknihované cenné papiere, na ktoré sa tento príkaz vzťahuje centrálny 
depozitár nevedie na účtoch majiteľov vo svojej evidencii. Centrálny depozitár takýto 
príkaz vráti, alebo podá voči nemu opravný prostriedok. 

(5) Príkaz na registráciu PPN môže v evidencii centrálneho depozitára dať centrálny 
depozitár v prípade: 

a) ak vykonáva zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so zaknihovanými cennými 
papiermi, 

b) ak vykonáva opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 
zákona. 

(6) Ak sa príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto PPN vzťahuje 
na celú emisiu cenných papierov, osoba oprávnená podľa § 28 ods. 3 zákona dáva príkaz 
na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto PPN centrálnemu 
depozitárovi. 

(7) Príkaz na registráciu PPN v evidencii člena môže dať členovi: 

a) majiteľ zaknihovaného cenného papiera, 

b) obchodník s CP alebo ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera          
pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, 
uzavretej s obchodníkom s CP a alebo ZOCP a majiteľom zaknihovaného cenného 
papiera, 

c) BCP, pokiaľ má byť zaknihovaný cenný papier predaný na tejto burze, 

d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, 

e) NBS, ak podáva príkaz na registráciu  PPN so založeným cenným papierom podľa      
§ 45 ods. 6 zákona,   

f) príslušný štátny orgán30, 

g) orgán vykonávajúci dohľad podľa zákona alebo osobitných predpisov31,   

                                                 
28 napr. zákon č. 594/2003 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona 
č.    409/2000 Z. z. 

29 § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.    

30 napr. § 313 Občianskeho súdneho poriadku 
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h) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera na základe 
poverenia súdu32, 

i) centrálny depozitár v súlade so zákonom. 

(8) Registráciu PPN alebo registráciu zrušenia tohto PPN, t.j. vykonanie príslušného zápisu 
v evidencii člena vykoná člen, ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho 
majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom. 

(9) Technickú realizáciu povinnosti člena podľa § 105 ods. 6 zákona vykonáva centrálny 
depozitár, t.j. centrálny depozitár zaregistruje PPN na celú emisiu cenných papierov aj 
v evidencii vedenej členom. Registrácia PPN na klientskych účtoch sa vykoná súčasne 
s registráciou PPN podľa prvej vety. 

(10) Príkaz na registráciu PPN v evidencii člena môže dať člen, ak bude vykonávať opravu 
alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona. 

(11) Pokiaľ príkaz na registráciu PPN je podaný členovi a účet majiteľa sa nachádza 
v evidencii člena, člen vykoná príslušné záznamy vo svojej evidencii. Po zaregistrovaní 
PPN v evidencii člena sa súčasne vykoná registrácia PPN na klientskom účte, a to 
v rovnakom počte cenných papierov daného ISIN.  

(12) Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu 
prevodu  zaknihovaného cenného papiera, na ktorom je dané PPN zaregistrované. 

(13) Príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona môže záložný veriteľ podať 
až po tom, čo je záložné právo zaregistrované v registri záložných práv a vyznačené na 
cenných papieroch, ktoré sú predmetom záložného práva.“ 

(14) PPN zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo 
člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN 
zaregistrované alebo na základe príkazu: 

a) obchodníka s CP ak predáva cenné papiere podľa § 51 zákona, na ktoré bolo zriadené 
záložné právo a ruší PPN zaregistrované podľa § 28 ods. (3) písm. a) až d) zákona 

b) na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá centrálnemu 
depozitárovi alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na PPN 

 
Čl. 56 

Príkaz na registráciu PPN a príkaz na zrušenie registrácie PPN   
 

(1) Ak sa príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN nevzťahuje na 
celú emisiu cenných papierov, musí príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu 
zrušenia PPN obsahovať náležitosti, týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho 
majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1 zákona a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, 
ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.  

(2) Príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN obsahuje okrem 
údajov uvedených v ods. 1:  

a) číselné označenie účtu majiteľa, 
                                                                                                                                                         

31 napr. zákon č. 594/2003 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z. v znení zákona č.    
409/2000 Z.z. 

32 § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z.z.    
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b) identifikáciu osoby, t.j. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou 
osobou, meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou, ktorá  
podáva centrálnemu depozitárovi  alebo členovi príkaz na registráciu PPN, a to 
uvedením jej identifikačného čísla a jej registračného čísla prideleného centrálnym 
depozitárom alebo členom, 

c) označenie PPN, a to príslušným kódom, (len v prípade príkazu na registráciu 
zrušenia PPN) 

d) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web 
stránke centrálneho depozitára,  

(3) Príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov alebo príkaz na 
registráciu zrušenia tohto PPN musia obsahovať: 

a) identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a), 

b) ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje, 

c) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, 

d) označenie PPN, a to príslušným kódom, (len v prípade príkazu na registráciu 
zrušenia PPN) 

(4) PPN zaniká čiastočne alebo úplne zápisom zániku v príslušnej evidencii centrálneho 
depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen postupuje pri zápise zániku PPN 
podľa § 28 ods. 9 zákona. 

(5) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN môžu oprávnené osoby, ktoré 
majú vedené účty majiteľov v centrálnom depozitári a BCP podať centrálnemu 
depozitáru spravidla v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického 
spracovania (viď Príloha č. 1), pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, 
alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym 
depozitárom.  

(6) Oprávnená osoba môže znížiť počet cených papierov, ktoré sú predmetom PPN podaním 
príkazu na zrušenie PPN. V tomto príkaze bude uvedený počet cenných papierov, ktorý 
je predmetom zániku PPN. Príkaz na zrušenie PPN musí obsahovať údaje podľa ods. (2) 
tohto článku. Zvýšenie počtu cenných papierov predstavuje podanie nového príkazu na 
registráciu PPN. 

(7) V prípade, že príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN chce podať osoba 
oprávnená podľa § 28 ods. 3 písm. a), b) alebo d) zákona, ktorá však nie je členom, môže  
podať príkaz prostredníctvom člena alebo podľa Čl. 12 ods. (1) písm. c) prevádzkového 
poriadku.  

(8) Ak sa príkaz na registráciu  PPN vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, je z dôvodu 
zabezpečenia riadneho fungovania systému zúčtovania a vyrovnania, oprávnená osoba 
podľa Čl. 55 ods. (2) povinná doručiť príkaz na registráciu takéhoto PPN najneskôr 
v pracovný deň prechádzajúci pracovnému dňu, ku ktorému má byť registrácia tohto 
PPN zaregistrovaná, inak bude centrálny depozitár postupovať v súlade so znením ods. 
(10) tohto článku. 

