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1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Tato uživatelská příručka je určena zejména pro pracovníky back-office účastníků Centrálního 

depozitáře cenných papírů, a.s. (dále také jen „CDCP“). V této verzi příručky jsou popsány zejména 

změny na základě požadavků účastníků, změny související s projektem konsolidace platebního 

systému TARGET2 na T2/T2S a doplnění zpráv k uplatnění poplatků za nevypořádání. související s 

implementací požadavků evropského nařízení o činnosti centrálních depozitářů (CSDR) a požadavků 

na disciplínu vypořádání. Změny jsou popsány zejména s ohledem na komunikaci přes datové rozhraní 

CDCP, změny v komunikaci SWIFT jsou popsány v samostatné dokumentaci.  

Uvedené definice služeb datového rozhraní jsou pouze informativního charakteru a aktuálně platný 

popis je uveden v nejnovější verzi specifikace datového rozhraní CDCP. 
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2 DEFINICE 

V této kapitole uvádíme stručné vysvětlení některých pojmů či okruhů, které v příručce používáme. 

2.1 Centrální a samostatná evidence CDCP 

Investiční nástroje jsou dle jejich povahy vedeny buď v centrální evidenci cenných papírů nebo v 

samostatné evidence CDCP.  

V centrální evidenci jsou vedeny zejména tuzemské investiční nástroje (akcie a dluhopisy), 

v samostatné evidenci zejména zahraniční investiční nástroje, sběrné dluhopisy, investiční certifikáty, 

deriváty apod. Služby a postupy spojené s vedením samostatné evidence Ministerstva financí pro státní 

spořící dluhopisy jsou uvedeny v samostatném dokumentu.  

Určení evidence pro daný investiční nástroj je dán jeho povahou, nikoliv majetkovým účtem. Na jednom 

majetkovém účtu tedy mohou být vedeny jak investiční nástroje spadající do centrální evidence, tak do 

samostatné evidence. 

Centrální evidence a samostatná evidence dále v dokumentu označujeme jako „Evidence CDCP“. 

Služby spojené se zápisy do centrální a samostatné evidence jsou uvedeny v kapitole 6. 

2.2 Trhy 

Centrální depozitář zajišťuje vypořádání obchodů uzavřených zejména na následujících trzích: 

- Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále rovněž „Burza“, nebo „PSE“) 

- Zápis obchodů z burzy RM-S, Česká burza cenných papírů, a.s. (dále také „RM-S“)  

- Vypořádání obchodů uzavřených na MTF trhu EuroMTS 

2.3 Typy obchodů 

Obchody je možné rozdělit: 

1) Obchody uzavřené na Burze  

2) Obchody uzavřené na RM-S  

3) Převody od CCP 

4) Mimoburzovní, tzn. uzavřené mimo regulované trhy (např. MTS) 
Všechny výše uvedené obchody jsou vypořádávány ve vypořádacím systému UNIVYC. 

2.4 Clearingový fond CDCP 

Clearingový fond CDCP byl založen v souvislosti se spuštěním nové obchodní platformy XETRA na 

Burze. Clearingový fond CDCP slouží jako nástroj řízení rizik vyplývajících z obchodování na Burze. 

Clearingový fond CDCP nahradil v této funkci Garanční fond Burzy, a to zejména z toho důvodu, aby 

bylo umožněno členství zahraničních obchodníků s cennými papíry na Burze, aniž by bylo povinné 

členství v garančních mechanismech (clearing), nebo účastnictví v CDCP (settlement a custody). 

2.5 Účastníci CDCP 

Existují dva základní druhy účastnictví ve vypořádacím systému: 

1) Účastník se zajištěním vypořádání peněz 

2) Účastník bez zajištění vypořádání peněz 
 

Oba typy účastníků mají přístup do párovacího systému, účastník bez zajištění vypořádání peněž může 

zadávat pouze DFP převody 

Účastník CDCP může CDCP podat příkaz k: 
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- Založení nebo zrušení účtu 

- Provedení změny na majetkovém účtu 

- Provedení služby 
 

Účastníky CDCP je dále možné rozlišit na účastníky – zúčtovací banky a nebankovní účastníky. 

Zúčtovací banky jsou přímí účastníci CERTIS (pro CZK, analogicky přímí účastníci, popř. 

Zprostředkovaný přístup do TARGET2 pro EUR), kde mají otevřen zúčtovací účet. Přes tyto účty CDCP 

provádí zúčtování na základě příkazů z třetí strany. Všichni nebankovní účastníci musí mít uzavřenu 

smlouvu s některou zúčtovací bankou (pro CZK), která pro ně bude zajišťovat zúčtování. Zúčtovací 

bankou může být rovněž banka, která není účastníkem CDCP. V tomto případě musí zúčtovací banka 

uzavřít s CDCP zvláštní smlouvu.  

 

Z pohledu clearingu garantovaných burzovních obchodů a členství v Clearingovém fondu CDCP je 

možné rozlišovat následující typy členství 

- Clearingový účastník DCM 

- Clearingový účastník GCM 

- Neclearingový účastník – Remote member 

- Clearing Agent (CA) 
 

Clearingový účastník DCM 

Clearingový účastník DCM (Direct Clearing Member) je člen burzy a účastník clearingového fondu 

CDCP, který odpovídá za bezpodmínečné splnění závazků plynoucích z vypořádání vlastních 

burzovních obchodů. 

Členství v clearingovém fondu CDCP vzniká na základě uzavření smlouvy mezi DCM a CDCP, vzor 

smlouvy je uveden na internetových stránkách CDCP. 

Člen clearingového fondu může, ale nemusí být členem CDCP.  

Clearingový fond je pouze v měně CZK. 

V případě, že je účastníkem vypořádacího systému, probíhá vypořádání cenných papírů na jeho 

majetkových účtech a peněžní zúčtování probíhá přes účet v systému CERTIS. 

Účastník clearingového fondu, který není členem vypořádacího systému CDCP, musí mít smluvně 

zajištěno vypořádání svých obchodů přes účastníka vypořádacího systému CDCP, tzv. Clearing 

Agenta. Zajištění vypořádání burzovních obchodů musí clearingový účastník prokázat prohlášením o 

uzavření smlouvy s Clearing Agentem. Vzor tohoto prohlášení tvoří Přílohu č. 6 Pravidel vypořádacího 

systému – Pravidla vypořádání PSE. 

 

Clearingový účastník GCM 

Clearingový účastník GCM (General Clearing Member) je účastníkem Clearingového fondu CDCP a 

účastníkem vypořádacího systému CDCP, který odpovídá za bezpodmínečné splnění závazků 

plynoucích z vypořádání svých burzovních obchodů nebo z vypořádání burzovních obchodů 

neclearingového účastníka. 

 

Clearingový účastník GCM může, nebo nemusí být členem Burzy, ale musí být členem CDCP a jím 

provozovaným systémem vypořádání. GCM může plnit funkci zúčtovací banky, pokud není zúčtovací 

bankou, pak musí mít smluvně zajištěno zúčtování peněžních transakcí přes zúčtovací banku.  

 

Neclearingový účastník – Remote member (RM) 

Neclearingový účastník je člen burzy (dále také „remote member“), který není clearingovým účastníkem 

a rovněž není účastníkem CDCP. Neclearingový účastník musí mít zajištěn clearing a vypořádání svých 

obchodů prostřednictvím clearingového účastníka GCM. Clearingový účastník GCM pak za 

neclearingového účastníka zajišťuje jak technické zabezpečení vypořádání, tak plně odpovídá za 

splnění závazků plynoucích z uzavřených obchodů neclearingového účastníka. 
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Clearing Agent (CA) 

Clearing Agent je účastník CDCP, který zajišťuje clearing a vypořádání za člena burzy, který je 

clearingovým účastníkem ale není účastníkem vypořádacího systému CDCP.  

Clearing Agent může, ale nemusí být členem burzy.  

Clearingový agent neodpovídá za splnění závazků plynoucích z obchodů člena burzy (clearingového 

účastníka), pro kterého zajišťuje služby Clearing Agenta.  

 

Účastník CDCP může vystupovat současně v roli GCM a CA, tzn. že pro jednoho remote 

membera poskytuje služby v roli GCM a druhému pouze služby vyplývající z role CA. 

2.6 Soubory 

Předávání informací ze systému CDCP je založeno na generování a předávání souborů, které obsahují 

informace v předem stanovené struktuře. Tyto soubory jsou poté zpracovány interními systémy 

účastníků a informace v nich obsažené jsou předány v požadované podobě. Soubory obsahují 

informace ke každé fázi a povaze vypořádání, včetně výsledků služeb zaúčtovaných v reálném čase. 

V případě, že účastník zajišťuje (v roli GCM nebo CA) vypořádání pro remote membera (který má 

přidělen samostatný kód účastníka), dostává za tohoto remote membera všechny soubory jako pro svůj 

vlastní kód účastníka. Pro komunikaci s CDCP je možné využít stejné napojení (linku), ale je nutný 

samostatný komunikační server. 

2.7 Zúčtovací banky  

Zúčtovací banky vstupují do vypořádacího procesu CDCP v následujících rolích: 

- Jako účastník CDCP, který vypořádá své obchody (burzovní a mimoburzovní) 

prostřednictvím CDCP   

- Jako zúčtovací banka, se kterou má účastník CDCP, který není bankou, smlouvu o 

vypořádání peněžních prostředků vyplývajících z uzavřených obchodů vypořádaných 

v CDCP  

- Zúčtovací banky mohou vystupovat rovněž v rolích GCM nebo CA 

- Pouze v roli zúčtovací banky pro účastníka centrálního depozitáře na základě smlouvy 

s tímto účastníkem. V tomto případě je poskytování služby zúčtovací banky podmíněno 

uzavřením smlouvy s Centrálním depozitářem. 
 

Vypořádání probíhá mezi clearingovými účty bank pro měnu CZK v CERTIS, pro měnu EUR 

v TARGET2 T2 a měny USD a GBP v UniCredit Bank. V ostatních měnách není v tuto chvíli možné 

zajistit finanční vypořádání.  

Zúčtovací banky berou na sebe pouze zodpovědnost za zúčtování peněžních převodů podle 

nastavených finančních limitů v měnách CZK a EUR, v ostatních měnách jsou finanční limity nastaveny 

dle výše přijaté platby na účet CDCP v UniCredit Bank. Zúčtovací banky nenesou odpovědnost za 

nesplnění závazků z obchodů uzavřených na PSE, tedy nejsou ve stejném postavení jako clearingové 

banky v systémech CCP s výjimkou zúčtovací banky, která je rovněž v roli GCM.  

2.8 Zúčtovací centrum České národní banky (CERTIS) 

Systém zúčtování CERTIS (dále jen „CERTIS“) zajišťuje všechny typy mezibankovních peněžních 

převodů v České republice v tuzemské měně. 

CDCP zadává na základě smlouvy s Českou národní bankou vlastním jménem na účet zúčtovací banky 

jako třetí strana příkazy k převodu (credit, debet) peněžních prostředků v rámci vypořádání obchodů do 

CERTIS. Tyto příkazy podává CDCP na základě zmocnění každé zúčtovací banky. Na převody 
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peněžních prostředků mezi účty jednotlivých bank v zúčtovacím centru navazuje zúčtování peněžních 

prostředků uvnitř každé banky mezi účty jejích klientů a účastníků, pro které provádí zúčtování.  

2.9 TARGET2T2 

CDCP je přímým účastníkem platebního systému TARGET2 T2 a přes tento platební systém zajišťuje 

vypořádání všech obchodů a transakcí v měně EUR.  

CDCP má v TARGET2 T2 otevřen DCA RTGS tzv. PM (Payment Module) účet a vypořádání je zajištěno 

pomocí příkazů CDCP, což znamená debetováním PM DCA účtů účastníků s čistou debetní pozicí na 

základě zmocnění k debetu (Direct Debit AuthorisationsMandate, form 1018) a kreditováním PM DCA 

účtů účastníků s čistou kreditní pozicí.  

Zúčtovací banky pro CZK nemusí poskytovat shodnou službu v EUR. Nebankovní účastník si může 

zvolit jinou zúčtovací banku, popř. nemusí mít zajištěno vypořádání v EUR vůbec. V tomto případě nelze 

účastníkovi nastavit finanční limity a převody není možné vypořádat. 

2.10 Zúčtování v ostatních měnách 

Centrální depozitář umožňuje účastníkům vypořádání obchodů rovněž v měně USD a GBP. Vypořádání 

v těchto měnách probíhá analogicky k vypořádání v CZK s tím, že pro vypořádání transakcí je využit 

peněžní účet u vybrané komerční banky (UniCredit Bank). Zúčtovací banky pro transakce v měnách 

USD a GBP jsou povinni v případě debetní pozice provést platební příkazy ve prospěch peněžního účtu 

CDCP. CDCP na základě kreditu provede nastavení peněžního limitu, vypořádání transakcí a CDCP 

po vypořádání provede platební příkaz ze svého účtu ve prospěch účastníka na straně prodeje (kreditní 

pozice účastníka. 

Informace v souborech (např. předběžné informace o platbách, peněžní limity, informace o platbách) 

jsou generovány standardně. 

Systémy CERTIS, TARGET2 T2 a vybraná komerční banka jsou v rámci této příručky souhrnně 

nazývány clearingovým centrem. 

2.11 Účetní den 

Účetní den je den, kdy CDCP provádí vypořádání uzavřených obchodů. Průběh účetního dne v CDCP 

je popsán v Časovém harmonogramu vypořádání obchodů (viz kapitola 25) a znázorněn na níže 

uvedené časové ose.  

CDCP stanovuje samostatně kalendáře účetních dní pro měny CZK, EUR, USD a GBP dohromady. 
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2.12 Vztah mezi kalendářním a účetním dnem 

 
Čas 17:45 je pouze ilustrativní, harmonogram účetního dne je přílohou Pravidel vypořádacího systému. 

2.13 Členění majetkových účtů 

Základní členění majetkových účtů dle povahy vztahu mezi majitelem účtu a vlastníkem cenných papírů 

je následující: 

- Vlastní účet účastníka – vlastníkem cenných papírů vedených na tomto účtu je účastník 

CDCP (plyne z povinnosti vést odděleně majetek zákazníků) 

- Klientské účty účastníka – vlastníkem cenných papírů vedených na tomto účtu je osoba, pro 

kterou je daný účet otevřen (pokud není prokázáno jinak) 

- Účty zákazníků – vlastníkem cenných papírů vedených na tomto účtu není osoba, pro kterou 

je účet zákazníků otevřen 
 

Způsob evidence vlastníků je potom možné znázornit následujícím schématem: 
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2.14 Párovací systém vs. zúčtování v reálném čase 

Služby provádějící zápis do evidencí Centrálního depozitáře lze obecně rozlišit podle času zápisu na 

služby, kde k zaúčtování (zejména provedení přechodu) dojde v reálném čase a služby, které jsou 

zpracovávány buď v rámci zahájení/ukončení účetního dne, nebo ve vypořádacích cyklech. Výsledky 

služeb zpracovávaných v reálném čase jsou k dispozici ve dvou krocích – 1) účastník obdrží okamžitě 

výsledek, zda byla služba úspěšně zpracována a 2) v reálném čase (služby pd552/dl190) a po 

jednotlivých cyklech vypořádání jsou k dispozici informace o provedení příslušných převodů (služba 

dl190). 

2.15 Pre-Matching 

Funkcionalita párovacího systému, která umožňuje efektivnější práci s instrukcemi vloženými do 

systému  

2.16 CP a ZCP 

V rámci tohoto dokumentu jsou používány následující zkratky pro definici množiny investičních nástrojů: 

- CP – zaknihovaný cenný papír, cenný papír nebo investiční nástroj 

- ZCP – CP zatížený právy (podúčet 41) 

2.17  Interní a externí vypořádání obchodů a transakcí 

Instrukcí pro interní vypořádání obchodů a transakcí se rozumí instrukce, která má za cíl vypořádání 

mezi majetkovými účty, které jsou vedeny CDCP. Instrukcí pro externí vypořádání, či také externí 



 

12 

 

klasifikace: veřejné 

vypořádání se pak rozumí instrukce, která má za následek převod CP do zahraničního depozitáře, nebo 

naopak přivedení CP ze zahraničního depozitáře. 

2.18 Technický netting 

V případě mimořádných situací můžou účastníci vypořádacího systému požádat CDCP o započtení 

dvou nebo více protichůdných převodů (netting). Netting umožňuje řešit nedostatečnou likviditu na 

straně CP i peněžních prostředků a je analogií vypořádání kniha-kniha s tím, že se jedná o převody 

mezi dvěma, čí více účastníky vypořádacího systému. 

2.19 Komunikační napojení 

Centrální depozitář umožňuje tři základní způsoby napojení: 

1) Přes proprietární datové rozhraní Centrálního depozitáře na bázi komunikačního serveru, popř. 

webových služeb 

2) Přes komunikační síť SWIFT ve formátu zpráv FIN (kompatibilní s ISO 15022) 

3) Aplikace CDCP ENTER, umožňující manuální vstup či výstup všech služeb CDCP.  
Informace v této příručce se týkají primárně popisu služeb datového rozhraní, komunikace SWIFT 

je popsána ve zvláštním dokumentu. 

2.20 Označení služeb 

Pro značení služeb je nově využit dvoupísmenný prefix dle skupiny, do které příslušná služba spadá. 

Seznam skupin služeb a jejich prefix: 

 

Prefix skupiny Název skupiny 

od Obecná distribuce 

pd Privátní distribuce 

dl Reportovací služby 

dr CSDR sankce 

mi Párovací systém 

pu Půjčování 

in Informační služby 

cs Řízení vypořádání 

ev Evidence CDCP 
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3 PSE 

Centrální depozitář zajišťuje vypořádání obchodů uzavřených na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále 

jen Burza) v obchodním systému XETRA®. V této kapitole uvádíme některé informace k samotné Burze. 

3.1 Typy obchodů 

Obchody uzavřené na Burze jsou označeny v poli druh obchodu TRAD a to pro všechny typy 

uzavíraných obchodů, tzn. Standardní burzovní obchod, blokový obchod a vlastní obchod. 

Místo obchodování je EXCH, MIC Burzy (XPRA, XPRM). 

3.2 Vlastní obchod 

V obchodním systému XETRA T7 není implementována speciální možnost zaregistrovat vlastní 

obchod, uzavření vlastního obchodu je možné pouze simultánním vložením objednávek na nákup a 

prodej, přičemž cena musí být v povoleném rozpětí. Tento převod je standardně označen druhem 

obchodu TRAD. 

V případě uzavření obchodu, kde na obou stranách převodu je stejný vlastní účet účastníka (stejné 

RCMA), není v rámci vypořádání brán v úvahu zůstatek na majetkovém účtu ani nastavení finančních 

limitů. Stav převodu po vypořádání má hodnotu „51“. 
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4 MIMOBURZOVNÍ OBCHODY A TRANSAKCE 

Instrukce mimoburzovních obchodů a transakcí jsou vždy do systému vkládány ke spárování na základě 

předchozí dohody obou protistran. Za remote membery jsou obchody a transakce vkládány do 

párovacího systému prostřednícím jejich custodianů, tedy účastníků CDCP, kteří jsou v roli GCM, nebo 

CA. 

 

Druh příkazu a směr obchodu 

V Centrálním depozitáři je obecně možné vypořádat následující druhy příkazů: 

- F – Bezplatné příkazy (DFP, RFP) 

o Příkaz zajistí převod CP bez peněžního vypořádání 

- V – Dodávka proti zaplacení (DVP, RVP) 

o Příkaz zajistí převod CP a peněžní vypořádání  

- W – Dodání se zaplacením (DWP, RWP) 

o Příkaz zajistí současný převod CP a peněz na účastníka na straně nákupu (směr obchodu 

= 1) od účatníka na straně prodeje (směr obchodu = 2) 

- P – Zaplacení bez dodání (DPFOD, CPFOD) 

o Příkaz zajistí převod peněz bez převodu CP kreditováním účastníka na straně nákupu 

(směr obchodu = 1) a debetováním účastníka na straně prodeje (směr obchodu = 2) 

 
Způsob plnění pole Druh příkazu a Směr obchodu  

Druh příkazu Směr obchodu Počet kusů Objem obchodu 

F 1 > 0 0 

F 2 > 0 0 

V 1 > 0 > 0 

V 2 > 0 > 0 

W 1 > 0 > 0 

W 2 > 0 > 0 

P 1 0 > 0 

P 2 0 > 0 

 

Instrukce pro vypořádání musí být vyplněny v souladu s touto tabulkou, jinak jsou instrukce systémem 

odmítnuty. 

CDCP za účastníky nezajišťuje reporting obchodů (CDCP nedrží požadovanou licenci). 

 

Řazení převodů  

Převody jsou v rámci všech cyklů vypořádání seřazeny podle následujících parametrů: měna (v pořadí 

CZK, EUR, USD + GBP), globální priorita sestupně (technický netting, primární emise, poskytnutí 

zápůjčky a vratka zápůjčky), datum vypořádání (vzestupně), typ operace (pro jednotlivé typy příkazů 

platí, že nejprve jsou zařazeny převody dodávka proti zaplacení - negarantované “V”, dodávka proti 

zaplacení - garantované ”V”, bezplatné příkazy ”F”, dodání se zaplacením ”W” a zaplacení bez dodání 

”P”), priorita, ISIN, číslo převodu ultimate a číslo převodu. 

 

Druhy obchodů (Povinné nepárovací pole): 

Kód Význam 

TRAD Obchod 

COLI Collateral in 

COLO Collateral out 

CNCB CNB collateral operation 

SECL Zápůjčka 

SECB Výpůjčka 
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Kód Význam 

REPU Repo 

RVPO Reverse repo 

TRPO Triparty repo 

TRVO Triparty reverse repo 

BSBK Buy Sell Back 

SBBK Sell Buy Back 

PLAC Primární úpis 

BYIY Náhradní obchod 

CLAI Market Claim 

NETT Netting eligibility indicator 

REAL Blokace 

REDI Odblokace 

CONV DR Conversion 

EFTF Exchange Traded Funds 

FCTA Factor Update 

INSP Move of Stock 

ISSU Issuance 

NSYN Non-Syndicated 

OWNE External Account Transfer 

OWNI Internal Account Transfer 

PAIR Pair-Off 

PORT Portfolio Move 

REDM Redemption (Funds) 

RELE DR Release/Cancellation 

RODE Return of Delivery 

SBRE Borrowing Reallocation 

SLRE Lending Reallocation 

SUBS Subscription (Funds) 

TBAC TBA Closing 

TURN Turnaround 

SYND Syndicate of Underwriters 

 

Seznam podporovaných kódů se může měnit z podnětu CDCP, popř. účastníka. Informace o novém 

kódu jsou oznamovány prostřednictvím Věstníku CDCP. 

 

Vyplnění hodnoty BYIY znamená, že se jedná o instrukci k vypořádání náhradního obchodu dle CSDR. 

Pro určení, že se jedná o náhradní obchod je instrukce nakupujícího (neselhavší strana původního 

obchodu). Druh obchodu v instrukci protistrany není brán v úvahu. Žádné jiné typy náhradních obchodů 

podle jiných pravidel nesmí být označeny touto hodnotou. Instrukce k náhradnímu obchodu dle CSDR 

se vkládají s předpokládaným datem vypořádání původního obchodu, přičemž late matching penalties 

se neaplikují a settlement fail penalties se aplikují od data vytvoření převodů (PREA-PREA obou 

instrukcí) v systému vypořádání. 

 

Pro jednotlivé druhy příkazů je povoleno zadat následující časové rozpětí: 

Druh příkazu Časové rozpětí 

F - Bezplatené příkazy T-99 – T+99 

V - Dodávka proti zaplacení T-99 – T+99 

W - Dodání se zaplacením T-99 – T+99 

P - Zaplacení bez dodání T-99 – T+99 
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Na mimoburzovní transakce se nevztahují záruky Clearingového fondu CDCP. V případě jejich 

nevypořádání jsou pro definované převody dle CSDR uplatněny sankce, popř. povinné náhradní 

obchody, u ostatních převodů nejsou uplatěny žádné kroky k nahrazení původního obchodu. 
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5 VYPOŘÁDÁNÍ 

Systém vypořádání Centrálního depozitáře vypořádává všechny obchody uzavřené na Burze, popř. 

jiných trzích (např. MTS) a mimoburzovní transakce. Samotné vypořádání uzavřených obchodů se liší 

podle trhu, na kterém byly uzavřeny, a z toho vyplývajícími zárukami jejich vypořádání.  

 

Burzovní garantované obchody jsou zajištěné Clearingovým fondem CDCP (blíže viz samostatná 

kapitola). 

 

Burzovní obchody jsou vždy vypořádány metodou dodávka proti placení („delivery versus 

payment“ – DVP), tzn. současná, konečná a neodvolatelná dodávka cenných papírů proti převodu 

peněz. Převod peněz zajišťuje CDCP. 

 

Mimoburzovní transakce mohou být vypořádány i metodou bezplatné dodávky („delivery free of 

payment“ – DFP), tzn. dodávka cenných papírů prostřednictvím CDCP a převod peněz bez účasti 

CDCP. 

 

Kromě těchto dvou druhů příkazů CDCP umožňuje i převody ve smyslu dodání se zaplacením a 

zaplacení bez dodání. Tyto příkazy jsou nejčastěji využívány centrálními protistranami (CCP), jako tzv. 

strange-nets, kdy výsledkem vynetování převodů daného účastníka mohou být tyto druhy příkazů. 

 

Vypořádání převodů z uzavřených obchodů se zaknihovanými CP zajišťuje CDCP na majetkových 

účtech tak, že zpracovává převodní služby uspořádané do dávky/dávek. 

 

Dávka je soubor převodních služeb seřazených podle zadaných kritérií viz. kap. 4 - Řazení převodů 

 

Vypořádání tuzemských cenných papírů, resp. cenných papírů vedených v centrální evidenci cenných 

papírů, probíhá zcela analogicky vypořádání cenných papírů v samostatné evidenci (zejména 

zahraniční a listinné cenné papíry). 

 

Multicyklové vypořádání 

CDCP při zaúčtování převodů v každém cyklu vypořádání vybírá neprovedené převody prodejů 

k opětovnému pokusu o vypořádání do vypořádacího systému (stále v rámci jednoho cyklu vypořádání) 

a toto opakuje do té doby, kdy systém vyhodnotí, že žádný převod již nemůže být dovypořádán. Tím je 

docíleno maximalizace počtu úspěšně provedených převodů v rámci jednoho vypořádacího cyklu. 

Multicyklové vypořádání je použito při každém cyklu vypořádání.  

 

Obecné členění vypořádacích cyklů: 

- DVP a DFP cykly pro všechny měny – 1. až 6. cyklus vypořádání 

- DVP pro měnu EUR a DFP cykly – 7. cyklus vypořádání  

- DVP opravný cyklus v EUR – 8. cyklus vypořádání 

- DFP cykly – 9. cyklus vypořádání 
Vypořádání v T+0 DVP: 2. až 7. cyklus vypořádání 

 

Cykly vypořádání: 

První cyklus (dříve ranní cykly vypořádání): začíná (systém vypořádání není v tuto dobu účastníkům 

dostupný) ranním multicyklovým vypořádáním oproti nastaveným finančním limitům a uváděním CP na 

cestu, končí vygenerováním souborů s pořadovým číslem zápisu do schránky = 1, tj. souboru čistých 

pozic a převodů, soubory jsou k dispozici v 8:00. Pro následující cykly DVP jsou peněžní limity sníženy 

o hodnotu převodů vypořádaných v prvním cyklu DVP. Převody jsou vybrány do tohoto vypořádacího 

cyklu v případě, že pole Žádost o vypořádání (dále také „HDRL“) bylo vyplněno kódem „NEWM“ a 

převod prošel validačními kontrolami (např. doplněné pole RCMA u burzovních obchodů). Převody 
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s kódem „NEWM“ jsou dále vybrány systémem do vypořádacího cyklu vždy bez ohledu na další 

parametry. Blíže viz kapitola 15.2. Po odeslání platebních příkazů do CERTIS je naplněna schránka 

platebních příkazů z pravidla do 8:30. 

 

Druhý až šestý vypořádací cyklus: vypořádací cyklus začíná multicyklovým vypořádáním oproti 

nastaveným finančním limitům s převedením CP na cestu a končí vygenerováním souborů s příslušným 

pořadovým číslem zápisu do schránky za daný vypořádací cyklus, tj. souboru čistých pozic, převodů a 

platebních příkazů. Soubory jsou zpravidla k dispozici do 40 minut od zahájení vypořádacího cyklu. 

Zařazení převodu do vypořádání je možné řídit pomocí pole Žádost o vypořádání (HDRL) s tím, že pro 

zařazení je nutné vyplnit hodnotu NEWM. 

 

Osmý vypořádací cyklus DFP: začíná po 17:00 vygenerováním DFP převodů registrovaných po 

posledním cyklu DVP, pokračuje zařazením suspendovaných DFP s žádostí o dovypořádání 

v odpoledním cyklu DFP, multicyklovým vypořádáním. Tento cyklus vypořádání je ukončen 

vygenerováním souboru převodů s pořadovým číslem zápisu do schránky = 8. Ostatní soubory nejsou 

generovány, jelikož mají spojitost s peněžním vypořádáním. Do vypořádacího cyklu jsou vybrány 

převody s HDRL „NEWM“.  

 

Převody, které jsou registrovány v T+0, nebo mají první den vypořádání, včetně garantovaných obchodů 

mají automaticky nastaveny HDRL na hodnotu “NEWM”. Pokud účastník nepošle žádost o vypořádání 

“HOLD”, bude převod zařazen do všech cyklů vypořádání po celou dobu jeho životnosti, tedy i v období 

suspendace. Primární emise DVP státních dluhopisů jsou rovněž zařazeny do cyklu v 8 hodin a jejich 

vypořádání probíhá standardně. 

 

Převody jsou registrovány ve vypořádacím systému v reálném čase (garantované i OTC) a je možné je 

modifkovat (např. doplnit majetkový účet) v průběhu celého účetního dne (nikoliv až po registraci na 

začátku vypořádacího cyklu). 

 

Převody jsou započítány do peněžních limitů postupně tak, jak byly vybrány do dávky (řazení viz výše). 

Peněžní limit je aktualizován pro částku převodu pouze pro vypořádané převody. Více viz kapitola 15.4. 

 

Soubor převodů s hodnotou pořadí zápisu do schránky S poskytuje informace o všech aktivních 

převodech v systému vypořádání. Soubor převodů s hodnotou pořadí zápisu do schránky E poskytuje 

informace o všech finálně vypořádaných a historizovaných převodech za daný účetní den. Soubor s 

hodnotou pořadí zápisu do schránky R poskytuje informace o všech aktivních převodech v systému 

vypořádání ve stavu k danému okamžiku.  

 

Analogicky k vypořádání v CZK je zajištěno vypořádání v měně EUR s tím, že platby v EUR jsou 

odesílány do platebního systému TARGET2. Vypořádání transakcí v EUR je zajištěno přes peněžní 

účty zúčtovacích bank (popř. bank v rámci skupiny) s tím, že příkazy k převodu jsou zasílány na základě 

nastavených peněžních limitů a úspěšných blokací na podúčtu CP na cestě. Platební příkazy jsou 

analogicky jako u příkazů v CZK vzájemně započteny (netting) a vypořádávány přes peněžní účet 

CDCP.  

 

Vypořádání v měně EUR je zajištěno ve všech DVP cyklech a jednom cyklu vypořádání pouze pro měnu 

EUR s tím, že ve 15:45 dochází ke kontrole zaplacení platebních příkazů v EUR za daný den. Čas 15:45 

je zároveň deadline pro zaplacení nastavený do všech plateb v TARGET2 Centrálním depozitářem. 

Pokud některý z platebních příkazů není uhrazen, dochází v osmém cyklu vypořádání k opakování 

vypořádacího cyklu (a všech následujících), ve kterém došlo k neuhrazení převodu. Převody selhavšího 

účastníka jsou z vypořádání vyřazeny. V případě nutnosti opakovat vypořádací cyklus, či cykly, si musí 

účastníci stáhnout nové soubory platebních příkazů a čistých pozic. 
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Vypořádání v ostatních měnách, které CDCP podporuje (USD a GBP) probíhá obdobně, ale platební 

příkazy nejsou za nákupní (tedy debetní) stranu automatizovány a účastník na nákupní straně musí 

zadat platební příkaz ve prospěch peněžního účtu CDCP určený pro vypořádání. Na základě kreditování 

peněžního účtu nastaví CDCP příslušnému účastníkovi finanční limity, čímž umožní zařazení do 

vypořádání. Vzhledem k nákladům spojených s kreditním zůstatkem na účtu CDCP přes noc, není 

možné kreditovat účet CDCP přede dnem vypořádání a zároveň v případě nevypořádání, CDCP vrací 

peněžní prostředky nakupujícímu. 

5.1 Transakce v T+0 

V T+0 je možné vypořádat všechny druhy příkazů. 

Při finálním spárování instrukcí (obě strany PREA) dochází k okamžité registraci převodu v systému 

vypořádání a přidělení ID převodu. 

Účastník od této chvíle až do okamžiku zahájení vypořádání může daný převod modifikovat službou 

cs801, např. doplnit souhlas emitenta s převodem, HDRL atd. Modifikanční službou již nelze měnit 

párovací hodnoty. V případě potřeby změnit párovací znak, je nutné daný převod/ bilaterálně zrušit a 

opětovně zadat.  

Do vypořádání v dopoledních nebo odpoledních cyklech DVP lze zařadit všechny suspendované 

převody se správně nastaveným HDRL (“NEWM”), včetně převodů z půjčování.  

 

Upřesňující poznámky: 

- Vypořádání garantovaných obchodů je prováděno v den S s tím, že převodům je 

automaticky nastavena hodnota HDRL “NEWM”, tzn. že CDCP vybere daný převod do 

všech cyklů vypořádání  

- OTC převody mají rovněž defaultně nastavenu hodnotu HDRL = ”NEWM” 

- Převod s druhem obchodu PLAC a místem obchodování PRIM (primární emise DVP zadané 

prostřednictvím párovacího systému) má pro emise státních dluhopisů a emise v cizí měně 

defaultně nastavenu hodnotu HDRL = “NEWM“ tzn., že převody jsou standardně zařazeny 

do prvního cyklu vypořádání. 

