Smlouva o clearingovém účastnictví (DCM)
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 25081489, zapsaný v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308, zastoupený Ing. Petrem Koblicem,
předsedou představenstva a Ing. Ondřejem Dusílkem, členem představenstva,
(dále jen „centrální depozitář“ nebo „CDCP“) na straně jedné
a společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupená:
(dále jen „clearingový účastník“ nebo „DCM“) na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a ustanovením článku 31 odst. 1 Pravidel vypořádacího systému UNIVYC
(dále jen „Pravidla vypořádání“) tuto smlouvu o clearingovém účastnictví (dále jen „smlouva“).
I.
Základní ustanovení
1.

Tato smlouva upravuje podmínky vzniku účasti DCM na clearingu vypořádacího systému CDCP (dále jen
„clearingové účastnictví“) a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z clearingového
účastnictví, pokud nejsou upravena obecně závaznými právními předpisy nebo Pravidly vypořádání.

2.

Pojmy použité v této smlouvě, pro které není definován jejich obsah, mají význam uvedený v Pravidlech
vypořádání.
II.
Vymezení pojmů

1.

Centrální depozitář je Burzou cenných papírů Praha (dále jen „burza“) určeným provozovatelem
vypořádacího systému pro burzovní obchody.

2.

Clearingový účastník je členem burzy, který odpovídá za bezpodmínečné splnění závazků plynoucích z
vypořádání vlastních burzovních obchodů. DCM je účastníkem vypořádacího systému CDCP nebo má
uzavřenu smlouvu s clearingovým agentem o poskytování služeb clearingového agenta.

3.

Clearingovým agentem se rozumí účastník vypořádacího systému CDCP, který je zúčtovací bankou a
který má uzavřenu smlouvu s DCM o poskytování služeb clearingového agenta (dále jen „clearingový
agent“).

4.

Zúčtovací bankou se v souladu s Pravidly vypořádání rozumí bankovní účastník, který se podílí na
peněžním vypořádání obchodů pro sebe nebo jiného (dále jen „zúčtovací banka“).

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 803
cdcp@pse.cz, www.cdcp.cz
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308

III.
Práva a povinnosti clearingového účastníka
1.

Na základě této smlouvy a za podmínek v ní zakotvených je DCM oprávněn využívat služby clearingu
vypořádacího systému CDCP.

2.

DCM se podpisem této smlouvy výslovně zavazuje k dodržování všech povinností stanovených mu
Pravidly vypořádání.

3.

DCM se zavazuje splnit bezpodmínečně závazky plynoucí z vypořádání svých burzovních obchodů.

4.

DCM, který není, nebo přestane být, účastníkem vypořádacího systému CDCP, se zavazuje uzavřít
smlouvu s clearingovým agentem, na základě které bude mít zajištěno vypořádání. DCM se dále
zavazuje mít otevřen alespoň jeden majetkový účet pro vypořádání obchodů. DCM je povinen příslušné
smlouvy uzavřít před účinností této smlouvy, resp. před budoucím ukončením účastnictví ve
vypořádacím systému. Uzavření smlouvy o zajištění vypořádání prostřednictvím clearingového agenta je
DCM povinen prokázat CDCP doručením podepsaného formuláře, který je přílohou Pravidel vypořádání.

5.

DCM, který je účastníkem vypořádacího systému CDCP, ale není zúčtovací bankou, je povinen uzavřít
smlouvu se zúčtovací bankou o zajištění zúčtování dle Pravidel vypořádání.

6.

DCM je povinen bez zbytečného odkladu a v souladu s Pravidly vypořádání informovat centrální
depozitář o skutečnostech, které se týkají jeho právní subjektivity, resp. mohou ovlivnit výkon jeho
činnosti, a to zejména:
a) o významných změnách jeho finanční situace, které by mohly mít za následek neplnění jeho
finančních závazků,
b) o zahájení řízení o odnětí příslušných povolení, případně jiných skutečnostech, které mohou
vést k zániku oprávnění působit jako člen burzy či clearingový účastník v České republice,
c) o zahájení insolvenčního řízení, zavedení nucené správy nebo rozhodnutí o zrušení DCM.

7.

DCM se zavazuje předat CDCP seznam svých zaměstnanců odpovědných za komunikaci s centrálním
depozitářem a doplnit jejich podpisové vzory, pokud tak již dříve neučinil.

8.