(9) V prípade, že je v deň podania príkazu na registráciu PPN vzťahujúceho sa na celú 
emisiu čo i len jeden cenný papier tejto emisie  predmetom neodvolateľnosti príkazu na 
prevod podľa § 107a) zákona, centrálny depozitár zaregistruje PPN až v pracovný deň, 
ktorý nasleduje po podaní príkazu, ak to vyplýva z tohto príkazu. 
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(10) V prípade, ak príkaz na registráciu PPN neobsahuje dobu, na ktorú má byť PPN 
zaregistrované má sa za to, že je príkaz na registráciu PPN na dobu neurčitú. 

 

 

Zmena č. 79 
V Čl. 57 sa pôvodný názov článku nahrádza novým znením: 
Príkaz emitenta  na registráciu PPN a zrušenie registrácie PPN  
 

Zmena č. 80 
V Čl. 57 sa dopĺňa nový ods. (8) s nasledujúcim textom: 

„(8)  Emitent, ktorý obdržal oznámenie podľa § 114 ods. (2) zákona nesmie do doby 
ukončenia zúčtovania a vyrovnania ponuky na prevzatie podať príkaz na registráciu PPN 
vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov. Ak emitent poruší túto povinnosť je centrálny 
depozitár oprávnený odmietnuť výkon registrácie PPN s poukázaním na znenie § 115 zákona. 
Za prípadnú škodu zodpovedá emitent..“ 

 

Zmena č. 81 
V Čl. 58 sa pôvodný názov článku nahrádza novým znením: 
Príkaz majiteľa na registráciu PPN  a zrušenie PPN  
 

Zmena č. 82 
V Čl. 58 sa pôvodné znenie ods. (2) nahrádza novým znením: 

(2) Registrácia PPN vykonaná na príkaz majiteľa podľa § 28 ods. 3 písm. a) zaniká 
zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo v evidencii člena: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná, 

b) pred uplynutím doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované: 

a.  na príkaz obchodníka s CP alebo ZO CP, ak predáva cenné papiere podľa § 51 
zákona, na ktoré bolo zriadené záložné právo, 

b.   na príkaz osoby, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu 
PPN. 

 

Zmena č. 83 

V Čl. 59 sa pôvodný názov článku nahrádza novým znením: 
Príkaz  obchodníka s CP alebo ZO CP alebo BCP na registráciu PPN alebo zrušenie 
PPN  
 

Zmena č. 84 
V Čl. 59 ods. (3) prvá veta sa za slovo „PPN“ vkladajú slová „, vykonaná na príkaz 
obchodníka s CP alebo ZOCP alebo BCP, podľa § 28 ods. 3 písm. b) a c) zákona“ 
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Zdôvodnenie: 

 Do textu bola doplnená bližšia špecifikácia, na základe akého príkazu registrácia PPN 
vznikla. 

 

Zmena č. 85 
V Čl. 59 ods. (3) písm. d) sa na koniec textu dopĺňajú nasledujúce slová „na ktoré bolo 
zriadené záložné právo“ 

 

Zmena č. 86 
V Čl. 59 sa dopĺňa nový ods. (6) s nasledujúcim znením: 

„(6) Obchodník s CP a ZOCP musí dať príkaz na registráciu zrušenia PPN s výnimkou 
PPN, ktoré bolo zaregistrované na základe jeho príkazu podľa § 28 ods. 3 písm. b)  na 
priehradke centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 87 
Ruší sa text Čl. 60 a nahrádza sa novým znením 

 
Čl. 60 

Registrácia PPN alebo zrušenie registrácie PPN na príkaz oprávnenej osoby podľa § 
28 ods. (3)  písm. h) až j) zákona 

 
(1) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN na príkaz podaný oprávnenou 

osobou podľa § 28 ods. (3) písm. h) až j) zákona centrálnemu depozitárovi alebo členovi 
obsahuje primerane údaje podľa Čl. 56 ods. 2 alebo Čl. 56 ods. 3 tohto prevádzkového 
poriadku. 

(2) Registrácia PPN vykonaná na príkaz  oprávnenej osoby podľa § 28 ods. (3)  písm. h) až 
j) zákona zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo 
v evidencii člena: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná, 

b) pred uplynutím  doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované na príkaz osoby, ktorá 
preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu PPN 

(3) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN môžu oprávnené osoby podľa § 
28 ods. (3) písm. h) až j) zákona  podávať na základe písomného príkazu v písomnej 
podobe, a to: 

a) ak je účet majiteľa vedený centrálnym depozitárom 

i. osobne v sídle centrálneho depozitára,  

ii. poštou na adresu centrálneho depozitára, 

b) ak je účet majiteľa vedený členom , príslušnému členovi 

 



23/45 

Zmena č. 88 
Na koniec nadpisu v Čl. 62 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 53 zákona“ 

 

 

Zmena č. 89 
V Čl. 62 ods. sa pridáva nový odsek (10): 

Ustanovenia Čl. 62 sa nevzťahujú na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov podľa 
§ 53c zákona. 

 

Zmena č. 90 
V Čl. 62 ods. (3) písm. b) sa pôvodný text „záložcu a záložného veriteľa“ nahrádza novým 
textom „dlžníka a veriteľa“. 

 

Zmena č. 91 
V Čl. 62  ods. (6) sa vypúšťa písmeno h) 

 

Zmena č. 92 
V Čl. 62 ods. (6) sa pôvodné i) až n) premenujú na h) až m) 

 

Zmena č. 93 
V Čl. 62 ods. (6) sa vypúšťa písmeno j) 

 

Zmena č. 94 

V Čl. 62 ods. (6) sa pôvodné písmená  j) až m) premenujú na k) až l) 

 

Zmena č. 95 
V Čl. 62 ods. (6) sa nahrádza pôvodný text písmena l) nasledujúcim textom: 

l) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke 
centrálneho depozitára, 

 

Zmena č. 96 
Za Čl. 62 sa dopĺňa nový Čl. 62a s nasledujúcim textom: 

 
Čl. 62a 

Vznik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53c 
zákona 
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(1) Zabezpečovacie prevody zaknihovaných cenných papierov eviduje centrálny depozitár 
alebo člen na účte majiteľa. 

(2) Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov môže 
dať oprávnená osoba, ktorou je veriteľ, dlžník:  

a. centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa 
podľa § 105 ods. 2 zákona zriadenom  centrálnym depozitárom alebo ak sú 
údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa zriadenom podľa zákona č. 
600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, 

b. členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. 

(3) Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu 
zaknihovaných cenných papierov zaevidovať zabezpečovací prevod na účte majiteľa. K 
príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené: 

a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných 
papierov s úradne overeným podpisom dlžníka, alebo písomné potvrdenie o obsahu 
zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overenými podpismi  
veriteľa a dlžníka. V prípade, že je veriteľ alebo dlžník osobou uvedenou v § 53a ods. 
(1) zákona, nemusí mať pod uvedenými dokladmi úradne overený podpis. 

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob 
konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov, ako aj doklady, 
osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu. 

