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Majiteelia nezarradených účtov vvedených v CDCP
P budú nna ich obsluhu
o
potreb
bovať povereného člena
č
Fyzické alebo právn
nické osoby,, ktoré sú m
majiteľmi ne
ezaradených
h účtov vede
dených v Cen
ntrálnom
depozitá
ári cenných papierov
p
SR
R (ďalej len CCDCP), budú
ú môcť od 6.2.2017 žiaddať o niektorré služby
súvisiacee s týmito úččtami už iba prostrednícctvom povere
eného člena..
Nový sp
pôsob naklad
dania s cenn
nými papier mi na nezarradených úččtoch začnee CDCP upla
atňovať v
zmysle § 173w novelizovaného zákona
z
č. 5666/2001 Z. z. o cenných papieroch
p
a iinvestičných službách
a o zmen
ne a doplnen
ní niektorých
h zákonov v znení nesko
orších predpisov (ďalej leen ZOCP) po úspešnej
migrácii na platformu TARGET2‐SSecurities.
„CDCP m
mal už dlhšiu
u dobu zámeer posilniť čllenský princííp zavedením
m nezaradenných účtov a zmenou
prístupu na tieto úččty cez členov. CDCP tým
mto vyjde v ústrety
ú
klientom, keďže títo pri naklladaní so
svojimi ccennými pap
piermi na úččtoch majiteeľa budú mô
ôcť využiť po
obočkovú sieeť poverenýcch členov
(zväčša bánk), ak ch
hcú podať príkaz
p
osobnne.“ vysvetľu
uje Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka
r
CDCP SR
R, a.s.
Ktoré úččty sú nezaraadené?
Pod pojm
mom nezaradený účet sa
a chápe účett majiteľa, ktorý CDCP zriadil pre fyzzickú alebo právnickú
p
osobu do 30. septem
mbra 2015. Nepatria se m účty zriad
dené pre ce
entrálny deppozitár, členo
ov CDCP,
štátne o
orgány konaajúce v men
ne SR, aleboo osobe podľa osobitného predpissu. Nezaradený účet
majiteľa zaniká okam
mihom, keď na ňom nie je evidovanýý žiadny zaknihovaný ceenný papier (ďalej
(
len
CP).
Ako bud
dú nezaraden
né účty obslu
uhované?
Medzi služby, o ktoré bude môcťť majiteľ nezzaradeného účtu požiada
ať CDCP výluučne prostred
dníctvom
povereného člena paatria:
• p
príkaz na reggistráciu prevvodu CP,
• p
príkaz na reggistráciu pressunu CP, t.j. presunu CP z jedného úččtu majiteľa nna iný účet toho
t
istého majiteeľa,
• p
príkaz na reggistráciu precchodu CP, naapr. dedenie CP.
Majiteľ n
nezaradenéh
ho účtu môžže určiť len jjedného člen
na CDCP, kto
orý bude nássledne po dobu jeho
poverenia vykonávaťť služby vo vzťahu
v
k tom uto účtu. V prípade,
p
že majiteľ
m
nezarradeného účtu doručí
n
príkaz naa tieto službyy priamo CDCP, CDCP takkýto príkaz nevykoná.
Kto je po
overený člen
n?
Povereným členom sa môže sta
ať ktorýkoľveek člen CDCP na základe
e uzatvoreniia rámcovej zmluvy s
CDCP. Zo
oznam poverrených členo
ov CDCP zverrejní na svoje
ej webstránkke.

Poverený člen môžee v prípade,, ak má udeelené povere
enie CDCP na
n vykonávaanie takejto činnosti,
zároveň na základe požiadavky oprávnenej osoby zrealizovať aj nasledujúce sluužby vzťahujjúce sa k
nezaradeenému účtu::
• zaaregistrovať vznik, zmenu a zánik poozastavenia práva nakla
adať na zákl ade príkazu majiteľa
úččtu podľa § 28
2 ods. 3 písm
m. a) ZOCP,
• zaaregistrovať vznik,
v
zmenu
u a zánik pozzastavenia práva naklada
ať na základee príkazu obchodníka
s cennými papiermi alebo
o zahraničnéého obchodn
níka s cennýými papierm
mi podľa § 28
2 ods. 3
píísm. b) ZOCP,
• vyyhotoviť stavvový výpis z nezaradenéh
n
ho účtu.
Požiadavvky na tieto služby všakk majitelia nnezaradenéh
ho účtu budú môcť naď
ďalej podávať priamo
CDCP.
O ktoré služby musí majiteľ naď
ďalej žiadať CCDCP?
Osoby, pre ktoré vedie CD
DCP nezaraddený účet majiteľa musia
m
naďaalej podáva
ať CDCP
príkazy/požiadavky na
n niektoré služby
s
ako naapr.:
 zzmena údajo
ov na nezaradenom účte,,
 rregistrácia vzzniku/zmenyy/zániku záloožného právaa v registri zá
áložných právv,
 vvyznačenie vzniku/zmen
v
y/zániku záloožného právva na cenné papiere vedeené na nezaradenom
ú
účte,
 rregistrácia vzniku/zme
eny/zániku zabezpečovacieho prevodu v oosobitnej evidencii
zzabezpečovaacích prevodov cenných ppapierov.

Kto eštee môže naklaadať s CP na nezaradený ch účtoch?
Príkazy a požiadavkyy na služby vo
v vzťahu k nezaradenýým účtom bu
udú môcť naaďalej podávvať aj iné
oprávnené osoby akko majitelia nezaradenýc
n
ch účtov, kto
orými sú napríklad burza CP, obchod
dník s CP,
súd aleb
bo iné štátne orgány.
dok CDCP bude od 6.22.2017 obsaahovať osobitné ustanoovenia v súvvislosti s
Prevádzkkový poriad
podávan
ním príkazovv a požiada
aviek na sluužby vo vzťahu k nezaradeným úččtom a ustanovenia
upravujú
úce činnosti povereného člena.
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