- Žádost o vypořádání nemá vliv na nastavení žádosti o vypořádání hold/release. 

5.2 Částečné vypořádání 

Účastník na úrovni instrukce stanoví, zda je pro danou instrukci částečné vypořádání povoleno či nikoliv. 

Aby k částečnému vypořádání mohlo dojít, musí se obě strany shodnout. Pokud pole pro částečné 

vypořádání není vyplněno, je instrukce nastavena, že částečné vypořádání není povoleno. 

 

Povinné částečné vypořádání se nevztahuje na příkazy k vypořádání, jež některý účastník pozdržel 

(hold), neboť příslušné finanční nástroje na patřičném účtu nemusí patřit zákazníkovi. 

  

V případě uskutečnění částečného vypořádání budou k rozdělenému převodu vygenerovány dva nové 

převody a původní bude označen jako zrušený (nový stav převodu 43). Prolinkování na původní převod 

je zajištěno pomocí identifikátorů – Parent ID a Ultimate ID. 

 

Změna identifikátoru částečného vypořádání je možná až do okamžiku zahájení vypořádání. 

Burzovní a OTC obchody jsou defaultně povoleny pro částečné vypořádání, ale změna nastavení je 

možná. 

 

Centrální depozitář rovněž umožňuje tzv. částečný release (partial release), který určuje počet CP, které 

jsou uvolněny pro vypořádání. Částečný release se definuje přes modifikační službu, pole PARTQT. 

Hodnota uvedená v tomto poli pak vstupuje do algoritmu pro štěpení, jako hodnota převodu 

porovnávaná proti zůstatku na účtu.  
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Převody jsou děleny pouze na základě nedostatku CP.  

Threshold pro částečné vypořádání je stanoven následovně:  

- DVP - 10 000 EUR pro akcie, 100 000 EUR pro dluhopisy 

- Pro všechny druhy příkazů (V, F a W) je pro účely výpočtu hodnoty transakce a její porovnání 

s threshold vypočítávána teoretická hodnota transakce na základě hodnoty CP pro účely 

výpočtu safekeeping 

- V případě, že hodnota pro safekeeping je nula, k částečnému vypořádání nelze provést 

- Defaultní hodnoty výše uvedených limitů v EUR jsou přepočítávány do ostatních měn dle 

kurzovního lístku ECB vyhlášený k datu 31.12. a všechny hodnoty limitů jsou uveřejněny ve 

Věstníku CDCP během ledna následujícího roku 
 

Během multicyklového vypořádání může dojít k několikanásobnému rozdělení převodu. 

 

Identifikace převodu – před rozdělením převodu 

- Systémové číslo instrukce – různé pro každou stranu 

- SWIFT ID (SEME) – různé pro každou stranu 

- Identifikace převodu – po definitivním spárování 

- Ultimate ID – shodné ID s číslem převodu 

- Parent ID – pole prázdné 

 
Identifikace převodu – po rozdělení převodu 

- Systémové číslo instrukce – zůstává nezměněno a není jedinečné 

- SWIFT ID (SEME) – zůstává nezměněno   

- Identifikace převodu – nové ID pro každý vygenerovaný převod, informace o identifikaci 

převodu přes službu pd552, nebo soubor převodů dl190 

- Ultimate ID – číslo původního převodu (číslo převodu přidělené při spárování instrukcí)  

- Parent ID – identifikace převodu, ze kterého je tento převod rozdělen 
 

Příklad několikanásobně rozděleného DVP převodu. Příklad je pouze ilustrativní, převody neobsahují 

všechna pole a ID nemusí odpovídat provoznímu prostředí.  

 

Původní převod v S-1  

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      30 

Důvod stavu 

Druh příkazu       V 

Počet kusů       10 000 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       2 500 000 

Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000001 

Identifikátor Parent-převodu      

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   1 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  1 

Datum vytvoření převodu     16.4.2021 
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Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Původní převod v S - zrušený 

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      43 

Důvod stavu       PRE2005 

Druh příkazu       V 

Počet kusů       10 000 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       2 500 000 

Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000001 

Identifikátor Parent-převodu      

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   1 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  1 

Datum vytvoření převodu     16.4.2021 

Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Rozdělený převod – vypořádaný 

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      50 

Důvod stavu        

Druh příkazu       V 

Počet kusů       8 000 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       2 000 000 

Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000002 

Identifikátor Parent-převodu     100000000000001 

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství      2 000 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   True 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  True 

Datum vytvoření převodu     20.4.2021 

Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Rozdělený převod – nevypořádáný  

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      45 

Důvod stavu       PRE4003 

Druh příkazu       V 

Počet kusů       2 000 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       500 000 
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Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000003 

Identifikátor Parent-převodu     100000000000001 

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství      2 000 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   True 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  True 

Datum vytvoření převodu     20.4.2021 

Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Druhé kolo částečného vypořádání: 

 

Rozdělený převod – zrušený  

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      43 

Důvod stavu       PRE2005 

Druh příkazu       V 

Počet kusů       2 000 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       500 000 

Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000003 

Identifikátor Parent-převodu     100000000000001 

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství      2 000 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   True 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  True 

Datum vytvoření převodu     16.4.2021 

Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Rozdělený převod – vypořádaný 

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      50 

Důvod stavu        

Druh příkazu       V 

Počet kusů       1 500 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       375 000 

Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000004 

Identifikátor Parent-převodu     100000000000003 

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství      500 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   True 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  True 
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Datum vytvoření převodu     20.4.2021 

Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Rozdělený převod - nevypořádaný 

ID instrukce       100000000001 

Směr obchodu       1 

Stav instrukce/převodu      45 

Důvod stavu       PRE4003 

Druh příkazu       V 

Počet kusů       500 

Cena obchodu       250 

Objem obchodu       125 000 

Měna        CZK 

Datum předpokládaného vypořádání    19.4.2021 

Druh obchodu       TRAD 

Identifikátor převodu      100000000000005 

Identifikátor Parent-převodu     100000000000003 

Identifikátor Ultimate-převodu     100000000000001 

Zbývající množství      500 

Povolení částečného vypořádání v instrukci   True 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod  True 

Datum vytvoření převodu     20.4.2021 

Datum vypořádání      20.4.2021 

 

Tento převod by již nebylo možné dále dělit a to vzhledem k stanovenému threshold. 

 

 

V případě výpočtu AÚV pro převod s dluhopisy postupuje CDCP tak, že pro vypořádanou část převodu 

je dle daného algoritmu vypočteno AÚV k předpokládanému dni vypořádání a pro nevypořádané části 

převodu je finanční objem převodu dopočten prostým rozdílem mezi původním objemem převodu 

Ultimate a objemem vypořádané části převodu s dopočteným AÚV. 

 

5.2.1 Partial release 

Modifikační službou lze uvolnit definovaný počet cenných papírů pro vypořádání. Této funkcionality lze 

tedy využít zejména v případě, že na daném majetkovém účtu je dostatek cenných papírů, ale nepatří 

klientovi, který podal příkaz k vypořádání (typicky účty zákazníků).  

 

Princip a podmínky uplatnění požadavku na partial release: 

- Převod je na prodejní straně ve stavu hold (HDRL=PREA), jinak je modifikační služba 

odmítnuta 

- Partial release musí mít na obou stranách hodnotu ano (true) 

- Partial release je možné uplatnit pouze na prodejní straně převodu 

- Hodnota uvedená v poli Množství pro částečný release (PARTQT) udává počet CP, které je 

možné z daného převodu vypořádat 

- Převody jsou pak zařazeny ke standardnímu vypořádání včetně uplatnění limitů pro 

částečné vypořádání 

- Pokud bude hodnota částečného vypořádání odpovídat celému převodu, dojde k uvolnění 

celého převodu k vypořádání. 
 



 

24 

 

klasifikace: veřejné 

5.3 Technický netting 

Technickým nettingem (dále také jen „netting) se rozumí započtení dvou nebo více protichůdných 

převodů. O technický netting musí požádat všichni dotčení účastníci vypořádání, jak na kreditní, tak na 

debetní straně.  

 

Základní charakteristika technického nettingu: 

- Netting převodů není automatický, účastníci o něj musí požádat 

- O netting je možné požádat u převodů ve všech měnách 

- V jedné skupině nettovaných převodů musí být všechny převody ve stejné měně 

- Služba je zpoplatněna (400 Kč za jednu stranu převodu, Typ platby 810 – Ruční opravy) 

- Netting je možný i u nestejných převodů (počet CP/peněz) a v rámci množiny nettovaných 

převodů jsou vždy vypořádány buď všechny převody, nebo žádný 

- V případě nettingu dochází ke kontrole počtu CP na majetkovém účtu a kontrole finančních 

limitů pouze ve výši, která odpovídá rozdílu v nettovaných převodech 

o V případě dvou identických protichůdných převodů mezi dvěma účastníky nejsou 

kontrolovány zůstatky na majetkových účtech ani finanční limity obou účastníků 

o V případě dvou identických převodů mezi třemi účastníky (A→B→C) je účastníkovi C 

kontrolován finanční limit, účastníkovi B nejsou kontrolovány zůstatky ani peněžní limit a 

účastníkovi A je kontrolován zůstatek na majetkovém účtu 

- V případech, kdy protichůdné převody nejsou identické, dochází ke kontrole zůstatků a 

peněžních limitů ve výši odpovídající nenettované pozici 

- Pokud nejsou převody v rámci nettingu vypořádány, jsou standardně zařazeny do 

vypořádacího cyklu, ve kterém došlo k pokusu o netting 

- Netting je možné provést pouze u burzovních obchodů a mimoburzovních obchodů DVP i 

DFP (typy operací 2, 6 9, 12, 19) 

- Netting může být proveden na začátku každého vypořádacího cyklu a je zajištěn manuálním 

zásahem pracovníků provozního odboru. Převody, které jsou vybírány, musí splňovat 

podmínky pro výběr do daného vypořádacího cyklu  

- V případě vypořádání i nevypořádání jsou označeny standardními stavy převodů 
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6 EVIDENCE CDCP 

Tato kapitola popisuje služby, kterými se provádí zejména evidenční záznamy, a to jak do centrální 

evidence cenných papírů, tak do samostatné evidence. Záznamem do evidence rozumíme zejména 

založení osoby, účtu, zástavního práva, PPN, přechod. Obsluha evidenčních záznamů je v rámci 

samostatného serveru (rozhraní CDCP) a to s označením 85.  

Služby evidenčního charakteru mají k dispozici všichni účastníci.  

 

Způsob zápisu, provádění změn a výmazu zástavních práv je dán zejména Občanským zákoníkem. 

 

Hlavní principy vedení práv v CDCP: 

- Je možné zapsat více zástavních práv na jeden cenný papír – vzájemně se tedy překrývají 

- Je možné zapsat více PPN na jeden cenný papír – vzájemně se překrývají 

- Zastavené CP je možné zatížit příkazem k PPN 

- CP zatížené PPN je možné opětovně zatížit PPN, nebo zákonným ZP a ZP z rozhodnutí 

orgánů veřejné moci (není možné zapsat smluvní zástavní právo) 

- Nový institut podzástavního práva – Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky, které 

svědčí zástavní právo 
 

Hlavní terminologické termíny: 

- Zástavní věřitel – osoba, v jejíž prospěch se zřizuje ZP (je současně věřitelem z 

pohledávky, kterou ZP zajišťuje)  

- Zástavní dlužník – vlastník zástavy 

- Zástavce – osoba, která zřizuje ZP (uzavírá se zástavním věřitelem zástavní smlouvu) – 

v evidenci CDCP není tato osoba vedena 

- Osobní dlužník - osoba, jejíž dluh ZP zajišťuje  

6.1 Postup zápisu zástavního práva/PPN na majetkový účet 

Postup zápisu zástavního práva na volné cenné papíry: 

1. Evidenční zápis zástavního práva – služba ev114 

2. V případě více osob s nárokem na výnos jejich definování s použitím služby ev105 – typ osoby 

P  

3. Zápis zástavních věřitelů  

o V případě pouze jednoho zástavního věřitele je dostatečné jeho zaevidování pomocí 

služby ev114 a v evidenci věřitelů je zapsán automaticky  

o V případě více zástavních věřitelů je nutné použít službu ev105 – typ osoby V 

4. Zatížení cenných papírů zástavním právem – služba ev217 
 

Postup zápisu zástavního práva na již zatížené cenné papíry: 

1. Evidenční zápis zástavního práva – služba ev114 

2. V případě více osob s nárokem na výnos – jejich definování s použitím služby ev105 – typ osoby 

P  

3. Zápis zástavních věřitelů  

o V případě pouze jednoho zástavního věřitele je dostatečné jeho zaevidování pomocí 

služby ev114 a v evidenci věřitelů je zapsán automaticky  

o V případě více zástavních věřitelů je nutné použít službu ev105 – typ osoby V 

4. Zjištění stavu již existujících zástavních práv na účtu, resp. cenných papírech 

o Soubor zůstatků – stav podúčtu 02 a podúčtu 41 

o Služba dl317 – zjištění obrazu zastavených CP 



 

26 

 

klasifikace: veřejné 

5. Zatížení cenných papírů zástavním právem (nutné vyplnit IDSK) – služba ev217 
 

Postup zápisu PPN na volné cenné papíry: 

1. Evidenční zápis PPN – služba ev116 

2. Zatížení cenných papírů PPN – služba ev217 
 

Postup zápisu PPN na již zatížené cenné papíry: 

1. Evidenční zápis PPN – služba ev116 

2. Zjištění stavu již existujících zástavních práv/PPN na účtu, resp. cenných papírech 

o Soubor zůstatků – stav podúčtu 02 a podúčtu 41 

o Služba dl317 – zjištění obrazu zatížených CP 

3. Zatížení cenných papírů PPN (nutné vyplnit IDSK) – služba ev217 
 

Bližší informace k výše uvedeným službám jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

6.2 Možnost vrstvení zástavních práv a PPN 

Typy zástavních práv jsou následující: 

- 1 = Smluvní zástavní právo 

- 2 = Zástavní právo podle dohody dědiců 

- 3 = Zástavní právo z rozhodnutí OVM 

- 4 = Spoluvlastnictví 

- 5 = ZP sjednané za účelem finančního zajištění 

- 6 = ZP ze zákona 

- 7 = Podzástava 

- 8 = Postoupení výnosu (pouze v rámci evidence SSD) 

- 9 = Zástavní právo na pohledávky SCP 
 

Typy PPN: 

- A = PPN orgánu veřejné moci 

- B = PPN depozitáře fondu 

- C = PPN třetí osoby 

- D = PPN majitelem (vznik v době činnosti SCP) 

- E = PPN pro potřeby speciálních operací 

- F = PPN pro SSD 

- G = PPN pro regulovaný trh, CDCP, vypořádací systém 

- H = PPN podle TŘ 
 

Základní pravidla vrstvení zástavních práv/PPN: 

- Na cenné papíry zatížené zástavním právem lze zapsat všechny typy zástavních práv a 

všechny typy PPN 

- Na cenné papíry zatížené PPN lze zapsat všechny typy PPN a zástavní práva typu „3“ (z 

rozhodnutí orgánu veřejné moci) a „6“ (ze zákona) 
 

Podle předchozích dvou pravidel platí vrstvení zástavních práv a PPN na neomezený počet úrovní. 
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Podzástavní právo: 

- Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem k ZCP 

zástavním věřitelem  

- Podzástavní právo může být zapsáno k ZP v kterémkoliv pořadí 

- Ke každému jednomu ZP může být zapsáno pouze jedno podzástavní právo, resp. mateřské 

zástavní právo pro podzástavu nemůže být podzástava – automatické podzastavení všech 

ZCP mateřské zástavy 

- Zástavní věřitel se stává osobním dlužníkem u podzástavního práva  

- Pouze pro typ práva 7 = podzástava může být vyplněno pole Číslo mateřského práva, 

v ostatním případech nesmí být pole vyplněno 

- Datum ukončení podzástavního práva musí být rovno, nebo starší než je datum ukončení 

mateřského ZP, pokud je uvedeno. Pokud by bylo uvedeno datum pozdější, služba je 

odmítnuta 

- Zánikem ZP dochází k zániku podzástavního práva 

- Podzástavní právo může být zapsáno pouze k následujícím typům ZP: 1, 2, 5 a 9 

6.3 Záznam v evidenci osob – služba ev101 

Služba je určena pro CDCP a jeho účastníkům. 

Touto službou účastníci CDCP zajišťují: 

- Vložení záznamu do evidence osob 

- Změny v údajích v evidenci osob (kromě základního identifikátoru – IČO, rodné číslo, NID) 
 

Povolené kódy změny: 

- 1 - Zavedení osoby do evidence 

- 2 - Změna údajů evidované osoby, kromě identifikátoru osoby 

- 4 - Vyřazení osoby z evidence – může zadat jen CDCP 
 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny (pro účastníky 1 = záznam osoby, 2 = změna 

v záznamu, pro CDCP i 4 = zrušení záznamu) 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

IDMB A 50   Identifikace pro státní orgány 

PJMA A 250  X Sídlo - Příjmení/obchodní název 1. část 

JMMA A 250   Sídlo - Jméno/obchodní název 2. část 

TTMA A 25   Sídlo - Titul osoby 

ADMA A 250   Adresa sídla – ulice a číslo 

MEMA A 250  X Adresa sídla – obec 

PSCM A 15   Adresa sídla – PSČ 

KOST A 3  X Adresa sídla – Kód státu (třípísmenný kód) 

STRE A 3   Země bydliště pro daňové účely 

TPMA A 1  X Typ osoby (1 = fyzická osoba, 2 = právnická osoba, X = 

zahraniční právnická osoba, Y = zahraniční fyzická 

osoba) 

PJVY A 250   Doručovací adresa - Příjmení/obchodní název 1. část  

JMVY A 250   Doručovací adresa - Jméno/obchodní název 2. část  

TTVY A 25   Doručovací adresa – Titul 

ADVY A 250   Doručovací adresa - Adresa – ulice a číslo  
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MEVY A 250   Doručovací adresa - Adresa – obec  

PSVY A 15   Doručovací adresa - PSČ 

KSVY A 3   Doručovací adresa - kód státu 

 

Doplňující informace ke službě: 

 

Identifikace osoby pro CDCP a pro státní orgány (pole IDMA a IDMB) 

Identifikace osoby pro CDCP (IDMA) musí být vždy jednoznačná, naproti tomu identifikace pro státní 

orgány (IDMB) musí především obsahovat údaj, pomocí kterého může státní orgán osobu nejsnadněji 

identifikovat: 

a) Tuzemská fyzická osoba (podle státní příslušnosti) má v obou polích (IDMA i IDMB) uvedeno 

rodné číslo (případně s mezerou na konci). Výjimku tvoří fyzické osoby s duplicitním rodným 

číslem, které budou mít v položce IDMA vyplněn NID, který byl této osobě přidělen CDCP a 

v položce IDMB rodné číslo 

b) Zahraniční fyzická osoba, má v IDMA uveden přidělený NID a v IDMB datum narození ve tvaru 

RRRRMMDD. V případě občanů SR bude vyplněno slovenské rodné číslo 

c) Zahraniční fyzická osoba s přiděleným rodným číslem od českého státního orgánu má v poli 

IDMA uveden NID a v poli IDMB rodné číslo 

d) Fyzická osoba v roli svěřenského správce má v poli IDMA uvedeno NID a v poli IDMB rodné číslo. 

V příjmení osoby je uveden název fondu 

e) Tuzemská právnická osoba má v obou polích (IDMA a IDMB) uvedeno IČ doplněné zleva nulami 

na deset znaků, zbytek pole zůstává nevyplněné 

f) Tuzemská právnická osoba v roli svěřenského správce má v poli IDMA uvedeno NID a v poli 

IDMB IČ společnosti. V příjmení osoby je rovněž uveden název fondu 

g) Tuzemské fondy bez právní subjektivity (podílové fondy a podfondy) mají v poli IDMA a IDMB 

uvedeno přidělené IČ doplněné zleva nulami na deset znaků 

h) Zahraniční právnická osoba, má v IDMA uveden přidělený NID a pole IDMB bude obsahovat 

zahraniční identifikační číslo firmy, preferovaný identifikátor je LEI 

i) Organizační složka zahraniční právnické osoby, které bylo přiděleno IČ, má v polích IDMA a 

IDMB uvedeno přidělené IČ doplněné zleva nulami na deset znaků 
 

Sídlo (pole ADMA, MEMA, PSCM) 

Adresními údaji v polích Adresa sídla se u fyzických osob rozumí adresa trvalého bydliště. 

 

Typ Osoby (pole TPMA) 

Pravidla pro stanovení, zda se jedná o tuzemský či zahraniční subjekt:  

FO   - dle státní příslušnosti 

        - v případě dvojího občanství, kdy jedno z nich je české, je možné osobu označit jako tuzemskou 

PO   - organizační složky zahraničních společností (i v případě, že mají přiděleno IČ) = zahraniční PO 

- organizační složky tuzemských společností v zahraničí = zahraniční PO 

- dceřiné společnosti se sídlem v ČR = tuzemské PO 

- dceřiné společnosti se sídlem mimo území ČR = zahraniční PO 
 

Adresa sídla – Kód státu (pole KOST) 

Pole Kód státu se vyplňuje dle adresy sídla, resp. kódu trvalého bydliště u fyzických osob a nemá vztah 

k typu osoby.  

 

Fyzické osoby – podnikatelé – kategorie dle zákona o dani z příjmu, Centrální depozitář tuto kategorii 

neeviduje a osoby jsou registrovány standardně jako fyzické osoby. 

 

Aktualizace údajů o osobě 
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Jestliže je uveden typ změny TYPZ = 2, musí být vyplněny všechny údaje, tzn. i ty, které se nemění, 

protože původní záznam v evidenci bude nahrazen údaji ze vstupní věty. Nevyplněný údaj znamená 

požadavek na výmaz původního údaje. Zároveň je odeslána textová zpráva (služba pd950) typu @, o 

aktualizaci údajů všem účastníkům, kteří vedou účet této osoby. 

 

Řešení duplicitních rodných čísel 

Jestliže při typu změny TYPZ = 1 záznam s daným IDMA v evidenci již existuje, systém vrací chybový 

návratový kód. V takovém případě je nutné kontaktovat CDCP a konzultovat další postup. 

Účastník CDCP zejména ověří aktuální záznam osoby v evidenci osob a to pomocí služby dl308. 

V případě, že v evidenci osob je osoba již vedena, ale její údaje jsou odlišné – tedy se jedná o duplicitní 

rodné číslo – informuje účastník o této skutečnosti CDCP a požádá jej o přidělení náhradního 

identifikátoru (NID). Přidělený NID použije při evidování klienta do evidence osob tak, že v poli IDMA 

bude vyplněno NID, do pole IDMB rodné (duplicitní) číslo a osobní údaje již budou vyplněny standardně.  

V případě nejistoty účastník CDCP vždy konzultuje další postup s CDCP. 

Osoba s NID v navazující evidenci musí být rovněž registrována v evidenci osob, a to z důvodu 

zachování integrity a konzistence osob. 

 

Země bydliště pro daňové účely 

Vyplnění pole Země bydliště pro daňové účely znamená, že majitel účtu prohlašuje, že uvedený kód 

země je kódem země bydliště pro daňové účely. V této situaci může administrátor při danění výnosů z 

cenných papírů aplikovat bez dalších dokladů sazbu 15% (pokud není vyplněn kód země, kde je sazba 

35%). Pokud chce uplatnit vlastník CP výhodu plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění (tedy 

sazbu nižší než 15%), musí předložit doklady dle pokynu D-286 a potvrdit, že je konečným příjemcem 

výnosů z daných CP. 

6.4 Záznam v evidenci majetkových účtů – služba ev102 

Každý účastník může službou ev102 otevřít účet sobě a svým klientům. Stejnou službou může účastník 

žádat i o otevření dalšího účtu pro klienta. Službu používá také CDCP, a to především pro změnu stavu 

účtu (zablokování/odblokování). Účet zákazníků mohou otevřít pouze pracovníci CDCP. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny, (1 = založení účtu, 4 = výmaz účtu 

z evidence, 2 = změny stavu účtu na/z typ „0“ a „3“ jen 

pro CDCP) 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RCMA A 12   Číslo účtu 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

TYAF N 2 0 X Typ majetkového účtu (11 = účet vlastníka – účastníka, 

21 = účet vlastníka, klienta účastníka, 31 = účet 

zákazníků, 35 = zákaznický účet – depozitář fondu KI)) 

STUC A 1   Stav účtu (0 = zástavní právo k účtu, 1 = volný účet, 4 = 

zástavní právo se souhlasem zástavního věřitele 

s převody 

RLIV N 12 0  Číslo zástavního práva 

MAIL A 320   E-mail  

TELE A 30   Telefon 

SRDF B   X Příznak komunikace dle SRD 

 

Doplňující informace ke službě: 
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Stav účtu 

Účet je vždy možné otevřít pouze pro subjekt, který je již zapsán v evidenci osob službou ev101. Stav 

účtu je defaultně nastaven na hodnotu = 1 – volný účet.  

 

Zastavený účet 

Pole „Číslo zástavního práva“ odkazuje na evidenční údaje zástavní smlouvy, kterou je daný účet 

zastaven. Evidenční údaje jsou zadávány standardní službou ev114. Cenné papíry jsou blokovány 

v případě kreditu majetkového účtu automaticky zástavní smlouvou, dle pole RLIV (tzn. automatické 

vygenerování převodu na podúčet 41), nebo v případě kreditu majetkového účtu cennými papíry již 

zatíženými zástavní smlouvou, jsou tyto cenné papíry přímo kreditované na podúčet 41. Zástavní právo 

k majetkovému účtu je v pořadí až po zástavním (nebo více zástavních práv) právu, které bylo zapsáno 

u převáděných cenných papírů. 

Zastavený účet může být zatížen pouze jedním zástavním právem k účtu, na zastavený účet mohou být 

ale připsány již zatížené CP jiným zástavním právem. Datum vzniku se rovná datu zápisu zastavení 

účtu pro aktuálně vedené CP, pro CP kreditované na zastavený účet je datum vzniku určený datem 

připsání CP na zastavený účet.  

V případě zrušení evidenčního záznamu ZP (službou ev114 nebo expirací), je majetkový účet 

automaticky přenastaven na stav volný a zruší se zápis na zatížených CP – automaticky provádí systém 

CDCP. 

V případě, že účastník požaduje převést CP ze zastaveného účtu (jako zastavené nebo i jako volné 

CP), je nejprve přenastaven typ účtu na volný, provedeny požadované převody (služba ev205 nebo 

ev215) a poté je opětovně nastaven účet jako zastavený. Tento postup zajišťuje zachování původního 

data vzniku zástavního práva. 

Zastavený účet nelze podzastavit. 

Zápisem PPN je možné zatížit CP na zastaveném účtu, ale vždy pouze požadované CP, a nikoliv 

obecně institut zastaveného účtu. 

 

V případě, že majetkový účet je sice zastavený, ale na základě smluvních podmínek je možné z daného 

zastaveného účtu provádět převody, je možné nastavit stav účtu na typ 4, které CP nepřevádí na 

podúčet 41 a je tak možné je nadále využívat pro vypořádání obchodů a transakcí. V okamžiku, kdy je 

souhlas zástavního věřitele (většinou účastník) odvolán, je nutné změnit stav účtu na 0, čímž dojde 

k automatickému zablokování CP, CP nelze převádět a jsou převedeny na podúčet 41. 

 

Otevření účtu zákazníků 

Otevření účtu zákazníků (typ účtu 31) je podmíněno úspěšným otestováním připravenosti osoby 

vedoucí navazující evidenci na odpovídání dotazů oprávněných osob prostřednictvím zvláštního 

rozhraní ISB určené pro navazující evidence. Podrobné informace o rozhraní, postupu testování, 

harmonogramu a formulářů jsou uvedeny na následující internetové adrese v části Služby ISB – příručky 

a metodiky: 

https://www.cdcp.cz/ucastnici/pravidla-smlouvy-a-metodiky-pro-ucastniky/. 

Účet zákazníků je následně založen pracovníky CDCP na základě písemné1 žádosti účastníka 

podepsané oprávněnými osobami ke komunikaci s CDCP. 

 

Zrušení účtu zákazníků 

Účet zákazníků je oprávněn zrušit pouze CDCP, a to v případě splnění následujících podmínek: 

- Na účtu zákazníků nejsou vedeny žádné cenné papíry 

- CDCP bude osobou vedoucí navazující evidenci informován o způsobu poskytování 

informací pro oprávněné osoby. Existují následující dvě varianty: 

 
1 Písemnou žádostí se rovněž rozumí scan formuláře, který je podepsán dle podpisových vzorů a 

odeslán elektronickou poštou 
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o Osoba vedoucí navazující evidenci předá všechna historická data CDCP, viz níže uvedený 

popis – „Způsob předání archivních dat“ 

o Osoba vedoucí navazující evidenci bude poskytovat informace oprávněným osobám sama. 

CDCP v tomto případě bude oprávněné osoby informovat, že účet zákazníků byl zrušen a 

pro informace o majetku k historickému datu je nutné přímo kontaktovat osobu, která vedla 

navazující evidenci 

- CDCP obdrží písemnou žádost účastníka o zrušení účtu zákazníků, podepsanou 

oprávněnými osobami ke komunikaci s CDCP. 
 

Způsob předání archivních dat: 

1. Podání služby X52 – informace o všech majetkových účtech (aktuální + zrušené) 

2. X03 – informace o změnách v evidenci 

3. X50 – na každý účet ke všem datům, kdy došlo ke změně v evidenci (informace získaná na 

základě služby X03) 
 

Přestože přelití archivních dat navazujících evidencí je komplexní proces, využití standardních služeb 

rozhraní na navazující evidence (X03 a X50) limituje v maximální možné míře náklady spojené 

s přesunem archivu navazující evidence. CDCP pak nadále odpovídá oprávněným osobám a osobě 

vedoucí navazující evidenci již nevznikají žádné náklady a povinnosti. 

Poplatek za poskytování informací oprávněným osobám namísto osoby vedoucí navazující evidenci je 

zpoplatněn smluvním poplatkem. 

 

Informace k SRD II  

Pro účely definování komunikace mezi vlastníkem CP a emitentem dle směrnice SRD II se využívají 

pole E-mail, Telefon a Příznak pro komunikaci dle SRD. V případě, že vlastník chce komunikovat přímo 

s emitentem, je účastníkem nastavena hodnota Ano v poli Příznak pro komunikaci dle SRD. V tomto 

případě je pak nutné vyplnit pole E-mail a Telefon. Tyto údaje jsou CDCP využity pro odeslání 

přístupových prvků do aplikace. V případě, že u daného majetkového účtu je veden správce, je nutné, 

aby se správce (a jeho uživatele) zaregistrovali službou ev107. údaje ze služby ev102 se pak nepoužijí. 

účastník na základě žádosti správce nastaví příznak pro komunikaci na ano, pole E-mail a Telefon 

ponechává prázdné. V případě vyplnění polí E-mail a Telefon se má vždy za to, že přístup na portal má 

přímo majitel majetkového účtu. Správce pak prostřednictvím účastníka přiděluje práva k přístupu 

uživatelů na majetkové účty službou ev107.  

6.5 Záznam v evidenci správců účtů – služba ev104 

Služba umožňuje účastníkům zápis a zrušení zápisu správce u jednotlivých majetkových účtů. Účastník 

vždy jedná na žádost klienta (a na základě smluvního vztahu), který požaduje, aby práva k jeho CP 

vedeným na konkrétním účtu spravoval klientem vybraný správce. Jedná se zejména o výplaty výnosů 

či účasti na VH. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny (1 = záznam správce, 2 = změna správce‚ 4 

= zrušení záznamu v evidenci) 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

IDSP A 10  X Identifikátor správce 

TYSP A 1  X Typ správy (1 = správa všech práv) 

 



 

32 

 

klasifikace: veřejné 

K jednomu účtu může být registrován pouze jeden správce cenných papírů, které jsou na něm vedeny. 

Registrace správce trvá do zrušení záznamu, rovněž službou ev104.  

Správa cenných papírů na účtu odpovídá znění původního § 36 zákona o cenných papírech. Je třeba ji 

odlišovat od jiných právních institutů, pro které se také v praxi používá pojem “správa”, zejména od 

různých smluv o “správě portfolia”, které CDCP neeviduje.  

Komunikace mezi majitelem účtu a CDCP probíhá vždy prostřednictvím účastníka, pro kterého je veden 

příslušný účet majitele. Správa cenných papírů na účtu majitele nemá žádný dopad na způsob 

komunikace.  

Oprávnění se musí vždy týkat celého účtu (všech cenných papírů, které na něm jsou nebo v budoucnu 

budou vedeny). 

Osoba, pro kterou se zřizuje oprávnění, může být jen licencovaný obchodník s CP, který má tyto služby 

ve svém povolení.  

6.6 Záznam v evidenci podílníků – služba ev105 

Pomocí této služby účastníci zakládají, aktualizují výši podílu a ruší podílníky v evidenci CDCP. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny (1 = záznam podílníka, 2 = změna podílu, 4 = 

zrušení záznamu v evidenci) 

RLIV N 12 0 X Číslo práva k ZCP 

TPDV A 1  X Typ podílníka (S = spoluvlastník, V = zástavní věřitel, P 

= osoba s podílem na výnosech) 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby  

CIT N 5 0 X Čitatel podílu 

JMEN N 5 0 X Jmenovatel podílu 

 

Podílníci musí být založeni v evidenci osob. Podílníci se vždy váží k podúčtu 41 (CP zatížené právy). 

Podílníkem se rozumí spoluvlastník CP (typ S), každý ze zástavních věřitelů (typ V) nebo podílník na 

výnosu (typ P). Předem musí být založeno spoluvlastnictví/zástava/podzástava/postoupení výnosu 

službou ev114. 

Spoluvlastníci (typ S) se vždy zakládají službou pro TYZP = 4 spoluvlastnictví a založení spoluvlastníků 

je v tomto případě povinné. 

Pokud existuje jediný zástavní věřitel, zanese se do Evidence podílníků automaticky s podílem 100 %. 

Existuje-li více zástavních věřitelů (VIVE = 1 u služby ev114/ev114), je nutné je založit ručně (typ V). 

Osobu s podílem na výnosu (typ P) zapisuje účastník do evidence pouze v netriviálních případech 

(pokud NANV = J u služby ev114/ev114), tedy když se dělí do více osob nebo když je dostává jiná 

osoba než majitel nebo 1. zástavní věřitel. 