DCM je povinen poskytnout CDCP na vyžádání všechny informace související s clearingovým
účastnictvím, a to po celou dobu účinnosti této smlouvy.
IV.
Práva a povinnosti centrálního depozitáře

Centrální depozitář provádí správu Clearingového fondu CDCP dle Pravidel vypořádání a provozuje systém
vypořádání, který clearingový účastník může na základě Pravidel vypořádání a této smlouvy využívat.
V.
Clearingový fond
1.

Clearingový fond CDCP („clearingový fond“) sdružuje finanční prostředky clearingových účastníků za
účelem zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z vypořádání burzovních obchodů.

2.

DCM se podpisem této smlouvy zavazuje přispívat do clearingového fondu a zavazuje se k dodržování
všech povinností ve vztahu ke clearingovému fondu, které pro něho vyplývají z clearingového účastnictví.

3.

DCM je zejména povinen poskytnout příspěvek do clearingového fondu, a to nejpozději v den, který
předchází dni, kdy se stane DCM. Výše příspěvku, jeho forma a způsob jeho úhrady jsou stanoveny
Pravidly vypořádání.

4.

DCM podpisem této smlouvy souhlasí s použitím jeho příspěvku vloženého do clearingového fondu pro
účely uvedené v Pravidlech vypořádání.

5.

DCM je povinen se po celou dobu účinnosti této smlouvy zdržet jakékoli činnosti, která by mohla ztížit
nebo znemožnit použití prostředků clearingového fondu za účelem, který stanoví Pravidla vypořádání.

6.

DCM podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že správu vkladů do clearingového fondu vykonává v
souladu s Pravidly vypořádání centrální depozitář.

VI.
Vznik, trvání a ukončení clearingového účastnictví
1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. Clearingové účastnictví vzniká dnem …………………..

2.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

3.

Clearingové účastnictví clearingového účastníka zaniká ke dni ukončení této smlouvy v souladu
s odstavcem 4 tohoto článku. Před ukončením smlouvy se smluvní strany zavazují vyrovnat veškeré
závazky a pohledávky vzniklé z vypořádání burzovních obchodů clearingového účastníka a dalších
plateb souvisejících s účastnictvím zanikajícího clearingového účastníka.

4.

Důvodem ukončení smlouvy může být zejména:
a) výpověď smlouvy ze strany clearingového účastníka,
b) výpověď smlouvy na základě rozhodnutí představenstva CDCP o zrušení clearingového
účastnictví,
c) rozhodnutí o zrušení účasti při ztrátě způsobilosti DCM být clearingovým účastníkem,
d) ukončení účastnictví ve vypořádacím systému, pokud DCM neprokáže v souladu s článkem
III. smlouvy centrálnímu depozitáři předem uzavření smlouvy s clearingovým agentem,
e) dohoda smluvních stran.

5.

Smlouva clearingového účastníka zaniká v den uvedený ve výpovědi podle odstavce 4 písm. a) tohoto
článku, nejdříve však 6 měsíců po doručení výpovědi clearingového účastníka centrálnímu depozitáři,
nebo dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva CDCP o zrušení clearingového účastnictví podle
odstavce 4 písm. b) tohoto článku, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účasti při ztrátě
způsobilosti být clearingovým účastníkem podle odstavce 4 písm. c) tohoto článku, nebo dnem ukončení
účastnictví ve vypořádacím systému podle odstavce 4 písm. d) tohoto článku.

6.

Představenstvo centrálního depozitáře je oprávněno rozhodnout o zrušení clearingového účastnictví
podle odstavce 4 písm. b) tohoto článku pouze tehdy, pokud clearingový účastník poruší povinnosti
vyplývající z této smlouvy nebo Pravidel vypořádání tak závažným způsobem, že došlo ke vzniku škody
nebo ohrožení činnosti centrálního depozitáře, burzy, jiného clearingového nebo neclearingového
účastníka.
VII.
Společná a závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

2.

V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona,
platí ustanovení zákona.

3.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze převádět ani postoupit třetím osobám, ani
nepřecházejí na právní nástupce, ledaže zvláštní písemná dohoda mezi centrálním depozitářem a
clearingovým účastníkem stanoví jinak.

4.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemných dodatků.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s charakterem originálu; každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

V…………………dne ………………

V Praze dne ………………………

Za

Za Centrální depozitář cenných papírů, a.s.:

…………………………………

…………………………………

Jméno:
Funkce:

Jméno: Ing. Petr Koblic
Funkce: předseda představenstva

…………………………………

…………………………………

Jméno:
Funkce:

Jméno: Ing. Ondřej Dusílek
Funkce: člen představenstva

