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DOBY A LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ  

TRANSAKCÍ V SKD 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) SKD přijímá elektronicky předávané příkazy z pracovišť agentů a příkazy k výměně 

předložené písemnou formou v pracovní dny v pracovní době od 8:30 hod. do 17:30 hod., 

nestanoví-li odstavec (3) jinak. Agent si musí počínat tak, aby jeho příkazy došly do SKD 

v tomto časovém intervalu. 

(2) Ostatní příkazy předložené písemnou formou a žádosti přijímá provozovatel 

v návštěvní hodiny v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod., nestanoví-li odstavec (3) 

jinak. 

(3) Příkazy, na jejichž základě má dojít k platbě zabezpečované SKD, přijímá SKD 

v den, kdy má k platbě dojít, pouze do 16:00 - čas zahájení uzavírání účetního dne systému 

CERTIS1. 

(4) Pro zpracování příkazu je rozhodující okamžik jeho přijetí k vypořádání, nikoli 

okamžik odeslání.  

(5) Příkaz, který nedojde SKD ve stanovené době, nemůže být přijat k vypořádání. 

(6) Za škody vzniklé nedodáním příkazu ve stanoveném termínu odpovídá účastník, 

který termín nedodržel. 

 

 

Článek 2 

Primární trh 
 

(1) Emise zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenné papíry“) musí být zaevidována 

v SKD nejpozději jeden pracovní den přede dnem zpracování objednávek nákupu 

z primárního prodeje nebo zanesení výsledků aukce do evidence SKD prostřednictvím agenta 

(dále jen „aukce“). Na žádost emitenta může provozovatel tuto lhůtu mimořádně posunout 

až do zahájení aukce.  

(2) Aukce musí proběhnout nejpozději v den emise. 

(3) Místo, způsob a termín doručení objednávek na nákup z primárního prodeje stanovuje 

emitent. 

(4) Aukce probíhá ve stanovený den v době, kdy SKD zpracovává příkazy agentů [článek 

1 odst. (1)]. Pokud je den aukce shodný se dnem emise, aukce musí probíhat do doby 

ukončení účetního dne systému CERTIS [článek 1 odst. (3)]. 

(5) Způsob a termín pro oznámení výsledků aukce jejím účastníkům stanovuje emitent. 

(6) SKD v průběhu zahájení účetního dne SKD, na který je stanoven den emise, vytvoří 

příkazy k platbě pro systém CERTIS. Pokud je stanoven den emise na stejný den, jako je den 

aukce, musí agent emitenta informovat provozovatele o ukončení aukce, SKD následně 

vytvoří příkazy k platbě pro systém CERTIS . 

(7) SKD poskytuje ode dne emise uspokojeným kupujícím výpis z jejich majetkových 

účtů. 

(8) SKD poskytuje ode dne emise emitentovi a účastníkům jejich výsledky primárního 

prodeje. 

(9) Cenné papíry, které nebyly v den emise prodány, jsou na konci dne emise vyřazeny 

z evidence. 
                                                           
1 určeného na základě Časového harmonogramu provozu systému CERTIS, bod 3 
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Článek 3 

Transakce na sekundárním trhu 
 

(1) Není-li jejich převoditelnost omezena, jsou cenné papíry převoditelné v SKD v rámci 

sekundárního trhu od okamžiku jejich vydání až do konce pracovního dne předcházejícího dni 

jejich splatnosti. 

(2) Příkazy zahrnující platby za dodávku cenných papírů podle principu dodání proti 

zaplacení s datem vypořádání v aktuálním účetním dnu zašlou převádějící i nabývající 

prostřednictvím svých agentů SKD v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 

(3). 

(3) Příkazy nezahrnující platby za dodávku cenných papírů a příkazy zahrnující platby 

za dodávku cenných papírů podle principu dodání proti zaplacení s datem vypořádání 

ve dnech následujících po aktuálním účetním dnu zašlou převádějící i nabývající 

prostřednictvím svých agentů SKD v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. 

(1). 

(4)  Příkazy k zápisu zástavního práva nebo zápisu zániku zástavního práva přijímá SKD 

v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. (2). Zápis zániku zástavního práva 

může být proveden pouze tehdy, jestliže příkaz k zániku zástavního práva bude doručen SKD 

nejpozději den přede dnem splatnosti zastavených cenných papírů. Pokud bude příkaz 

k zániku zástavního práva doručen SKD později, výnos z těchto cenných papírů bude 

vyplacen zástavnímu věřiteli, resp. příjemci finančního kolaterálu.  

(5) Příkazy k zápisu zástavního práva nebo zápisu zániku zástavního práva proti platbě 

přijímá SKD v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 1 odst. (3). 

(6) Storno příkazy přijímá SKD v době stanovené pro příjem příkazů podle článku 

1 odst. (1). 

(7) Informace o neprovedení transakcí z důvodů formálních nedostatků příslušných 

příkazů poskytuje SKD agentům účastníků transakcí ihned. 

(8) Příkazy k registraci převodu jsou v SKD párovány v den dodání obou příkazů.  