 

Evidence spoluvlastníků/zástavních věřitelů/osob s podílem na výnosech umožňuje u každé osoby 

definovat podíl, a to vyplněním polí CIT a JMEN. Součet podílů všech osob k danému RLIV musí být 

roven 1. V případě, že součet není 1, pak není možné pokračovat v blokaci cenných papírů zástavním 

právem/PPN – služba ev217. 

6.7 Nastavení peněžního účtu pro výplatu výnosů – služba ev106 

Služba umožňuje účastníkovi nastavit číslo peněžního účtu k danému majetkovému účtu. 

 

Datové prvky vstupní služby: 
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Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYZP A 1  X Typ změny 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

PRED A 6   Předčíslí tuzemského peněžního účtu 

CIUC A 10   Číslo tuzemského peněžního účtu 

KCCA A 4   Kód tuzemské banky vedoucí peněžní účet 

BICE A 11   BIC osoby vedoucí účet určený k výplatě výnosů 

NZUC A 24   Název peněžního účtu 

IBAN A 34   IBAN peněžního účtu 

 

Nutnost zápisu peněžního účtu vyplývá z přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

(ZOK), kdy vznikla společnostem, které vedou seznam akcionářů, povinnost vyplácet podíly na zisku 

na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 ZOK). Účastníci centrálního 

depozitáře mohou na základě pokynu majitele účtu provést zápis čísla bankovního účtu do evidence.  

Centrální depozitář poskytne výpis z evidence emise včetně peněžních účtů v případě, že emitent 

oznámí CDCP skutečnost, že dle stanov společnosti nahrazuje evidence CDCP seznam akcionářů. Pro 

emise, kde emitent tuto skutečnost nahlásí, změní CDCP formu CP a to na typ A, C nebo D – viz služba 

dl306, nebo dl310. 

 

Z důvodu naplnění zákonné povinnosti emitenta umožňuje centrální depozitář účastníkům zápis 

bankovního účtu i na tzv. nezařazený účet. 

 

Účet vedený u tuzemské banky je definován v polích: PRED, CIUC a KCCA. 

Účet vedený u zahraniční banky je definován v polích: BICE, NZUC a IBAN. 

 

6.8 Záznam v evidenci uživatelů pro Můj depozitář – služba ev107 

Služba umožňuje účastníkům zápis a zrušení zápisu uživatelů pro správce a účastníky pro oblast služeb 

týkajících se SRD II.  

Účastník vidí pouze uživatele, které založil. Před zadáním této služby je nutné, aby se uživatel 

registroval na portále Můj depozitář. Při založení obdrží na portále Můj depozitář ID, ke kterému službou 

ev107 přiřadí příslušná práva. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny (1 = záznam uživatele, 4 = zrušení záznamu 

v evidenci) 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby (účastník nebo správce) 

SRDR A 1  X Role v Můj depozitáři (účastník nebo správce) 

MAIL A 320  X E-mail 

MDID A 10  X ID uživatele v Můj depozitář 

 

6.9 Žádost o přidělení NID – služba ev109 

Služba umožňuje požádat o přidělení náhradního identifikátoru (NID). 

http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/nezarazeny-ucet
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Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IDRQ N 9 0  Identifikace požadavku 

IDMB A 50   Identifikace pro státní orgány 

PJMA A 250  X Sídlo – příjmení/obchodní název 1.čast 

JMMA A 250   Sídlo – jméno/obchodní název 2.čast 

TTMA A 25   Sídlo – titul 

ADMA A 250   Adresa sídla – ulice a číslo 

MEMA A 250  X Adresa sídla – obec 

PSCM A 15   Adresa sídla – PSČ 

KOST A 3  X Adresa sídla – kód státu 

STRE A 3   Země bydliště pro daňové účely 

TPMA A 1  X Typ osoby 

PJVY A 250   Doručovací adresa – příjmení/obchodní název 1.část 

JMVY A 250   Doručovací adresa – jméno/obchodní název 2.část 

TTVY A 25   Doručovací adresa – titul 

ADVY A 250   Doručovací adresa – ulice a číslo 

MEVY A 250   Doručovací adresa – obec 

PSVY A 15   Doručovací adresa – PSČ 

KSVY A 3   Doručovací adresa – kód státu 

CMMT A 250   Poznámky 

 

Pomocí této služby mohou účastníci požádat o přidělení NID a zároveň o založení zahraniční osoby do 

evidence osob. Služba vrací 1 odpověď. 

Žádost je zpracovávána asynchronně. Evidenční systém CDCP ověřuje, zda již tato osoba není v 

evidenci vedena, v případě že není, dojde k přidělení NID a automatickému zápisu osoby do evidence 

osob. Účastník tedy již k přidělenému NID nemusí zakládat osobu službou ev101. Pokud osoba již 

vedena je, CDCP pouze předá příslušný NID. Jakmile tuto akci provede, odešle systém výzvu ke stažení 

údajů o osobě službou pd950. Stažení údajů o osobě včetně přiděleného NID se provádí službou dl309. 

6.10 Záznam do evidence práv k ZCP – služba ev114 

Službu může zadávat účastník nebo CDCP za účelem založení, změny či zrušení zástavního 

práva/spoluvlastnictví/podzástavního práva, popř. postoupení výnosů (dále též souhrnně označováno 

„právo“). Účastník nemůže zadávat zástavní právo typu „3“ a „6“. CDCP může zadávat všechny typy 

práv. 

Při zřizování zástavního práva by mělo po této službě následovat uvalení zástavního práva (blokování) 

na konkrétní cenné papíry na majetkovém účtu/účtech. To je však možné až po registraci všech věřitelů 

(tato služba zaregistruje pouze jediného věřitele) či podílníků. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny, číselník TYPZM2 (1 = založení, 2 = změna, 

4 = zrušení) 

RLIV N 12 0  Číslo práva k ZCP 
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TYZP A 1  X Typ práva (1 = smluvní zástavní právo, 2 = zástavní 

právo podle dohody dědiců, 3 = zástavní právo ze 

zákona, 4=spoluvlastnictví, 5 = ZP sjednané za účelem 

finančního zajištění, 6 = z rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, 7 = podzástava, 8 postoupení výnosu) 

UCAS N 4 0  Kód účastníka, jménem kterého se provádí akce 

DTOD D    Datum uzavření smlouvy 

DTDO D    Požadované datum zániku práva 

IDVE A 10   Identifikátor prvního zástavního věřitele 

IDDL A 10   Identifikátor osobního dlužníka 

IDZA A 10   Identifikátor zástavního dlužníka 

MTMV N 14 2  Výše zajištění pohledávky 

DSPL D    Doba splatnosti pohledávky 

DEVI A 3   Druh měny 

TZAJ A 1   Typ zajištění pohledávky 

DRHP A 1   Druh zajištěné pohledávky 

NAVA A 15   Č.j. navazujícího dokumentu 

CMMT A 250   Poznámky 

VIVE B   X Indikátor mnohosti zástavních věřitelů 

RLIP N 12 0  Číslo mateřského zást. práva (jen pro podzástavy) 

NANV A 1  X Osoba s nárokem na výnos (není-li u konkrétních CP 

stanoveno jinak) – ‚V‘= první zástavní věřitel, 

‚Z‘=zástavní dlužník, ‚J‘=jiná osoba, ‚N‘=Ve smlouvě 

neuvedeno) 

UCVH A 10    Osoba s nárokem na účast na VH (není-li uvedeno, 

rozumí se zástavní dlužník  

 

Doplňující informace ke službě:  

 

Evidence osob 

První zástavní věřitel, osobní dlužník a všechny osoby zadávané do evidence pomocí služby ev105 

musí být nejdříve zaevidovány v evidenci osob (služba ev101). 

 

Rušení práva 

Při rušení zástav/podzástav/spoluvlastnictví dojde automaticky k odblokování CP pod danou 

zástavou/spoluvlastnictvím a ke zrušení příslušných záznamů v evidenci podílníků zapsaných službou 

ev105. Zástavní právo se ruší automaticky na začátku účetního dne, který následuje po datu zániku 

zástavního práva DTDO. 

 

Vedení zástavních práv v navazující evidenci 

Ke konstitutivnímu zápisu zástavního práva dochází na majetkovém účtu vlastníka, tedy v systému 

osoby, která navazující evidenci vede. Zápis na účtu zákazníků je možné provést rovněž, ale není 

povinný. V případě, že oprávněná osoba požaduje převod zástavy z navazující evidence se zachováním 

ZP, účastník vedoucí účet zákazníků požádá CDCP o zpětný zápis zástavního práva, zatíží CP touto 

zástavou na účtu zákazníků a poté provede příslušný převod. 

Účastník může zapsat všechny typy ZP na účet typu 31 – účet zákazníků a to jako informační zápis. 

Konstitutivní zápis je prováděn osobou vedoucí navazující evidenci na účtu vlastníka (tedy v rámci 

navazující evidence). 
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Doplňující informace k vybraným polím: 

 

Datum uzavření smlouvy 

Pole Datum uzavření zástavní smlouvy je pole pouze evidenční a neurčuje datum vzniku zástavního 

práva! To je výlučně dáno službou ev217 u CP zatížených právy. Pole může být vyplněno aktuálním 

datem, nebo datem v minulosti. 

 

Identifikátor prvního zástavního věřitele 

Identifikace prvního zástavního věřitele uvedeného v zástavní smlouvě. V případě, že zástavních 

věřitelů je více, je nutné zapsat ostatní pomocí služby ev105. 

 

Identifikátor osobního dlužníka 

Osoba, jejíž dluh zástavní právo zajišťuje. 

 

Identifikátor zástavního dlužníka 

Vlastník zástavy, tedy vlastník majetkového účtu a cenných papírů, na které se zástavní právo zapisuje. 

Pole Identifikátor zástavního dlužníka je povinné pouze v případě existence právě jednoho zástavního 

dlužníka. V případě, že k dané zástavě, resp. k ZCP daným zástavním právem je evidováno více 

zástavních dlužníků, je toto pole na výstupu služby dl314 (IDZA) prázdné. Pokud je pole ve vstupní 

službě ev114 vyplněno, služba ev217 kontroluje, zda jsou blokovány (nebo zatíženy právy) CP na účtu 

uvedeného zástavního dlužníka. Pokud účastník zadá další službu ev217, kterou jsou pod stejným 

zástavním právem blokovány CP na účtu dalšího zástavního dlužníka, údaj IDZA systém automaticky 

vymaže. V případě, že k danému právu existuje právě jeden zástavní dlužník, je pole IDZA vyplněno 

automaticky systémem. Po zadání služby ev217 již není možné toto pole dále měnit (službou ev114). 

 

Poznámky 

Volné pole pro zápis dodatečných informací k zástavnímu právu.  

 

Identifikátor více zástavních věřitelů 

Označuje, zda k danému zástavním právu existuje více zástavních věřitelů. Zápis zástavních věřitelů 

se provádí službou ev105. V případě, že je u služby uvedeno, že k danému zástavními právu existuje 

více zástavních věřitelů, je nutné zapsat všechny (součet jejich podílů je 1) před samotnou blokací 

cenných papírů. Pokud nejsou evidováni všichni zástavní věřitelé (součet podílů není 1), služba bude 

odmítnuta. 

  

Číslo mateřského zástavního práva 

Podzástavní právo je technicky zapisováno shodně jako zástavní právo s tím, že na zástavní právo je 

navázáno prostřednictvím vyplnění tohoto pole. 

 

Osoba s nárokem na výnos 

Zástavní právo by mělo definovat, která osoba má nárok na výnosy ze zastavených cenných papírů. 

V případě, že tato osoba není definována, nemá nárok na výnosy automaticky zástavní dlužník, ale je 

nutné uvést hodnotu „N“ – ve smlouvě neuvedeno. 

Pokud je osoba s nárokem odlišná od prvního zástavního věřitele, nebo zástavního dlužníka, pak je 

uvedena hodnota „J“ a příslušná osoba/osoby je/jsou zaregistrována/y službou ev105. 

 

Osoba s nárokem na účast na VH 

Definuje osobu s nárokem na účast na valné hromadě dle příslušné zástavní smlouvy. Vždy je možné 

zapsat pouze jednu osobu. Pokud osoba není definována zástavní smlouvou, má právo účastnit se 

valné hromady zástavní dlužník. 



 

37 

 

klasifikace: veřejné 

6.11 Záznam do evidence PPN – služba ev116 

Pomocí této služby účastník zřizuje, aktualizuje evidenční údaje nebo ruší PPN. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny (1 = záznam, 2 = změna, 4 = zrušení 

záznamu) 

RLIV N 12 0  Číslo PPN 

TYZP A 1  X Typ PPN (A = PPN orgánu veřejné moci, B = PPN 

depozitáře fondu KI, C = PPN na příkaz třetí osoby, D = 

PPN majitelem (vznik v době SCP), E = PPN pro potřeby 

speciálních operací, F = PPN pro předčasné splacení 

SSD, G = PPN pro regulovaný trh, CDCP, vypořádací 

systém, H = PPN podle TŘ) 

UCAS N 4 0 X Kód účastníka, jménem kterého se provádí akce 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

DTOD D    Datum rozhodnutí o PPN 

DTBL D    Požadované datum zániku PPN 

IDVE A 10  X Identifikátor osoby, v jejíž prospěch je uplatněno PPN 

NAVA A 15   Č.j. navazujícího dokumentu 

CMMT A 250   Poznámky 

 

Zřízení PPN službou ev116 znamená pouze založení evidenčních údajů o PPN, uvalení PPN na 

konkrétní CP se provádí dodatečně pomocí služby ev217. Naopak při rušení PPN je odstraněno zatížení 

CP současně s odstraněním evidenčních údajů. 

 

Doplňující informace k vybraným polím: 

 

Identifikátor osoby 

Pole Identifikátor osoby (IDMA) je povinné pouze v případě existence právě jedné osoby, na kterou se 

zapisuje PPN. V případě, že k danému PPN, resp. k CP pod danou PPN je evidováno více osob, je toto 

pole na výstupu služby (IDMA) prázdné. Pokud je pole ve vstupní službě ev116 vyplněno, služba ev217 

kontroluje, zda probíhá zápis PPN na CP na účtu uvedené osoby. 

 

Datum rozhodnutí o PPN 

Pole Datum rozhodnutí o PPN je pole evidenční, datum vzniku PPN je výlučně určen službou ev217 a 

datem vzniku PPN u příslušných CP zatížených právy. 

 

Typy PPN 

Účastník může zapsat následující typy PPN: C a E. PPN typu D jsou PPN převzaté z evidence SCP, 

PPN na příkaz majitele již dle zákona nelze zapisovat a tyto PPN může účastník pouze rušit. 

CDCP může zapsat všechny typy PPN. 

Účastník může zapsat všechny typy PPN (kromě F) na účet 31. 

6.12 Převod zást./spoluvl. CP se zachováním zástavy/spoluvl. – služba 

ev205 

Služba slouží k převodu zastavených cenných papírů nebo spoluvlastnictví z účtu převodce na účet 

nabyvatele se zachováním původního zástavního práva/spoluvlastnictví.  
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Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0  Číslo práva k ZCP 

CARM N 4 0 X Kód účastníka - převodce 

DRCMA A 12  X Číslo majetkového účtu - převodce 

CAEM N 4 0 X Kód účastníka (nabyvatele) 

KRCMA A 12  X Číslo majetkového účtu – nabyvatele 

CVAL A 12   Kód cenného papíru 

QTET N 11 0  Počet převáděných ZCP (z podúčtu 41) 

IDSK N 12 0  Identifikátor skupiny ZCP 

ZAPO A 1  X Právní důvod převodu (hodnoty D = přechody, E = jiná 

transakce) 

PVEM B    Souhlas emitenta s převodem (0 = ne, 1 = ano, nebo se 

nejedná o změnu vlastnictví) 

DNORE A 35   Externí číslo (převodce) 

DCDCL A 11   Identifikace klienta (převodce) 

DCPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

převodce 

KNORE A 35   Externí číslo (nabyvatele) 

KCDCL A 11   Identifikace klienta (nabyvatele) 

KCPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

nabyvatele 

CMMT A 250   Poznámky (promítne se pouze do převodu) 

ZPET D    Datum zpětného zaúčtování 

 

Doplňující informace ke službě: 

 

Převod se zachováním zástavního práva je možné provést službou ev205 – převod 

zastavených/spoluvlastněných CP se zachováním zástavy/spoluvlastnictví. Převod nelze provést 

v rámci párovacího systému a to z toho důvodu, že v rámci jednoho zástavního práva může být 

zastaveno několik různých emisí CP a převod zástavy potom znamená vygenerování několika převodů. 

Zástavní právo je však nutné převádět jako celek a párovací systém není schopen zajistit, že účastník 

vždy provede všechny relevantní převody. Dalším důvodem pro zvláštní službu je rovněž skutečnost, 

že touto službou je prováděn přechod. Přechod kromě jiného znamená zpětné zaúčtování. K provedení 

zpětného záznamu účastník využívá pole ZPET. Toto datum následně znamená právní nabytí 

předmětných CP (zůstatky jsou upraveny k aktuálnímu datu). 

K úspěšnému provedení služby je nezbytné, aby účastník znal zejména číslo zástavního práva (pole 

RLIV), identifikátor osoby převodce, kód účastníka nabyvatele, číslo účtu nabyvatele a identifikátor 

osoby nabyvatele.  

 

Převod zástavního práva na cenných papírech, kde je evidováno více zástavních práv (více skupin 

IDSK), je možné následujícími způsoby: 

- Převést všechny cenné papíry pod daným zástavním právem a tím i všechny skupiny, nebo 

- Převést určitý počet CP, pak je nutné definovat ISIN a skupinu blokovaných CP, 

- Převést určitý ISIN, pak systém automaticky vybere všechny CP daného ISIN přes všechny 

skupiny blokovaných PC, 

- Převést určitou skupinu blokovaných CP, systém automaticky vybere příslušný počet CP a 

ISIN pro danou skupinu blokovaných CP. 
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Typy zástavních práv, které může účastník převádět: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. CDCP může službu použít pro 

všechny typy zástavních práv. 

 

Podzástavní právo není samostatně převoditelné, ale převádí se automaticky s převodem zástavního 

práva, u kterého je podzástavní právo vedeno. Pokud dochází k převodu pouze části zastavených ZCP, 

pak se podzástavní právo nadále vede u všech původně zastavených ZCP. 

 

Poznámky k provedení služeb 

Poznámka evidovaná službou ev214 je v případě převodu uvedena jak ve službě ev205, tak zůstává 

zachována i v evidenci zástav, pokaždé v poli poznámka. V případě, že účastník vyplní pole poznámka 

ve službě ev205 odlišně, nepromítá se tato změna v evidenci zástav, ale pouze je zobrazena protistraně 

v souboru převodů. 

 

Zastavené cenné papíry s PPN nelze převádět. 

6.13 Primární emise – DFP – služba ev210 

Služba zajišťuje připsání CP na účet/účty prvonabyvatele/ů a to pouze pro primární emise bez 

vypořádání peněz. Službu může do systému vkládat obstaravatel emise, tj. emitent, jestliže je zároveň 

účastníkem CDCP nebo účastník, který je v evidenci CP u příslušné emise veden jako administrátor 

emise. 

Pro převod DFP lze zadat i číslo zástavního práva, kterým budou CP automaticky zastaveny (je možné 

využít např. v případě přeměny CP). Služba není povolena pro primární úpis ve prospěch nezařazených 

účtů. 

Všichni prvonabyvatelé musí být registrováni v evidenci osob a musí mít otevřen majetkový účet. 

Službu je možné zadat s Datem předpokládaného vypořádání, ne dříve než v S+2 a to výhradně na 

základě dohody s Odborem klientského servisu a služeb emitentům v souladu s předanými a 

odsouhlasenými dokumenty ze strany CDCP. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CAEM N 4 0 X Kód účastníka (nabyvatele) 

KRCMA A 12  X Číslo majetkového účtu (nabyvatele) 

KIDMA A 10  X Identifikátor osoby (nabyvatele) 

CVAL A 12  X Kód CP 

QTET N 11 0 X Počet převáděných CP 

DEDT D    Datum předpokládaného vypořádání 

NORE A 35   Externí číslo (nabyvatele) 

CDCL A 11   Identifikace klienta (nabyvatele) 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

nabyvatele 

CMMT A 250   Poznámky 

RLIV N 12 0  Číslo zástavního práva 

6.14 Realizace zástavy – služba ev215 

Služba slouží k převodu zastavených CP z podúčtu 41 zástavního dlužníka na účet nabyvatele se 

zrušením daného zástavního práva. Službou je možné provádět výhradně realizaci zástavního práva, 

tzn. přechod.  
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Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo zástavního práva 

CARM N 4 0 X Kód účastníka (převodce) 

DRCM A 12  X Číslo majetkového účtu převodce 

CAEM N 4 0 X Kód účastníka (nabyvatele) 

KRCM A 12  X Číslo majetkového účtu (nabyvatele) 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

QTET N 11 0 X Počet převáděných CP 

IDSK N 12 0  Identifikátor skupiny ZCP 

DNORE A 35   Externí číslo (převodce) 

DCDC A 11   Identifikace klienta (převodce) 

DCPI A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci obchodníka 

účastníka (převodce) 

KNORE A 35   Externí číslo (nabyvatele) 

KCDC A 11   Identifikace klienta (nabyvatele) 

KCPI A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci obchodníka 

účastníka (nabyvatele) 

CMMT A 250   Poznámky 

PVEM B    Souhlas emitenta se zápisem práva 

 

Doplňující informace ke službě: 

 

Pomocí této služby účastníci provádějí realizaci zástavy. Tuto službu nelze použít pro spoluvlastnictví. 

Službu zadává účastník, který vede majetkový účet zástavního dlužníka s výjimkou majetkového účtu 

vedeného v nezařazené evidenci. Zadáním služby se vytvoří 1 převod s typem operace 39. Převody se 

ihned vypořádají a zruší se zastavení CP. Pokud jsou CP zastaveny vícenásobně, zruší se všechny 

zástavy s pozdějším datem platnosti, zástavy s dřívějším datem platnosti zůstanou nezrušeny v 

platnosti. Pro RMS se přednostně použijí zastavené CP blokované pro RMS, jinak se použijí pouze 

nezablokované CP. 

 

PPN 

Pokud je na dané CP uvalena PPN, není možné zástavu nad těmito CP realizovat. 

 

Souhlas emitenta se zápisem práva 

Týká-li se služba emise s omezenou převoditelností, položka "souhlas emitenta s převodem" musí mít 

hodnotu "1". Pokud se jedná o právní důvod převodu D - přechod, není hodnota kontrolována. 

 

Typy práv  

Účastník může službu použít na následující typy zástavních práv: 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8. 

Realizací podzástavního práva dochází ke zrušení záznamu o podzástavním právu a zároveň záznamu 

o mateřském ZP. 

 

Nezařazená evidence 

Realizace zástavy je možné provést rovněž z nezařazené evidence. Účastník, který službu zadává, 

vede majetkový účet nabyvatele.  

 

Systém bude generovat převod/y na zadaný účet nabyvatele až do výše zadaného počtu ZCP. ZCP 

budou převedeny z podúčtu 41 převodce (zástavního dlužníka) na účet nabyvatele (podúčet je 

definován u zadaného zástavního práva, tj. 02 nebo 41). Pokud CDCP nebude moci převést 

požadovaný počet ZCP, vrátí chybový návratový kód a žádné ZCP nepřevede. 
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Souhlas emitenta s převodem 

Týká-li se služba emise s omezenou převoditelností, pole Souhlas emitenta s převodem musí mít 

hodnotu "1" (nejedná-li se o přechod). Pokud se jedná o přechod, není hodnota kontrolována. 

6.15 Záznam v evidenci práv na CP – služba ev217 

Službou je možné k již zřízené zástavě, podzástavě či PPN zanesené do evidence CDCP zatížit cenné 

papíry, ke kterým se vztahuje. Služba je určena jak pro CDCP, tak pro účastníky. Cenné papíry zatížené 

touto službou jsou převedeny na podúčet 41. 

 

Struktura vstupní věty: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPZ A 1  X Typ změny (1 = založení, 4 = zrušení) 

RLIV N 12 0 X Číslo práva/PPN k ZCP 

DTOD D    Datum vzniku práva/PPN 

CDAC N 4 0  Kód účastníka  

RCMA A 12  X Číslo účtu 

CVAL A 12   Kód CP 

CNDC A 2   Typ podúčtu  

QTET N 11 0  Počet CP  

IDSK N 12 0  Identifikátor skupiny ZCP 

IDNV N 12 0  ID práva rozhodného pro výplatu výnosů 

IDVH N 12 0  ID práva stanovujícího účast na valné hromadě 

NORE A 35   Externí číslo 

CDCL A 11   Identifikace klienta 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

PVEM B    Souhlas emitenta se zápisem práva 

CMMT A 250   Poznámky 

 

Doplňující informace ke službě: 

 

Službou je možné k již zřízené zástavě, podzástavě či PPN zanesené do evidence CDCP přiřadit ZCP, 

ke kterým se vztahuje. Omezení na zápis typů práv/PPN je stejný jako u služby ev114, resp. ev116. 

Službu může použít účastník nebo CDCP. Cenné papíry zablokované touto službou budou umístěny 

na podúčtu 41. V případě, že CP jsou již zatížené právy (ZP nebo PPN), pak již nedochází k vytvoření 

převodu na podúčet 41 a zápis dalšího práva je pouze evidenční.  

 

Služba funguje tak, že zástava/podzástava/PPN je uvalena na všechny CP odpovídající filtru 

nastavenému vstupními poli: CDAC, RCMA, CVAL, CNDC a IDSK. Pokud je však uveden počet CP, je 

nutné, aby všechny položky ve filtru byly vyplněny, IDSK pouze v případě, že CNDC = '41'. 

 

Pokud se uvalení zástavy/podzástavy/PPN aplikuje na CP již zatížené právy, je třeba si pomocí služby 

dl317 zjistit přesný obraz zástav/podzástav/PPN nad daným podúčtem '41'. Každá skupina CP zatížená 

právy stejným způsobem, má vlastní Identifikátor IDSK. Pozor, je třeba vzít v úvahu, že provedením této 

služby může dojít ke změně rozdělení ZCP do těchto skupin. Proto doporučujeme před každou další 

aplikací této služby aktualizovat obraz zástav/podzástav/PPN nad daným podúčtem '41'. 
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Souhlas emitenta s převodem potvrzuje, že účastník obdržel od svého klienta souhlas emitenta 

s převodem, respektive se zastavením. Pokud má emise omezenou převoditelnost a tato položka 

nebude nastavena na hodnotu "1", služba se odmítne. To však neplatí pro PPN, zástavní právo z 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, zástavy ze zákona a postoupení výnosu. Pokud emise nemá 

omezenou převoditelnost, hodnota pole je 0 nebo je pole prázdné. Pokud je uvedena hodnota 1 u emise, 

která nemá omezenou převoditelnost, je služba odmítnuta. 

  

V případě zrušení zástavy dochází automaticky ke zrušení podzástavy (zrušení službou ev114 nebo na 

datum). 

 

Při zápisu podzástavy je kontrolována doba platnosti podzástavy, která nemůže být vyšší než datum 

zániku zástavního práva, ke kterému se váže. Údaj o datu vzniku podzástavního práva je pouze 

evidenční, jelikož pořadí podzástavního práva se řídí datem vzniku mateřského zástavní práva. 

  

Pole IDNV a IDVH mají význam v případě, že dochází k blokování již blokovaných CP. Je nutné určit, 

kterou smlouvou se užívání práv z předmětných CP řídí. Pokud dochází k blokování volných CP, vždy 

se použijí údaje ze smlouvy RLIV ať již jsou pole IDNV a IDVH vyplněny jakkoliv. Pokud nejsou tato 

pole vyplněna, platí pro určení osob s nárokem na výnosy a na účast na VH pořadí daném vznikem 

zástavního práva. 

 

Struktura výstupní věty: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo práva/PPN k ZCP 

IDSK N 12 0  Identifikátor původní skupiny ZCP 

IDSKN N 12 0  Identifikátor nové skupiny ZCP 

DTOD D   X Datum vzniku  

CDAC N 4 0 X Kód účastníka  

RCMA A 12  X Číslo účtu 

CVAL A 12  X Kód CP 

CNDC A 2  X Typ podúčtu 

QTET N 11 0 X Počet CP  

IDNV N 12 0 X ID práva rozhodné pro výplatu výnosu 

UCVH A 10  X Osoba s nárokem na účast na VH 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

 

Příklad zápisu několika zástavních práv 

V následujícím příkladu bude ilustrován způsob zápisu tří zástavních práv na jeden majetkový účet 

zástavního dlužníka, přičemž se blokace cenných papírů budou vzájemně překrývat. Příklad zejména 

znázorňuje, jakým způsobem systém CDCP označuje blokované cenné papíry, resp. jakým způsobem 

jsou označované jednotlivé skupiny blokovaných CP. 

 

Výchozí podmínky příkladu: 

- Zástavní dlužník má jeden majetkový účet 

- Na účtu je vedena pouze jedna emise cenných papírů: ISIN AT0000748108 

- CP jsou vedeny na podúčtu 02 – volné CP 

- Počet volných CP: 30 

- V systému jsou evidovány tři zástavní práva (smluvní zástavní právo) s následujícími 

přidělenými čísly: 

o 600000008033 na počet CP: 15 

o 600000008041 na počet CP: 20  
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o 600000008092 na počet CP: 9 
 

Sekvence zasílaných služeb ev217 a následně obraz struktury zastavených CP na podúčtu 41 službou 

dl317: 

Služba ev217: RLIV: 600000008033 počet CP: 10, Typ podúčtu: 02 

Služba dl317: RLIV 600000008033, IDSK 600000008033; počet CP: 10, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

Komentář: zaevidování prvního zástavního práva na 10 kusů volných CP. Těmto CP bylo přiděleno 

unikátní označení IDSK.  

 

Služba ev217: RLIV: 600000008041; počet CP: 20, Typ podúčtu: 02 

Služba dl317: 

RLIV 600000008033, IDSK 600000008033; počet CP: 10, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 600000008041, počet CP: 20, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

Komentář: zaevidování druhého zástavního práva na 20 kusů. Na majetkovém účtu bylo dostatek 

volných CP, nebylo nutné na vstupu vyplnit pole IDSK a blokace byla provedena pouze na volné CP. 

 

Služba ev217: RLIV: 600000008033; IDSK 600000008033 počet CP: 5, Typ podúčtu: 41 

Služba dl317:  

RLIV 600000008033, IDSK 600000008033; počet CP: 10, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 600000008041, počet CP: 15, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000012 počet CP 5, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000012, počet CP 5, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

Komentář: K prvně zaevidovanému zástavnímu právu bylo přiblokováno dalších 5 kusů CP a to u 

druhého zástavního práva na druhé úrovni. Tím došlo ke změně označení skupin blokovaných CP a to 

tak, že u původní skupiny na 20 CP bylo odečteno pět kusů (IDSK zůstalo nezměněno) a byla vytvořena 

nová skupina definující blokaci CP ve dvou úrovních.  

 

Služba ev217: RLIV: 600000008092; IDSK 600000008033, počet CP 4, Typ podúčtu: 41 

Služba dl317:  

RLIV 600000008033, IDSK 600000008033, počet CP 6, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 600000008041, počet CP 15, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000012, počet CP 5, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000012, počet CP 5, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000013, počet CP 4, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008092, IDSK 680000000013, počet CP 4, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

Komentář: Zaevidováno třetí zástavní právo. Na majetkovém účtu nejsou žádné volné CP a blokování 

pro toto zástavní právo bude vždy až na úrovni dvě, či vyšší. V tomto případě dochází k zablokování 4 

CP na prvně zastavených CP. Opět dochází k snížení počtu CP v první skupině – z 10 na 6 a vytvořena 

nová skupina na 4 kusy s novým označením IDSK. 

 

Služba ev217: RLIV: 600000008092; IDSK 600000008041, počet CP 2, Typ podúčtu: 41 

Služba dl317:  

RLIV 600000008033, IDSK 600000008033, počet CP 6, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 600000008041, počet CP 13, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000012, počet CP 5, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000012, počet CP 5, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000013, počet CP 4, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008092, IDSK 680000000013, počet CP 4, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000014, počet CP 2, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008092, IDSK 680000000014, počet CP 2, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

Komentář: Pro zástavní právo zaevidováno jako třetí v pořadí jsou přizastaveny další dva kusy na 

úroveň číslo dvě a to za druhé zástavní právo. Změna skupin probíhá analogicky k předchozímu 

příkladu.  
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Služba ev217: RLIV: 600000008092; IDSK 600000000012, počet CP 3, Typ podúčtu: 41 

Služba dl317:  

RLIV 600000008033, IDSK 600000008033, počet CP 6, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 600000008041, počet CP 13, Typ podúčtu: 41, LEVL 1 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000012, počet CP 2, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000012, počet CP 2, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000013, počet CP 4, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008092, IDSK 680000000013, počet CP 4, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000014, počet CP 2, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008092, IDSK 680000000014, počet CP 2, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008041, IDSK 680000000015, počet CP 3, Typ podúčtu 41 LEVL1 

RLIV 600000008033, IDSK 680000000015, počet CP 3, Typ podúčtu 41, LEVL 2 

RLIV 600000008092, IDSK 680000000015, počet CP 3, Typ podúčtu 41, LEVL 3 

Komentář:  

Poslední blokace cenných papíru je provedena ve prospěch třetího zástavního práva na tři cenné 

papíry. Tyto blokace jsou na třetí úrovni.  

 

Grafické znázornění výsledné struktury blokovaných CP třemi zástavními právy: 

 

6.16  Nepárované převody 

V rámci vypořádacího systému jsou k dispozici i některé služby, které jsou zpracovány v reálném čase 

tzn. mimo vypořádací cykly a nejsou mezi účastníky párovány. Službu zadává do systému vždy účastník 

na debetní straně. Výjimkou jsou převody z nezařazené evidence, které zadává účastník na kreditní 

straně. 

 

Výsledek služby může účastník ověřit zejména následujícími způsoby: 
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- Návratový kód na zaslanou službu 

- Zpráva o vložení/změně instrukce/převodu – služba pd552 a soubor převodů – služba dl190 

- Stažení aktuálních zůstatků - služba dl198 

 
Mezi nepárované převody patří i některé výše uvedené služby, jako např. služba ev205 – Převod 

zastavených cenných papírů se zachováním zástavního práva, nebo ev215 – Realizace zástavy. 

