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Zmena v Prevádzkovom poriadku
zo dňa 30. 11. 2009
Zmena č. 1
V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 12 bod 12.3 za prvú
vetu vkladá nasledujúci text:
„V prípade, že plnú moc udelil štatutárny zástupca (zástupcovia) právnickej osoby, musí
podávateľ preukázať oprávnenie štatutárneho zástupcu v čase vykonania služby udeliť v mene
žiadateľa takúto plnú moc a to spôsobom podľa bodu 12.4 b) - platným a aktuálnym výpisom
z obchodného registra alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby nie
starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o službu u právnickej osoby tuzemec alebo 6
mesiacov u zahraničnej právnickej osoby/zahraničnej fyzickej osoby podnikateľa v súlade s
bodom 12.4 c), pričom osoby, ktoré udelili plnú moc musia byť uvedené v tomto výpise
z obchodného registra alebo doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby.“
Zmena č. 2
V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 12 sa na koniec
článku vkladá nový bod 12.7 s nasledujúcim textom:
„12.7 Spôsob a postup doručovania odvolania plnomocenstiev (ďalej len „odvolanie“), ktoré
oprávňujú splnomocnenca konať voči CDCP je nasledujúci:
a) odvolanie musí mať písomnú formu, pričom sa na podpisovanie odvolania vzťahujú
ustanovenia bodu 14.7 Článku 14, tejto časti Prevádzkového poriadku, avšak
podpisy oprávnených osôb na odvolaní nemusia byť úradne overené,
b) v odvolaní musia byť identifikované osoby konajúce za právnickú osobu, ak
odvoláva plnomocenstvo právnická osoba,
c) z textu odvolania musí byť zrejmé, že sa jedná o odvolanie plnomocenstva,
d) ak v odvolaní nebude uvedené, ktoré plnomocenstvo sa odvoláva, má CDCP za to,
že sa odvolávajú všetky plnomocenstvá udelené pred doručením tohto odvolania,
e) doručovanie odvolania musí byť v súlade s ustanoveniami bodu 11.2 písm. b)
Článku 11 tejto časti Prevádzkového poriadku
f) rozhodujúcim pre konanie CDCP v súlade s odvolaním je dátum prevzatia odvolania
na prevádzkovom pracovisku CDCP alebo v podateľni CDCP,
g) CDCP nezodpovedá za škody spôsobené neúplným alebo nesprávnym alebo inak
chybným odvolaním plnomocenstiev.“
Zmena č. 3
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 14, bod 14.6 sa na
koniec textu dopĺňajú nasledujúce slová „ , ak o to druhá zmluvná strana požiada. Ak zoznam
dokladov nie je prílohou k zmluve, je založený do príslušnej dokumentácie v evidencii
CDCP.“

2

Zmena č. 4
V časti III.– Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – sa v Obsahu dopĺňa
nasledujúci text:
„OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU SPOJENOU
SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI............................................................................... 14
Článok 24
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom
podriadenosti...........................................................................................................................14“
Zmena č. 5
V časti III.– Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – sa na konci dopĺňa
nový Článok 24 s nasledujúcim textom:
“OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU
SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI

Článok 24
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom
podriadenosti
24.1

CDCP vedie emisiu CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti v registri
emitenta zriadenom podľa § 107 zákona.

24.2

CDCP priradí emisii CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti osobitný
kód v rámci číselníka CIS_DruhCP, ktorý jednoznačne identifikuje CP s pohľadávkou
spojenou so záväzkom podriadenosti.

24.3

Skutočnosť, že má byť vydaná emisia CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom
podriadenosti, musí byť uvedená v zmluve uzatvorenej s CDCP podľa tejto časti
Prevádzkového poriadku..”

Zmena č. 6
V časti V.A. – Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na Euro Prevádzkového
poriadku - v Článku 4 sa pôvodné znenie bodu 4.8 nahrádza novým znením:
„Na základe oznámení podľa bodu 4.2. tohto Článku doručených do CDCP najneskôr do
31.12.2009, pričom rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, pečiatke kuriérskej
služby, resp. dátum podania v podateľni, vykoná CDCP premenu slovenskej meny na eurá pri
majetkových CP výlučne na základe oznámenia emitenta, v súlade s ustanoveniami zákona
o zavedení eura, bezodplatne. V prípade, ak bude oznámenie neúplne, chybné alebo inak
nebude spĺňať ustanovenia Prevádzkového poriadku, CDCP nebude na takéto oznámenie
prihliadať. V takýchto prípadoch ako aj po 31.12.2009 je emitent majetkových CP,
zaknihovaných aj listinných, povinný uzatvoriť s CDCP zmluvu resp. dodatok k príslušnej
zmluve, predmetom ktorej/ktorého bude zmena menovitej hodnoty CP, ktorú CDCP vykoná
za cenu uvedenú v cenníku CDCP.“
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Zmena č. 7
V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa
vypúšťajú body 4. 12 až 4. 13 a dopĺňajú sa nové body 4.12 až 4.15 s nasledujúcim textom:
4.12 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.1.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci
po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
4.13 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 27.2.2009 nadobúda účinnosť v deň
právoplatnosti rozhodnutia NBS o zmene povolenia na vznik a činnosť CDCP, na základe
ktorého bude môcť CDCP vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta.
4.14 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 29.05.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci
po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
4.15 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.11.2009 nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.”
Zdôvodnenie:
Doplnenie vyplýva z potreby identifikovať jednotlivé zmeny Prevádzkového poriadku
a odstránenia chyby, ktorá vznikla z dôvodu časového posunu medzi predložením
a schválením zmien prevádzkového poriadku zo dňa 30. 1. 2009 a 27. 2. 2009.
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