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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Pravidlá garančného fondu (ďalej len „pravidlá“) sú vydané v súlade s § 18  zákona č. 

429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákona o burze“), upravujú najmä postup burzy pri stanovení výšky finančných 

vkladov členov burzy do garančného fondu a spôsob nakladania s nimi.  

1.2 Garančný fond burzy slúži na zabezpečenie záväzkov a pohľadávok členov 

vyplývajúcich z kurzotvorných  obchodov. 

1.3 Ustanovenia pravidiel garančného fondu sa vzťahujú len na obchody s cennými papiermi 

typu DCD/EUR v zmysle Článku 2 ods. 2.7 písm. a) Pravidiel obchodovania. 

1.4 Prostriedky garančného fondu je možné použiť len na zabezpečenie záväzkov členov  

vyplývajúcich z kurzotvorných obchodov uzavretých na burze, ktoré nie je možné 

vyrovnať v súlade s Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania 

a vyrovnania. Prostriedky garančného fondu nie je možné použiť na krytie rizík 

vyplývajúcich z priamych a repo obchodov a ani v prípade, ak sú uvedené obchody s 

finančným vyrovnaním. 

1.5 Členovia sú povinní zložiť na účet burzy kaucie na zabezpečenie záväzkov a rizík 

vyplývajúcich z  burzových obchodov a ich vyrovnania. Suma týchto kaucií predstavuje 

garančný fond burzy. Peňažné prostriedky, ktoré člen zloží vo forme kaucie zostávajú 

jeho majetkom. 

1.6 Správu garančného fondu a vedenie evidencie o stave účtu garančného fondu vykonáva 

burza. Prostriedky jednotlivých členov sú vedené oddelene formou tzv. vedľajších účtov 

za každého člena zvlášť. 

1.7 S prostriedkami garančného fondu burzy, ktoré sú viazané na vedľajších účtoch členov, 

nemá člen možnosť disponovať. 

1.8 Podrobnosti ohľadne správy prostriedkov garančného fondu, spôsobu a podmienok 

použitia prostriedkov garančného fondu stanoví burza vo vykonávacom predpise. 

 

Článok 2  

Tvorba prostriedkov garančného fondu 

2.1 Člen sa podieľa na tvorbe prostriedkov garančného fondu príspevkom zloženým z dvoch 

čiastok: 

a) pevná peňažná čiastka, ktorá predstavuje počiatočný vklad každého člena a ktorej 

výšku stanoví burza vo vykonávacom predpise; 

b) pohyblivá peňažná čiastka, ktorej spôsob prepočtu stanoví  burza vo vykonávacom 

predpise. 

2.2 Člen je povinný udržiavať na vedľajšom účte garančného fondu stanovenú výšku 

peňažných prostriedkov v súlade s ods. 2.1 tohto článku. 
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Článok 3  

Zrušenie vedľajšieho účtu garančného fondu 

3.1 Pri zániku členstva má vystupujúci člen právo, po splnení všetkých svojich záväzkov 

vyplývajúcich mu z  členstva na burze a z  burzových obchodov, obdržať svoj podiel z 

garančného fondu.   

 