6.16.1 Převod účtu – služba ev230 

Služba je určena účastníkům pro přesun účtu (se všemi cennými papíry) z nezařazené evidence pod 

daného účastníka, nebo pro přesun všech CP včetně příslušenství mezi účty jednoho majitele v rámci 

jednoho účastníka.  

 

Struktura vstupní věty: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

SMER A 1  X Směr převodu, (1 = z nezařazených účtů na účastníka, 

3 = z jednoho účtu účastníka na jiný účet účastníka) 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

DRCMA A 12  X Číslo majetkového účtu - převodce 

KRCMA A 12   Číslo majetkového účtu – nabyvatele 

NORE A 35   Externí číslo 

CDCL A 11   Identifikace klienta 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci obchodníka 

CMMT A 250   Poznámky 

ZPET D    Datum zpětného zaúčtování 

 

Služba je určena účastníkům pro přesun účtu klienta z nezařazené evidence pod daného účastníka. 

Službou nelze realizovat žádný převod v právním slova smyslu, tedy při přesunu nesmí docházet ke 

změně vlastnictví a cenné papíry jsou vždy převáděny na účet shodného vlastníka cenných papírů. 

Jedinými výjimkami jsou přechody (např. řešení dědictví), nebo přesun na účet zákazníků. Při přesunu 

cenných papírů na účet zákazníků rovněž nesmí docházet ke změně vlastníků, ale identifikace klienta 

(IDMA) není samozřejmě shodná.  

 

Informaci o přesunu dostane účastník ve službě pd552 a na konci dne v souboru převodů s PORA = E. 

 

V případě přesunu účtu z nezařazené evidence (SMER = 1) služba zajistí následující: 

- Založení majetkového účtu u účastníka, který o službu požádal, se stejnou identifikací 

majetkového účtu (RCMA) pouze se změnou kódu účastníka (z 598 na příslušný kód 

účastníka) 

- Přesun všech cenných papírů vedených na nezařazeném majetkovém účtu na nově 

založený majetkový účet, a to včetně veškerého příslušenství, tzn. správci účtu a všechna 

zapsaná práva (zástavy, podzástavy, spoluvlastnictví, postoupení výnosu a PPN). U 

případné zástavy a PPN zůstane ve službě dl314/dl316 zachován kód účastníka, který 

naposledy modifikoval evidenční údaje práva. 

 
Touto službou nelze realizovat přesun vybraných emisí, či specifického počtu cenných papírů z 

nezařazeného účtu – to lze realizovat službou ev231 – nepárovaný převod. 

 

Dle charakteru jsou v evidenčním systému přiděleny převodům právní důvody, a to na základě 

následujícího klíče: 
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- Přesun celého účtu z nezařazené evidence pod účastníka – právní důvod D (přechod), 

přesun účtu není zpoplatněn (směr převodu = 1) 

- Přesun celého účtu v rámci jednoho účastníka (zejména v případě přesunu účtu na účet 

zákazníků, nebo konsolidaci účtů) – právní důvod D (přechod), přesun účtu je zpoplatněn 

poplatkem pro převod CP mezi účty jednoho majitele (směr převodu = 3). 

 
Službou ev230 nedochází nikdy ke změně vlastnictví (jen v případě dědictví/přechodu), není tedy 

možné touto službou realizovat jakýkoliv převod! 

6.16.2 Nepárový převod – služba ev231 

Služba umožňuje provést převod z nezařazeného účtu, pokud má majitel zájem převést pouze určité 

emise, nebo specifický počet cenných papírů. Službu zadává CDCP nebo účastník na debetní straně 

převodu.  

 

Struktura vstupní věty: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CARM N 4 0 X Kód účastníka (převodce) 

NDCD A 2  X Typ podúčtu – převodce 

DRCMA A 12  X Číslo majetkového účtu – převodce 

CAEM N 4 0 X Kód účastníka (nabyvatele) 

KRCMA A 12  X Číslo majetkového účtu – nabyvatele 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

QTET N 11 0 X Počet převáděných CP 

CRJR N 13 2  Deklarovaná cena převodu 

PRAV A 1  X Právní důvod převodu (D = přechody, E = jiná 

transakce) 

PVEM B    Souhlas emitenta s převodem (0 = ne, 1 = ano, nebo 

se nejedná o změnu vlastnictví) 

DNORE A 35   Externí číslo (převodce) 

DCDCL A 11   Identifikace klienta (převodce) 

DCPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

převodce 

KNORE A 35   Externí číslo (nabyvatele) 

KCDCL A 11   Identifikace klienta (nabyvatele) 

KCPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

nabyvatele 

CMMT A 250   Poznámky 

ZPET D    Datum zpětného zaúčtování 

 

Informaci o převodu dostane účastník ve službě pd552 a na konci dne v souboru převodů s PORA = E. 

 

Dle charakteru transakce definuje účastník právní důvod převodu. Touto službou je rovněž možné 

zajistit následující typy převodů a tím odpovídající právní důvod: 

- Jiná transakce – převod části CP z účtu v nezařazené evidenci na jiného majitele (nejedná 

se o přechod) nebo obchodní transakce v rámci účastníka – právní důvod převodu E (ostatní 

transakce) 

- Převod části CP z účtu v nezařazené evidenci na stejného majitele buď na jeho klientský 

účet, nebo na zákaznický účet – právní důvod převodu D (přechod) 
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- Přechod části CP z účtu v nezařazené evidenci na jiného majitele (např. vypořádání dědictví 

nebo fúze) – právní důvod převodu D (přechod) 

6.17 Zřízení/zrušení zahraničního finančního účtu – služba cs180 

Pomocí této služby účastník nebo CDCP zadává/aktualizuje/ruší registraci finančního účtu účastníka 

pro výplaty spojené se zahraničními CP vedenými zejména v Euroclear nebo Clearstream (výplaty 

dividend, zůstatková cena certifikátů apod.) výlučně ve prospěch tohoto účastníka. Účet se zadává vždy 

na dobu neurčitou (do 31. 12. 2069). Pro daný den, kód účastníka a měnu existuje maximálně 1 záznam.  

Pro hladký proces výplaty se doporučuje vyplnit příjemce, jeho banku (instituce) a korespondenční 

banku (zprostředkovatel) zejména ve formě BIC a účet příjemce ve tvaru IBAN. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYZM A 1  X Typ změny 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

DEVI A 3  X Kód měny 

ZADT D    Datum platnosti 

BANU B   X Zda finanční instituce 

ZPRB2 A 11   Zprostředkovatel 2 - BIC 

ZPRU2 A 35   Zprostředkovatel 2 – číslo účtu 

ZPRN2 A 140   Zprostředkovatel 2 - název 

ZPRB A 11   Zprostředkovatel - BIC zprostředkovatele 

ZPRU A 35   Zprostředkovatel - Ččíslo účtu zprostředkovatele 

ZPRN A 140   Zprostředkovatel - Nnázev zprostředkovatele 

INSB A 11   Banka příjemce - BIC instituce 

INSU A 35   Banka příjemce - Ččíslo účtu instituce 

INSN A 140   Banka příjemce - Nnázev instituce 

PRIB A 11   Konečný příjemce - BIC konečného příjemce 

PRIU A 35  X Konečný příjemce - Ččíslo účtu konečného příjemce 

PRIN A 140   Konečný příjemce - Nnázev konečného příjemce 

PRIA A 1000   Konečný příjemce - adresa 

CMMT A 250   Poznámky 

 

Doplňující informace ke službě: 

 

Kód měny 

Měna platby pro daný peněžní účet. Měna nemusí odpovídat měně, ve které je peněžní účet veden. 

Záznam s nevyplněnou měnou znamená defaultní účet účastníka, který je použit vždy, když není v 

systému zadaný účet v požadované měně. Defaultní účet je tedy možné použít výhradně v situaci, kdy 

korespondenční instituce příjemce a výplatní instituce CDCP jsou shodné. 

 

Datum platnosti 

Obsahuje systémové datum začátku platnosti finančního účtu pro zřízení účtu nebo konce platnosti pro 

rušení účtu (dáno Typem změny). Není-li pole vyplněné, služba doplní pro zřízení účtu následující účetní 

den a pro rušení účtu aktuální účetní den. 

 

Zda finanční instituce 

Rozlišení, zda majitel účtu je bankovní subjekt (CDCP instruuje zahraniční depozitář příkazem 

MT202pacs.009), nebo nebankovní (CDCP instruuje zahraniční depozitář příkazem MT103pacs.008). 
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Zprostředkovatel 2 (BIC/číslo účtu/název) 

Pole odpovídá definici SWIFTových zpráv MT103pacs.008/MT202pacs.009: „Intermediary 

InstitutionAgent 2“. Centrální depozitář doporučuje vyplnit zejména BIC. Vyplnění čísla účtu, nebo názvu 

instituce může způsobit manuální zpracování instrukce, zvýšení poplatků a případně neprovedení. 

 

Zprostředkovatel (BIC/číslo účtu/název) 

Pole odpovídá definici SWIFTových zpráv pacs.008/pacs.009: „Intermediary Agent“. Centrální depozitář 

doporučuje vyplnit zejména BIC. Vyplnění čísla účtu, nebo názvu instituce může způsobit manuální 

zpracování instrukce, zvýšení poplatků a případně neprovedení. 

 

 

Instituce Banka příjemce (BIC/číslo účtu/název) 

Pole odpovídá definici SWIFTových zpráv pacs.008/pacs.009MT103/MT202: „Account with 

InstitutionCreditor Agent“. Centrální depozitář doporučuje vyplnit zejména BIC. Vyplnění čísla účtu, 

nebo názvu instituce může způsobit manuální zpracování instrukce, zvýšení poplatků a případně 

neprovedení. 

 

Konečný příjemce (BIC/číslo účtu/název) 

Identifikace konečného příjemce platby. V případě, že se jedná o bankovní subjekt, doporučujeme 

vyplnit pouze pole BIC a číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, .  

 

Poznámky 

Pole poznámky slouží pro účely účastníka. Opis pole je dostupný přes službu dl180. 

6.18 Výpisové služby 

Tyto služby slouží pro výpis záznamů v evidencích. Účastník si může obecně vypsat jen ty záznamy, 

které se vztahují k osobám, pro které zajišťuje v CDCP jejich pokyny (resp. jim zřídil účet). Případné 

výjimky (např. výpis z nezařazené evidence) jsou uvedeny u příslušných služeb. 

6.18.1 Výpis z evidence zahraničních finančních účtů - služba dl180 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

DEVI A 3   Kód měny 

PLDT D    Datum platnosti 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost pole Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

DEVI A 3   Kód měny 

ZADT D    Začátek platnosti 

KODT D   X Konec platnosti 

BANU B   X Zda finanční instituce 

ZPRB2 A 11   Zprostředkovatel 2 - BIC 

ZPRU2 A 35   Zprostředkovatel 2 – číslo účtu 

ZPRN2 A 140   Zprostředkovatel 2 - název 
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ZPRB A 11   Zprostředkovatel - BICBIC 

zprostředkovatele 

ZPRU A 35   Zprostředkovatel – číslo účtuČíslo účtu 

zprostředkovatele 

ZPRN A 140   Zprostředkovatel - názevNázev 

zprostředkovatele 

INSB A 11   Banka příjemce - BIC instituce 

INSU A 35   Banka příjemce - Ččíslo účtu instituce 

INSN A 140   Banka příjemce - nNázev instituce 

PRIB A 11   Konečný příjemce - BICBIC konečného 

příjemce 

PRIU A 35  X Konečný příjemce – číslo ÚčtuČíslo účtu 

konečného příjemce 

PRIN A 140   Konečný příjemce - názevNázev 

konečného příjemce 

PRIA A 1000   Konečný příjemce - adresa 

CMMT A 80   Poznámky 

NMDM A 10   Posl. změna uživatel 

6.18.2 Výpis z evidence zahraničních plateb – služba dl181 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód kreditního účastníka 

CCDT D    Datum platby 

ODDT D    Datum odeslání platby 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost pole Popis 

IDPP N 14 0 X ID platebního příkazu 

MTMV N 14 2 X Částka k převodu 

DEVI A 3  X Kód měny 

CCDT D   X Datum platby 

ODDT D   X Datum odeslání platby 

CARM N 4 0 X Kód debetního účastníka 

OBJB A 11  X BIC objednavatele 

OBJU A 35  X Číslo finančního účtu objednavatele 

CAEM N 4 0 X Kód kreditního účastníka 

ZPRB2 A 11   Zprostředkovatel 2 - BIC 

ZPRU2 A 35   Zprostředkovatel 2 – číslo účtu 

ZPRN2 A 140   Zprostředkovatel 2 - název 

ZPRB A 11   Zprostředkovatel - BICBIC 

zprostředkovatele 

ZPRU A 35   Zprostředkovatel – číslo účtuČíslo účtu 

zprostředkovatele 

ZPRN A 140   Zprostředkovatel - názevNázev 

zprostředkovatele 

INSB A 11   Banka příjemce - BIC instituce 

INSU A 35   Banka příjemce - Ččíslo účtu instituce 
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INSN A 140   Banka příjemce - Nnázev instituce 

PRIB A 11   Konečný příjemce - BIC konečného 

příjemce 

PRIU A 35  X Konečný příjemce - Ččíslo účtu 

konečného příjemce 

PRIN A 140   Konečný příjemce - Nnázev konečného 

příjemce 

PRIA A 1000   Konečný příjemce - adresa 

ZCLCE A 3  X Clearingové centrum 

CDAC N 4 0  Kód účastníka platícího poplatek 

CVAL A 12   Kód cenného papíru (ISIN) 

CMMT A 140   Poznámka ve SWIFTové zprávě 

 

6.18.3 Výpis z evidence osob – služba dl301 

Služba je určena pro účastníky CDCP a CDCP. Službou žádá účastník o výpis osobních údajů svého 

klienta. Systém kontroluje, zda účastník vede pro tohoto klienta účet, jinak osobní údaje nevydá. 

Centrální depozitář může vypsat jakoukoliv osobu z evidence. 

Jediným parametrem vstupní služby je Identifikátor osoby. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

 

Pokud účastník nezná jednoznačný identifikátor daného klienta, je nutné pro ověření identifikátoru 

využít službu dl308, viz kapitola 6.17.7. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

IDMB A 50   Identifikace pro státní orgány 

PJMA A 250  X Sídlo - příjmení/obchodní název 1. část 

JMMA A 250   Sídlo - jméno/obchodní název 2. část 

TTMA A 25   Sídlo - titul  

ADMA A 250   Adresa sídla - ulice a číslo 

MEMA A 250  X Adresa sídla - obec 

PSCM A 15  X Adresa sídla - PSČ 

KOST A 3  X Adresa sídla - kód státu  

STRE A 3   Země bydliště pro daňové účely 

TPMA A 1  X Typ osoby (1 = fyzická osoba, 2 = právnická osoba, X = 

zahraniční právnická osoba, Y = zahraniční fyzická 

osoba) 

PJVY A 250   Doručovací adresa - příjmení/obchodní název 1. část – 

korespondenční adresa 

JMVY A 250   Doručovací adresa - jméno/obchodní název 2. část – 

korespondenční adresa 

TTVY A 25   Doručovací adresa - titul 

ADVY A 250   Doručovací adresa - ulice a číslo 
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MEVY A 250   Doručovací adresa - obec  

PSVY A 15   Doručovací adresa - PSČ – korespondenční adresa 

KSVY A 3   Doručovací adresa - stát  

 

Pokud účastník nevyplní na vstupu identifikátor osoby, v návratové větě obdrží informace o všech 

osobách, pro které vede majetkové účty. Účastník má rovněž možnost požádat ad-hoc CDCP o 

vytvoření seznamu všech majitelů včetně účtů vedených pod daným účastníkem. O tento seznam je 

nutné požádat písemně Provozní odbor. Výstupní soubor je ve formátu csv a ve struktuře věty dl301 

plus pole Číslo účtu (RCMA).  

6.18.4 Výpis z evidence účtů – služba dl302 

Služba slouží účastníkům Centrálního depozitáře a pracovníkům Centrálního depozitáře. Každý 

účastník může pomocí služby zjistit podrobné informace o účtech. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

STUC A 1   Stav majetkového účtu (0 = zástavní právo k účtu, 1 = 

volný účet, 2 = nepovolen kredit účtu pomocí 

nepárovaných převodů, 3 = zástavní právo k účtu, 

nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů, 4 

= zástavní právo se souhlasem zástavního věřitele 

s převody, 5 = zástavní právo se souhlasem zástavního 

věřitele s převody, nepovolen kredit účtu pomocí 

nepárovaných převodů) 

TYAF A 2   Typ majetkového účtu 

 

Účastník může zvolit různé kombinace vstupních parametrů tak, aby dosáhl požadovaného výpisu. 

Účastník dostane vždy informace pouze o účtech, které vede.  

 

Existují následující základní kombinace možných výstupů: 

- Zadán pouze kód účastníka – účastník obdrží seznam všech majetkových účtů, které vede 

- Zadáno číslo účtu – účastník obdrží pouze odpověď na daný účet (pokud je daný účet veden 

i pod jinými účastníky, účastník tuto informaci neobdrží) 

- Zadán identifikátor osoby – účastník obdrží všechny majetkové účty pro daného klienta, 

které vede 

- Zadán stav účtu – účastník obdrží všechny účty vyhovující danému stavu účtu, 

- Kombinace předcházejících výpisů 

- V případě, že není zadán žádný vstupní parametr, výstup obsahuje všechny účty vedené 

pod daným účastníkem 
 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby  
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TYAF A 2  X Typ účtu  

STUC A 1  X Stav majetkového účtu (0 = zástavní právo k účtu, 1 = 

volný účet, 2 = nepovolen kredit účtu pomocí 

nepárovaných převodů, 3 = zástavní právo k účtu, 

nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů, 4 

= zástavní právo se souhlasem zástavního věřitele 

s převody, 5 = zástavní právo se souhlasem zástavního 

věřitele s převody, nepovolen kredit účtu pomocí 

nepárovaných převodů) 

RLIV N 12 0  Číslo zástavního práva 

MAIL A 320   E-mail pro komunikaci dle SRD 

TELE A 30   Telefon pro SRD komunikaci 

SRDF B   X Příznak komunikace dle SRD 

PRED A 6   Předčíslí českého peněžního účtu 

CIUC A 10   Číslo českého peněžního účtu 

KCCA A 4   Kód české banky vedoucí peněžní účet 

BICE A 11   BIC osoby vedoucí účet určený k výplatě výnosů 

NZUC A 24   Název peněžního účtu 

IBAN A 34   IBAN účtu určeného k výplatě výnosů 

IDSP A 10   Identifikátor správce 

6.18.5 Výpis z evidence správců účtů – služba dl304 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

IDSP A 10   Identifikátor osoby - správce 

 

Účastník obdrží výstup dle zvolených parametrů. Žádný z parametrů není povinný a je možné je 

libovolně kombinovat. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

IDSP A 10  X Identifikátor osoby - správce 

TYSP A 1  X Typ správy (1 = správa všech práv) 

6.18.6 Výpis z evidence podílníků – služba dl305 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo práva k ZCP 

TPDV A 1   Typ podílníka 

 

Účastník má možnost získat informace k zástavnímu právu/PPN o jednotlivých osobách, vystupujících 

v příslušných rolích.  
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Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo práva k ZCP 

TPDV A 1  X Typ podílníka 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby - podílníka 

CIT N 5 0 X Čitatel podílu 

JMEN N 5 0 X Jmenovatel podílu 

6.18.7 Výpis z evidence emisí – služba dl306 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

EFDT D    Datum účinnosti poslední změny cenného papíru 

OUTT A 1  X Typ výpisu (změnový/stavový) 

CVAL A 12   Kód cenného papíru 

VERO B   X Jen registrované na regulovaném trhu (0 = ne, 1 = ano) 

 

Účastník obdrží výstup dle zvolených parametrů. Služba poskytuje dva základní typy výpisů – stavový 

k datu a změnový. Lze požádat i o výpis k aktuálnímu datu s tím, že hodnoty k CSDR penalties jsou 

aktualizovány v průběhu účetního dne nejpozději do 12 hodin.  

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

EFDT D   X Datum platnosti 

BIC A 8  X Český identifikátor BIC 

LILG A 80  X Název emise 

LICT A 18  X Zkrácený název CP 

PCOT N 3 0 X Místo registrace 

GCOT A 1  X Kotační skupina 

VERO B   X Registrováno na regulovaném trhu (0 = ne, 1 = ano) 

TVAL A 3  X Typ cenného papíru 

FOCP A 1   Forma cenného papíru (1 = na doručitele, 3 = na jméno) 

PDCP A 4  X Podoba CP  

OMPR B   X Indikace omezené převoditelnosti (0 = ne, 1 = ano, nebo 

se nejedná o změnu vlastnictví) 

UCOT A 1  X Jednotka obchodování (1 = v měnových jednotkách, 2 = 

v procentech, 3 = dle podkladového aktiva) 

DCOT A 3  X Kód měny 

ECDT D    Datum splatnosti 

CVAM A 12   Mateřská emise (ISIN) 

TNOM A 1  X Typ nominální hodnoty (1 = konstantní, 8 = FAMT, 

9 = bez nominální hodnoty) 

MTNO N 18 6  Nominální hodnota 

DNOM A 3   Měna nominální hodnoty  

NBTI N 11 0 X Objem emise (počet CP) 

FDDT D   X Datum přijetí do CDCP 

RDDT D    Datum vyřazení z CDCP 
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ADIC A 10   Identifikátor osoby - administrátora 

ADNM A 32   Název administrátora emise 

SPIC A 10   Identifikátor osoby - správce 

SPNM A 32   Název správce emise 

EICO A 10  X Identifikátor osoby - emitenta 

ENMA A 500  X Název emitenta 

ESTR A 250  X Ulice emitenta 

ECIT A 250  X Město emitenta 

EPSC A 15  X PSČ emitenta 

EKOS A 3  X Kód státu emitenta 

BICE A 11   BIC emitenta 

LEIE A 20   LEI emitenta 

DTEM D   X Datum emise 

NBUC N 11 0 X Počet CP připsaných na účty majitelů 

SAFE A 1   Indikace safekeeping poplatku 

CFI A 6   CFI kód 

CRSF N 13 2  Hodnota CP pro účely výpočtu poplatku za safekeeping 

CRFP N 18 7  Hodnota CP pro účely výpočtu poplatku za 

nevypořádání 

DEFP A 3   Měna hodnoty CP pro výpočet poplatku za 

nevypořádání 

KOES N 5 2  Koeficient sankce 

BICR A 11   BIC primárního registru 

LIQB A 4   Úroveň likvidity 

INRT A 4   Typ instrumentu dle CSDR 

INSC B    Indikátor CSDR-Settlement discipline regulace 

 

Doplňující informace ke službě: 

 

Typ nominální hodnoty 

Typ “8” = FAMT – tento typ udává skutečnost, že zůstatky na majetkových účtech daného ISIN jsou 

vedeny v hodnotě Face Amount, tzn. počet kusů * nominální hodnota. 

 

Úroveň likvidity 

V případě, že se na cenný papír uplatňují sankce za nevypořádání dle CSDR, toto pole spoluurčuje 

koeficient sankce.  

 

Kód Význam 

LIQ Likvidní 

NLIQ Nelikvidní 

SME SME 

 
Typ instrumentu dle CSDR 

Čtyřpísmenné označení typu instrumentu dle CSDR, které je používáno primárně při reportingu na 

ČNB/ESMA (např. SHRS, SOVR atd.) 

 

Indikátor CSDR Settlement discipline regulace 

Jednoznačná identifikace, zda pro daný CP jsou uplatňovány poplatky za nevypořádání. 
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6.18.8 Výpis z evidence blokace emisí – služba dl307 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CVAL A 12   Kód cenného papíru 

 

Služba poskytuje informaci buď k zadanému ISIN cenného papíru, nebo v případě nevyplnění, 

informace o všech blokacích v evidenci CDCP. Využíváno v případě ex-splatnosti dluhopisů (jistin či 

kupónů) nebo ve zvláštních případech na pokyn státních orgánů. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

SCOD D   X Počáteční datum blokace 

SCDO D   X Koncové datum blokace 

CMMT A 250   Poznámka 

TYSU A 1  X Typ pozastavení 

 

Číselník typů pozastavení 

Kód Význam 

2 Před squeeze-out – úplně 

1 Před zrušením – úplně 

0 Ostatní – jen převody 

A Pozastaveno CDCP - úplně 

 

Pro dané hodnoty číselníku jsou pozastaveny všechny typy převodů, kromě převodů s následujícími 

typy operací: 

Kód typu 

pozastavení 

Typy povolených 

operací 

Popis typů operace 

2 1, 24, 40, 41, 59, 

60, 61 

Speciální operace s CP, Snížení počtu CP v emisi, x, x, Squeeze 

out bez peněz, Rozdělení dluhopisu na jistinu a kupóny, Sloučení 

jistiny a kupónů na původní dluhopis 

1 1, 24, 40, 41, 59, 

60, 61 

 

0 1, 24, 31, 33, 35, 

39, 44, 48, 54, 59, 

60, 61, 71 

 

A 1, 24, 40, 41, 59, 

60, 61 

 

 

6.18.9 Informace o identitě osoby – služba dl308 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RCMA A 12   Číslo účtu 

IDMB A 50   Identifikace pro státní orgány (rodné číslo, IČO) 

ESSD N 4 0  Kód samostatné evidence 
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Jediná informační služba, kde je možné ve vstupní větě uvést nejednoznačnou identifikaci klienta, tedy 

pole Identifikace pro státní orgány (IDMB). Tuto službu je nutné použít zejména v případě prvního 

kontaktu s klientem z důvodu ověření, zda daná osoba již není v systému CDCP registrována. Zároveň 

slouží pro kontrolu původní identifikace klienta v SCP a aktuálního identifikátoru CDCP.  

Službu je nutné rovněž použít z důvodu možné duplicity rodného čísla a zamezení případnému založení 

majetkového účtu cizí osobě se shodným rodným číslem. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby  

IDMB A 50   Identifikace pro státní orgány 

PJMA A 250  X Příjmení / obchodní název 1. část 

JMMA A 250   Jméno / obchodní název 2. část 

TTMA A 25   Titul 

ADMA A 250   Adresa – ulice a číslo 

MEMA A 250  X Adresa – obec 

PSCM A 15   PSČ 

KOST A 3  X Kód státu (kód dle ISO 3166) 

STRE A 3   Země bydliště pro dańové účely 

TPMA A 1  X Typ osoby (1 = fyzická osoba, 2 = právnická osoba, X = 

zahraniční právnická osoba, Y = zahraniční fyzická 

osoba ) 

6.18.10 Výpis požadavků o přidělení NID – služba dl309 

Služba vrací seznam požadavků o přidělení NID dle zadaných vstupních kritérií. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDRQ N 9 0  Identifikace požadavku 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

STAT A 1   Stav požadavku 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

IDMB A 50   Identifikace pro státní orgány 

PJMA A 250  X Sídlo - příjmení/obchodní název 1. část 

JMMA A 250   Sídlo - jméno/obchodní název 2. část 

TTMA A 25   Sídlo - titul  

ADMA A 250   Adresa sídla - ulice a číslo 

MEMA A 250  X Adresa sídla – obec 

PSCM A 15   Adresa sídla - PSČ 

KOST A 3  X Adresa sídla - kód státu 

STRE A 3   Země bydliště pro daňové účely 

TPMA A 1  X Typ osoby (1 = fyzická osoba, 2 = právnická osoba, X = 

zahraniční právnická osoba, Y = zahraniční fyzická 

osoba) 
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PJVY A 250   Doručovací adresa - příjmení/obchodní název 1.  

JMVY A 250   Doručovací adresa - jméno/obchodní název 2. část 

TTVY A 25   Doručovací adresa - titul 

ADVY A 250   Doručovací adresa – ulice a číslo 

MEVY A 250   Doručovací adresa – obec  

PSVY A 15   Doručovací adresa - PSČ  

KSVY A 3   Doručovací adresa - stát  

STAT A 1  X Stav požadavku 

IDRQ N 9 0 X Identifikace požadavku 

CMMT A 250   Poznámky 

6.18.11 Informace o dluhopisech registrovaných v CDCP – služba dl311 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTEF D   X Informace k datu 

CVAL A 12   Kód cenného papíru  

VERO B    Jen registrované na reg.trhu  

 

Tato služba poskytuje dodatečné informace o dluhopisech vedených v CDCP. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru (ISIN) 

LBVA A 18  X Název cenného papíru 

BIC A 8  X Český identifikátor BIC 

DTEM D   X Datum emise 

MTNL N 18 6  Jmenovitá hodnota 

DVNL A 3   Měna jmenovité hodnoty 

NBTI N 11 0 X Počet cenných papírů v emisi 

ECDT D   X Datum splatnosti 

EXJD D   X Ex-jistina 

URSA N 8 4 X Úroková sazba 

SAUV A 7  X Standard AÚV  

DTPR D   X Datum– poslední výplaty kupónu 

DTKU D   X Datum výplaty příštího kupónu 

DTEX D   X Datum příští ex-kupón 

FMCP A 1  X Forma cenného papíru (1 = na doručitele, 3 = na jméno) 

POCP A 4  X Podoba cenného papíru („list“ = listinná, “zakn“ = 

zaknihovaná) 

LLVA A 80  X Plný název emise 

PSPL B   X Indikátor předčasného splacení 

OMPR B   X Blokovaná převoditelnost před splatností 

DRDL A 2   Typ dluhopisu 

VAR A 1  X Typ úročení dluhopisu 

EICO A 10  X Identifikátor osoby – emitenta 

ENMA A 500  X Název emitenta 
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Forma cenného papírů – nové typy A, C, a D, které označují emise, u kterých centrální evidence 

cenných papírů vedená CDCP nahrazuje seznam akcionářů – více informací viz služba ev106.  

6.18.12 Stažení informací o výplatě kuponů/jistiny – služba dl312 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTEF D   X Informace k datu 

CVAL A 12   Kód cenného papíru (ISIN) 

VERO B    Jen registrované na regulovaném trhu 

 

Služba poskytuje kalendář všech výplat výnosů z daného dluhopisu (kupóny a jistina). 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru (ISIN) 

VAR A 1  X Typ úročení dluhopisu („T“ = variabilní, „F“ = konstantní) 

DTVY  D   X Datum výplaty 

MTMV N 12 2 X Částka k výplatě 

DTEX  D   X Datum příští ex-kupon 

6.18.13 Výpis z evidence práv k ZCP – služba dl314 

Služba je určena jak účastníkům CDCP, tak samotnému CDCP. Obsahem výpisu jsou věty z evidence 

zástavních práv/podzástav a spoluvlastnictví a případně jejich historii.  

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0  Číslo práva k CP 

TYZP A 1   Typ práva 

CDAC N 4 0  Kód účastníka, jménem, kterého se provádí akce 

IDZA A 10   Identifikátor zástavního dlužníka 

IDVE A 10   Identifikátor zástavního věřitele 

AKTZ B   X Rozsah dat (0 = všechny záznamy, 1 = jen aktivní 

záznamy) 

REGI B    Zda registrovány CP 

 
Výpisy z evidence zástavních práv je možné vytvořit buď jednotlivé v případě znalosti čísla zástavního 

práva, nebo všechny zástavní práva pro daného zástavního věřitele, nebo dle typu zástavních práv a 

v neposlední řádě dle kódu účastníka, který zástavní právo zapsal. Výstupy jsou dle vstupních 

parametrů následující: 

- Vyplněn kód účastníka:  

o Vlastní kód účastníka – výpis všech zástavních práv zapsaných účastníkem 

o Kód 100 (CDCP) – všechny zástavní práva zapsané CDCP na účtech daného účastníka  

o Kód 598 (nezařazená evidence) – nutné vyplnit číslo zástavního práva (RLIV) a pak je 

možné získat výpis daného zástavního práva z nezařazené evidence 

 

- Vyplněna identifikace zástavního věřitele (IDVE): 
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o Vyplněn vlastní kód účastníka – výpis všech zástavních práv zapsaných účastníkem, kde 

je zapsán definovaný zástavní věřitel 

o Nevyplněn kód účastníka – výpis všech zástavních prav pro daného zástavního věřitele a 

to i z majetkových účtů, který nevede daný účastník a včetně nezařazené evidence 
 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo práva k ZCP 

TYZP A 1  X Typ práva (1 = smluvní zástavní právo, 2 = zástavní 

právo podle dohody dědiců, 3 = zástavní právo ze 

zákona, 4=spoluvlastnictví, 5 = ZP sjednané za účelem 

finančního zajištění, 6 = z rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, 7 = podzástava, 8 = postoupení výnosu) 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka jménem, kterého se provádí akce 

IDZA A 10   Identifikátor zástavního dlužníka 

DTOD D    Datum uzavření smlouvy 

DTBL D    Požadované datum zániku práva k ZCP 

IDVE A 10   Identifikátor prvního zástavního věřitele 

VIVE B   X Indikátor mnohosti zástavních věřitelů 

IDDL A 10   Identifikátor osobního dlužníka 

MTMV N 14 2  Výše zajištění pohledávky 

DSPL D    Doba splatnosti pohledávky 

DEVI A 3   Druh měny 

TZAJ A 1   Typ zajištění pohledávky (A = s přesně specif. výší jistiny, 

B = bez přesně specif. výše jistiny) 

DRHP A 1   Druh zajištěné pohledávky (1 = úvěr, 9 = jiné pohledávky) 

STMV A 1  X Stav věty (1 = aktivní věta, 3 = neaktivní věta, 4 = zrušená 

věta) 

NAVA A 15   Č.j. navazujícího dokumentu 

NANV A 1  X Osoba s nárokem na výnos (není-li u konkrétních CP 

stanoveno jinak) ‚Z‘ = majitel, ‚V‘ = první zástavní věřitel, 

‚J‘ = jinak, ‚N ‘= ve smlouvě neuvedeno 

UCVH A 10   Osoba s nárokem na účast na VH 

CMMT A 250   Poznámky 

RLIP N 12 0  Číslo mateřského zástavního práva 

DTLO D   X Datum změny 

CSLO T   X Čas změny 

 

Výstupem služby dl314 je výpis evidenčních údajů zástavních práv, podzástavních práv nebo 

spoluvlastnictví zapsaných v evidenci CDCP službou ev114. Výpis této služby neobsahuje informace 

o CP zatížených daným zástavním právem. 