(4) Centrálny depozitár je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho 
prevodu zaknihovaných cenných papierov zaevidovať zabezpečovací prevod na účte 
majiteľa. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené: 

a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných 
papierov s úradne overeným podpisom dlžníka, alebo písomné potvrdenie o obsahu 
zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overenými podpismi  
veriteľa a dlžníka. V prípade, že je veriteľ alebo dlžník osobou uvedenou v § 53a ods. 
(1) zákona, nemusí mať pod uvedenými dokladmi úradne overený podpis. 

b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob 
konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, 
osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu. 

(5) Veriteľ a dlžník sú povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu na účte 
majiteľa podať príkaz na prevod cenných papierov v súlade so zákonom a Čl. 51 
prevádzkového poriadku na cenné papiere, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho 
prevodu. 

(6) Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu na účte majiteľa obsahuje : 

a) údaje o prevodcovi - dlžník 

a. obchodné  meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, 

b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou. 

b) údaje o nadobúdateľovi - veriteľ 

a. obchodné  meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,  

b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou. 
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c) označenie cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, obchodné meno alebo 
názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno,  priezvisko a trvalý 
pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou, 

d) ISIN a počet kusov cenného papiera, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho 
prevodu, 

e) označenie, že ide o zabezpečovací prevod, 

f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zriadil zabezpečovací prevod a dobu jej splatnosti, 

g) obchodné  meno a sídlo centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený 
účet majiteľa  prevodca a nadobúdateľ, 

h) pokiaľ zastupuje oprávnenú osobu (prevodca alebo nadobúdateľ) obchodník s CP 
alebo ZO CP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo  a identifikačné číslo 
tohto obchodníka s CP alebo obchodné meno a sídlo ZO CP, registračné číslo 
obchodníka s CP alebo ZO CP pridelené centrálnym depozitárom v zmysle Čl. 9 
a registračné číslo podľa § 73 ods. 10 zákona, 

i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené centrálnym depozitárom alebo 
členom v zmysle Čl. 9, 

j) registračné čísla klientskych účtov členov, pokiaľ sú účty majiteľov prevodcu alebo 
nadobúdateľa vedené v evidencii člena, 

k) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu, 

l) číselné označenie služby, pridelené centrálnym depozitárom, 

m) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym 
depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web 
stránke centrálneho depozitára, 

(7) Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu 
musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, 
pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti. 

 

Zmena č.97 

Na koniec nadpisu v Čl. 63 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 53 zákona“ 

 

Zmena č. 98 
V Čl. 63 sa pôvodný text ods. (4) nahrádza novým znením: 

„Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podávajú 
centrálnemu depozitárovi alebo členovi oprávnené osoby spolu s prvopisom  alebo úradne 
overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu.“ 

 

Zmena č. 99 
Za Čl. 63 sa vkladá nový Čl. 63a s nasledujúcim znením: 

 
Čl. 63a 
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Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53c 
zákona 

 

(1) Zabezpečovací prevod zaknihovaných cenných papierov podľa § 53c zákona sa mení 
alebo zaniká na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára alebo člena. 

(2) Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä: 

a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením), 

b) zánik cenných papierov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu. 

(3) Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť najmä zmena údajov o: 

a) nadobúdateľovi, 

b) prevodcovi, 

c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená, 

d) o dobe splatnosti pohľadávky, 

e) o počte cenných papierov. 

(4) Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podávajú 
centrálnemu depozitárovi alebo členovi oprávnené osoby spolu s prvopisom  alebo 
úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho 
prevodu. 

(5) Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať 
primerane údaje, uvedené v Čl. 62 ods. 6 tohto prevádzkového poriadku. 

(6) Veriteľ a dlžník sú povinní bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny  
zabezpečovacieho prevodu, ktoré je potrebné zaregistrovať na účte majiteľa, tieto zmeny 
bez zbytočného odkladu nahlásiť centrálnemu depozitárovi alebo členovi. Všetky 
požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi, osvedčujúcimi príslušnú 
zmenu. Predložené doklady musia byť originálmi alebo úradne overenými kópiami. 

 

Zmena č.100 
Na koniec nadpisu v Čl. 64 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 53 zákona“ 

 

Zmena č. 101 
V Čl. 64 sa dopĺňa nový ods. (7):  

„Ustanovenie Čl. 64 sa nevzťahuje na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov 
listinných cenných papierov podľa § 53c zákona.“ 

 

Zmena č. 102 
Za Čl. 64 sa vkladá nový Čl. 64a s nasledujúcim znením: 

 

Čl. 64a 
Zabezpečovacie prevody listinných cenných papierov podľa § 53c zákona 
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     Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov listinných cenných papierov sa 
nevyžaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích 
prevodov  podľa § 53 zákona, ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods.1 
zákona. 

 

Zmena č.103 
Na koniec nadpisu v Čl. 65 sa dopĺňajú nasledujúce slová „podľa § 53 zákona“ 

 

Zmena č. 104 
V Čl. 65 sa dopĺňa nový ods. (7) s nasledujúcim znením: 

(7) Centrálny depozitár je oprávnený pri poskytovaní informácií podľa § 110 zákona 
získať informácie z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov aj bez samostatnej žiadosti 
podľa ods.(1). 

 

Zmena č. 105 
V Čl. 65 sa dopĺňa nový ods. (8) s nasledujúcim textom:  

(8) Ustanovenia Čl. 65 sa nevzťahujú na zabezpečovacie prevody podľa § 53c zákona. 

 

Zmena č. 106 
V celom texte Čl. 71 sa slovo „úrad“ vo všetkych gramatických tvaroch nahrádza slovom 
„NBS“ 

 

Zmena č. 107 
V celom texte Čl. 76 sa slovo „úrad“ vo všetkych gramatických tvaroch nahrádza slovom 
„NBS, prípadne orgánom dohľadu, ktorého právnym nástupcom je NBS““ 

 

Zmena č. 108 
V celom texte Čl. 78 sa slovo „úrad“ vo všetkych gramatických tvaroch nahrádza slovom 
„NBS“ 

 

Zmena č. 109 
V Čl. 87 ods. (9) bolo slovo „CDCP“ nahradené slovami „Centrálny depozitár“ 

 

Zmena č. 110 
V  Čl. 89 sa mení názov nasledovne: „Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky“ 

 

Zmena č. 111 



28/45 

V Čl. 89 ods. (1) prvá veta sa slová „postupuje centrálny depozitár tromi spôsobmi“ 
nahrádzajú slovami „používa centrálny depozitár tri spôsoby “ 

 

 

Zmena č. 112 
V Čl. 89 ods. (5) sa slová „Základná metóda“ nahrádzajú slovami „Základný spôsob“. 
Súčasne je pred posledné slovo odseku doplnené slovo „metóda“. 