(9) V okamžiku párování instrukcí se použijí následující pravidla pro korunové 

vyrovnání; pokud částka obou instrukcí není stejná 

- a částka je menší než 2 500 000,- CZK a rozdíl je menší než 50,- CZK, dojde ke 

spárování na ceně prodávajícího 
- a částka je větší než 2 500 000,- CZK a rozdíl je menší než 625,- CZK, dojde ke 

spárování na ceně prodávajícího. 

(10) Příkazy k registraci převodu, které nebylo možno do konce stanoveného dne převodu 

cenných papírů spárovat, jsou na konci tohoto dne zrušeny a cenné papíry zůstávají evidovány 

na původním majetkovém účtu. SKD o této skutečnosti uvědomí převodce i nabyvatele 

prostřednictvím jejich agentů na konci daného dne. 

(11) Není-li transakce provedena z důvodu nedostatku disponibilních cenných papírů 

na majetkovém účtu převádějícího (popř. zástavce, resp. poskytovatele finančního kolaterálu) 

v rozhodný den2, příslušné příkazy jsou na konci tohoto dne zrušeny, nedojde ke změně 

v evidenci SKD a SKD o této skutečnosti uvědomí převádějícího i nabývajícího (popř. 

zástavce i zástavního věřitele, resp. poskytovatele i příjemce finančního kolaterálu), 

prostřednictvím jejich agentů na konci rozhodného dne. SKD následně vytvoří instrukce 

k registraci převodu (popř. zástavy) na následující účetní den SKD. 

(12) V případě, že na majetkovém účtu převádějícího (popř. zástavce, resp. poskytovatele 

finančního kolaterálu) není do konce stanovené doby následujícího dne vypořádání dostatečné 

                                                           
2 Rozhodný den je den, který si účastníci dohodli pro vypořádání úplatného převodu, dodání zaknihovaného 

cenného papíru v rámci bezúplatného převodu, vznik či zrušení zástavního práva. 
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množství disponibilních cenných papírů [odst. (10)], SKD příslušné příkazy k registraci zruší 

a uvědomí o této skutečnosti s uvedením důvodu převádějícího (popř. zástavce, resp. 

poskytovatele finančního kolaterálu) a nabývajícího (popř. zástavního věřitele, resp. příjemce 

finančního kolaterálu) prostřednictvím jejich agentů. SKD následně vytvoří příkazy 

k registraci převodu (popř. zástavy) na další následující účetní den SKD.  

(13) Postup podle odstavce (11) může být opakován do konce stanovené doby 

následujícího sedmého účetního dne nebo až do konce stanovené doby posledního dne 

předcházejícímu dni splatnosti vypořádané emise. 

(14) SKD vytvoří nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni, kdy byla 

registrace provedena, převádějícímu i nabývajícímu, popř. zástavci i zástavnímu věřiteli, resp. 

poskytovateli i příjemci finančního kolaterálu výpis z jejich majetkových účtů. 

 

 

Článek 4 

Splacení cenných papírů 
 

(1) Nestanoví-li emisní podmínky jinak, zabezpečuje splacení cenných papírů v den 

splatnosti emise SKD na pokyn agenta emitenta, který tímto pokynem potvrzuje dostatek 

finančních prostředků ke splacení cenných papírů. Po zahájení účetního dne SKD vytvoří 

SKD příkazy k platbě z třetí strany k tíži peněžního účtu agenta emitenta a ve prospěch 

peněžních účtů3 příslušných majetkových účtů, na kterých jsou splácené cenné papíry 

evidovány.  

(2) SKD zašle emitentovi výpis z evidence emise a soupis zástavních práv ke splatným 

cenným papírům zaevidovaných ke konci posledního dne převoditelnosti těchto cenných 

papírů, nejpozději následující pracovní den po tomto dni. 

(3) Pokud den splatnosti připadne na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, 

a nestanoví-li emisní podmínky jinak, provede se splacení nejbližší následující pracovní den.  

 

 

Článek 5 

Příjem žádostí a podávání informací 
 

(1) Provozovatel přijímá žádosti doručené osobně a podává informace návštěvám 

v návštěvní době podle článku 1 odst. (2). 

(2) Provozovatel poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpis z evidence emise 

ke dni obdržení žádosti nejpozději následující pracovní den po obdržení žádosti. 

(3) Provozovatel poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpis z evidence emise 

ke dni předcházejícímu dni obdržení žádosti nejpozději druhý pracovní den po obdržení 

žádosti. 

(4) Provozovatel poskytne emitentovi na jeho písemnou žádost výpis z evidence emise 

k různým datům nejpozději pátý pracovní den po obdržení žádosti. 

(5) O výpis podle odstavce (2) až (4) může emitent požádat prostřednictvím svého 

agenta. Výpisy se poskytují v písemné formě. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Pravidla § 38 odst. (3) 
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Článek 6 

Změny lhůt 
 

(1) ČNB jako provozovatel SKD může v odůvodněných případech stanovené lhůty 

z provozních důvodů dočasně změnit. 

(2) O všech změnách je provozovatel povinen všechny účastníky předem informovat 

a změnu uveřejnit na internetové stránce ČNB. Změna Pravidel SKD (dále jen „Pravidla“) 

nebo jejich příloh nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li provozovatel pozdější 

okamžik účinnosti. 

 

 

 

Článek 7 

Nedodržení lhůt 
 

Důsledky nedodržení lhůt nese ten účastník, který nedodržení způsobil. 
 