6.18.14 Výpis z evidence PPN – služba dl316 

Službou žádá účastník o výpis z evidence PPN. Jsou mu poskytnuty informace o PPN, které sám zřídil 

nebo byly zřízeny CDCP a vztahují se k účtům, které tento účastník vede. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 



 

60 

 

klasifikace: veřejné 

RLIV N 12 0  Číslo PPN 

CDAC N 4 0  Kód účastníka, jménem kterého se provádí akce 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

TYZP A 1   Typ PPN  

IDVE A 10   Identifikátor osoby, v jejíž prospěch je uplatněno PPN 

AKTZ B   X Rozsah dat (0 = všechny záznamy,1 = jen aktivní 

záznamy) 

REGI B    Zda registrovány CP 

 

Vstupními parametry služby jsou Číslo PPN, Identifikátor osoby a Aktivní záznamy. Pokud není 

vyplněno číslo PPN, vypisují se všechny PPN na účtech daného majitele. V případě, že není uveden 

ani Identifikátor osoby, vypisují se všechny PPN na účtech účastníka CDCP. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo PPN 

TYZP A 1  X Typ PPN  

CDAC N 4 0 X Kód účastníka, jménem, kterého se provádí akce 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

DTOD D    Datum rozhodnutí o PPN  

DTBL D    Požadované datum zániku PPN 

IDVE A 10  X Identifikátor osoby, v jejíž prospěch je uplatněno PPN 

STMV A 1  X Stav věty (1 = aktivní věta, 3 = neaktivní věta, 4 = zrušená 

věta) 

NAVA A 15   Č.j. navazujícího dokumentu (vyplňuje jen CDCP) 

DTLO D   X Datum změny 

CSLO T   X Čas změny 

CMMT A 250   Poznámka 

 

Výstupem služby dl316 je výpis evidenčních údajů PPN zapsaných v evidenci CDCP službou ev116. 

Výpis této služby neobsahuje informace o blokovaných CP danou PPN. 

6.18.15 Stažení aktuálních informací o ZCP – služba dl317 

Služba slouží účastníkům a CDCP k zjištění hierarchie zástav/podzástav a PPN nad daným majetkovým 

účtem, resp. podúčtem „41“. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTUC D    Datum účetního dne, ke kterému se žádost vztahuje 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RCMA A 12   Číslo účtu 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTUC D   X Datum účetního dne, ke kterému se žádost vztahuje 

RLIV N 12 0 X Číslo práva/PPN k ZCP 
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TYBL A 1  X Typ práva/PPN 

DTOD D   X Datum vzniku  

LEVL N 5 0 X Pořadí práv/PPN k ZCP 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo účtu 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

CNDC A 2  X Typ podúčtu (=“41“) 

QTET N 11 0 X Počet CP 

IDSK N 12 0 X Identifikátor skupiny ZCP 

IDNV N 12 0 X ID zástavy rozhodné pro výplatu výnosu 

IDVH N 12 0 X ID zástavy stanovující účast na VH 

DTLO D   X Datum změny 

CSLO T   X Čas změny 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

 

Služba slouží účastníkům a CDCP k zjištění priority zástav/podzástav a PPN nad daným účtem, resp. 

podúčtem "41". Fungování služby ilustrujeme na příkladu: 

Na účtu je 100 volných ZCP. Byly zřízeny 3 smluvní zástavy pořízené v tomto pořadí: 

- Zástava A - 50 ks 

- Zástava B – 40 ks (z volných ZCP) 

- Zástava C - 100 ks (zřízena postupně více službami ev217) 

 
Cenné papíry na podúčtu "41" jsou tedy rozděleny do 3 skupin (ID1, ID2, ID3): 50, 10 a 40 kusů. 

Výstup služby bude vypadat následovně: 

1. věta: IDSK=ID1, zástava A, LEVL=1, QTET=50 

2. věta: IDSK=ID1, zástava C, LEVL=2, QTET=50 

3. věta: IDSK=ID,2 zástava C, LEVL=1, QTET=10 

4. věta: IDSK=ID3, zástava B, LEVL=1, QTET=40 

5. věta: IDSK=ID3, zástava C, LEVL=2, QTET=40 

6.18.16 Stažení informací o právech, jímž jsou ZCP zatíženy – služba dl318 

Služba slouží účastníkům a CDCP k zjištění, které cenné papíry jsou aktuálně přiřazeny k této 

zástavní/podzástavní smlouvě či PPN. Služba neumožňuje zjistit vztahy k ostatním zástavám. K tomu 

je nutné použít službu dl317. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RLIV N 12 0  Číslo práva k ZCP 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

ROZSAH A 1  X Rozsah dat (0 = všechny věty, 1 = jen aktivní věty) 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

 

Pokud žádá účastník a kód účastníka je jiný od jeho účastnického kódu (např. při dotazu do nezařazené 

evidence nebo přístup smluvního distributora do evidence SSD), musí být uvedeno pole IDMA nebo 

RLIV. 

 

Datové prvky výstupní služby: 
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Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIV N 12 0 X Číslo práva k ZCP 

TYBL A 1  X Typ práva/PPN 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

CNDC A 2  X Typ podúčtu (=“41“) 

QTET N 11 0 X Počet ZCP 

MJDT D   X Datum poslední změny 

MJTM T   X Čas poslední změny 

STAV A 1  X Platnost věty (1 = aktivní, 3 = zneplatněná, 4 = zrušená) 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

 

Výpis obsahuje informaci o všech zástavních právech/PPN evidovaných k cenným papírům na daném 

majetkovém účtu, a to bez odlišení úrovně, na které se zástavní právo/PPN nalézá. Strukturu, či úrovně 

všech zástavních práv/PPN poskytuje služba dl317. Evidenční údaje o zástavním právu/PPN pak 

poskytuje služba dl316. 

6.18.17 Stažení informací o nárocích spojených se ZCP – služba dl319 

Služba slouží účastníkům a CDCP k zjištění jakým způsoben jsou definována práva na výnos a na účast 

na VH spojená s blokovanými CP. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTUC D    Datum účetního dne, ke kterému se žádost vztahuje 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

RCMA A 12   Číslo účtu 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTUC D   X Datum účetního dne, ke kterému se žádost vztahuje 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo účtu 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

CNDC A 2  X Typ podúčtu (=“41“) 

QTET N 11 0 X Počet CP 

IDSK N 12 0 X Identifikátor skupiny ZCP  

TPRA A 1  X Typ nároku (”P” =výnos, ”U” = Účast na VH) 

IDOS A 10   Identifikátor osoby s nárokem  

CIT N 5 0 X Čitatel podílu 

JMEN N 5 0 X Jmenovatel podílu 

IDNA N 12 0 X ID práva rozhodného pro nárok 

6.18.18 Stažení informací pro zástavního věřitele – služba dl320 

Datové prvky vstupní služby: 
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Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTUC D    Datum účetního dne, ke kterému se žádost vztahuje  

RLIV N 12 0  Číslo práva k ZCP 

TYZP A 1   Typ práva 

UCAS N 4 0  Kód účastníka  

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

IDVE A 10  X Identifikátor zástavního věřitele 

 

Služba slouží pro stažení informací o ZCP zatížených zástavním právem pro daného zástavního 

věřitele. Služba poskytuje informace nejen za účastníka, přes kterého zástavní věřitel o službu požádal, 

ale i za ostatní účastníky včetně nezařazené evidence. Informace jsou poskytovány vždy pouze pro 

jednoho zástavního věřitele. Vyplněním nepovinných polí je možné zúžit poskytované údaje. Za každý 

majetkový účet, kde jsou vedeny ZCP je poskytnuta jedna věta. Služba neposkytuje informace o 

ostatních právech, které jsou případně vedeny na účtu zástavního dlužníka. Evidenční údaje k ZCP 

zatížených právy jsou poskytovány službou dl314 nebo dl316. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTUC D   X Datum účetního dne, ke kterému se žádost vztahuje 

RLIV N 12 0 X Číslo práva k ZCP 

TYBL A 1  X Typ práva 

DTOD D   X Datum právní platnosti 

LEVL N 5 0 X Pořadí práv k ZCP 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo účtu 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

CNDC A 2  X Typ podúčtu 

QTET N 11 0 X Počet CP zatížených právy 

IDSK N 12 0 X Identifikátor skupiny ZCP 

NVFL B   X Zda se nárok na výnos řídí tímto právem 

VHFL B   X Zda se účast na VH řídí tímto právem 

DTLO D   X Datum změny 

CSLO T   X Čas změny 

6.18.19 Stažení informací o bankovním účtu – služba dl366 

Vrací údaje o bankovních účtech přiřazených k majetkovým účtům zadaných osob službou ev106. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

ROZSAH A 1  X Rozsah dat  

 

Výstupní věta obsahuje údaje zadávané službou ev106 a informaci o stavu dané věty (aktivní, změněná, 

nebo zrušená). 
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6.18.20 Výpis z účtu majitele k danému dni – služba dl700 

Tato služba slouží k vytvoření oficiálního výpisu z majetkového účtu vlastníka CP z centrální evidence 

CDCP. Forma výstupu je pdf včetně elektronického podpisu a časového razítka. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

DTVP D   X Požadované účetní datum výpisu 

RCMA A 12  X Číslo účtu 

CDAC N 4   Kód účastníka  

 

Výpis z účtu majitele je možné vyhotovit pro následující skupiny osob a v následujících případech: 

1. Vlastní klienti účastníka CDCP pro investiční nástroje vedené na majetkových účtech daného 

účastníka CDCP 

2. Vlastník investičních nástrojů, který nemá uzavřen smluvní vztah o vedení majetkového účtu 

(nebo jiný dlouhodobý vztah) s účastníkem CDCP – výpis z nezařazené evidence 
 

Způsob vyplnění vstupní služby – pole CDAC: 

Ad písm. a) – účastník zadává svůj kód účastníka, číslo účtu a identifikátor klienta 

Ad písm. b) – účastník zadává kód účastníka = 598, číslo účtu a identifikátor klienta 

6.18.21 Dotaz na zpracování komplexního výpisu – služba dl701 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RQID N 10 0  Přiřazené identifikační číslo požadavku 

RQSTS A 1   Stav zpracování požadavku 

DTUC D    Datum účetního dne 

 

Protože samotný výstup je připravován později, je v odpovědi vráceno pouze identifikační číslo 

požadavku. Další službou dl701 lze periodicky testovat stav zpracování. V privátní distribuci je v případě 

zpracování požadavku poslána textová zpráva (služba pd950) typu @, po přijetí této zprávy lze 

automaticky stáhnout vytvořený soubor. Soubor je elektronicky podepsán a opatřen časovým razítkem. 

6.18.22 Výpis z evidence uživatelů Můj depozitář – služba dl107 

Poskytuje informace o uživatelích pro portál Můj depozitář. Účastník má k dispozici pouze informace o 

uživatelích, které sám do evidence založil.  

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IDMA A 10   Identifikátor osoby (účastník nebo správce) 

SRDR A 1   Role (účastník nebo správce) 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 
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IDMA A 10  X Identifikátor osoby (účastník nebo správce) 

SRDR A 1  X Role (účastník nebo správce) 

MAIL A 320  X E-mail 

MDID N 10 0 X ID uživatele pro Můj depozitář 

 

Služba vrací tolik záznamů, kolik je pro daný filtr uživatelů. 
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7 PÁROVÁNÍ INSTRUKCÍ – INTERNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 

Zajišťuje server 50 – server pro příjem instrukcí.  

Párovací systém umožňuje tzv. podmíněné vypořádání (Pre-Matching, nebo také Hold/Release 

mechanismus), což znamená, že instrukce zaslaná do párovacího systému (stav PREA) musí být 

instruujícím účastníkem ještě potvrzena. Pokud instrukce není potvrzena, tak přestože je spárována, 

není způsobilá pro vypořádání a není zařazena do vypořádacího systému. Instrukce ve stavu NEWM je 

instrukce potvrzená a v případě spárování s instrukcí rovněž ve stavu NEWM jsou instrukce 

neodvolatelné a vygenerovaný převod bude vybrán do vypořádání. Detailní popis procesu vkládání a 

párování instrukcí je popsán v následujících kapitolách. 

 

Od února 2022 dochází došlo ke změně definice finality párování (zejména s ohledem na 

harmonizaci s ECSDA Framework for penalties) tak, že instrukce spárované se stavem PREA 

jsou finálně spárované a již je nelze zrušit.  

7.1 Popis procesu vkládání a párování instrukcí 

Instrukce ke spárování je možné zrušit pouze do okamžiku finality párování, tedy do stavu PREA-PREA. 

V případě žádosti o zrušení, je u převodu v samostatném poli nastaven stav CANC a je nutné potvrzení 

protistrany. 

Instrukce jsou spárovány, potvrzeny a v reálném čase zaregistrovány ve vypořádacím systému v 

okamžiku spárování (PREA-PREA). Ke každému zaregistrovanému převodu je okamžitě vygenerováno 

číslo převodu a účastníkovi je odeslána služba pd552. V průběhu dne je možné vyhotovit výpis všech 

převodů a instrukcí k danému okamžiku (pořadí zápisu do schránek = R).  

 

Stav párování je uveden ve službě pd552 v polích HDRL (vlastní instrukce) a HDRP (stav protiinstrukce) 

a protistraně vysvícené ve službě pd550, kde v poli HDRL je uveden stav protiinstrukce.  

 

7.2 Vložení instrukce k registraci transakce – služba mi102 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

PROT N 4 0 X Kód účastníka - protistrany transakce 

TYPV A 1  X Druh příkazu 

SMER A 1  X Směr obchodu 

PRTY A 1   Priorita vypořádání 

CVAL A 12  X Kód instrumentu (ISIN) 

QTET N 11 0 X Počet kusů CP 

CREX N 18 7  Cena obchodu 

MTMV N 15 2  Objem obchodu 

DEVI A 3   Měna 

ISDT D     X Datum předpokládaného vypořádání 

UODT D   X Den obchodu 

UOHH T    Čas uzavření obchodu  

TYPT A 4  X Druh obchodu 

VADT D      Datum platnosti instrukce 

NORE A 35   Externí číslo instrukce 

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 
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RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci člena 

ITYP A 1  X Typ použitého identifikátoru klienta MIFID 2 

IDKC A 50  X Identifikátor klienta pro MIFID 2  

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus („NEWM“ = released, 

„PREA“ = hold) 

DIPR A 80   Dodatečná informace pro protistranu 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 

CPLAC A 20   Místo clearingu (LEI) 

HIMV B    Souhlas emitenta s převodem 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání v instrukci 

SEME A 16   ID SWIFT zprávy 

PODV A 15   Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání 

IPAZ A 16   Párovací znaky pro bližší spárování 

BPREV A 15   Identifikátor převodu, ke kterému se provádí BUY-IN  

BSEME A 16   SWIFT message ID, ke kterému se dělá BUY-IN 

CLPR A 50   Klient protistrany 

 

Služba slouží k registrování obchodu mezi dvěma účastníky CDCP.  

 

Párovací pole jsou: 

- Kód účastníka – protistrany transakce – reverzní hodnota v instrukcích 

- Druh příkazu 

- Směr obchodu – reverzní hodnota v instrukcích 

- Kód instrumentu 

- Počet kusů CP  

- Objem  

- Měna 

- Datum předpokládaného vypořádání 

- Den obchodu 

- Párovací znaky pro bližší spárování – pole je nepovinné a párovací položkou je pouze 

v případě vyplnění v instrukci  
 

Doplňující informace k některým polím: 

 

Druh příkazu  

Povinné párovací pole, které definuje způsob vypořádání CP a peněz. Existují následující druhy příkazů 

k vypořádání: 

- F – bezplatné (FoP) příkazy k vypořádání (DFP a RFP) 

- V – dodání proti zaplacení (DVP, RVP) 

- W – dodáním se zaplacením (DWP, RWP) 

- P – zaplacením bez dodání (PFOD) – debetní DPFOD, kreditní CPFOD 
Konverze jednomístného znaku na delivery a recieve směr je zajištěna přes pole směr transakce 

 

Směr obchodu 

Určuje směr převodu cenných papírů a peněz. Pro jednotlivé druhy příkazů je význam nákup/prodej 

následující: 

Druh příkazu Nákup (1) Prodej (2) 

F kredit CP debet CP 
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Druh příkazu Nákup (1) Prodej (2) 

V kredit CP/debit peníze debet CP/kredit peníze 

W kredit CP/kredit peníze  debet CP/debet peníze 

P kredit peníze debet peníze 

 

Pro účely reportingu dle CSDR pole rovněž zajišťuje transformaci jednomístného znaku na delivery 

nebo receive. 

 

Priorita vypořádání 

Vyplněním priority vypořádání ovlivňuje účastník zařazení převodu v rámci dávky vypořádání a to dle 

stanovených pravidel. Interval priorit je nadále 0 až 7, ale nově je automaticky pro všechny typy příkazů 

v případě nevyplnění nastavena defaultní hodnota “3”. Pokud jedna strana prioritu nevyplní, druhé 

protistraně je priorita nastavena automaticky dle hodnoty protistrany. V případě vyplnění na obou 

stranách je nutná shoda. 

 

Cena obchodu 

Cena obchodu je cena za jeden kus cenného papíru. Udává se v měnových jednotkách (pro akcie a 

podílové listy), nebo v procentech (pro dluhopisy). 

Centrální depozitář nekontroluje, zda objem obchodu odpovídá uvedené ceně vynásobené počtem 

cenných papírů pro žádný druh obchodu včetně TRAD.  

Cenu obchodu není nutné v instrukcích uvádět. V případě nevyplnění Centrální depozitář automaticky 

vyplní či upraví cenu ve vygenerovaném převodu a to tak, že cena odpovídá hodnotě uvedené 

protistranou, nebo je dopočtena vypořádacím systémem. V případě, že obě strany uvedou různou cenu, 

párování proběhne na základě shodného objemu nebo objemu v toleranci, tak výsledná cena uvedena 

na obou stranách převodu se rovná hodnotě na debetní (prodejní straně). 

Pro převody s dluhopisy v jiné měně než je měna nominálu, je pro druh příkazu V nutné vždy zadat 

cenu. Centrální depozitář cenu v těchto případech nedopočítává a účastník jí musí vložit. 

V případě vyplnění ceny u typů příkazů F je nutná shoda na obou stranách převodu (nevyplnění je 

povoleno). 

 

Objem obchodu 

Objem obchodu je párovací pole. Vyplnění pole není povinné, v případě nevyplnění je systémem 

automaticky dopočteno z pole cena. Párování pak je provedeno s vypočtenou hodnotou objemu, nikolv 

přes pole cena.  

Objem je možné uvést v měně, kterou CDCP podporuje pro vypořádání. Aktuálně CDCP podporuje 

měny CZK, EUR, USD a GBP. Měna je definována v samostatném poli. U obchodů/instrukcí, jejichž 

předmětem jsou dluhopisy, je nutné uvést objem včetně AÚV (CDCP v případě vyplnění objemu AÚV 

nedopočítává). 

 

Uplatněné kontroly a plnění pole Objem obchodu: 

- Pro převody s dluhopisy v jiné měně než je měna nominálu, je pole objem povinné, CDCP 

pole objem z pole cena nedopočítává!   

- Pro druh příkazu „V“ – pole objem je dopočteno automaticky pouze v případě, že na vstupu 

není objem uveden. Pro převody s dluhopisy v jiné měně než je měna nominálu, je pole 

objem povinné, CDCP objem z pole cena nedopočítává!   

- Druhy příkazu „W“ a „P“ – pole objem musí být kladná hodnota, jinak je instrukce odmítnuta; 

objem není nikdy dopočítáván 
 

Tolerance v objemu obchodu 

- Zavedení tolerance za účelem spárovaní instrukcí v případě odlišných částek ale v rámci 

povoleného rozpětí 

- Je nastaveno několik pásem pro velikost transakce s různou tolerancí  
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- V případě rozdílu v rámci tolerance je použita částka objemu uvedená v instrukci prodejce 

- Nakupující obdrží modifikovanou instrukci 

- Tolerance je uplatněna pouze na druh příkazu „V“ a všechny druhy obchodů (kromě 

primárních emisí DVP) 

 

- Hodnoty tolerance v EUR jsou stanoveny CSDR následovně: 

o do 100 tis. EUR (včetně) je limit 2 EUR 

o nad 100 tis. EUR je limit 25 EUR. 
 

Defaultní hodnoty tolerance v EUR jsou přepočítávány jednou ročně dle kurzu ECB pro všechny měny 

k datu 31.12. a všechny hodnoty tolerance jsou uveřejněny ve Věstníku CDCP během ledna 

následujícího roku. 

 

Měna 

Definuje měnu vypořádání. Pro druh příkazu “F” (bez peněz) není nutné toto pole vyplňovat. V případě 

vyplnění se musí měna shodovat s měnou emise a vypořádání daného převodu je zařazeno do 

kalendáře účetních dní pro danou měnu. Pokud se měna neshoduje, instrukce je odmítnuta. Měna u 

převodů bez peněz nemá vliv na měnu pro výpočet poplatků za nevypořádání. V tomto případě se 

použije měna obchodování nastavená na emisi. 

 

Datum předpokládaného vypořádání 

Tento den může být i v minulosti, pokud došlo k pozdější registraci v systému CDCP (např. z důvodu 

zpožděného vypořádání v zahraničních depozitářích). Pokud jsou splněny ostatní podmínky, je převod 

v případě uvedeného datumu v minulosti zařazen do nejbližího vypořádacího cyklu.  

 

Den obchodu 

Den obchodu definuje datum uzavření obchodu. Je to povinné a párovací pole. V případě nevyplnění 

systém vypořádání doplňuje aktuální datum. 

 

Čas uzavření obchodu 

Definuje přesný čas uzavření obchodu. 

 

Druh obchodu 

Pole Druh obchodu vyjadřuje charakter daného obchodu a je to povinné nepárovací pole. 

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace 

SWIFT/ISO. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je následující:  

Kód Význam 

TRAD Obchod 

COLI Collateral in 

COLO Collateral out 

CNCB CNB collateral operation 

SECL Zápůjčka 

SECB Výpůjčka 

REPU Repo 

RVPO Reverse repo 

TRPO Triparty repo 

TRVO Triparty reverse repo 

BSBK Buy Sell Back 

SBBK Sell Buy Back 

PLAC Primární úpis 

BYIY Náhradní obchod 
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Kód Význam 

CLAI Market Claim 

NETT Netting eligibility indicator 

REAL Blokace 

REDI Odblokace 

CONV DR Conversion 

EFTF Exchange Traded Funds 

FCTA Factor Update 

INSP Move of Stock 

ISSU Issuance 

NSYN Non-Syndicated 

OWNE External Account Transfer 

OWNI Internal Account Transfer 

PAIR Pair-Off 

PORT Portfolio Move 

REDM Redemption (Funds) 

RELE DR Release/Cancellation 

RODE Return of Delivery 

SBRE Borrowing Reallocation 

SLRE Lending Reallocation 

SUBS Subscription (Funds) 

TBAC TBA Closing 

TURN Turnaround 

SYND Syndicate of Underwriters 

 

Hodnota PLAC je povinná pro instrukce k vypořádání primární emise. 

 

Vyplnění hodnoty BYIY znamená, že se jedná o instrukci k vypořádání náhradního obchodu dle CSDR. 

Žádné jiné typy náhradních obchodů podle jiných pravidel nesmí být označeny touto hodnotou. Instrukce 

k náhradnímu obchodu dle CSDR se vkládají s předpokládaným datem vypořádání původního obchodu, 

přičemž late matching penalties se neaplikují a settlement fail penalties se aplikují od data vytvoření 

převodů (PREA-PREA obou instrukcí) v systému vypořádání. 

 

Datum platnosti instrukce 

Datum, do kdy je instrukce v párovacím systému CDCP aktivní. Není-li vyplněno, nastaví se 20 dní. V 

případě, že je vyplněna hodnota v minulosti, instrukce je zaregistrována a zrušena. 

 

Externí číslo instrukce 

Pole slouží pro účely interní identifikace instrukce/převodu účastníkem. 

 

Číslo majetkového účtu 

ole definuje majetkový účet pro vypořádání, pole je povinné. V případě, že je vyplněn chybný majetkový 

účet, instrukce je zaregistrována, zrušena a v poli CODA je uveden důvod  (PRV0001/PRV0002 (chybný 

účet na CR/DB  straně). 

V případě, že pole je prázdné (napříkad obchod z PSE), převod je zaregistrován, účastník obdrží 

infornaci o chybějícím majetkovém účtu, pokud účet nebude opraven, převod není vybrán do 

vypořádání. 

 

Identifikační číslo záznamu v evidence člena 

Interní identifikace účastníka. 
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Typ použitého identifikátoru klienta MIFID 2 

 

Kód Popis SWIFT 

1 IČ  95S, kvalifikátor CORP 

L LEI 95L, Legal entity identifier 

N RČ s národním prefixem 95S, kvalifikátor TXID 

P Číslo pasu 95S, kvalifikátor CCPT 

C CONCAT identifikátor 95S, CDCP/CONC 

6 More clients 95S, CDCP/MORE 

A Neurčen - 

S Short code 95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code 

I Interní identifikace 95S, CDCP/SHRC 

 

Identifikátor klienta pro MIFID 2 

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 

2018) za účastníka nezajišťuje, ale Identifikace klienta nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.  

 

Dodatečné informace pro protistranu 

Pole určené pro doplňující informace o zadané instrukci/převodu, které protistraně usnadní párování. 

Informační pole má dostatečnou délku, aby bylo možné uvést zároveň několik dodatečných informací, 

mezi které patří zejména: 

- Identifikace klienta 

o BIC 

o Název 

o Adresa 

- Interní reference klienta 

- Interní reference účastníka  

- Číslo účtu klienta 
Toto pole je povinné v případě párování instrukcí druh obchodu PLAC a místo obchodování PRIM – 

primární emise DVP a je vyplněno kódem BIC primárního dealera ve formátu BIC11. V případě, že BIC 

zahraničního PD je pouze osmimístný, je na konci doplněn třemi X (např. BKAUATWWXXX“).  

 

Místo obchodování 

Místo kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo. 

Možné hodnoty jsou: 

Kód Význam 

EXCH Burza cenných papírů 

OTCO OTC (Over the counter) 

PRIM Primární trh 

SECM Sekundární trh 

VARI Různá místa 

 

Hodnota PRIM je povinná pro instrukce k vypořádání primárnách emisí.  

 

Kód místa obchodování 

V případě vyplnění Místa obchodování hodnotou OTCO může být vyplněno pole Kod místa 

obchodování, které pak musí , musí být vyplněno označením systému (30 charakterů). Pokud je 

uvedeno EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC. 

Pro cross-burzovní vynetované obchody musí být vyplněna hodnota Místa obchodování VARI a v poli 

druh obchodu NETT. 
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Místo clearingu (LEI) 

Onačení centrální protistrany, kde byl zajištěn clearing. Centrální protistrana je označena identifikátorem 

LEI. Vyplnění tohoto pole nemá vliv na uplatnění sankcí za nevypořádání dle CSRD. Transakce 

clearované CCP nejsou zatíženy poplatky pouze v případě, že daná CCP je účastníkem CDCP. 

 

Souhlas emitenta s převodem 

Pro úspěšné vypořádání převodu na emisi s omezenou převoditelnosti je v tomto poli nutné deklarovat 

souhlas emitenta s tímto převodem. Souhlas musí být na obou stranách převodu. Není možné 

deklarovat souhlas emitenta s převodem u cenných papírů, kde není omezená převoditelnost.  

Pokud není v instrukci uveden souhlas emitenta s převodem u emise s omezenou převoditelností, 

převod je zaregistrován a v CODA je uvedena informace, že převod neprošel databázovou kontrolou, 

pokud pro převod nebude zaslána modifikační služba s uvedením souhlasu emitenta s převodem, 

převod nebude zařazen do vypořádání. 

 

Povolení částečného vypořádání v instrukci 

Hodnota ano, nebo ne za danou stranu převodu. Nemusí být shoda s protistranou, ale v případě, že 

alespoň jedna strana nepovolí částečné vypořádání, převod nemůže být rozdělen. Burzovní obchody 

jsou defaultně nastaveny, že účastníci souhlasí s částečným vypořádáním. Souhlas lze měnit 

modifikační službou. 

 

ID SWIFT zprávy 

Identfikace SWIFT zprávy, kterou byla zaslána instrukce. 

 

Burzovní obchody XETRA: Číslo převodu + směr obchodu 

Burzovní obchody XETRA (pro custodiana): Číslo převodu + směr obchodu 

Obchody MTS:   SEME instrukce MTS (shodné SEME pro DB i CR) 

OTC obchody a převody 

o SWIFT 

o Rozhraní CDCP 

 

SEME zprávy účastníka 

Pole SEME ze služby mi102 (pokud není pole 

účastníkem vyplněno, je automaticky doplněno číslo 

instrukce generované vypořádacím systémem) 

Korporátní akce CDCP pořadové číslo 

Nepárovací převody Nevyplněno, pokud je pole povinné, tak NONREF 

Primární emise, snížení emise Číslo převodu z datového rozhraní CDCP 

Neobchodní převody (primární emise, externí 

vypořádání) 

Nevyplněno, pokud je pole povinné, tak NONREF 

 

V případě, že výše uvedené převody nevznikly na základě SWIFTové instrukce, a tedy neexistuje SEME 

původní zprávy, je vždy v poli SEME datového rozhraní uvedena zmíněná identifikace.  

 

Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání 

ID převodu, jehož vypořádání podmiňuje vypořádání daného převodu. 

 

Párovací znaky pro bližší spárování 

Doplňující identifikace instrukce dohodnutá mezi stranami. V případě, že je v instrukci vyplněno, stává 

se párovací položkou a je nutná shoda na obou stranách instrukce.  

 

Identifikátor převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

Identifikace převodu, ke kterému je iniciován náhradní obchod. Jako identifikace je použito ID převodu 

přidělené CDCP. 

 

SWIFT message ID, ke kterému se dělá BUY-IN 
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Identifikace převodu, ke kterému je iniciován náhradní obchod. Jako identifikace je použito SEME 

instrukce ze SWIFT. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

NOOR N 20 0 X ID instrukce 

STMV A 2  X Stav instrukce 

DUVO A 7   Důvod nepárování 

 

Doplňující informace k některým polím: 

 

ID Instrukce 

Číslo převodu. Jedná se pouze o numerické označení převodu, bez dalšího významu. 

 

Důvod nepárování 

Kód Význam 

PARCMIS Nespárováno: A matching instruction from your counterparty could not be found 

PARDDAT Nespárováno: Settlement date/time does not match. 

PARDDEA Nespárováno: Deal price does not match. 

PARDELN 
Nespárováno: Direction of the trade does not match. Counterparty expects a 

delivery from you, not a receipt or vice versa. 

PARDMON Nespárováno: Settlement amount does not match. 

PARDQUA Nespárováno: Quantity of financial instrument does not match. 

PARDSEC 
Nespárováno: Financial instrument identification does not match, for example, 

ISIN differs, Financial Instrument Attributes differs. 

PARNARR Nespárováno: See narrative field for reason 

PARSETR Nespárováno: Settlement transaction type does not match 

 

 

Klient protistrany 

Pole je plněno klientem protistrany a slouží pro bližší určení instrukce a efektivnější párování pro 

protistranu. V případě vyplnění klienta s identifikací BIC nebo BIC11, dochází ze strany Centrálního 

depozitáře k validaci (konverzní tabulka BIC-LEI) a pokud je BIC správný, je tento BIC prezentován 

protistraně komunikující s Centrálním depozitářem přes SWIFT v poli BUYR/SELL v tagu P. Všechny 

ostatní identifikace jsou pak uvedeny v tagu Q. 

 

7.3 Modifikační služba – služba cs801 

Modifikační služba slouží ke změnám nepárovacích položek v instrukci nebo převodu. Služba slouží 

zejména pro řízení vypořádání a to jak na úrovni nespárované instrukce, tak převodu který čeká na 

vypořádání (hold/release). Služba zároveň umožňuje požádat o zrušení instrukce (jednostranné) či 

převodu (bilaterální). Službu lze posílat i vícekrát, platí vždy poslední úspěšně zaslané a přijaté údaje 

(nevyplněné pole v nové službě přitom znamená výmaz původního údaje). Každý záznam se týká vždy 

jen jedné strany obchodu (debetní nebo kreditní)  

 

Řízení vypořádání 

- Všechny převody (garantované i negarantované) mají v den určený pro vypořádání 

nastavenu hodnotu “NEWM” v poli HDRL  
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- Suspendace nemá vliv na HDRL a pokud účastník hodnotu HDRL nezmění, je převod vždy 

vybrán do následujícího cyklu vypořádání (pokud převod prošel databázovou kontrolou) 
 

Službu lze zaslat na instrukce i převody okamžitě po jejich registraci v systému. 

Na převody z primární emise DVP (druh obchodu PLAC, místo obchodu PRIM) nelze službu zasílat. 

 

V případě vypořádání obchodů z MTS není možné modifikovat následující pole: 

- Typ účtu 

- Číslo účtu 

- Identifikátor osoby 
Jediný oprávněný subjekt pro opravu je MTS. Obchody MTS rovněž nelze rušit na základě žádosti 

účastníků, ale pouze MTS. 

 

Datové prvky služby cs801: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

SMER A 1   Směr transakce 

NOOR N 20 0  ID instrukce 

NORE A 35   Externí číslo  

CDCL A 11   Identifikace klienta 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka  

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

HDRL A 4  X Žádost o vypořádání (HOLD/RELEASE) 

ITYP A 1   Typ použitého identifikátoru klienta  

IDKC A 50   Identifikace klienta pro potřeby regulátora 

HIMV B    Souhlas emitenta s převodem (mezera = nezadáno, 0 = 

ne, 1 = ano, nebo se nejedná o změnu vlastnictví) 

PODV A 15   Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání 

TYPT A 4   Druh obchodu 

PARTQT N 11 0  Množství pro částečný release 

CANC B    Žádost o zrušení převodu 

 

Popis datových prvků: 

 

Kód účastníka 

Kód účastníka CDCP zadávajícího instrukci. 

 

Identifikátor převodu 

Identifikace finálně spárovaného převodu (tzn. PREA-PREA). 