 

Zmena č. 113 
V Čl. 89 ods. (6) sa slová „Základnú metódu“ nahrádzajú slovami „Základný spôsob“. 
Súčasne je pred posledné slovo odseku doplnené slovo „metóda“. 

 

Zmena č. 114 
V Čl. 89 ods. (8) sa v prvej vete nahrádza slovo „metód“ slovom „spôsobov“, slovo „metódu“ 
slovom „spôsob“ a slová „základná metóda“ slovami „základný spôsob“. 

 

Zmena č. 115 
V Čl. 90 ods. (1) sa dopĺňa nové písmeno h) s nasledujúcim textom: 

h) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane člena, podať žiadosť 
o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Realizácia posunu harmonogramu 
zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti člena je dočasná, a len pre aktuálne otvorený 
prevádzkový deň. Postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke centrálneho 
depozitára. 

 

Zmena č. 116 
V Čl. 90 ods. (2) písm. c) sa na koniec textu dopĺňa nová veta: 

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na harmonogram zúčtovania a vyrovnania zmenený na základe 
čl. 93 ods. 1 písm. g). 

 

Zmena č. 117 
V Čl. 91 ods. (1) sa dopĺňajú nové písm. f) a g) s nasledujúcim textom: 

f) podať žiadosť podľa Čl. 98 o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania 
vyrovnania burzového obchodu. 

g) podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Postup podania  
žiadosti je k dispozícii na web stránke centrálneho depozitára. 

 

Zmena č. 118 
V Čl. 91 ods. (2) písm. c) sa na koniec textu dopĺňa nová veta: 
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Táto povinnosť sa vzťahuje aj na harmonogram zúčtovania a vyrovnania zmenený na základe 
čl. 93 ods. 1 písm. g), 

 

 

 

Zmena č. 119 
V Čl. 92 ods. (1) sa dopĺňa nové písmeno (e) s nasledujúcim textom: 

„e) podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Postup podania  
žiadosti je k dispozícii na web stránke centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 120 
V Čl. 92 ods. (2) písm. b) sa na koniec textu dopĺňa nová veta: 

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na harmonogram zúčtovania a vyrovnania zmenený na základe 
čl. 93 ods. 1 písm. g). 

 

Zmena č. 121 
V Čl. 93 ods. (1) sa dopĺňajú nové písmená f) a g) s nasledujúcim textom: 

f) odmietnuť žiadosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania o posun harmonogramu 
zúčtovania a vyrovnania (napr. ak je žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania 
podaná neskoro, t.z. po vykonaní činnosti, ktorá mala byť predmetom posunu, nadväznosť 
posunu na platný časový harmonogram prevádzky platobného systému SIPS a pod.).  

 

g) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie (napr. núdzový prenos údajov 
systému SIPS, a pod.) zmeniť harmonogram zúčtovania a vyrovnania po časovej a obsahovej 
stránke maximálne na dobu trvania neštandardnej situácie, pričom o zmene budú informovaní 
všetci účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, bez zbytočného odkladu po vzniku 
neštandardnej situácie.  

 

Zmena č. 122 
V celom Čl. 94 sa samostatná skratka „CP“ nahrádza slovnym spojením „cenný papier“ 
v príslušnom gramatickom tvare. 

 

Zmena č. 123 
V Čl. 94 ods. (1) sa slovo „obchodný“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom 
„prevádzkový“ v príslušnom gramatickom tvare. 

 

Zmena č.124 
V Čl. 94 ods.1 sa veta: 
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  „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.“ nahrádza vetou  „Odoslaniu príkazov z 
BCP musí predchádzať registrácia ponuky na prevzatie v systéme zúčtovania a 
vyrovnania, ktorá je realizovaná BCP.“ 

 veta „Podanie žiadosti zo strany BCP ako i registrácia PnP môže byť realizovaná 
v prevádzkových dňoch predchádzajúcich dňu SD-2, prípadne v deň SD-2 tak, aby bol zo 
strany BCP dodržaný harmonogram PnP. Nahrádza vetou „Registrácia PnP môže byť 
realizovaná v prevádzkových dňoch predchádzajúcich dňu SD-2, prípadne v deň SD-2 
tak, aby bol zo strany BCP dodržaný harmonogram PnP.“ 

 

Zmena č. 125 
V Čl. 94 ods. (2) sa vypúšťa tretia odrážka s textom: 

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

 

Zmena č. 126 
V Čl. 94 ods. (2) sa vypúšťa predposledný odstavec. 

 

Zmena č. 127 
V Čl. 94 ods. (5) bod a. písm. a) sa  slovo „typ“ nahrádza slovom „ systém“ 

 

Zmena č. 128 
V Čl. 94 ods. (5) bod a. písm. b) sa  slová  „typ zúčtovania“ nahrádzajú slovami „spôsob 
zúčtovania metódou“ 

 

Zmena č. 128a 
V Čl. 94 ods. 5 pododstavec b. písm. c) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením 

c) „účet vyrovnania“, ktorá môže nadobúdať hodnoty „účet vlastný“ alebo „účet klientský“, 
pričom táto položka môže byť editovaná len účastníkom na strane prevodcu 

 

Zmena č. 129 
V Čl. 94 ods. (5) bod b. predposledný odstavec sa  slovo  „typ“ nahrádza slovom „spôsob “ a 
slovo „účtovný“ slovom „prevádzkový“. 

 

Zmena č. 130 
V Čl. 94 ods. (5) bod b. posledný odstavec sa  slovo  „typu“ nahrádza slovom „spôsobu “ a 
názov položky  „typ zúčtovania“ sa nahrádza názvom položky   „systém zúčtovania“. 

 

Zmena č. 131 
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V Čl. 94 ods. (5) písm. e) sa slovo „účtovného“ nahrádza slovom „prevádzkového“ 

 

 

 

Zmena č. 132 
V Čl. 94 ods. (5) predposledný odstavec sa slovo „typ“ nahrádza slovom „spôsob“ a slovo 
„účtovný“ sa nahrádza slovom „prevádzkový“. 

 

Zmena č. 133 
V Čl. 94 ods. (5) v poslednom odstavci sa slovo „typu“ nahrádza slovom „spôsobu“ a slovné 
spojenie „typ zúčtovania“ nahrádza slovným spojením „systém zúčtovania“ 

 

Zmena č. 134 
V Čl. 95 ods. (6) sa slovné spojenie „pre zúčtovanie formou nettingu“ nahrádza slovným 
spojením „pre spôsob zúčtovania metódou netting.“ Súčasne sa vypúšťa posledná veta 
odseku. 

