V YKONÁVACÍ PREDPIS K
P RAVIDLÁM GARANČNÉHO FONDU

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1

1.2

Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 3 ods. 3.1 časti IX. burzových
pravidiel a stanovuje podrobnosti ohľadne stanovenia výšky finančných vkladov členov
burzy do garančného fondu a spôsobu nakladania s nimi.
V prípade, že v ďalších ustanoveniach tohto Vykonávacieho predpisu sú použité
nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
a) „ING Online“ – platobná aplikácia elektronického bankovníctva slúžiaca na
komunikáciu medzi klientom a bankou, zasielanie informácií a pokynov bankou
klientovi a/alebo vykonávanie operácií prostredníctvom internetu;
b) „GCM“ - členovia, ktorí uskutočňujú vyrovnanie platobnej stránky vlastných
obchodov a obchodov pre členov burzy uvedených v písm. d) tohto odseku;
c) „CM“ - členovia, ktorí uskutočňujú vyrovnanie platobnej stránky vlastných
obchodov;
d) „NCM“ - členovia, ktorí vyrovnanie platobnej stránky obchodov realizujú
prostredníctvom GCM.
Článok 2
Tvorba, doplnenie a vrátenie prostriedkov garančného fondu

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Člen sa podieľa na tvorbe prostriedkov garančného fondu príspevkom zloženým z dvoch
čiastok:
a) pevná peňažná čiastka, ktorá predstavuje počiatočný vklad každého člena vo výške
6 638,78 EUR;
b) pohyblivá peňažná čiastka, ktorá predstavuje 5 % z priemerného denného objemu
obchodov, dosiahnutého členom za predchádzajúci kalendárny mesiac, maximálne
však vo výške 33 193,92 EUR. V uvedenom objeme je zahrnutá len časť „kúpa“ v
kurzotvorných obchodoch, s výnimkou obchodov, keď na strane predávajúceho aj
kupujúceho je ten istý člen.
Nový člen, ktorý začal obchodovať na burze, neplatí pohyblivú čiastku v prvom mesiaci
svojho pôsobenia, ani jej alikvotnú časť. V ďalšom období sa výška pohyblivej čiastky
stanoví postupom podľa ods. 2.1 písm. b) tohto Článku.
Výška pohyblivej čiastky garančného fondu je aktualizovaná raz mesačne, vždy k
poslednému burzovému dňu v mesiaci. Rozdiel medzi pôvodnou a aktualizovanou
čiastkou v prospech člena je burzou poukázaný na jeho účet, resp. účet jeho banky
prostredníctvom ING Online, rozdiel na ťarchu člena je člen povinný doplniť na účet
garančného fondu v stanovenom termíne.
Ak dôjde k čerpaniu prostriedkov garančného fondu podľa príslušných ustanovení
burzových pravidiel a vykonávacích predpisov a člen-dlžník nedoplní prostriedky
garančného fondu podľa príslušných ustanovení burzových pravidiel a vykonávacích
predpisov, je člen povinný doplniť svoj vklad do garančného fondu tak, aby splnil
ustanovenie ods. 2.1 tohto Článku do 3 burzových dní odo dňa vyzvania burzou.
Pri zániku/ukončení členstva na burze dá burza pokyn na prevod peňažných
prostriedkov z vedľajšieho účtu garančného fondu člena na jeho účet, resp. účet jeho
banky, najneskôr do 5 burzových dní odo dňa splnenia záväzkov člena voči burze.
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Článok 3
Správa a vedenie účtu garančného fondu
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Účet garančného fondu burzy je vedený v ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky
(ďalej INGB). Peňažné prostriedky na vedľajších účtoch členov sú úročené v zmysle
Všeobecných podmienok ING BANK N.V.
Správu garančného fondu a vedenie evidencie o stave účtu garančného fondu vykonáva
burza.
Úroky podľa ods. 3.1 tohto Článku sú zasielané členovi na jeho účet, resp. účet jeho
banky, raz do mesiaca.
O každej zmene na vedľajšom účte garančného fondu je člen informovaný výpisom z
účtu vystaveným INGB raz mesačne.
Časovo sa jednotlivé kroky burzy, jej členov a INGB riadia spravidla týmto
harmonogramom:
a) prvý burzový deň nasledujúceho mesiaca INGB pripisuje úroky na účet garančného
fondu;
b) druhý burzový deň nasledujúceho mesiaca burza obdrží výpisy z vedľajších účtov od
INGB, spracuje výšku úrokov a výšku vkladov v zmysle Článku 2 ods. 2.1 písm. b)
a ods. 2.3 a o výsledku spracovania informuje elektronickou formou členov burzy
a zároveň ich zasiela poštou členom;
c) tretí burzový deň nasledujúceho mesiaca majú členovia burzy k dispozícii na vlastné
spracovanie informácií a prípadné zaslanie doplatkov zmysle Článku 2 ods. 2.3 na ich
účet, resp. účet ich GCM;
d) štvrtý burzový deň nasledujúceho mesiaca burza zasiela prostredníctvom ING Online
úroky a rozdiel medzi pôvodnou a aktualizovanou čiastkou v prospech člena na jeho
účet, resp. účet jeho GCM, a v prípade rozdielu na ťarchu člena, burza vyzve na
doplnenie prostriedkov z účtu člena, resp. účtu jeho GCM, na účet garančného fondu.
Článok 4
Čerpanie garančného fondu

4.1

4.2

K čerpaniu prostriedkov garančného fondu môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch:
a) CM alebo GCM nemá dostatok peňažných prostriedkov na clearingovom účte banky
v platobnom systéme;
b) NCM nemá dostatok peňažných prostriedkov na účte u GCM, prostredníctvom
ktorého uskutočňuje vyrovnanie platobnej stránky burzových obchodov;
c) GCM - banka nemá dostatok peňažných zdrojov na clearingovom účte a nemôže byť
vykonaná platba za NCM napriek tomu, že NCM má na účte u GCM - banky
príslušnú čiastku.
V prípade nedostatku peňažných prostriedkov DCD sprístupní burze v systéme
zúčtovania a vyrovnania túto informáciu a na základe tejto informácie burza vyzve DCD
na doplnenie požadovanej sumy z účtu garančného fondu vedeného v INGB na účet
DCD v platobnom systéme.
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4.3

Postup čerpania prostriedkov garančného fondu v prípade nedostatku peňažných
prostriedkov člena je upravený vo Vykonávacom predpise k pravidlám účasti burzy a jej
členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1

Tento vykonávací predpis bol schválený predstavenstvom dňa 22.12.2011 a nadobúda
účinnosť dňa 1.1.2012. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené
predstavenstvom dňa 27.1.2017 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni
úspešnej migrácie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. do Jednotnej
technickej platformy Eurosystému (T2S), nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni
právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení príslušných zmien Burzových pravidiel
(6.2.2017). Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené
predstavenstvom dňa 20.12.2017 a nadobúda účinnosť dňa 3.1.2018. Zmeny a doplnky
tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 26.09.2019 a
nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2019.
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