 

Směr transakce  

Nabývá hodnot: 1 = nákup, 2 = prodej 

 

ID instrukce 

Unikátní ID instrukce přidělené CDCP. V případě, že účastník nevyplní ID převodu, ale ID instrukce, 

modifikační služba se promítne na všechny převody se shodným ID instrukce. Lze využít zejména pří 

řízení vypořádání rozděleného převodu. 
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Externí číslo  

Externí číslo je pole vyplněné dle potřeby účastníkem, které může zajišťovat vazbu do ostatních 

systémů účastníka. 

 

Identifikace klienta 

Tento datový prvek má stejný charakter jako externí číslo, tzn. je nepovinný a má zajišťovat zpětnou 

vazbu do obchodního či vypořádacího systému účastníka.  

 

Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

Povinný datový prvek, který je do souboru přenášen ze souboru uzavřených obchodů. Převážně je 

vyplněno číslo pokynu klienta. Tento údaj lze měnit modifikačním souborem. 

 

Číslo majetkového účtu 

Dvanáctimístné číslo majetkového účtu.  

 

Žádost o vypořádání (HOLD/RELEASE) 

Pole žádost o vypořádání umožňuje účastnikovi využít pre-matching mechanismus v rámci párovacího 

systému a rovněž řízení vypořádání převodu ve vypořádacím systému.  

 

Možné hodnoty pole jsou následující: 

 Kód Význam 

NEWM Zařadit převod do všech vypořádacích cyklů. V případě instrukce RELEASE 

PREA Nezařadit do žádného cyklu. V případě instrukce: HOLD 

CANC Zrušit převod 

 

V případě instrukce znamená hodnota CANC její okamžité zrušení. V případě převodu dojde k nastavení 

pole HDRL na hodnotu na CANC (převod není zařazen do vypořádácích cyklů) a je nutné potvrzení 

žádosti o zrušení protistranou. Sesouhlasení žádosti o zrušení není nutné provést v rámci jednoho 

účetního dne, hodnota CANC se na konci účetního dne nemění. Hodnotu CANC je u převodu možné 

změnit zpět na hodnoty NEWM/PREA, ale pouze do okamžiku potvrzení žádosti o zrušení protistranou.  

 

Typ použitého identifikátoru  

Blíže viz kapitola 7.2. 

 

Identifikace klienta pro ČNB 

Blíže viz kapitola 7.2. 

 

Souhlas emitenta s převodem 

V případě, že jsou akcie dané emise z rozhodnutí emitenta převoditelné pouze po předchozím souhlasu 

emitenta, je nutné u převodů deklarovat, že účastník obdržel od klienta podklady prokazující souhlas 

emitenta s daným převodem. Souhlas emitenta s převodem je možné uvést v instrukci (služba mi102), 

případně posléze pomocí modifikační služby cs801. V případě, že účastník neuvede souhlas emitenta 

ani v jedné ze služeb, dojde k pozastavení vypořádání a do opravy převodu modifikační službou nemůže 

dojít k vypořádání.  

Pokud je emise volně převoditelná, účastník musí plnit toto pole hodnotou mezera. Jiné hodnoty 

nejsou přípustné. 

 

Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání 

Daný převod je možné podmínit úspěšným vypořádáním jiného převodu, který je pak definován ID 

převodu. 

 

Povolení čátečného vypořádání v instrukci 
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Údaj, zda účastník souhlasí s částečným vypořádáním. 

 

 

Druh obchodu 

Blíže viz kapitola 7.2. 

 

Množství pro částečný release 

Definuje počet CP které jsou uvolněny pro vypořádání a vstupují do algoritmu štěpení namísto 

celkového počtu CP uvedeného v převodu. Pole je uplatněno pouze v případě, že převod je ve stavu 

PREA, je spárovaný a již je ISD. Potvrzení přijetí požadavku je poskytnuto službou MT548 se stavem 

PACO k dané MT530, MT548 k převodu hodnotu částečného release neobsahuje. 

 

Žádost o zrušení převodu 

V případě instrukce znamená hodnota Ano její okamžité zrušení. V případě převodu dojde k nastavení 

pole CANC na hodnotu na Ano a je nutné potvrzení žádosti o zrušení protistranou. Sesouhlasení žádosti 

o zrušení není nutné provést v rámci jednoho účetního dne, hodnota CANC se na konci účetního dne 

nemění. Žádost o zrušení převodu nemá vliv na hold/release mechanismus. 
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8 INFORMACE O STAVU PÁROVÁNÍ – INTERNÍ 

VYPOŘÁDÁNÍ 

Informace o vložených instrukcích a stavu párování interních i externích instrukcí k vypořádání transakcí 

zajišťuje server 20 – privátní server. Tento server poskytuje data v reálném čase. 

8.1 Zpráva o vložení/změně instrukce k registraci transakce – služba 

pd552 

Tento soubor obsahuje informace o vložení a všech změnách instrukcí a převodů vložených 

účastníkem. Struktura a informace jsou shodné se souborem převodů s tím, že tato služba je 

distribuována v reálném čase za jednotlivou instrukci/převod. 

 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

NOOR N 20 0  ID instrukce 

SMER A 1  X Směr obchodu 

STMV A 2  X Stav instrukce (0=registrovaná s povinností potvrdit, 

1=registrovaná, 2=potvrzená, 3=propadlá, 

4=zrušená) 

CODA A 7   Důvod stavu 

PROT N 4 0 X Kód účastníka – protistrany transakce 

TYPV A 1  X Druh příkazu 

PRTY A 1   Priorita vypořádání 

CVAL A 12  X Kód instrumentu (ISIN) 

QTET N 11 0  Počet kusů 

CREX N 18 7  Cena obchodu 

MTMV N 15 2  Objem obchodu 

DEVI A 3   Měna 

ISDT D     X Datum předpokládaného vypořádání  

UODT D    Den obchodu 

UOHH T    Čas uzavření obchodu 

TYPT A 4  X Druh obchodu 

NORE A 35   Externí číslo 

BICE A 11   BIC obchodníka 

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 

CDAF N 4 0 X Účastník vedoucí účet 

CUST N 4 0 X Kód custodiana 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci člena  

CNDC A 2  X Typ podúčtu 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

ITYP A 1   Typ použitého identifikátoru klienta MIFID  

IDKC A 50   IČO/rodné číslo/jiný identifikátor klienta pro potřeby 

regulátora (dle MiFID)  

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus (‚NEWM=instrukce je 

„released“, ‚PREA‘=instrukce je „hold“ 

DIPR A 80   Informace o zákazníkovi pro protistranu 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 
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CPLAC A 20   Místo clearingu (LEI) 

HIMV B    Souhlas emitenta s převodem 

SEME A 16   ID SWIFT zprávy 

HDRP A 4   Hold/release protistrany 

NLGP N 12 0  Číslo instrukce protistrany 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

PREVP A 15   Identifikátor Parent-převodu 

PREVU A 15   Identifikátor Ultimate-převodu 

RMQT N 11 0  Zbývající množství 

VADT D     Datum platnosti instrukce 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání v instrukci 

PARTIAP B   X Finální povolení částečného vypořádání pro převod 

TYOP A 3   Typ operace  

NEDT D    Datum vytvoření převodu 

NETS TS    Okamžik vzniku převodu 

DEDT D    Datum vypořádání 

SCTS TS    Okamžik převedení CP “na cestu” 

FITS TS    Okamžik finality vypořádání 

MJDT D   X Účetní den poslední změny 

FTTS TS    Poslední změna provedená účastníkem 

PODV A 15   Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání 

ZASP N 12 0  Číslo práva 

CMMT A 250   Poznámky 

TRDID A 50   ID obchodu přiřazené trhem 

IPAZ A 16   Párovací znaky pro bližší spárování 

BPREV A 15   Identifikátor převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

BSEME A 16   SWIFT message ID, ke kterému se dělá BUY-IN 

ZAVI B    Příznak zavinění 

IBUD TS      Datum vložení instrukce  

CLPR A 50   Klient protistrany 

PARTQT N 11 0  Množství pro částečný release 

CANC B    Žádost o zrušení převodu 

CANCC B    Žádost o zrušení převodu od protistrany 

 

Bližší informace o jednotlivých polích jsou uvedeny u služby Soubor převodů (dl190) v kap. 11, popř. u 

Instrukce k registraci transakce (mi102) v kap.7.2. 

8.2 Zpráva o vložení/změně instrukce k registraci transakce 

protistranou – služba pd550 

V tomto souboru jsou uvedeny instrukce zadané do systému protistranou a jejich aktuální stavy včetně 

informace, zda instrukce protistrany je hold nebo,release, nebo cancel.  

 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

NOOR N 20 0 X ID instrukce 

SMER A 1  X Směr obchodu 

STMV A 2  X Stav instrukce  

UCDT D     X Účetní den vložení 

RGTS TS      Čas registrace 
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PROT N 4 0 X Kód účastníka - protistrany transakce 

TYPV A 1  X Druh příkazu 

PRTY A 1   Priorita vypořádání 

CVAL A 12  X Kód instumentu (ISIN) 

QTET N 11 0 X Počet kusů 

CREX N 18 7 X Cena obchodu 

MTMV N 15 2 X Objem obchodu 

DEVI A 3  X Měna 

ISDT D     X Datum předpokládaného vypořádání  

UODT D   X Den obchodu 

UOHH T    Čas uzavření obchodu 

TYPT A 4  X Druh obchodu 

VADT D     X Datum platnosti instrukce 

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus (‚NEWM=instrukce 

protistrany je „released“, ‚PREA‘=instrukce protistrany 

je „hold“ 

DIPR A 80   Informace o zákazníkovi pro protistranu 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 

CPLAC A 20   Místo clearingu (LEI) 

HIMV B    Souhlas emitenta s převodem 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání 

SEME A 16   ID SWIFT zprávy 

IPAZ A 16   Párovací znaky pro bližší spárování 

CLPR A 50   Klient protistrany 

8.3 Zrušení registrace instrukce – služba mi400 

Služba slouží k jednostrannému zrušení instrukce před finálním spárováním, nebo k odeslání 

požadavku na zrušení převodu (nastavení HDRLCANC=CANCtrue). 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

NOOR N 20 0  ID instrukce 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

SMER A 1   Směr transakce 
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9 PÁROVÁNÍ INSTRUKCÍ – EXTERNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 

Externí vypořádání je postaveno na obdobných principech jako interní vypořádání, tedy vložení 

instrukce, která je odeslána do zahraničního centrálního depozitáře, hold & release mechanismus, 

párování, modifikace instrukcí a poskytování informací v reálném čase apod. V následujících kapitolách 

je uveden tok zpráv, popis služby, kterou je instrukce vkládána a informační služby. Služby související 

jsou dostupné rovněž přes komunikační kanál SWIFT – viz CDCP dokumentace SWIFT – Komunikační 

manuál. 

9.1 Tok zpráv 

Na následujících obrázcích je graficky znázorněn tok zpráv (ve zprávách SWIFT) v případě externího 

vypořádání, a to jak v případě připsání CP do CDCP ze zahraničního depozitáře (instrukce Receive 

Free), tak v případě vyvedení CP z CDCP do zahraničního depozitáře (instrukce Deliver Free). 

9.2 Externí převod – Receive Free 

 
Popis procesu vypořádání externí instrukce pro přijetí CP na účet vedený v CDCP (instrukce Receive 

Free): 

1) Instrukce k přijetí CP – služba mi112 (směr transakce „1“), SWIFTová zpráva MT540 

a) Validace instrukce – analogicky k internímu vypořádání je kontrolována správnost intrukce 

účastníka; chybně zaslaná instrukce je zaregistrována a zrušena, účastník musí zadat 

instrukci znova (přes SWIFT odeslána zpráva MT548 o zrušení) 

b)  Instrukce může být ve stavu PREA nebo NEWM. Instrukce PREA musí být pro vypořádání 

v zahraničním depozitáři potvrzena zasláním služby cs801 s HDRL „NEWM“. 

c) Přeposlání instrukce do zahraničního depozitáře 

2) Přeposílání stavu instrukce v zahraničním depozitáři účastníkovi – v případě, že CDCP obdrží 

více stavů převodu v zahraničním depozitáři, účastník obdrží více služeb pd652, resp. zpráv 

MT548.  
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3) Na základě instrukce účastníka modifikace instrukce PREA/NEWM; žádost o PREA odeslaná po 

vypořádání instrukce v zahraničním depozitáři bude odmítnuta 

4) V den S přijetí potvrzení o vypořádání v zahraničním depozitáři SWIFTovou zprávou MT544.  

5) Pro nejbližší vypořádací cyklus je vygenerován a vypořádán interní převod (typ operace 45), Po 

finálním vypořádání v CDCP je účastník infromován přes datové rozhraní zprávou pd652 a o 

vypořádání interního převodu zprávou pd552/dl190. Přes SWIFT obdrží účastník konfirmaci 

vypořádání v zahraničním depozitáři zprávou MT548 a finální vypořádání v CDCP zprávou 

MT544. 
 

V případě částečného vypořádání v zahraničním depozitáři, je účastník informován zejména o 

vypořádaném objemu a zbývajícím objemu k vypořádání. K vypořádané části instrukce je vždy 

vygenerován a vypořádán interní převod.  

9.3 Externí převod – Deliver Free 

 
Popis procesu vypořádání externí instrukce pro odepsání CP z účtu vedeného v CDCP (instrukce 

Deliver Free): 

1) Instrukce k odepsání CP – služba mi112 (směr transakce „2“), SWIFTová zpráva MT542 

a) analogicky k internímu vypořádání je kontrolována správnost intrukce účastníka; chybná 

instrukce je zaregistrována a zrušena (přes SWIFT odeslána zpráva MT548 o zrušení) 

b) vygenerování interního převodu z podúčtu 02 na podúčet 22, blokace CP pro vyvedení do 

zahraničního depozitáře (typ operace 46) s datem vypořádání shodným s datem 

vypořádání v zahraničním depozitáři. V případě zaslání instrukce s PREA je pro úspěšné 

vypořádání nutné zaslat modifikační službu cs801 s HRDL = NEWM. Do tohoto okamžiku 

Centrální depozitář nepřevádí CP na podúčet 22 a v zahraničním depozitáři je instrukce 

v PREA. 

c) Přeposlání podmíněné instrukce do zahraničního depozitáře (stavu PREA) 

2) Přeposílání stavu instrukce v zahraničním depozitáři účastníkovi (viz Externí převod - Receive 

Free) 
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3) V den S vypořádání interního debetního převodu na podúčet 22; v případě, že převod má stav 

PREA, k převodu nedochází a čeká se na potvrzení k vypořádání modifikační službou mi810 se 

stavem NEWM 

4) V případě úspěšné validace CP na podúčet 22 posílá CDCP instrukci do zahraničního depozitáře 

ke změně instrukce na NEWM (službou MT530) 

o V případě, že účastník má externí instrukci ve stavu NEWM, částečné vypořádání je v 

instrukci povoleno, ale na účetu není dostatečný počet CP, dojde k rozdělění interního 

převodu. Za část CP, které byly úspěšně vypořádány, je do zahraničního depozitáře 

odeslána zpráva MT530 s NEWM na úspěšně blokované množství CP. Pokud je externí 

instrukce v zahraničním depozitáři sprárována, CDCP kontroluje, zda i protistrana souhlasí 

s částečným vypořádáním. Pokud jedna ze stran s částečným vypořádáním nesouhlasí, 

částečné vypořádání není provedeno. 

5) Přijetí potvrzení o vypořádání v zahraničním depozitáři SWIFTovou zprávou MT546 

6) Pro nejbližší vypořádací cyklus je vygenerován a vypořádán interní převod z podúčtu 22 (typ 

operace 47). Informace o vypořádání interního převodu je poskytována službami pd552/dl190, 

vypořádání v zahraničním depozitáři službou pd652, resp. MT546.  

9.4 Externí převod - Allegement 

Informace o přijetí instrukce (Receive Free i Deliver Free) v zahraničním depozitáři vůči účastníkovi 

CDCP je označován jako Allegement. Tok služeb/zpráv (včetně zpráv SWIFT) je znázorněn na 

následujícím obrázku. 

 
Nezbytnou podmínkou pro předání této informace je korektní vyplnění kódu BIC našeho účastníka 

v instrukci protistrany. 

9.5 Vložení externí instrukce do zahraničního CSD – mi112  

Tato služba umožňuje převést CP na účty v zahraničním depozitáři. Služba nahrazuje původní služby 

ev211 a ev213, a to pro oba směry. Služba je koncipována analogicky, jako párovací služby interního 

vypořádání, včetně poskytování informací o stavu vypořádání v zahraničním depozitáři. Každá instrukce 

je propojena s převodem v CDCP (Soubor převodů – dl190). V návratové větě na službu mi112 je 

informace o přiděleném číslu převodu.  
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Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

TYPV A 1  X Druh příkazu 

TYPT A 4  X Druh obchodu 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

QTET N 11 0 X Počet CP 

SMER A 1  X Směr transakce 

ISDT D   X Datum předpokládaného vypořádání 

UODT D    Datum uzavření obchodu 

UOHH T    Čas uzavření obchodu 

PLAC A 11  X Místo settlementu 

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus 

NORE A 35   Externí číslo 

F95P A 11   Protistrana – BIC 

F95R A 34   Protistrana – Party 

F97A A 35   Protistrana – Account 

F70C A 140   Protistrana – Narrative 

F95PA A 11   Agent protistrany – BIC 

F95RA A 34   Agent protistrany – Party 

F97AA A 35   Agent protistrany – Account 

F70CA A 140   Agent protistrany – Narrative 

F95PB A 11   Custodian protistrany - BIC 

F95RB A 34   Custodian protistrany - Party 

F97AB A 35   Custodian protistrany - Account 

F70CB A 140   Custodian protistrany - Narrative 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 

CPLAC A 20   Místo clearing (LEI) 

CDCL A 11   Identifikace klienta 

ITYP A 1  X Typ použitého identifikátoru klienta 

IDKC A 50  X Identifikace klienta pro ČNB 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

CMMT A 250   Poznámky 

SEME A 16   SWIFT message ID 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání v instrukci 

BPREV A 15   ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

BSEME A 16   SWIFT message ID, ke kteréme se dělá BUY-IN 

 

Doplňující informace k jednotlivým polím: 

 

Kód účastníka 

Kód účastníka CDCP zadávajícího instrukci 

 

Číslo majetkového účtu 

Identifikace majetkového účtu, na který, nebo ze kterého má být proveden převod CP. 

 

Druh příkazu 
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Pro externí převody jsou povolené druhy příkazů: 

F – free of payment 

 

Druh obchodu 

Pro externí převody jsou povolené všechny druhy obchodů, jak jsou definovány pro interní převody. 

 

Kód cenného papíru 

Jednoznačná identifikace CP - ISIN. 

 

Počet CP 

Počet CP určených k převodu. 

 

Směr transakce 

Směr transakce určuje, zda se jedná o kredit, nebo debet účtu CDCP v zahraničním depozitáři. Hodnoty 

číselníku směr transakce tedy znamenají: 

- Hodnota „1“ – nákup – kredit účtu CDCP v zahraničním CSD a CDCP na základě služby 

mi112 zasílá do zahraničního depozitáře instrukci Receive Free 

- Hodnota „2“ – prodej – debet účtu CDCP v zahraničním CSD a CDCP na základě služby 

mi112 zasílá do zahraničního depozitáře instrukci Deliver Free 
 

Datum předpokládaného vypořádání 

Datum, ke kterému je požadováno vypořádání transakce. Je povolen interval -99 až 99 účetních dní 

CDCP. 

 

Datum uzavření obchodu 

Pole je nepovinné, ale v případě, že je uvedeno, může být v zahraničním CSD validováno jako párovací 

pole (požadavek CSDR) a v případě, že se liší od proti-instrukce, nedojde k vypořádání. Některé trhy 

vyžadují vyplnění pole Trade date, ale není kontrolována shoda (např. DTCC). 

 

Čas uzavření obchodu 

Přesná identifikace času uzavření obchodu. 

 

Místo settlementu 

Identifikace zahraničního depozitáře, prostřednictvím kterého by měla být instrukce vypořádána. 

Seznam povolených míst settlementu je uveden níže. V případě požadavku o vypořádání v jiném místu 

settlementu, je nutné před zadáním instrukce kontaktovat provozní odbor CDCP, oddělení zahraničních 

CP. 

Seznam povolených míst settlementu: 

Hodnota Popis 

MOTIITMMXXX Monte Titoli S.p.A., Milano 

CEDELULLXXX Clearstream LUX 

OCSDATWWXXX Oesterreichsche Kontrollbank AG Vienna 

MGTCBEBEECL Euroclear Bank SA 

SICVFRPPXXX Euroclear France 

CIKBBEBBXXX Euroclear Belgium 

DTCYUS33XXX Depository Trust Company New York 

CRSTGB22XXX Euroclear UK and Ireland 

DAKVDEFFXXX Clearstream GER 

FRNYUS33XXX Federal Reserve Bank of New York 

KDDSSI22XXX Central Securities Clearing Corporation - KDD Ljubljana 

CSDSSKBAXXX Centrálny depositár cenných papierov na Slovensku 
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Hodnota Popis 

UNIYCZPPXXX Centrální depozitář cenných papírů Praha (ostré prostředí) 

MGTCBEBEXXX Euroclear 

UNIYCZP0XXX Centrální depozitář cenných papírů Praha (testovací prostředí) 

KELRHUHBXXX Keler Ltd. 

CITIIE2XXXX Citibank Dublin 

APKEFIHHXXX Euroclear Finsko 

VPCSSESSXXX Euroclear Švédsko AB 

IBRCESMMXXX Euroclear Španělsko 

INSECHZZXXX SIX SIS AG Švýcarsko 

MOTIITMMXXX Monte Titoli S.p.A., Milano 

 

Hold/release mechanismus 

Hold a release mechanismus je podporován rovněž pro externí settlement (pouze pro depizitáře 

Euroclear a Clearstream) a jeho funkce je následující. 

Pro receive free instrukce: 

- HOLD/NEWM je možné měnit do okamžiku vypořádání a Centrální depozitář provádí změny 

v zahraničním CSD 
Pro deliver free instrukce: 

- Hold – CDCP odesílá instrukci do zahraničního CSD ve stavu HOLD 

- NEWM – CDCP odešle instrukci do zahraničního CSD ve stavu HOLD do okamžiku 

úspěšného převodu CP na podúčet 22 v den vypořádání, poté odesílá MT530 a mění stav 

na NEWM 
 

Externí číslo 

Interní identifikace převodu instruujícím účastníkem. Toto pole přenáší CDCP do instrukce do 

zahraničního CSD (subsekvence E1, pole 20C PROC) 

 

Protistrana (BIC, Party, Account a Narrative) 

CDCP umožňuje identifikaci protistrany instrukce následovně: 

Instrukce Receive Free - Seller, nebo Deliver Free – Buyer: 

Jsou vyplněny pole F95P, nebo pole F95R; pole F97A a F70C jsou pole dodatečná. 

BIC: 11místný BIC kód (např.: CEKOCZPPXXX, PARBRPPXXX)  

Party: data source scheme a identifikátor (např.: OCSD/123456) – včetně lomítka! 

Account: dodatečná informace o účtu protistrany 

Narrative: dodatečná informace o protistraně 

CDCP nevaliduje, zda jsou uvedená pole korektně vyplněna, ani zda jsou dostatečná pro vypořádání. 

 

Agent protistrany (BIC, Party, Account a Narrative) 

CDCP umožňuje identifikaci agenta protistrany instrukce následovně: 

Instrukce Receive Free - Delivering Agent, nebo Deliver Free – Receiving Agent: 

Jsou vyplněny pole F95PA, nebo pole F95RA; pole F97AA a F70CA jsou pole dodatečná. 

BIC: 11místný BIC kód (např.: CEKOCZPPXXX, PARBRPPXXX)  

Party: data source scheme a identifikátor (např.: OCSD/123456, DTCYID/1234) – včetně lomítka! 

Account: dodatečná informace o účtu agenta protistrany 

Narrative: dodatečná informace o agentovi protistrany 

CDCP nevaliduje, zda jsou uvedená pole korektně vyplněna, ani zda jsou dostatečná pro vypořádání. 

 

Custodian protistrany (BIC, Party, Account a Narrative) 

Další úroveň definování protistrany. Vyplnění je definování SSI protistran, popř. doporučujeme 

konzultovat s provozním odborem. 
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Místo obchodování 

Místo kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo. 

Možné hodnoty jsou: 

Kód Význam 

EXCH Burza cenných papírů 

OTCO OTC (Over the counter) 

PRIM Primární trh 

SECM Sekundární trh 

VARI Různá místa 

 

Kód místa obchodování 

V případě vyplnění Místa obchodování hodnotou OTCO, musí být vyplněno označení systému (30 

charakterů). Pokud je uvedena hodnota EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC. 

Pro cross-burzovní vynetované obchody musí být vyplněna hodnota Místa obchodování VARI a v poli 

druh obchodu NETT. 

 

Místo clearingu  

Onačení centrální protistrany, kde byl zajištěn clearing. Centrální protistrana je označena identifikátorem 

LEI (LEI). 

 

Identifikace klienta 

Interní identifikace klienta účastníka. Toto pole není přenášeno do instrukce do zahraničního CSD. 

 

Typ použitého identifikátoru klienta 

Vyplnění shodné s interním vypořádáním. Toto pole není přenášeno do instrukce do zahraničního CSD. 

 

Identifikace klienta pro ČNB 

Vyplnění shodné s interním vypořádáním. Toto pole není přenášeno do instrukce do zahraničního CSD. 

 

Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

Pro interní potřeby účastníka. 

 

Poznámky 

Doplňující informace k převodu od účastníka. Toto pole není přenášeno do instrukce do zahraničního 

CSD. Pole je přenášeno do souboru převodů (dl190). 

 

SWIFT message ID 

Používá se pouze pro interní účely v případě, že služba vzniká konverzí ze služby SWIFT 

(MT540/MT542). Pole nesmí být účastníkem vyplněno. 

 

Povolení částečného vypořádání 

Hodnota ano, nebo ne za danou stranu převodu. Přestože je hodnota uvedena vždy false, může dle 

pravidel zahraničních depozitářů přesto dojít k rozdělení převodů. V těchto případech Centrální 

depozitář zohledňuje stav vypořádání v zahraničním depozitáři a interní převody odpovídají 

vypořádaným rozdělěným převodům v zahraničí. 

 

ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

S ohledem na odložení povinných náhradních obchodů dle CSDR se toto pole nepoužije 

 

SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN 

S ohledem na odložení povinných náhradních obchodů dle CSDR se toto pole nepoužije 
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Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

SEME A 16   Číslo transakce 

 

Ve výstupní větě služby (v případě korektního zadání) obdrží instruující účastník informaci o přidělené 

identifikaci převodu. 

9.6 Zrušení registrace instrukce v zahraničním CSD – služba mi410  

Služba umožňuje zrušení nespárované externí instrukce, nebo instrukce ve stavu PREA (Deliver Free 

před dnem S) v zahraničním CSD.  

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

SEME A 16  X SWIFT message ID 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

 

Pro zrušení externí instrukce je nutné vyplnění všech vstupních polí služby mi410.  

9.7 Modifikace externí instrukce – služba mi810 

U externí instrukce je možné měnit pouze dvě hodnoty a sice změna stavu instrukce PREA/NEWM a 

souhlas s částečnným vypořádáním. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

SEME A 16  X SWIFT message ID 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání 
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10 INFORMACE O STAVU PÁROVÁNÍ – EXTERNÍ 

VYPOŘÁDÁNÍ 

CDCP poskytuje informace o stavu párování prostřednictvím dvou služeb, a sice služby pd652 a služby 

pd650. Služby jsou koncipovány analogicky jako u interních instrukcí, kdy jedna služba poskytuje 

informace o stavu instrukce zadávajícího účastníka a druhá služba informuje o vložení instrukce 

protistranou. 

10.1 Informace o stavu instrukce v zahraničním CSD – služba pd652  

Služba pd652 – informace o stavu instrukce účastníka poskytuje analogické informace jako služba 

pd552 s tím, že se jedná o instrukce pro vypořádání v jiném depozitáři (např. CBL). Zpráva se generuje 

na základě došlé SWIFT zprávy MT548 nebo MT544/MT546 od zahraničního CSD. Služba poskytuje 

informaci o stavu instrukce účastníka v zahraničním CSD. Každá externí instrukce je promítnuta rovněž 

v interním převodu (typ operace 45 pro směr obchodu “1” a typy operací “45” a “46” pro směr obchodu 

“2”). K finálnímu vypořádání externího převodu dochází v okamžiku vypořádání převodu v CDCP. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

TYPV A 1  X Druh příkazu 

TYPT A 4  X Druh obchodu 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

QTET N 11 0 X Počet CP 

SMER A 1  X Směr transakce 

DEDT D   X Datum vypořádání 

UODT D   X Datum uzavření obchodu 

UOHH T    Čas uzavření obchodu 

PLAC A 11  X Místo settlementu 

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus 

ITYP A 1   Typ použitého identifikátoru 

IDKC A 50   Identifikace klienta pro ČNB 

NORE A 35   Externí číslo  

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 

CPLAC A 20   Místo clearing (LEI) 

F95P A 11   Protistrana – BIC 

F95R A 34   Protistrana – Party 

F97A A 35   Protistrana – Account 

F70C A 140   Protistrana – Narrative 

F95PA A 11   Agent protistrany – BIC   

F95RA A 34   Agent protistrany – Party 

F97AA A 35   Agent protistrany – Account 

F70CA A 140   Agent protistrany – Narrative 

F95PB A 11   Custodian protistrany - BIC 

F95RB A 34   Custodian protistrany - Party 
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F97AB A 35   Custodian protistrany - Account 

F70CB A 140   Custodian protistrany - Narrative 

F25D A 8   Stav instrukce 

F24B A 8   Důvod 

F70DR A 35   Narrative – důvod 

SEME A 16   SWIFT message ID 

SETL B   X Příznak vypořádání v CSD 

PARTIAL B    Povolení částečného vypořádání 

BPREV A 15   ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

BSEME A 16   SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN 

RMQT N 11 0 X Zbývající množství 

 

Doplňující informace k jednotlivým polím: 

 

Kód účastníka 

Kód účastníka CDCP zadávajícího instrukci. 

 

Číslo majetkového účtu 

Identifikace majetkového účtu, na který, nebo z kterého má být proveden převod CP. 

Druh příkazu 

Povinné párovací pole, které definuje způsob vypořádání CP a peněz. Pro externí vypořádání lze použít 

jen druh příkazu: 

- F – bezplatné (FoP) příkazy k vypořádání (DFP a RFP) 
 

Druh obchodu 

Pole Druh obchodu vyjadřuje charakter daného obchodu a je to povinné nepárovací pole. 

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace 

SWIFT/ISO. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je následující:  

Kód Význam 

TRAD Obchod 

COLI Collateral in 

COLO Collateral out 

CNCB CNB collateral operation 

SECL Zápůjčka 

SECB Výpůjčka 

REPU Repo 

RVPO Reverse repo 

TRPO Triparty repo 

TRVO Triparty reverse repo 

BSBK Buy Sell Back 

SBBK Sell Buy Back 

PLAC Primární úpis 

BYIY Náhradní obchod 

CLAI Market Claim 

NETT Netting eligibility indicator 

REAL Blokace 

REDI Odblokace 

CONV DR Conversion 

EFTF Exchange Traded Funds 

FCTA Factor Update 
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Kód Význam 

INSP Move of Stock 

ISSU Issuance 

NSYN Non-Syndicated 

OWNE External Account Transfer 

OWNI Internal Account Transfer 

PAIR Pair-Off 

PORT Portfolio Move 

REDM Redemption (Funds) 

RELE DR Release/Cancellation 

RODE Return of Delivery 

SBRE Borrowing Reallocation 

SLRE Lending Reallocation 

SUBS Subscription (Funds) 

TBAC TBA Closing 

TURN Turnaround 

SYND Syndicate of Underwriters 

 

Vyplnění hodnoty BYIY znamená, že se jedná o instrukci k vypořádání náhradního obchodu dle CSDR. 

Žádné jiné typy náhradních obchodů podle jiných pravidel nesmí být označeny touto hodnotou. Instrukce 

k náhradnímu obchodu dle CSDR se vkládají s předpokládaným datem vypořádání původního obchodu, 

přičemž late matching penalties se neaplikují a settlement fail penalties se aplikují od data vytvoření 

převodů (PREA-PRA obou instrukcí) v systému vypořádání. 

 

Kód cenného papíru 

Jednoznačná identifikace CP - ISIN. 

 

Počet CP 

Počet CP určených k převodu. 

 

Směr transakce 

Směr transakce určuje, zda se jedná o kredit, nebo debet účtu CDCP v zahraničním depozitáři. Hodnoty 

číselníku směr transakce tedy znamenají: 

- Hodnota „1“ – nákup – kredit účtu CDCP v zahraničním CSD a CDCP na základě služby 

mi112 zasílá do zahraničního depozitáře instrukci Receive Free (MT540) 

- Hodnota „2“ – prodej – debet účtu CDCP v zahraničním CSD a CDCP na základě služby 

mi112 zasílá do zahraničního depozitáře instrukci Deliver Free (MT542) 
 

Datum předpokládaného vypořádání 

Datum, ke kterému je požadováno vypořádání transakce. Je povolen interval -99 až 99 účetních dní 

CDCP. 

 

Datum uzavření obchodu 

Pole je nepovinné, ale v případě, že je uvedeno, může být v zahraničním CSD validováno jako párovací 

pole a v případě, že se liší od proti-instrukce, nedojde k vypořádání. 

 

Čas uzavření obchodu 

Přesná identifikace času uzavření obchodu. 

 

Místo settlementu 



 

91 

 

klasifikace: veřejné 

Identifikace zahraničního depozitáře, prostřednictvím kterého by měla být instrukce vypořádána. 

V případě požadavku o vypořádání v jiném místu settlementu, je nutné před zadáním instrukce 

kontaktovat provozní odbor CDCP, oddělení zahraničních CP. Seznam povolených míst settlement je 

uveden v kapitole 9.5. 

 

Hold/release mechanismus 

Hold a release mechanismus umožňuje řídit stav instrukce v párovacím systému a dále umožňuje 

žádost účastníka o zařazení do cyklů vypořádání včetně možnosti požádat o zrušení dané 

instrukce/převodu.  