 

Zmena č.135 
V Čl. 95 sa dopĺňa  nový ods. (7) s nasledujúcim textom:  

(7) Ak sa po potvrdení pripravenosti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na 
strane prevodcu nepodarí zriadiť príznak vyhradenosti cenných papierov z dôvodu chyby na 
strane prevodcu (nedostatok cenných papierov, PPN alebo iné dôvody), centrálny depozitár 
vyzve bezodkladne po zistení danej chyby e-mailom dotknutého účastníka systému 
zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu, aby chybu odstránil a opakovane potvrdil 
pripravenosť na vyrovnanie. Takýto účastník systému zúčtovania a vyrovnania je povinný 
vynaložiť všetko úsilie na odstránenie zistenej chyby. Po odstránení chyby a opakovanom 
potvrdení pripravenosti najneskôr do 9:15 SD-1, centrálny depozitár zriadi príznak 
vyhradenosti cenných papierov pre takýto príkaz na prevod. Ak po potvrdení pripravenosti 
účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu v čase určenom pre 
potvrdenie pripravenosti nebude možné priradiť príznak vyhradenosti cenných papierov, bude 
pripravenosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu aj nadobúdateľa 
zrušená.  

 

Zmena č.136 

V Čl. 95 sa pôvodné odseky (7) až (15) prečíslujú na (8) až (16) 

 

Zmena č. 137 
V Čl. 95 ods. (8) sa za slovné spojenie „bez potvrdenia pripravenosti“ vkladajú slová „alebo 
zriadeného príznaku vyhradenosti cenných papierov“ a súčasne sa slovné spojenie „zo 
zúčtovania typ netting do zúčtovania typu gross“ nahrádza slovným spojením „zo spôsobu 
zúčtovania metódou netting do spôsobu zúčtovania metódou gross.“ 
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Zmena č. 138 
V Čl. 95 ods. (10) sa slovné spojenie „Účastníci zúčtovania formou netting“ nahrádza 
slovným spojením „Účastníci spôsobu zúčtovania metódou netting“. 

 

Zmena č. 139 
V Čl. 95 ods. (11) sa slovné spojenie „prechádzajú do zúčtovania gross“  nahrádza slovným 
spojením „prechádzajú do spôsobu zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č. 140 
V Čl. 95 ods. (13) sa slovné spojenie „vyňaté zo zúčtovania nettingom“ nahrádza slovným 
spojením „vyňaté zo spôsobu zúčtovania metódou netting.“ 

 

Zmena č.141 
V Čl. 95 ods. (16) sa slovné spojenie „len typom zúčtovania gross“ nahrádza slovným 
spojením „len spôsobom zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č. 142 
V Čl. 96 ods. (1) sa slovné spojenie „v type zúčtovania gross“ nahrádza slovným spojením 
„spôsobom  zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č. 143 
V Čl. 96 ods. (2) sa slovné spojenie „v type zúčtovania gross“ nahrádza slovným spojením 
„spôsobom zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č. 144 
V Čl. 96 ods. (4) sa slovné spojenie „v type zúčtovania gross“ nahrádza slovným spojením 
„spôsobom zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č.145 
V Čl. 96 sa pôvodné znenie ods. (6) nahrádza novým znením: 

(6) Najneskôr v deň vyrovnania (SD) do 11:30 hod účastníci systému zúčtovania a 
vyrovnania potvrdia pripravenosť k vyrovnaniu predmetnej transakcie. 

 

Zmena č.146 
V Čl. 96 sa dopĺňa nový odsek (7) s nasledujúcim znením: 

(7) Ak sa po potvrdení pripravenosti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na 
strane prevodcu nepodarí zriadiť príznak vyhradenosti cenných papierov z dôvodu chyby na 
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strane prevodcu (nedostatok cenných papierov, PPN alebo iné dôvody), centrálny depozitár 
vyzve bezodkladne po zistení danej chyby e-mailom dotknutého účastníka systému 
zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu, aby chybu odstránil a opakovane potvrdil 
pripravenosť na vyrovnanie. Takýto účastník systému zúčtovania a vyrovnania je povinný 
vynaložiť všetko úsilie na odstránenie zistenej chyby. Po odstránení chyby a opakovanom 
potvrdení pripravenosti najneskôr do 11:30 SD, centrálny depozitár zriadi príznak 
vyhradenosti cenných papierov pre takýto príkaz na prevod. Ak po potvrdení pripravenosti 
účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu v čase určenom pre 
potvrdenie pripravenosti nebude možné priradiť príznak vyhradenosti cenných papierov, bude 
pripravenosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu aj nadobúdateľa 
zrušená. 

 

Zmena č.147 
V Čl. 96 sa pôvodné ods. (7) až (17) prečíslujú na ods. (8) až (18) 

 

Zmena č.148 
V Čl. 96 sa do ods. (8) za slová „bez potvrdenia pripravenosti“ vkladajú slová „alebo 
zriadeného príznaku vyhradenosti cenných papierov“. 

 

Zmena č.149 
V Čl. 96 sa v ods. (9) pôvodné znenie nahrádza znením „Centrálny depozitár priebežne po 
potvrdení pripravenosti každej jednotlivej transakcie účastníkom systému zúčtovania 
a vyrovnania na strane nadobúdateľa oznámi účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania 
identifikátor platby a sumu záväzku a pohľadávky.“ 

 

Zmena č.150 
V Čl. 96 ods. (9) sa slovné spojenie „s typom zúčtovania gross“ nahrádza slovným spojením 
„so spôsobom   zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č.151 
V Čl. 96 ods. (16) sa slovné spojenie „zo zúčtovania gross“ nahrádza slovným spojením „zo 
spôsobu zúčtovania metódou gross.“ 

 

Zmena č.152 

V Čl. 96a ods. (2) sa slovo „obchodného“ nahrádza slovom „prevádzkového“ a na koniec 
odstavca sa dopĺňa nasledujúci text: 

V prípade, že v rámci ponuky na prevzatie zaregistrovanej podľa Čl. 94 ods. 2 nie je do 
systému zúčtovania a vyrovnania platne prijatý ani jeden príkaz z BCP podľa Čl. 96 ods. 1, po 
otvorení dňa SD-1 – deň zúčtovania pre ponuku na prevzatie, je zúčtovanie a vyrovnanie 
ponuky na prevzatie ukončené. 
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Zmena č.153 
V Čl. 96a ods. (5) sa slovné spojenie „Účastníci zúčtovania s metódou“ nahrádza slovným 
spojením „Účastníci zúčtovania spôsobom PnP“.  

 

Zmena č.154 
V Čl. 96a ods. (16) sa slovo „obchodný“ nahrádza slovom „prevádzkový“. 

 

Zmena č. 155 
V Čl. 96a ods. (17) sa dopĺňajú písmená c) a d) s nasledujúcim textom: 

c) z dôvodu registrácie PPN vzťahujúceho sa na celú emisiu v zmysle Čl. 57 nesie 
emitent, ktorý príkaz na registráciu PPN podal, 

d) z dôvodu technologického stavu emisie na základe Čl. 23,  Čl. 24 a Čl. 25 nesie 
emitent. 

 

Zmena č.156 
V Čl. 97 ods. (1) písm. a) slovné spojenie „pri type zúčtovania“ nahrádza slovným spojením 
„pri spôsobe zúčtovania metódou“. 

 

Zmena č.157 
V Čl. 97 ods. 1 písm. b) slovné spojenie „pri type zúčtovania“ nahrádza slovným spojením 
„pri spôsobe zúčtovania metódou“. 

 

Zmena č.158 
V Čl. 97 ods. 1 písm. c) slovné spojenie „pri type zúčtovania“ nahrádza slovným spojením 
„pri zúčtovaní spôsobom“. 

 

Zmena č.159 
V Čl. 97 ods. (3) sa slovo „úradu“ nahrádza slovom „NBS“ 

 

Zmena č. 160 

V celom Čl. 98 sa slovo „typ“ nahhrádza slovom „spôsob“  

 

Zmena č. 161 
V Čl. 98 sa dopĺňa nový odsek (7) s nasledujúcim znením: 

„(7) Ustanovenia Čl. 98 sa vzťahujú na účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania podľa 
Čl. 87 ods. (6) písm. d), ktorí vykonávajú vo svojom mene a na svoj účet zúčtovanie a 
vyrovnanie burzového obchodu“ 
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Zmena č. 162 
V Čl. 107 ods. (3) sa slovo „úrad“ nahrádza slovom „NBS“ 

 

Zmena č. 163 
V Čl. 108 sa dopĺňa nový ods. (9) s nasledujúcim textom: 

(9) Centrálny depozitár poskytuje služby osobám, ktoré majú zriadený účet majiteľa 
zaknihovaného cenného papiera podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení 
neskorších predpisov len na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo do podateľne 
centrálneho depozitára, to neplatí v prípade, že osoba podáva príkaz na registráciu 
vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu alebo 
v prípade, ak osoba požaduje aj služby súvisiace s evidenciou zaknihovaných cenných 
papierov zriadenou podľa zákona. 

 

Zmena č. 164 
V Čl. 112 sa dopĺňa nový ods. (4) s nasledujúcim textom: 

 (4) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 06.03.2006 nadobúda účinnosť dňom 
právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení. 

 

Zmena č. 165 
V Prílohe č. 1 je v celom texte prílohy nahradená skratka „CD“ textom „centrálny depozitár“ 

 

Zmena č. 166 
V Prílohe č. 1 je doplnený nový článok Čl. 1a 

Čl. 1a 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
(1)  IT – informačné technológie 
(2)  Používateľ IT – pracovník, ktorý zastupuje oprávnenú osobu a je odborne zdatný 

vykonávať činnosti poskytované používanými informačnými technológiami 
(3) Zákon – definícia v súlade s čl. 1 ods. 1 prevádzkového poriadku 
(4)  Produkčný systém centrálneho depozitára – softvérové vybavenie centrálneho 

depozitára vytvorené pre zabezpečenie vykonávania požiadaviek a povinnosti 
vyplývajúcich zo zákona  

(5)  Oprávnená osoba – osoba definovaná v čl. 6.ods. (1) prevádzkového poriadku 
(6)  Pracovník centrálneho depozitára – zamestnanec centrálneho depozitára, ktorý je 

poverený vykonávaním  činností vedúcich  k zabezpečeniu prevádzky centrálneho 
depozitára 

(7)   Protokol – v písomnej forme vyhotovený zápis prevzatia a odovzdania údajov 
(8)  API – aplication program interface (aplikačné programové rozhranie, tiež rozhranie pre 

užívateľské programy). Je to súbor programov, knižníc a rutín, ktoré  slúžia na tvorbu 
vlastných aplikácii oprávnenej osobe 

(9)  Poskytovateľ CS – poskytovateľ certifikačných služieb, overená certifikačná autorita, 
ktorá má licenciu na poskytovanie certifikátov 
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(10) APV – aplikačné programové vybavenie 

 

 

Zmena č. 167 
V Prílohe č. 1 čl. 2 ods. (1) sa nahrádza text: 

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
č. 566/2001 Z.z. (na účely tejto prílohy ďalej len „Zákon o CP“) 

slovom: 

Zákon 

 

Zmena č. 168 
Príloha č. 1 čl. 2 ods. (1),  sa nahrádza nasledujúci text: 

...CD a členov (resp. ich klientov) z pohľadu informačných technológii, kde pre všetkých 
účastníkov vyplýva povinnosť viesť evidenciu na technických prostriedkoch CD. 
Z uvedených dôvodov je nevyhnutné definovať spôsob pripojenia členov a iných osôb (napr. 
NBS, FNM, ministerstvá a pod.) na produkčný systém CD. 

upraveným textom: 

... centrálneho depozitára a oprávnených osôb z pohľadu informačných technológii, kde pre 
všetkých vyplýva povinnosť viesť evidenciu na technických prostriedkoch centrálneho 
depozitára. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné definovať spôsob pripojenia oprávnených 
osôb na produkčný systém centrálneho depozitára. 

 

Zmena č. 169 
V prílohe č. 1 ods. (3) sa nahrádza text: 

„svojich členov a iné osoby (na účely tejto prílohy ďalej len „oprávnené osoby“)“ 

textom: 

„oprávnené osoby“ 

 

Zmena č.170 
V Prílohe č. 1, Čl. 2 bod 4.1.1. sa  mení text nasledovne: 

... komunikácie so zodpovedným pracovníkom CD,... 

textom 

... komunikácie s pracovníkom centrálneho depozitára, ... 

 

Zmena č.171 
V Prílohe č. 1, Čl. 2, bode 4.1.6 sa nahrádza nasledujúci text: 
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Centrálny depozitár odporúča členovi pre zabezpečenie pripojenia, aby sa na linke, ktorou je 
pripojený k jeho poskytovateľovi služieb Internetu (ISP), vyhradilo  pásmo pre komunikáciu 
PC stanice člena s ... 

textom: 

Centrálny depozitár odporúča oprávnenej osobe pre zabezpečenie pripojenia, aby sa na linke, 
ktorou je pripojený k jeho poskytovateľovi služieb Internetu (ISP), vyhradilo  pásmo pre 
komunikáciu PC stanice oprávnenej osoby s ... 

 

Zmena č.172 
V Prílohe č. 1, Čl. 2, bode 4.1.7 sa nahradí nasledujúci text: 

...tak člena ako aj ... 

textom: 

... tak oprávnenej osoby ako aj ... 

 

Zmena č.173 
V Prílohe č. 1, Čl. 2, bode 4.1.8 sa nahradí nasledujúci text: 

... spolupráca s ISP člena z dôvodu, že je potrebné nastaviť vyhradenie pásma najmä na jeho 
smerovači v smere od ISP k členovi ... 

textom: 

... spolupráca s ISP oprávnenej osoby z dôvodu, že je potrebné nastaviť vyhradenie pásma 
najmä na jeho smerovači v smere od ISP k oprávnenej osobe... 