Kód Význam 

NEWM 
Instrukce je připravena k vypořádání, pro deliver free instrukce je NEWM odesláno až po 

úspěšném převodu CP na podúčet 22 

PREA instrukci je nutné pro vypořádání potvrdit 

CANC Zrušit převod 

 

Žádost o zrušení instrukce je možné poslat do okamžiku vypořádání v zahraničním depozitáří.  

 

Typ použitého identifikátoru klienta 

Kód Popis SWIFT 

1 IČ  95S, kvalifikátor CORP 

L LEI 95L, Legal entity identifier 

N RČ s národním prefixem 95S, kvalifikátor TXID 

P Číslo pasu 95S, kvalifikátor CCPT 

C CONCAT identifikátor 95S, CDCP/CONC 

6 More clients 95S, CDCP/MORE 

A Neurčen - 

S Short code 95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code 

I Interní identifikace 95S, CDCP/SHRC 

 

Identifikace klienta pro ČNB 

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 

2018) za účastníka nezajišťuje, ale nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.  

 

Formát vyplnění pole je následující: typ použitého identifikátoru klienta (A4), kód státu (A2) a identifikace 

klienta pro regulátora (A11). V případě, že identifikátor není uveden v instrukci, nelze jej dodatečně přes 

SWIFT doplnit, pouze přes datové rozhraní (služba cs801). 

 

Externí číslo 

Interní identifikace převodu instruujícím účastníkem. Toto pole přenáší CDCP do instrukce do 

zahraničního CSD (subsekvence E1, pole 20C PROC) 

 

Číslo klienta pro potřeby účastníka 

Tento datový prvek má stejný charakter jako externí číslo, tzn. je nepovinný a má zajišťovat zpětnou 

vazbu do obchodního či vypořádacího systému účastníka. Hodnota je přenášena ze služby mi112. 

 

Identifikátor převodu 

Identifikace převodu na základě úspěšně přijaté instrukce mi112. 

 

Místo obchodování 

Místo kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo. 

Možné hodnoty jsou: 
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Kód Význam 

EXCH Burza cenných papírů 

OTCO OTC (Over the counter) 

PRIM Primární trh 

SECM Sekundární trh 

VARI Různá místa 

 

Kód místa obchodování 

V případě vyplnění Místa obchodování hodnotou OTCO, musí být vyplněno označení systému (30 

charakterů). Pokud EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC. 

Pro cross-burzovní vynetované obchody musí být vyplněna hodnota Místa obchodování VARI a v poli 

druh obchodu NETT. 

 

Místo clearingu  

Onačení centrální protistrany, kde byl zajištěn clearing. Centrální protistrana je označena identifikátorem 

LEI (LEI). 

 

Protistrana (BIC, Party, Account a Narrative) 

Informace o protistraně z pohledu účastníka CDCP. 

CDCP umožňuje identifikaci protistrany instrukce následovně: 

Instrukce Receive Free - Seller, nebo Deliver Free – Buyer: 

Jsou vyplněny pole F95P, nebo pole F95R; pole F97A a F70C jsou pole dodatečná. 

BIC: 11místný BIC kód (např.: CEKOCZPPXXX, PARBFRPPXXX)  

Party: data source scheme a identifikátor (např.: OCSD/123456) – včetně lomítka! 

Account: dodatečná informace o účtu protistrany 

Narrative: dodatečná informace o protistraně 

CDCP nevaliduje, zda jsou uvedená pole korektně vyplněna, ani zda jsou dostatečná pro vypořádání. 

 

Agent protistrany (BIC, Party, Account a Narrative) 

Informace o agentovi protistrany z pohledu účastníka CDCP. 

CDCP umožňuje identifikaci agenta protistrany instrukce následovně: 

Instrukce Receive Free - Delivering Agent, nebo Deliver Free – Receiving Agent: 

Jsou vyplněny pole F95PA, nebo pole F95RA; pole F97AA a F70CA jsou pole dodatečná. 

BIC: 11místný BIC kód (např.: CEKOCZPPXXX, PARBFRPPXXX)  

Party: data source scheme a identifikátor (např.: OCSD/123456) – včetně lomítka! 

Account: dodatečná informace o účtu agenta protistrany 

Narrative: dodatečná informace o agentovi protistrany 

CDCP nevaliduje, zda jsou uvedená pole korektně vyplněna, ani zda jsou dostatečná pro vypořádání. 

 

Stav instrukce 

CDCP informuje o všech stavech instrukce, které poskytne zahraniční CSD. Následuje seznam 

nejčastěji uváděných kódů: 

- CPRC – Cancellation Processing Status 

- IPRC – Instruction Processing Status 

- MTCH – Matching Status 

- SETT – Settlement Status 
 

Důvod 

CDCP informuje o všech důvodech stavu instrukce, které poskytne zahraniční CSD (doplňující 

informace k poli F25D). Zde je uveden seznam nejčastěji uváděných kódů: 

- CAND – Cancelled  

- CANP – Pending Cancellation  
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- DEND – Denied 

- NMAT – Unmatched 

- PACK – Accepted 

- PEND – Pending Settlement 

- PENF – Pending/Failing Settlement 

- PPRC – Pending Processing 

- REJT – Rejected  
 

Narrative – důvod 

Dodatečné důvody stavu převodu. Pokud je možné využít standardizované kódy stavů převodů, pole 

by nemělo být vyplněné. Pole je přenášeno z pole 70D v případě, že 24B:/PENF//NARR 

 

SWIFT message ID 

ID SWIFT zprávy účastníka CDCP ze zprávy MT540/MT542, jinak nevyplněno. 

 

Příznak vypořádání v CSD 

Informace o stavu vypořádání v zahraničním depozitáři. Hodnota true znamená, že v zahraničním 

depozitáři je instrukce vypořádána a převod čeká na vypořádání v Centrálním depozitáři. 

 

Povolení částečného vypořádání 

Údaj, zda účastník souhlasí s částečným vypořádáním. Částečné vypořádání je prováděno u externích 

instrukcí zahraničním depozitářem a Centrální depozitář pouze předává informace standardními 

službami. 

 

ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

S ohledem na odložení povinných náhradních obchodů dle CSDR se toto pole nepoužije 

 

SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN 

S ohledem na odložení povinných náhradních obchodů dle CSDR se toto pole nepoužije 

 

Zbývající množství 

Určuje množství CP zbývajících k vypořádání v případě částečného vypořádání. 

10.2 Oznámení o vložení externí instrukce protistranou – služba pd650  

Informace o vložení instrukce v zahraničním depozitáři vůči majetkovému účtu CDCP ve prospěch 

účastníka CDCP.  

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

F23G A 4  X Funkce zprávy 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

QTET N 11 0 X Počet CP 

SMER A 1  X Směr transakce 

DEDT D   X Datum předpokládaného vypořádání 

UODT D    Datum uzavření obchodu 

OUHH T    Čas uzavření obchodu 

PLAC A 11  X Místo settlementu 

TYPV A 1  X Druh příkazu 
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TYPT A 4  X Druh obchodu 

PARTIAL B   X Povolení částečného vypořádání 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 

CPLAC A 20   Místo clearing (LEI) 

F95P A 11   Protistrana – BIC 

F95R A 34   Protistrana – Party 

F97A A 35   Protistrana – Account 

F70C A 140   Protistrana – Narrative 

F95PA A 11   Agent protistrany – BIC 

F95RA A 34   Agent protistrany – Party 

F97AA A 35   Agent protistrany – Account 

F70CA A 140   Agent protistrany – Narrative 

F95PB A 11   Custodian protistrany - BIC 

F95RB A 34   Custodian protistrany - Party 

F97AB A 35   Custodian protistrany - Account 

F70CB A 140   Custodian protistrany - Narrative 

SEME A 16   SWIFT message ID předchozí MT578 

RELA A 16   Relative message reference (MT540/MT542) 

SEMP A 16   SWIFT ID předchozí MT578 

 

Doplňující informace k jednotlivým polím: 

 

Funkce zprávy 

Informace o funkci zprávy. Možné funkce jsou:  

- NEWM – nová instrukce  

- CANC - žádost o zrušení z důvodu chyby, nebo z důvodu, že protistrana svou instrukci 

zrušila  

- REMO – odvolání původní zprávy vzhledem ke skutečnosti, že protiinstrukce již byla 

spárována (účastník CDCP tedy poslal instrukci) 
 

Kód účastníka 

Kód účastníka CDCP zadávající instrukci. 

 

Kód cenného papíru 

Jednoznačná identifikace CP - ISIN. 

 

Počet CP 

Počet CP určených k převodu. 

 

Směr transakce 

Směr transakce z pohledu protistrany: 

-  Hodnota „1“ – proti-instrukce je nákup (RECE) – CDCP instruuje prodej – Deliver Free 

-  Hodnota „2“ – proti-instrukce je prodej (DELI) – CDCP instruuje nákup – Receive Free 
 

Datum předpokládaného vypořádání 

Datum, ke kterému je požadováno vypořádání transakce. Je povolen interval -99 až 99 účetních dní 

CDCP. 

 

Datum uzavření obchodu 
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Pole je nepovinné, ale v případě, že je uvedeno, může být v zahraničním CSD validováno jako párovací 

pole a v případě, že se liší od proti-instrukce, nedojde k vypořádání. 

 

Čas uzavření obchodu 

Přesná identifikace času uzavření obchodu. 

 

Místo settlementu 

Identifikace zahraničního depozitáře, prostřednictvím kterého by měla být instrukce vypořádána. 

V případě požadavku o vypořádání v jiném místu settlementu, je nutné před zadáním instrukce 

kontaktovat provozní odbor CDCP, oddělení zahraničních CP. Seznam povolených míst settlement je 

uveden v kapitole 9.5. 

 

Protistrana 

Informace o protistraně z pohledu účastníka CDCP. Blíže viz kapitola 10.1 

 

Agent protistrany 

Informace o agentovi protistrany z pohledu účastníka CDCP. Blíže viz kapitola 10.1 
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11 SOUBOR PŘEVODŮ – služba dl190 

Soubor převodů na začátku nového účetního dne (PORA = “S“) obsahuje všechny aktivní převody a 

instrukce v systému vypořádání.  

Soubor na konci účetního dne (PORA = “E“) obsahuje všechny finálně vypořádané obchody a všechny 

zrušené/historizované převody a instrukce. 

Soubor převodů za jednotlivé cykly vypořádání bude poskytovat výhradně informace o převodech, které 

byly vybrány do daného cyklu vypořádání. 

Aktuální stav všech aktivních převodů a instrukcí je generován v případě žádosti o soubor převodů 

PORA = ”R”.  

Soubory převodů („S“ a „E“) budou nově obsahovat i instrukce, soubory převodů za jednotlivé cykly 

instrukce neobsahují. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IUDE D    Datum zápisu 

PORA A 2  X Pořadí zápisu do schránky v rámci daného účetního dne 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

 

Kód účastníka 

Kód účastníka, kdy systém vypíše všechny převody, kde tento kód je buď v roli účastníka vedoucího 

majetkový účet (CDAF), nebo v roli custodiana (CUST). Custodianem se rozumí účastník, který provádí 

vypořádání, tedy vložil instrukci, nebo převod modifkuje apod. 

 

Pořadí zápisu do schránky v rámci daného účetního dne 

Kód Význam 

S Start dne 

01 DVP a DFP cyklus (všechny měny) v 8:00 

02 DVP a DFP cyklus (všechny měny) v 9:00 

03 DVP a DFP cyklus (všechny měny)v 10:00 

04 DVP a DFP cyklus (všechny měny)v 11:00 

05 DVP a DFP cyklus (všechny měny)v 12:00 

06 DVP a DFP cyklus (všechny měny)v 13:00 

07 DVP a DFP cyklus (pouze EUR) v 15:30 

08 Technický cyklus DVP pro EUR v 15:45 

09 DFP cyklus v 17:00 

R Aktuální stav převodů a instrukcí 

E Konec dne 

 

Identifikátor převodu 

ID převodu je generováno v okamžiku registrace transakce v systému vypořádání, které probíhá z 

párovacího modulu v reálném čase a účastník má tuto identifikaci okamžitě k dispizici. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

NOOR N 20 0  ID instrukce 

SMER A 1  X Směr Obchodu  

STMV A 2  X Stav instrukce/převodu 
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Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CODA A 7   Důvod stavu 

PROT N 4 0 X Kód účastníka – protistrany transakce 

TYPV A 1  X Druh příkazu 

PRTY A 1   Priorita vypořádání 

CVAL A 12  X Kód instrumentu (ISIN) 

QTET N 11 0  Počet kusů  

CREX N 18 7  Cena obchodu 

MTMV N 15 2  Objem obchodu 

DEVI A 3   Kód měny  

ISDT D   X Datum předpokládaného vypořádání 

UODT D   X Den obchodu 

UOHH T    Čas uzavření obchodu 

TYPT A 4  X Druh obchodu 

NORE A 35   Externí číslo  

BICE A 11   BIC obchodníka 

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 

CDAF N 4 0 X Účastník vedoucí účet 

CUST N 4 0 X Kód custodiana 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v 97learing účastníka  

CNDC A 2  X Typ podúčtu 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

ITYP A 1   Typ použitého identifikátoru klienta MIFID 2 

IDKC A 50   Identifikace klienta pro MIFID 2 

HDRL A 4  X Hold/release mechanismus 

DIPR A 80   Doplňující informace pro protistranu 

TPLAC A 4   Místo obchodování 

TPLACC A 30   Kód místa obchodování 

CPLAC A 20   Místo Cearing (LEI) 

HIMV B    Souhlas emitenta s převodem 

SEME A 16   ID SWIFT zprávy 

HDRP A 4   Hold/release mechanismus za protistranu 

NLGP N 12 0  Číslo instrukce protistrany 

PREV A 15   Identifikátor převodu 

PREVP A 15   Identifikátor Parent-převodu 

PREVU A 15   Identifikátor Ultimate-převodu 

RMQT N 11 0  Zbývající množství 

VADT D    Datum platnosti instrukce 

PARTIAL B   X Povolení částečného vypořádání v instrukci 

PARTIAP B    Finální povolení částečného vypořádání pro převod 

TYOP A 3   Typ operace 

NEDT D    Datum vytvoření převodu 

NETS TS    Okamžik vzniku převodu 

DEDT D    Datum vypořádání 

SCTS TS    Okamžik převedení CP “na cestu” 

FITS TS    Okamžik finality vypořádání 

MJDT D   X Účetní den poslední změny 

FTTS TS    Poslední změna provedená účastníkem 

PODV A 15   Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání  
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Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

ZASP N 12 0  Číslo zástavního práva/spoluvlastnictví/PPN  

CMMT A 250   Poznámky  

TRDID A 50   ID obchodu přiřazené trhem 

IPAZ A 16   Párovací znaky pro bližší spárování 

BPREV A 15   Identifikátor převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

BSEME A 16   SWIFT message ID, ke kterému se dělá BUY-IN 

ZAVI B    Příznak zavinění 

IBUD TS    Datum vložení instrukce  

IUDE D   X Datum účetního dne 

PORA A 2  X Pořadí zápisu do schránky v rámci daného účetního dne 

CLPR A 50   Klient protistrany 

PARTQT N 11 0  Množství pro částečný release 

CANC B   X Žádost o zrušení převodu 

CANCC B    Žádost o zrušení převodu protistrany 

 

Popis datových prvků: 

 

ID instrukce 

Unikátní ID instrukce přidělené CDCP. 

 

Směr obchodu 

Tento kód může nabývat následujících hodnot: 1 = nákup, 2 = prodej. 

 

Stav instrukce/převodu 

Stav instrukce a převodu může nabývat následujících hodnot: 

Kód Význam 

01 Vložena nespárovaná instrukce 

30  Spárováno 

35 Suspendováno, ještě lze vypřádat v ISD 

36 Suspendováno - peníze, lze vypořadat v ISD 

40 Spárováno, po ISD 

41 Zrušeno, problém v CP: převod je zrušen a již ho nelze vypořádat. Nepodařilo se převést CP 

v CDCP (nejčastěji důvod chybný majetkový účet, nebo nedostatek CP). Na konci účetního dne 

je převod historizován. 

42 Zrušeno, problém v penězích: převod je zrušen, protože se nepodařilo převést peníze. Na konci 

účetního dne bude převod historizován.  

43 Zrušeno při štěpení převodu 

44 Zrušeno před vytvořením převodu 

45 Suspendováno, problém v CP: po odstranění problému je možné převod vypořádat 

46 Suspendováno, problém v penězích: po odstranění problému je možné převod vypořádat 

47 Čeká na buy-in operaci (pouze pro převody, kde Centrální depozitář je zprostředkovatel 

náhradního obchodu) 

50 převod je vypořádán, CP jsou na cestě 

51 převod – vlastní transakce je v pořádku vypořádán tento účetní den 

60 převod je vypořádán 

 

Převody se stavem 41 až 44, 51 a 60 jsou na konci účetního dne historizovány a účastník je má k 

dispozici v souboru převodů s PORA=”E”.  
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Každý vypořádací cyklus má svou vlastní finalitu vypořádání, a to za předpokladu, že jsou zaplaceny 

všechny převody za daný vypořádací cyklus a všechny ostatní předcházející cykly vypořádání daného 

účetního dne. Při dosažení finality jsou CP uvolněny z podúčtu CP na cestě, účastník je informován 

službou pd552 (popř. dl190 s PORA = ”R”) a na konci účetního dne jsou finálně vypořádáné převody 

uvedeny v souboru převodů PORA = ”E” se stavem 60. 

 

Důvod stavu 

Doplňující informace o stavu instrukce nebo převodu. Pole je vyplněno pouze pokud je na straně 

účastníka chyba, nebo pokud je pozastaveno vypořádání dané emise. 

 

Instrukce 

Pro vložené a nespárované instrukce CDCP vyhodnocuje důvody nepárování. Důvod nepárování je 

vyhodnocován pouze v okamžiku přijetí/změny instrukce a to ve zprávě pd552 pro instruujícího 

účastníka. Důvody nepárování jsou rovněž vyhodnocovány k okamžiku ukončení účetního dne a tento 

stav je zobrazen v dl190 (PORA = ”S”). Instrukce kniha-kniha (účastník na obou stranách převodu) 

nejsou vyhodnocovány (stav PAR_CMIS). Jestliže se instrukce liší ve více než v jednom párovacím poli, 

CDCP odesílá důvod nepárování PAR_CMIS – chybí instrukce protistrany. V ostatních případech je 

odlišná hodnota z instrukce protistrany uvedena v poli Poznámka. 

Kód Význam 

PARCMIS Nespárováno: A matching instruction from your counterparty could not be found 

PARDDAT Nespárováno: Settlement date/time does not match. 

PARDTRD Nespárováno: Trade date does not match 

PARDELN 
Nespárováno: Direction of the trade does not match. Counterparty expects a 

delivery from you, not a receipt or vice versa. 

PARDMON Nespárováno: Settlement amount does not match. 

PARDQUA Nespárováno: Quantity of financial instrument does not match. 

PARDSEC 
Nespárováno: Financial instrument identification does not match, for example, 

ISIN differs, Financial Instrument Attributes differs. 

PARNARR Nespárováno: See narrative field for reason 

PARSETR Nespárováno: Settlement transaction type does not match 

 

Převody 

Seznam možných kódů (Nejedná se o číselník) 

Kód Význam 

CT00173 Není doplněno číslo práva 

CT00190 Emise je trvale blokovaná 

PRE2004 Zrušen službou cs801 

PRE2005 Zrušen při štěpení převodu 

PRE2007 Celkový BUY IN 

PRE2008 Častečný BUY IN 

PRE2009 Finanční kompenzace 

PRE3001 Nevybrán do vypoř. (chybný účet) 

PRE3002 Nevybrán do vypoř. (chybí souhlas emitenta) 

PRE3004 Nevybrán do vypoř. (chyba HDRL) 

PRE4001 Nevypořádán (podmíněný převod není vypořádán) 

PRE4002 Nevypořádán (nevyhovující finanční limity) 

PRE4003 Nevypořádán (nedostatek CP) 

  Převod čeká na vypořádání, nebo již byl vypořádán 

 

Kód účastníka – protistrany 

Označení protistrany převodu. 
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Druh příkazu  

– viz instrukce 

 

Priorita vypořádání  

Vyplněním priority vypořádání ovlivňuje účastník zařazení převodu v rámci dávky vypořádání a to dle 

stanovených pravidel. Priority mohou nabývat hodnot 0 až 7, defaultní hodnota je 3. 

 

Kód instrumentu (ISIN) 

Mezinárodní označení investičních nástrojů – ISIN.  

 

Počet kusů 

Zobchodovaný počet CP nebo účastníkem zadaný počet CP.  

 

Cena obchodu  

Toto pole je naplněno z instrukcí či příkazů k vypořádání obchodních míst. 

V případě, že cena obchodu nebyla v příkazu vyplněna, je vypočtena vypořádacím systémem, nebo se 

rovná hodnotě Cena obchodu v instrukci protistrany. V případě vyplnění ceny na obou stranách 

(odlišných), je v převodu uvedena hodnota na debetní (prodejní) straně. U dluhopisů je uvedena cena 

v procentech bez alikvotního úrokového výnosu (alikvotní úrokový výnos vypočtený ke dni 

vypořádání obchodu dodává k objemu obchodu vypořádací systém).  

 

Objem obchodu 

Objem peněžních prostředků, který má být při řádném vypořádání CP převeden v CERTIS/TARGET2 

(Pro ostatní měny v UniCredit). Částka obsahuje i případnou provizi obchodníka. 

 

Kód měny 

Uvedena měna vypořádání. Měna je definována v instrukci účastníkem, popř. obchodními místy. 

Převody v CZK jsou vypořádávány v CERTIS, EUR v TARGET2, ostatní měny v UCB.  

 

Datum předpokládaného vypořádání 

Informace o předpokládaném datu vypořádání. V průběhu párování a vypořádání se tento údaj nemění. 

Obchody na regulovaných trzích jsou vypořádávány v T+2, u OTC transakcí dle dohody protistran a v 

intervalech pro jednotlivé druhy příkazů. 

 

Den obchodu 

Den obchodu definuje datum uzavření obchodu. V případě nevyplnění systém vypořádání doplňuje 

aktuální datum. 

 

Čas uzavření obchodu 

Definuje přesný čas uzavření obchodu. V převodu je uvedena pouze jedna hodnota. Pokud se 

protistrany v čase obchodu neshodly, je v převodu uvedena hodnota z kreditní strany. 

 

Druh obchodu 

Pole Druh obchodu vyjadřuje character daného obchodu a je to povinné nepárovací pole. 

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace 

SWIFT/ISO. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je následující:  

Kód Význam 

TRAD Obchod 

COLI Collateral in 

COLO Collateral out 

CNCB CNB collateral operation 
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Kód Význam 

SECL Zápůjčka 

SECB Výpůjčka 

REPU Repo 

RVPO Reverse repo 

TRPO Triparty repo 

TRVO Triparty reverse repo 

BSBK Buy Sell Back 

SBBK Sell Buy Back 

PLAC Primární úpis 

BYIY Náhradní obchod 

CLAI Market Claim 

NETT Netting eligibility indicator 

REAL Blokace 

REDI Odblokace 

CONV DR Conversion 

EFTF Exchange Traded Funds 

FCTA Factor Update 

INSP Move of Stock 

ISSU Issuance 

NSYN Non-Syndicated 

OWNE External Account Transfer 

OWNI Internal Account Transfer 

PAIR Pair-Off 

PORT Portfolio Move 

REDM Redemption (Funds) 

RELE DR Release/Cancellation 

RODE Return of Delivery 

SBRE Borrowing Reallocation 

SLRE Lending Reallocation 

SUBS Subscription (Funds) 

TBAC TBA Closing 

TURN Turnaround 

SYND Syndicate of Underwriters 

 

Vyplnění hodnoty BYIY znamená, že se jedná o instrukci k vypořádání náhradního obchodu dle CSDR. 

Žádné jiné typy náhradních obchodů podle jiných pravidel nesmí být označeny touto hodnotou. Instrukce 

k náhradnímu obchodu dle CSDR se vkládají s předpokládaným datem vypořádání původního obchodu, 

přičemž late matching penalties se neaplikují a settlement fail penalties se aplikují od data vytvoření 

převodů (PREA-PRA obou instrukcí) v systému vypořádání. 

 

Externí číslo 

Pole přenášené z instrukce účastníka, slouží pro identifikace převodu pro interní účely účastníka. 

 

BIC obchodníka 

Identifikace remote membera pro burzovní obchody, BIC obchodníka v RMS pro custodiana.  

 

Číslo klienta pro potřeby účastníka 

Tento datový prvek má stejný charakter jako externí číslo, tzn. je nepovinný a má zajišťovat zpětnou 

vazbu do obchodního či vypořádacího systému účastníka. Hodnota je přenášena ze služby mi102. 
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Účastník vedoucí účet 

Identifikace účastníka, který vede majetkový účet. Ve standardních případech nelze vypořádávat na 

majetkový účet jiného účastníka, slouží tedy zejména pro výjimečné případy (např. evidence SSD) 

 

Kód custodiana 

Kód účastníka, který zajišťuje vypořádání. 

 

Identifikační číslo záznamu v evidence účastníka 

Hodnota přenášena z instrukcí. Převážně je vyplněno číslo pokynu klienta. Tento údaj lze měnit 

modifikačním souborem. 

 

Typ podúčtu 

Typ podúčtu definuje stav danných cenných papírů a možnost nakládání s nimi. 

V převodech účastníků se mohou vyskytovat tyto typy podúčtů: 

Kód Význam 

2 Volné cenné papíry (s těmito cennými papíry může účastník obchodovat) 

4 Cenné papíry zablokované pro zápůjčky CP 

22 Cenné papíry vyvedené ze samostatné evidence (stav před realizací výběru v zahraničním 

depozitáři) 

41 Blokace cenných papírů (zastavené nebo s PPN)  

77 Cenné papíry validované pro trh RMS 

90 Cenné papíry na emisním účtu 

91 CP nezablokované / nedeponované pro burzu 

92 Cenné papíry rozštěpené na jistinu a kupóny 

 

Vysvětlivky: 

- Podúčet 2 = cenné papíry, které jsou evidovány v CDCP pro vypořádání všech druhů 

obchodů. S daným investičním nástrojem není ve vztahu k majiteli či účastníkovi pojeno 

žádné příslušenství (PPN, zástavní právo atd.), které by bránilo nakládání s CP. 

- Podúčet 4 = na tomto podúčtu vede CDCP evidenci CP zablokovaných pro systém půjčování 

v členění na účastníka a ISIN. 

- Podúčet 41 = podúčet pro cenné papíry zatížené zástavním právem nebo PPN. 

- Podúčet 91 = účet CDCP, kdy CDCP vystupuje v převodu jako protistrana účastníka při 

vkladu/výběru listinných CP do/z smluvního depozitáře. 
 

Číslo majetkového účtu 

Číslo majetkového účtu. Majetkový účet musí být vyplněn v rámci procesu párování instrukcí a dále je 

možné jej doplnit do doby vypořádání daného převodu modifikační službou cs801 (zejména pro 

burzovní obchody u kterých není vyplněn majetkový účet). 

 

Typ použitého identifikátoru pro ČNB 

Kód Popis SWIFT 

1 IČ  95S, kvalifikátor CORP 

L LEI 95L, Legal entity identifier 

N RČ s národním prefixem 95S, kvalifikátor TXID 

P Číslo pasu 95S, kvalifikátor CCPT 

C CONCAT identifikátor 95S, CDCP/CONC 

6 More clients 95S, CDCP/MORE 

A Neurčen - 

S Short code 95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code 

I Interní identifikace 95S, CDCP/SHRC 
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Identifikace klienta pro ČNB 

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 

2018) za účastníka nezajišťuje, ale nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.  

 

Formát vyplnění pole je následující: typ použitého identifikátoru klienta (A4), kód státu (A2) a identifikace 

klienta pro regulátora (A11). V případě, že identifikátor není uveden v instrukci, nelze jej dodatečně přes 

SWIFT doplnit, pouze přes datové rozhraní (služba mi202, cs801). 

 

Hold/release mechanismus 

Hold a release mechanismus umožňuje řídit stav instrukce v párovacím systému a dále umožňuje 

žádost účastníka o zařazení/pozastavení do cyklů vypořádání. včetně možnosti požádat o zrušení dané 

instrukce/převodu.  

Kód Význam 

NEWM Zařadit převod do každých vypořádacích cyklů. V případě instrukce RELEASE 

PREA Nezařadit do žádného cyklu. V případě instrukce: HOLD 

CANC Zrušit převod 

 

V případě instrukce znamená hodnota CANC její okamžité zrušení. V případě převodu dojde k nastavení 

pole HDRL na hodnotu na CANC (převod není zařazen do vypořádácích cyklů) a je nutné potvrzení 

žádosti o zrušení protistranou. Sesouhlasení žádosti o zrušení není nutné provést v rámci jednoho 

účetního dne, hodnota CANC se na konci účetního dne nemění. Hodnotu CANC je u převodu možné 

změnit zpět na hodnoty NEWM/PREA, ale pouze do okamžiku potvrzení žádosti o zrušení protistranou.  

 

Defaultní hodnota nastavení všech převodů v den vypořádání je hodnota NEWM, tedy převod bude 

zařazen do každého cyklu vypořádání. 

 

Doplňující informace pro protistranu 

Pole určené pro doplňující informace o zadané instrukci/převodu, které protistraně usnadní párování. 

Informační pole má dostatečnou délku, aby bylo možné uvést zároveň několik dodatečných informací, 

mezi které patří zejména: 

- Identifikace klienta 

o BIC 

o Název 

o Adresa 

- Interní reference klienta 

- Interní reference účastníka  

- Číslo účtu klienta 
Toto pole je povinné v případě párování instrukcí pro primární úpis státních dluhopisů DVP (druh 

obchodu PLAC a místo obchodování PRIM) a je vyplněno kódem BIC primárního dealera ve formátu 

BIC11. V případě, že BIC zahraničního PD je pouze osmimístný, je na konci doplněn třemi X (např. 

BKAUATWWXXX“). 

 

Místo obchodování 

Místo kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo. 

Možné hodnoty jsou: 

Kód Význam 

EXCH Burza cenných papírů 

OTCO OTC (Over the counter) 

PRIM Primární trh 

SECM Sekundární trh 
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Kód Význam 

VARI Různá místa 

 

Kód místa obchodování 

V případě vyplnění Místa obchodování hodnotou OTCO, musí být vyplněno označení systému (30 

charakterů). Pokud EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC. 

Pro cross-burzovní vynetované obchody musí být vyplněna hodnota Místa obchodování VARI a v poli 

druh obchodu NETT. 

 

Místo clearingu  

Onačení centrální protistrany, kde byl zajištěn clearing. Centrální protistrana je označena identifikátorem 

LEI (LEI). 

 

Souhlas emitenta s převodem 

Pro emise s omezenou převoditelnosti je v tomto poli nutné deklarovat souhlas emitenta s daným 

převodem. Souhlas musí být na obou stranách převodu. 

 

ID SWIFT zprávy 

Identfikace SWIFT zprávy, kterou byla zaslána instrukce. V případě, že instrukce bylo vložena mimo 

SWIFT, je toto pole prázdné. 

 

Hold/release mechanismus za protistranu 

Informace o hodnotě hold/release za protistranu a to jak pro instrukce, tak převody. 

 

Číslo instrukce protistrany 

ID instrukce protistrany, pole vyplněno od okamžiku stavu “Spárovaná”.  

 

Identifikátor převodu 

ID převodu. 

 

Identifikátor Parent-převodu 

ID převodu vyplněné pouze v případě částečného vypořádání. Parent-převod vznikne v případě 

několikanásobného částečného vypořádání a určuje převod, ze kterého vznikl daný převod. 

 

Identifikátor Ultimate-převodu 

ID převodu vyplněné pouze v případě částečného vypořádání. Ultimate převod je původní převod 

zaregistrovaný účastníky před částečným vypořádáním. 

 

Zbývající množství 

Zbývající množství CP k vypořádání. V případě částečného vypořádáníse vypočte jako součet všech 

kusů CP z nevypořádaných převodů se stejným Ultimate ID. Za vypořádané se zde považují převody 

se stavem >=50.  

 

Datum platnosti instrukce 

Datum, do kdy může instrukce setrvat v párovacím systému CDCP. Není-li vyplněno, rozumí se 20 dní. 

 

Povolení čátečného vypořádání v instrukci 

Údaj, zda účastník souhlasí s částečným vypořádáním. 

 

Finální povolení částečného vypořádání pro převod 

Informace, zda oba účastníci souhlasí s částečným vypořádáním. Hodnota ano je pouze v případě, že 

oba účastníci souhlasí s částečným vypořádáním, ostatní kombinace znamenají vždy ne.  
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Typ operace 

Určuje účel a způsob vypořádání převodu. Do převodu kód vkládá vypořádací system. 

 

Datum vytvoření převodu 

Účetní den, kdy byl převod registrován ve vypořádacím systému. Burzovní obchody i převody z instrukcí 

z párovacího systému jsou registrovány ve vypořádacím systému v reálném čase a účetní den je shodný 

s datem registrace. 

 

Okamžik vzniku převodu 

Přesný okamžik vzniku převodu ve vypořádacím systému. 

 

Datum vypořádání 

Účetní datum ve kterém došlo k prvnímu zařazení převodu do vypořádacích cyklů. 

 

Okamžik převedení CP “na cestu” 

Přesný okamžik, kdy vypořádací systém zajistil CP na zůstatku “na cestě”. 

 

Okamžik finality vypořádání 

Přesný okamžik ukončení vypořádání a dosažení finality vypořádání. 

 

Účetní den poslední změny 

Účetní datum, ve kterém došlo k poslední změně na daném převodu. 

 

Poslední změna provedená účastníkem 

Přesný okamžík, kdy účastník provedl poslední změnu na daném převodu. 

 

Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání 

Identifikace provázaného převodu. Převod je definován číslem převodu. 

 

Číslo zástavního práva/spoluvlastnictví/PPN 

Identifikace zástavního práva/spoluvlastnictví/PPN v případě založení, převodu či zrušení.  

 

Poznámky 

Pro instrukce, u kterých byl detekován jeden z důvodů nepárování (všechny CODA s hodnotou PAR 

kromě PARCMIS), obsahuje toto pole hodnotu z instrukce protistrany, ve které se dané dvě instrukce 

liší a způsobují nespárování. Např. pro PARDDAT (nesouhlasí ISD) pole obsahuje hodnotu ISD z 

instrukce protistrany. Po spárování již tato hodnota není do převodu přepisována. 