 

Zmena č.174 
V Prílohe č. 1, Čl. 2, bode 4.1.9 sa nahradí nasledujúci text: 

... stanice člena resp. jeho Firewallu a IP adresami kos serverov CD po dohovore so 
povereným pracovníkom... 

textom: 

... stanice oprávnenej osoby  resp. jeho Firewallu a IP adresami kos serverov centrálneho 
depozitára po dohovore so pracovníkom... 

 

Zmena č.175 
V Prílohe č. 1, Čl. 2, bode 4.2.2 sa nahradí nasledujúci text: 

... odovzdané klientovi vo formáte ktorý umožní pracovníkovi CD sprostredkovať ich 
spracovanie systémom CD, čo znamená, že formát vyplnenia hlavičky je taký, že žiadajúcim 
subjektom je CD a identifikácia člena je uvedená v poliach... 

textom: 

... odovzdané oprávnenej osobe vo formáte ktorý umožní pracovníkovi centrálneho depozitára 
sprostredkovať ich spracovanie systémom centrálneho depozitára, čo znamená formát 
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vyplnenia hlavičky je taký, že žiadajúcim subjektom je centrálny depozitár a identifikácia 
oprávnenej osoby je uvedená v poliach... 

 

 

 

Zmena č.176 
V Prílohe č.1, Čl. 2 bod 4.2.3. sa na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

Pri prevzatí/odovzdaní údajov  sa vždy vyhotoví protokol pre obe strany. 

 

Zmena č.177 
V Prílohe č.1, Čl. 2 bod 4.2.4. sa nahrádza text: 

Zodpovedný pracovník... 

nasledujúcim textom: 

Pracovník centrálneho depozitára... 

 

Zmena č.178 
V Prílohe č.1, Čl. 2 bod 4.2.4. sa nahrádza text: 

O tomto rozhodnutí budú členovia informovaní prostredníctvom e-mailu alebo faxu na adresu 
kontaktnej osoby určenej členom. 

nasledujúcim textom: 

O tomto rozhodnutí budú oprávnené osoby informované prostredníctvom e-mailu alebo faxu 
na adresu kontaktnej osoby určenej oprávnenou osobou. 

 

Zmena č.179 
V Prílohe č.1, Čl. 2 bod 4.2.4. sa ruší text: 

Pri prevzatí/odovzdaní údajov  sa vždy vyhotoví Zápis prevzatia a odovzdania údajov pre obe 
strany. 

 

Zmena č.180 

V Prílohe č.1, Čl. 2 bod 4.2.5. sa nahrádza text: 

Zápis prevzatia a odovzdania údajov (odovzdávajúci protokol)... 

nasledujúcim textom: 

Protokol ... 

 

Zmena č.181 
V Prílohe č.1, Čl. 2 bod 4.2.6. sa na koniec textu dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 
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„Vstupné vety služieb musia byť v XML formáte so štruktúrou, ktorá zodpovedá aktuálnej 
XSD schéme“ 

 

 

Zmena č. 182 
V Prílohe č. 1 sa za čánok 2 vkladá nový článok 2a s nasledujúcim textom: 

 
Čl. 2a 

Technologická odstávka 
 
 Centrálny depozitár má právo raz ročne vyhlásiť pravidelnú technologickú odstávku, 

ktorú ohlási členovi alebo majiteľovi účtu zriadeného podľa Čl. 41 ods. (2) 
prevádzkového poriadku najneskôr jeden kalendárny mesiac vopred. V prípade 
havarijných situácií je centrálny depozitár oprávnený dočasne a v primeranom rozsahu 
vyhlásiť mimoriadnu technologickú odstávku, pričom lehotu na ohlásenie technologickej 
odstávky členovi alebo majiteľovi účtu zriadeného podľa Čl. 41 ods. (2) prevádzkového 
poriadku v zmysle prvej vety tohto ustanovenia je v prípade havarijných situácií centrálny 
depozitár oprávnený primerane skrátiť. Centrálny depozitár zverejní informáciu 
o technologickej odstávke na web stránke a výveske na budove ústredia. Maximálna doba 
trvania pravidelnej technologickej odstávky je 15 pracovných dní. 

 

Zmena č.183 
V Prílohe č.1, Čl. 3 ods. (2) sa nahrádza text: 
... u príjemcu a odosielateľa, a to u odosielateľa vo formáte v akom boli odoslané, u príjemcu 
vo formáte, v ktorom boli prijaté. 

nasledujúcim textom: 
... u oboch strán(oprávnenej osoby a centrálneho depozitára), a to v prípade odoslania vo 
formáte v akom boli odoslané, v prípade príjmu vo formáte, v ktorom boli prijaté. 

 

Zmena č.184 
V Prílohe č.1, Čl. 4 sa mení názov článku: 

Nevyhnutná konfigurácia člena pre pripojenie do centrálneho depozitára prostredníctvom 
klienta 

nasledovne: 

Nevyhnutná konfigurácia oprávnenej osoby pre pripojenie do centrálneho depozitára 
prostredníctvom klientskej aplikácie 

 

Zmena č.185 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (1) sa nahrádza text: 
Člen CD resp. žiadateľ o členstvo (na účely tejto prílohy ďalej len „užívateľ“)... 

nasledujúcim textom: 
Oprávnená osoba resp. žiadateľ o členstvo.... 
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Zmena č.186 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (2) sa nahrádza text: 
Užívateľ je povinný... 

nasledujúcim textom: 
Oprávnená osoba je povinná.... 

 

Zmena č.187 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (5) sa nahrádza text: 
Užívateľ je povinný... 

nasledujúcim textom: 
Oprávnená osoba je povinná.... 

 

Zmena č.188 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (5) sa nahrádza text: 
...poskytne CD užívateľovi: 

nasledujúcim textom: 

...poskytne centrálny depozitár oprávnenej osobe: 

 

Zmena č.189 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (5) pism. b) sa nahrádza text: 
...na ktoré má užívateľ právo .... 

nasledujúcim textom: 

...na ktoré má oprávnená osoba právo ... 

 

Zmena č.190 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (6) sa nahrádza text: 
Užívateľ musí mať ... 

nasledujúcim textom: 

Oprávnená osoba musí mať ... 

 

Zmena č.191 
V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (8) sa nahrádza text: 
Užívateľ musí ... 

nasledujúcim textom: 

Oprávnená osoba musí ... 

 

Zmena č.192 
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V Prílohe č.1, Čl. 4 ods. (8) sa nahrádza text poslednej vety: 
Člen môže tieto nastavenia zmeniť len po konzultácii s poverenými pracovníkmi CD a s ich  
súhlasom. 

nasledujúcim textom: 

Oprávnená osoba môže tieto nastavenia zmeniť len po konzultácii s pracovníkmi centrálneho 
depozitára a s ich  súhlasom. 

 

Zmena č.193 
V Prílohe č.1, Čl. 5 ods. (1) sa mení  text: 

...na základe jej žiadosti potrebné programové knižnice application program interface (na 
účely tejto prílohy ďalej len API - definícia API -  je to aplikačné programové rozhranie, tiež 
rozhranie pre užívateľské programy. Je to súbor programov, knižníc a rutín, ktoré slúžia k 
programovaniu aplikácii. 

na nasledujúci text: 

...na základe jej žiadosti potrebné programové knižnice API. 

 

Zmena č.194 
V Prílohe č.1, Čl. 5 ods. (1) sa doplní za poslednú vetu  text: 

Centrálny depozitár sprostredkuje oprávnenej osobe možnosť získať API. 

 

Zmena č.195 
V Prílohe č.1, Čl. 6 ods. (1) sa slovné spojenie „na prevádzku produkčného“ nahrádza 
slovným spojením  „na pripojenie k produkčnému“ 

 

Zmena č.196 

V Prílohe č.1, Čl. 6 ods. (5) sa za poslednú vetu upravuje nasledujúci text: 

... resp. API minimálne 6 mesiacov pred dátumom plánovanej aktutalizácie. 

nasledovne: 

... resp. API minimálne 3 mesiace pred dátumom plánovanej aktualizácie, v odôvodnených 
prípadoch minimálne mesiac pred dátumom plánovanej aktualizácie 

 

Zmena č.197 

V Prílohe č.1, Čl. 6 ods. (10) sa nahrádza pôvodný odsek: 
Oprávnená osoba – člen definuje spôsob pripojenia vlastných klientov na systém člena len 
prostredníctvom internetovského browsera s protokolom HTTPS (SSL3.0) s asynchrónnym 
spracovaním vstupujúcich údajov. CD nezodpovedá za pripojenie vlastných klientov na člena 
CD a škody spôsobené týmto pripojením. 

nasledujúcim textom: 
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Centrálny depozitár nezodpovedá za vnútorné pripojenia a činnosti uskutočnené v systémoch 
oprávnenej osoby a škody spôsobené týmito činnosťami a pripojením. 

 

 

 

Zmena č.198 
V prílohe č. 1, Čl. 7 ods. (1) sa nahrádza text: „...určeniu prijímateľa a odosielateľa...“ textom: 
„...určeniu oboch strán pri odoslaní a prijímaní ....“ 

 

Zmena č. 199 
V Prílohe č.1, Čl. 7 ods. (4) sa nahrádza text „poskytovateľom certifikačných služieb (na 
účely tejto prílohy ďalej len „poskytovateľ CS“)“ novým textom „poskytovateľom CS“ 

 

Zmena č.200 
V Prílohe č.1, Čl. 7 ods. (6) sa na konci textu slovo „protokolom“ nahrádza slovom 
„poriadkom“ 

 

Zmena č.201 
V Prílohe č.1, Čl. 7 ods. (8) sa za slovo „nemožno“ dopĺňa nové slovo „plnohodnotne“ 

 

Zmena č.202 
V Prílohe č.1, Čl. 7 ods. (11) sa slovo „užívateľ“ nahrádza textom „oprávnená osoba“ 

 

Zmena č.203 
V Prílohe č.1, Čl. 7 ods. (11) sa slovo „užívateľa“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.204 
V Prílohe č.1, Čl. 7 ods. (12) sa slovo „povereným“ ruší 

 

Zmena č.205 
V Prílohe č.1, Čl. 9 sa slovo „užívateľov“ nahrádza textom „oprávnených osôb“ 

 

Zmena č.206 
V Prílohe č.1, Čl. 9 ods. (1) sa slovo „užívateľovi“ nahrádza textom „oprávnenej osobe“ 

 

Zmena č.207 
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V Prílohe č.1, Čl. 9 ods. (2) sa slovo „užívateľovi“ nahrádza textom „oprávnenej osobe“ 

 

Zmena č.208 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (1) sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.209 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (1) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených osôb“ 

 

Zmena č.210 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (2)  pism. c) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených 
osôb“ 

 

Zmena č.211 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (2)  písm. d) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených 
osôb“ 

 

Zmena č.212 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (2)  písm. e) sa slovo „klientov“ nahrádza textom „klientských 
aplikácii“ 

 

Zmena č.213 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (2)  písm. h) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených 
osôb“ 

 

Zmena č.214 

V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (2)  písm. j) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených osôb“ 

 

Zmena č.215 

V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (3)  písm. c) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených 
osôb“ 

 

Zmena č.216 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (3)  písm. d) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených 
osôb“ 

 

Zmena č.217 
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V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (3)  písm. e) sa slovo „klientov“ nahrádza textom „klientských 
aplikácií“ 

 

Zmena č.218 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (3)  písm. e) sa slovo „jednotlivých členov“ nahrádza textom 
„jednotlivé oprávnené osoby a certifikátov pracovníkov jednotlivých oprávnených osôb“ 

 

Zmena č.219 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (3)  písm. h) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených 
osôb“ 

 

Zmena č.220 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (3)  pism. j) sa slovo „členov“ nahrádza textom „oprávnených osôb“ 

 

Zmena č.221 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (4)  sa slovo „člen je povinný“ nahrádza textom „oprávnená osoba 
je povinná“ 

 

Zmena č.222 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (5)  písm. c) sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.223 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (5)  písm. d) sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.224 

V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (5)  písm. e) sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.225 

V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (5)  písm. f) sa text „člena, vedie ich evidenciu za člena“ nahrádza 
textom „oprávnenej osoby, vedie ich evidenciu za oprávnenú osobu“ 

 

Zmena č.226 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (6)  sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenú osobu“ 

 

Zmena č.227 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (7)  sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenú osobu“ 
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Zmena č.228 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (7)  sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.229 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (8)  sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.230 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (8)  sa slovo „členom“ nahrádza textom „oprávnenou osobou“ 

 

Zmena č.231 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (9) písm. c)  sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.232 
V Prílohe č.1, Čl. 10 ods. (9)  písm. g) sa slovo „člena“ nahrádza textom „oprávnenej osoby“ 

 

Zmena č.233 
V Prílohe č.1, Čl. 11 ods. (2) sa slovné spojenie „certifikačnej autority (ďalej „CA“)“  
nahrádza slovným spojením „poskytovateľa CS“, ďalej sa slovné spojenie „neotestovanej 
CA“  nahrádza slovným spojením „poskytovateľa CS“ a posledná veta „V súčasnej dobe je 
požívaná ako CA: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., IČO: 35 840 005, sídlo: Prievozská 
6/A, 821 09 Bratislava.“ sa nahrádza novým textom s nasledujúcim znením „Poskytovatelia 
CS, ktorí sú testovaní, sú uverejnení na webovej stránke CD.“ 

 