Do tohoto pole jsou zapisovány jakékoliv další informace týkající se daného převodu, které by mohly 

být důležité pro účastníky.  

 

ID obchodu přiřazené trhem 

Identifikace obchodu předaná burzou nebo jiného trhu (RM-S).  

 

Párovací znaky pro bližší spárování 

Doplňující informace o převodu dohodnuté mezi stranami. 

 

Identifikátor převodu, ke kterému se provádí BUY-IN 

Identifikace převodu, ke kterému je iniciován náhradní obchod. Jako identifikace je použito ID převodu 

přidělené CDCP. 

 

SWIFT message ID, ke kterému se dělá BUY-IN 
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Identifikace převodu, ke kterému je iniciován náhradní obchod. Jako identifikace je použito SEME 

instrukce ze SWIFT. 

 

Příznak zavinění 

Definuje, zda daný účastník zavinil nevypořádání a je zohledněno při generování poplatků za 

nevypořádání.  

 

Datum vložení instrukce 

Timestamp vložení instrukce. 

 

Datum účetního dne 

Datum, kdy byl převod naposledy předán k dispozici účastníkovi. 

 

Žádost o zrušení převodu 

Informace o stavu nastavení pole Žádost o zrušení převodu u vlastní instrukce. 

 

Žádost o zrušení převodu protistrany 

Informace o stavu nastavení pole Žádost o zrušení převodu u protistrany. 
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12 VYPOŘÁDÁNÍ LISTINNÝCH CP 

Vypořádání listinných CP zajišťuje CDCP analogicky k vypořádání zaknihovaných CP. Listinné CP 

způsobilé pro vypořádání v CDCP jsou uloženy v prostorách CDCP a CDCP nevyužívá služeb třetích 

stran.  
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13 VYPOŘÁDÁNÍ PRIMÁRNÍCH EMISÍ 

Vypořádáním primární emise cenných papírů se rozumí zápis nově vzniklých cenných papírů na účty 

prvonabyvatelů. CDCP umožňuje vypořádání primárních emisí zaknihovaných cenných papírů jak 

metodou DFP (bez současného převedení peněz), tak DVP (s převodem peněz). Emitent, popř. 

pověřený účastník, kromě jiného vždy uzavírá s CDCP smlouvu o vedení evidence emise a dodatek ke 

smlouvě o vedení evidence emise. Smlouva o vedení evidence emise (v této kapitole také pouze 

„Smlouva“) je obecná smlouva upravující vztah mezi emitentem a CDCP. Dodatek ke smlouvě o vedení 

emise (v této kapitole také pouze „Dodatek“) specifikuje cenný papír vedený CDCP pro emitenta a blíže 

upravuje způsob předání příkazů k vypořádání primární emise a úpis na prvonabyvatele cenných papírů. 

Hlavní způsoby zajištění vypořádání primární emise a s tím spojené náležitosti jsou popsány v 

následujících kapitolách. 

 

Primární emise DFP – listinný příkaz 

V případě vypořádání primární emise na základě listinných podkladů, provádí zápis nových CP přímo 

CDCP. Emitent, nebo účastník (obstaravatel), předkládá společně se Smlouvou a Dodatkem rovněž 

přílohy Dodatku, kterými jsou Příkaz k vydání zaknihovaných investičních nástrojů (v této kapitole také 

pouze „Příkaz“) a Seznam upisovatelů. Smlouvu a Dodatek je nutné doručit CDCP ve stanovených 

lhůtách, přičemž Příkaz a Seznam upisovatelů je nutné doručit do CDCP nejméně 3 pracovní dny před 

úpisem.  

Připsání CP na účty prvonabyvatelů je provedeno v rámci 1. cyklu vypořádání v den S. 

 

Primární emise DFP – ISB 

Úpis na prvonabyvatele může být proveden rovněž na základě instrukcí vložených do informačního 

systému CDCP – ISB. Instrukce může vkládat přímo emitent, nebo jím pověřený subjekt, např. právní 

kancelář, obchodník s CP, účastník apod. Pro bližší informace o tomto způsobu úpisu je možné 

kontaktovat odbor emisí.  

 

Primární emise DFP – služba ev210 

V případě, že vypořádání primární emise pro emitenta zajišťuje účastník, může kromě výše uvedených 

variant využít i službu datového rozhraní CDCP pod označením ev210 – Primární emise, Služba ev210 

pak plně nahrazuje dokumenty Příkaz a Seznam upisovatelů, které tak emitent ani účastník nemusí 

CDCP předkládat. 

Nezbytnou podmínkou je však zmocnění účastníka vypořádacího systému k zajištění vydání emise, a 

to v souladu s emisními podmínkami. 

O připsání CP na účty prvonabyvatelů je účastník informován v rámci 1. cyklu vypořádání v den S. 

 

Primární emise DVP – listinný příkaz 

Proces primární emise DVP na základě listinných příkazů je analogický k procesu DFP s tím, že Seznam 

upisovatelů je podepsán účastníky, kteří vedou majetkové účty prvonabyvatelů. Tímto podpisem 

vyjadřují účastníci, kromě jiného, souhlas s debetováním clearingového účtu v CERTIS nebo 

TARGET2. U emisí vydávaných v jiné cizí měně, tedy USD nebo GBP, se účastník podpisem zavazuje 

provést platbu ve prospěch CDCP.  

Peněžní prostředky jsou převáděny přímo na peněžní účet emitenta specifikovaný v Přikazu k vydání 

zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů. 

Vypořádání CP na účty prvonabyvatelů je provedeno v 1. cyklu vypořádání v den S. 

 

Primární emise DVP – párovací systém 

Párovací (modul vypořádacího systému) systém je možné využít i pro účely vypořádání primární emise. 

Tímto způsobem jsou vypořádávány všechny primární emise státních dluhopisů (blíže viz následující 

podkapitola). Emitent/účastník předkládá pouze Smlouvu a Dodatek, přílohy Příkaz a Seznam 

upisovatelů se nevyplňuje a je plně nahrazen instrukcemi vloženými do párovacího systému. 
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Instrukce pro primární úpis mají povinně vyplněny pole Druh obchodu hodnotou PLAC a pole Místo 

obchodu hodnotou PRIM. Obě strany, upisovatel i administrator emise, vkládají standardní službu 

mi102. Při vypořádání však nedochází k debetování majetkového účtu účastníka zastupujícího 

emitenta, ale systém zajistí debet emisního (technického) účtu CDCP. Nezbytnou podmínkou tedy je i 

skutečnost, že účastník na straně debetu je v Centrálním depozitáři veden jako administrátor emise. 

V případě vypořádání primární emise v zahraniční měně se spárováním instrukcí účastník na kreditní 

straně zavazuje zaplatit příslušný objem peněžních prostředků v TARGET2, nebo na peněžní účet 

CDCP.  

Vypořádání CP na účty prvonabyvatelů je provedeno v 1. cyklu vypořádání v den S. 

 

Primární emise DVP státních dluhopisů  

Administrátor emise (ČNB) a jednotliví primární dealeři (dále jen „PD“), popř. custodiani zastupující 

zahraniční PD, párují instrukce (služba mi102) na základě výsledků primární aukce.  

ČNB vkládá vždy jednu instrukci za jednoho PD. PD/Custodian může vložit n-instrukcí, a to dle 

objednávek vložených do aukce, dle majetkových účtů apod. Systém CDCP zajistí spárování těchto 

instrukcí.  

Vypořádání primárních emisí DVP je u státních dluhopisů defaultně nastaveno na první cyklus 

vypořádání.  

Druh obchodu je PLAC a Místo obchodu PRIM. Vyplnění těchto polí je povinné a bez vyplnění nedojde 

ke spárování. 

Na instrukce nelze uplatnit toleranci v objemu obchodu a ČNB páruje instrukce pouze v případě, že 

celkový součet všech vložených instrukcí účastníkem ve stavu NEWM se rovná výsledku aukce za 

daného PD. 

Podmíněné vypořádání (hold/release mechanismus) je standardně podporováno, ale ČNB páruje až 

finálně potvrzené instrukce (stav NEWM). 

Uvedený postup je platný pro vypořádání primárních emisí dluhopisů denominovaných v CZK i EUR. 
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14 SOUBOR ZŮSTATKŮ  

14.1 Soubor historických zůstatků – služba dl197 

Soubor zůstatků poskytuje oficiální zůstatky CP na majetkových účtech ke konci daného účetního dne. 

Tento soubor slouží pro účely vytváření výpisů účastníkem klientům a pro denní rekonciliaci dat 

účastníka vůči evidencím CDCP. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka/samostatné evidence 

INIUDE D   X Datum účetního dne zápisu do schránky 

ROZSAH A 1  X Rozsah dat 

IDMA A 10   Identifikátor osoby 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

TYAF A 2   Typ majetkového účtu 

CVAL A 12   Kód instrument (ISIN) 

CNDC A 2   Typ podúčtu 

 

Datové prvky souboru sald: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des.

míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka/evidence 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

TYAF A 2  X Typ majetkového účtu 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru (ISIN) 

CNDC A 2  X Typ podúčtu  

QTET N 11 0  Zůstatek na účtu 

DEDT D   X Datum poslední změny  

CPDT D   X Datum, ke kterému se data vztahují 

 

Popis datových prvků: 

 

Kód účastníka/evidence 

Kód účastníka nebo evidence, ve které jsou vedeny dané zůstatky. Účastnici si mohou požádat o tuto 

službu zejména pro zůstaky na účtech, které vedou, případně v nezařazené evidence (598). 

 

Identifikátor osoby 

Identifikátor osoby, pro kterou je veden majetkový účet. 

 

Číslo majetkového účtu 

Číslo majetkového účtu pro který jsou zobrazeny zústatky. 

 

Typ podúčtu 

Definuje stav CP zařazením na daný podúčet. 

 

Zůstatek na účtu 
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Zůstatky CP odpovídají hodnotě CP na majetkovém účtu ke konci účetního dne. Tato hodnota je finální, 

je poskytována oprávněným osobám Centrálním depozitářem a účastníci mohou použít tuto hodnotu 

pro vyhotovení výpisů klientům. 

 

Datum poslední změny 

Datum poslední změny zůstatku 

 

Datum, ke kterému se data vztahují 

Účetní datum, ke kterému jsou data poskytována.  

14.2 Soubor aktuálních zůstatků – služba dl198 

Datové prvky souboru sald: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des.

míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

IDMA A 10  X Identifikátor osoby 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

TYAF A 2  X Typ majetkového účtu  

CVAL A 12  X Kód cenného papíru (ISIN) 

CNDC A 2  X Typ podúčtu  

QTET N 11 0  Zůstatek na účtu 

DQTECZK N 11 0  CP na CZK cestě - debet 

KQTECZK N 11 0  CP na CZK cestě - kredit 

DQTEEUR N 11 0  CP na EUR cestě - debet 

KQTEEUR N 11 0  CP na EUR cestě - kredit 

DQTECM N 11 0  CP na CM cestě - debet 

KQTECM N 11 0  CP na CM cestě - kredit 

DEDT D   X Datum poslední změny  

CPDT D   X Datum, ke kterému byla data předána 

 

Služba vypíše zůstatky na účtu, který vede daný účastník a na účtu z nezařazené evidence. Tato služba 

je pouze informační a nelze na základě ní dělat v průběhu dne oficiální výpisy. Služba slouží zejména 

pro ověření aktuálního stavu, například po provedení on-line služby.  

 

Vypořádání v EUR a cizích měnách – vypořádání je zajištěno v rámci shodných vypořádacích cyklů jako 

pro CZK, ale s tím, že vypořádání v EUR a ostatních měnách je nezávislé. Pro CZK, EUR a ostatní je 

použit zůstatek CP na cestě a nelze je v rámci vypořádacího cyklu spojovat. V případě nezaplacení je 

pak vrácení převodů provedeno pouze pro danou „cestu“/měnu, u které došlo k selhání, nikoliv pro 

všechny převody. Ostatní měny budou mít jeden společný zůstatek CP na cestě. Zůstatky jsou tedy 

definovány pro platební instituci – CERTIS, TARGET2, UniCredit. Po dobu cyklu jsou CP (obchody v 

různých měnách) nezaměnitelné.  
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15 VYPOŘÁDÁNÍ PENĚZ 

CDCP předává účastníkům a popřípadě jejich zúčtovacím bankám, jedná-li se o účastníka, který není 

bankou, informace o platbách v několika souborech. Tyto soubory slouží jak pro účely peněžního 

zúčtování CZK, tak analogicky pro měnu EUR a ostatní podporované měny (aktuálně USD a GBP). 

Na základě požadavku účastníka může CDCP zajistit vypořádání peněžních prostředků v CZK až na 

11 různých účtech (Formulář – Oznámení o otevření/změně peněžního účtu). 

 

Struktura plateb musí být dodržena podle následující tabulky: 

Typ účtu Název účtu Typ platby 

TRAD Platby za obchody/transakce 2, 6, 12,  27 

DIV Dividendy 100, 101 

CLF Clearingový fond CDCP 230, 237, 238, 241, 242 

CSDR1 Poplatky za nevypořádání dle CSDR 161 

CSDR Poplatky za nevypořádání mimo CSDR 160 

PUJ Půjčování CP (kolaterál) 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156  

POPL Poplatky CDCP 401– 461 

BPOP Poplatky burza 471, 472, 473 

ACM Collateral management 140, 141 

PRIM Primární emise 42 

ZAKL Základní účet člena Defaultní účet pro všechny typy plateb 

 

Vypořádání může probíhat i pouze na 1 (základním) účtu. Každou změnu účtu/účtů musí účastník CDCP 

nahlásit nejpozději 3 dny předem ve formuláři “Oznámení o otevření/změně peněžního účtu”, případně 

ve formuláři „Prohlášení zúčtovací banky k účtům vedeným pro účastníka vypořádání“. Nastavení je 

možné pouze pro měnu CZK. Pro ostatní měny je možné uvést vždy pouze jeden účet. 

15.1 Soubor předběžných informací o platbách – služba dl192 

Soubor obsahuje informace o budoucích platbách ve všech měnách, o stavech prostředků účastníka 

v záručních fondech (Clearingový fond, kolaterál pro systém půjčování apod.) a pro informaci o výši 

některých poplatků, sankcí a příspěvků. 

 

Typy plateb 0-499 jsou shodné pro typy plateb v platebních příkazech. U typu plateb vyšší než 500 se 

nejedná o platby ale pouze o informace o stavu prostředků účastníka v záručních fondech, poplatcích 

a sankcích vyskytující se pouze v souboru předběžných informací. 

 

V souboru jsou informace týkající se daného účastníka a pro zúčtovací banky i za každého účastníka, 

pro kterého banka provádí zúčtování. Aktualizovaný soubor je k dispozici účastníkům a jejich 

zúčtovacím bankám každý účetní den zpravidla do 18:00 včetně informací za 3 běžné a 6 archivních 

měsíců.  

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IUDE D   X Datum distribuce předběžné informace 

IKDO A 1  X Zadavatel služby 

DEVI A 3   Měna 
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Při stažení souboru předběžných informací o platbách musí uživatel zadat datum distribuce předběžné 

informace, což je účetní den (aktuální nebo starší) a kód zadavatele služby. Kód zadavatele služby v 

tomto případě může nabývat dvou hodnot: 

- „O“ = v souboru budou informace o platbách, které vznikly k zadanému datu, tzn. kalendářní 

den T, účetní den T+1.  

- „B“ = v souboru budou informace o všech platbách, které mají datum platby shodné se 

zadaným datem, tzn. platby, které budou zúčtovány v příslušném clearingovém centru 

následující pracovní den.  
 

Zadá-li si požadavek na stažení souboru účastník, který není zúčtovací bankou, dostane informace za 

svoji firmu, zadá-li si požadavek zúčtovací banka, dostane informace za svoji banku i za všechny 

účastníky, pro které provádí zúčtování. Zúčtovací banka dostane za sebe jako účastníka všechny typy 

plateb a za účastníky, pro které provádí zúčtování, dostane jen ty platby, které mají kód platby nižší než 

500. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDPI N 10 0 X ID předběžné informace o platbě 

DODT D   X Datum distribuce účastníkům 

DBDT D   X Datum distribuce zůčtovacím bankám 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

CLEB N 4 0 X Kód zúčtovací banky 

TYPL A 3  X Typ platby 

MTMD N 14 2 X Debetní částka platby 

MTMK N 14 2 X Kreditní částka platby 

DEVI A 3  X Kód měny 

NEDT D   X Datum vzniku převodu  

DEDT D   X Předpokládané datum vypořádání  

CCDT D   X Datum platby  

PREV A 15   Identifikátor převodu 

SMER A 1   Směr obchodu 

NORE A 35   Externí číslo 

NOOR N 20 0  ID instrukce 

CMMT A 250   Poznámky 

 

Popis datových prvků: 

 

Datum distribuce pro účastníky  

Datum účetního dne, ke kterému se vztahují informace pro zadavatele „O“. 

 

Datum distribuce pro zúčtovací banky 

Datum účetního dne, ke kterému se vztahují informace pro zadavatele „B“. 

 

Kód účastníka, kterého se i formace týká 

V tomto datovém prvku je vždy kód účastníka, aby i zúčtovací banka viděla, kterého účastníka se platba 

týká. 

 

Kód zúčtovací banky 

Kód účastníka, který je zúčtovací bankou.  
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Typ platby 

Typ platby charakterizuje účel platby prováděné v clearingovém centru nebo určuje typ informace. 

Kód typu 

platby 

Význam 

Platby vypořádané v CERTIS: 

0 Jiná platba 

*2 Platba za mimoburzovní obchod DVP 

*6 Platba za garantovaný obchod XETRA 

*10 Úhrada emisního kurzu pro trh START 

*12 Platba za mimoburzovní obchod DWP 

*19 Platba za mimoburzovní obchod DPFOD 

*27 Platba za náhradní obchod XETRA 

*42 Platba za primární emisi s penězi 

*65 Platba za úpis státních spořících dluhopisů 

100 Výnosy z cenných papírů 

101 Náhrada práv 

140 ACM – poskytnutí úvěru 

141 ACM – vratka  

149 Selhání zúčtovací banky 

150 Inkaso/vratka kolaterálu za vypůjčené cenné papíry 

151 Poplatek za vypůjčení cenných papírů 

152 Zisk zapůjčovatele za půjčení cenných papírů 

153 Výnos z kolaterálu pro vydlužitele 

154 Sankce za náhradní plnění u půjčování cenných papírů 

155 Vypořádání náhradního plnění 

160 Měsíční poplatek za suspendované převody mimo CSDR 

161 Měsíční poplatek za suspendované převody dle CSDR 

230 Příspěvek do / vratka Clearingového fondu CDCP 

232 Poplatek za zrušení vypořádání garantovaných obchodů 

237 Mimořádné doplnění Clearingového fondu CDCP 

238 Výnosy a náklady Clearingového fondu CDCP 

242 Výběr podílu z Clearingového fondu CDCP při ukončení členství 

401 Poplatek za registrace mimoburz obch 

402 Poplatek za vypořádání (CP) 

408 Poplatek za přev. na provonabyv. 

409 Poplatek za vypoř.dle zvláštní sml 

410 Poplatek za ruční opravy apod. 

411 Poplatek za blokaci v samost.ev. 

412 Poplatek za pen.instrukci v CZK 

413 Poplatek za pen.instrukci v EUR 

414 Poplatek za multicyklové vypořádání 

415 Poplatek za info. Službu ze sam.ev. 

416 Poplatek za otevření účtu v sam.ev 

417 Poplatek žádost o refundaci daně 

418 Poplatek za doplnění žádosti o ref. 

419 Poplatek žádost o refundaci-2roky 

420 Poplatek za překročení fin.limitů 

421 Poplatek za náhradu práv pozas.vyp 

422 Poplatek za chybějící peníze v TARGET2 

423 Poplatek za uzavření smlouvy PE 
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424 Poplatek za náhradního upisovat. 

425 Poplatek za opakování na upisovat. 

426 Poplatek za komunikace – CDCP 

427 Poplatek za výpis z evidence       

428 Poplatek za připsání CP  

429 Poplatek za připsání/odepsání OPF  

430 Poplatek za přidělení NID  

431 Poplatek za připsání podílníka    

432 Poplatek za zástavu CP  

433 Poplatek za archivní výpis  

434 Poplatek za manuální zpracování služby 

435 Poplatek za ruční převody – dědictví  

436 Poplatek za úpis státního spořícího dluhopisu  

437 Poplatek za předčasné splacení státního spořícího dluhopisu 

438 Poplatek za zástavu účtu 

439 Poplatek za darování státního spořícího dluhopisu 

440 Poplatek za vedení CP – sam. evidence zahraničních CP. 

441 Poplatek za instrukci do zahr. CSD 

442  Poplatek za převod/přechod IN  

443  Poplatek za služby pro RMS  

444 Poplatek za přidělení LEI 

445 Poplatek za zápis bankovního účtu k účtu CP 

448  Poplatek za vedení CP – evidence CDCP    

449  Poplatek za vedení CP – sam. Evidence CDCP 

450 Poplatek za vedení CP – sam. Evidence listinných CP 

451 Měsíční poplatek za uložení LCP 

453 Poplatek za transakci ACM 

454 Poplatek za SWIFT komunikaci 

455 Poplatek za SWIFT zprávu 

456 Poplatek za nastavení SWIFTu/vložení 

457 

Poplatek za zpracování výnosů ze zahraničních CP (v případě výplaty dividend, úrokových 

výnosů apod.) 

458 Poplatek za ostatní služby zahraničních ZCP 

460 Poplatek za zprac. Položky v UniCredit Bank 

461 Poplatek za zprac.položky v CERTIS 

463 Poplatek za zprac. Položky v TARGET2 

471 Poplatek za zorganizování burz.obchodu – akcie 

472 Poplatek za zorganizování burz.obchodu – dluhopisy 

473 Poplatek za zorganizování burz.obchodu – ostatní  

Stavy člena v záručních fondech: 

502 Stav kolaterálu za půjčené cenné papíry 

503 Stav v Clearingovém fondu CDCP 

Poplatky, sankce, příspěvky – pouze informace: 

526 Suma popl. za neplnění závazku v GO pro RM 

527 Riziko z otevřené pozice pro RM 

528 Nový podíl - XETRA pro RM 

529 Teoretický příspěvek pro RM 

530 Kursové rozdíly pro výpočet příspěvku Clearingového fondu CDCP 

533 Vyrovnání rozdílu mezi garantovaným obchodem a náhradním obchodem, resp. vyrovnání 

kursového rozdílu  
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537 Riziko z otevřené pozice 

538 Nový podíl - XETRA 

543 Poplatek za konsolidaci účtů    

544 Poplatek za převod inv.nástr. DFP    

545 Poplatek za převod IN stejného maj    

546 Poplatek za převod zastavených CP    

547 Poplatek za realizaci zástavy        

548 Poplatek za převod inv.nástr. DFP    

549 Výnosy z cenných papírů 

550 Kolaterál výpůjčky 

551 Denní poplatek za zápůjčku 

560 Poplatek za suspendovaný převod mimo CSDR 

563 Poplatek za PPN pro RMS             

564 Poplatek za převod CP pro RMS       

565 Poplatek za převod zast.CP pro RMS   

566 Poplatek za půjčku/vratku pro RMS   

570 Poplatek za vedení CP – sam. Evidence zahraničních CP. 

571 Poplatek za instrukci v CBL 

578 Poplatek za vedení CP – evidence CDCP      

579 Poplatek za vedení CP – sam. Evidence CDCP 

580 Poplatek za vedení CP – sam. Evidence listinných CP 

581 Měsíční poplatek za správu LCP 

801 Poplatek za mimoburzovní transakci 

802 Poplatek za vypořádání 

808 Poplatek za přev. Na upisovatele 

809 Poplatek za vypoř.dle zvláštní sml 

810 Poplatek za ruční opravy apod. 

811 Poplatek za blokaci v samost.ev. 

812 Poplatek za pen.instrukci v CZK 

813 Poplatek za pen.instrukci v EUR 

815 Poplatek za info. Službu ze sam.ev. 

816 Poplatek za otevření účtu v sam.ev 

817 Poplatek žádost o refundaci daně 

818 Poplatek za doplnění žádosti o ref. 

819 Poplatek žádost o refundaci-2roky 

820 Poplatek za překročení fin.limitů 

821 Poplatek za náhradu práv pozas.vyp 

822 Poplatek za chybějící peníze v TARGET2 

823 Poplatek za uzavření smlouvy PE 

824 Poplatek za náhradního upisovat. 

825 Poplatek za opakování na upisovatele 

827 Poplatek za výpis z evidence        

828 Poplatek za připsání CP            

829 Poplatek za připsání/odepsání OPF  

830 Poplatek za přidělení NID          

831 Poplatek za připsání podílníka     

832 Poplatek za zástavu CP             

833 Poplatek za archivní výpis         

834 Poplatek za manuální zpracování služby 

835 Poplatek za ruční převody – dědictví  
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836 Poplatek za úpis státního spořícího dluhopisu  

837 Poplatek za předčasné splacení státního spořícího dluhopisu 

838 Poplatek za zástavu účtu, měsíční poplatek za správu účtu 

839 Poplatek za darování státního spořícího dluhopisu 

844 Poplatek za přidělení LEI 

845 Poplatek za zápis bankovního účtu k majetkovému účtu 

853 Poplatek za transakci ACM 

855 Poplatek za SWIFT zprávu 

856 Nastavení SWIFTu / vložení 

857 Poplatek za výnosy zahr. ZCP 

858 Poplatek za ostatní služby zahraničních ZCP 

860 Poplatek za zpracování v UniCredit Bank 

861 Poplatek za zpracování v CERTIS 

863 Poplatek za zprac. položky v TARGET2 

871 Poplatek za zorganizování burz.obchodů – akcie  

872 Poplatek za zorganizování burz.obchodů – dluhopisy  

873 Poplatek za zorganizování burz.obchodů – ostatní  

 

Vysvětlivky: 

* Jeden platební příkaz odpovídá jednomu převodu s kódem typu operace shodným s kódem 

platebního příkazu, částka v platebním příkazu je shodná s částkou v převodu. 

 

Debetní částka platby 

Částka, která vstupuje do procesu výpočtu platby do CERTIS/TARGET2. Je generována vždy jedna 

souhrnná platba za peněžní účet (v případě TARGET2 je peněžní účet vždy pouze  jeden) a vypořádací 

cyklus. Kód účastníka není zohledněn, tzn. že vzájemné započtení probíhá i mezi více kódy jednoho 

účastníka.  Pole bude nulové, když bude vyplněna kreditní částka platby. 

 

Kreditní částka platby 

Částka, která vstupuje do procesu výpočtu platby do CERTIS/TARGET2. Je generována vždy jedna 

souhrnná platba za peněžní účet (v případě TARGET2 je peněžní účet vždy pouze  jeden) a vypořádací 

cyklus. Kód účastníka není zohledněn, tzn. že vzájemné započtení probíhá i mezi více kódy účastníků 

jedné zúčtovací banky. Pole bude nulové, když bude vyplněna debetní částka platby. 

 

Měna 

Měna platby. 

 

Datum vzniku platby 

- Datum události, v důsledku které dojde k platbě (např. datum uzavření obchodu nebo 

výpočtu příspěvku do clearingového fondu, den, za který je vypočítán kolaterál nebo 

poplatek za výpůjčku apod.) 

- Dolní mez intervalu akce, za kterou je vypočtena platba  
 

Datum vypořádání 

- Předpokládané datum platby v clearingovém centru. K platbě může dojít i později (v případě 

suspendovaného obchodu) nebo k platbě nedojde vůbec (v případě nevypořádané 

transakce) 

- 0 u typů plateb 550 a 551 

- Horní mez intervalu, za kterou je vypočtena platba. 
 

Datum platby 
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1) Datum uskutečněné platby v clearingovém centru (pro obchodní převody je toto datum 

shodné s datem vypořádání) 

2) Datum splatnosti faktury 

3) Datum měsíční platby poplatku 
 

Poznámka 

Doplňující údaje k platbě, které účastníkovi umožní bližší identifikaci platby.  

15.2 Soubor čistých peněžních pozic – služba dl195 

Soubor obsahuje informace o celkové peněžní pozici pro dané clearingové centrum, měnu a pořadí 

zápisu do schránky. V celkové pozici jsou zahrnuty všechny platby, které CDCP posílá do daného 

clearingového centra (zrealizované převody CP, vypořádané suspendované převody a kolaterál 

z vrácených výpůjček, platby poplatků…). Informaci dostává účastník, popř. jeho zúčtovací banka každý 

účetní den v rámci každého cyklu vypořádání.  

Soubor je k dispozici účastníkům každý účetní den dle časového harmonogramu uvedeného v kap. 25. 

Data lze získat za posledních 6 běžných plus 12 archivních měsíců. O obnovu starších dat je třeba 

žádat odbor informatiky burzy, služba je placená. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IUDE D   X Datum zápisu 

PORB N 2 0  Pořadí zápisu do schránky v rámci daného účetního dne 

CLCE A 3   Clearingové centrum 

 

Datové prvky souboru čistých peněžních pozic: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CLEB N 4 0 X Kód zúčtovací banky 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

CLCE A 3  X Clearingové centrum 

SUDB N 14 2 X Debetní součet částek 

SUCR N 14 2 X Kreditní součet částek 

CISP N 14 2 X Čistá pozice 

DEVI A 3  X Kód měny 

CRDT D   X Datum vytvoření čisté pozice 

PORB N 2 0 X Pořadí zápisu do schránky 

 

Popis datových prvků: 

 

Kód zúčtovací banky 

Kód účastníka, který je zúčtovací bankou. 

 

Kód účastníka 

V tomto datovém prvku je vždy kód účastníka 

 

Debetní součet částek 

Součet všech položek, kterými má být v daném vypořádacím cyklu účetního dne debetován účet 

zúčtovací banky v clearingovém centru. 
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Kreditní součet částek 

Součet všech položek, kterými má být v daném vypořádacím cyklu účetního dne kreditován účet 

zúčtovací banky v clearingovém centru. 

 

Čistá pozice 

Rozdíl mezi sumou kredit a sumou debet.  

 

Měna 

Kód měny, ve které je počítaná čistá pozice.  

 

Pořadí zápisu do schránky 

Pořadové číslo zápisu tohoto souboru v rámci jednoho dne. Každý cyklus má přiřazenu hodnotu 

odpovídající pořadí vypořádacího cyklu v rámci účetního dne. 

15.3 Soubor plateb – soubor dl193 

Soubor obsahuje informace o jednotlivých platebních příkazech vygenerovaných ze souboru 

předběžných informací o platbách, tyto platby jsou následně vynetovány do jednoho platebního příkazu 

posílaného do CERTIS/TARGET2. Platby v měně USD a GBP nejsou netovány. 

 

V rámci souboru plateb jsou však poskytovány informace neagregované, odpovídající záznamům 

poskytnutým v souboru předběžných informací o platbách (k agregaci nedochází ani u burzovních 

obchodů a SSD). Vynetování je založené na započítání plateb v rámci jedné zúčtovací banky (za 

všechny kódy účastníků spadající pod danou zúčtovací banku), jednoho finančního účtu (pro měnu 

EUR pouze jeden účet) a jednoho vypořádacího cyklu. Tedy v případě, že zúčtovací banka má nastaven 

pouze jeden finanční účet (i pro více kódů účastníka/účastníků), je do systému CERTIS za první cyklus 

vypořádání posílán pouze jeden platební příkaz zasílaný CDCP do CERTIS. V případě EUR je posílána 

vždy pouze jedna platba za účastníka a vypořádací cyklus. Informace jsou k dispozici danému 

účastníkovi a jeho zúčtovací bance. Soubor je k dispozici účastníkům každý účetní den, dle časového 

harmonogramu uvedeného v kap. 25. 

 

O provedení platebních příkazů v CERTIS je CDCP informován elektronicky mezi 8:00 – 16:00 

(souhrnně za všechny platební příkazy). Standardně jsou všechny peněžní převody potvrzeny ze strany 

ČNB do 14 hodin. Data lze získat za posledních 6 běžných plus 12 archivních měsíců. O obnovu starších 

dat je třeba žádat odbor informatiky burzy, služba je placená. 

O provedení plateb v TARGET2 je CDCP informován v reálném čase s tím, že lhůta pro zaplacení 

platebních příkazů je 14:00. Po této lhůtě již nejsou platby prováděny, pouze v případě, že dojde 

k nezaplacení a je nutné provést opravný cyklus vypořádání ve 14:00. V tomto případě jsou data za 

TARGET2 poskytována i za poslední DVP cyklus. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

IUDE D   X Datum zápisu  

PORB N 2 0  Pořadí zápisu do schránky v rámci daného účetního dne 

 

Datové prvky souboru plateb: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

IDPP N 14 0 X ID platebního příkazu 
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CCDT D   X Datum platby 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

CLEB N 4 0 X Kód zúčtovací banky 

TYPL A 3  X Typ platby  

MTMD N 14 2 X Debetní částka  

MTMK N 14 2 X Kreditní částka  

DEVI A 3  X Kód měny 

VARY A 10  X Variabilní symbol platby  

KONS A 10  X Konstantní symbol platby  

PREV A 15   Identifikátor převodu 

NORE A 35   Externí číslo 

NOOR N 20 0  ID instrukce 

CMMT A 250   Poznámky 

CLCE A 3  X Clearingové centrum 

PORB N 2 0  Pořadí cyklu 

 

Popis datových prvků souboru plateb: 

 

Datum platby v clearingovém centru 

Datum dne, kdy byl příkaz k převodu peněz proveden. 

 

Kód účastníka 

Kód účastníka, kterého se informace týká. 

 

Kód zúčtovací banky 

Kód účastníka, který poskytuje služby zúčtovací banky účastníkovi. 

 

Typ platby 

Popis viz kapitola a tabulka typů plateb 15.1. 

 

Debetní částka  

Částka, která vstupuje do procesu výpočtu platby do clearingového centra.  

 

Kreditní částka  

Částka, která vstupuje do procesu výpočtu platby do clearingového centra. 

 

Měna  

Měna daného převodu. 

 

Variabilní symbol platby 

Pravidla pro stanovení variabilního symbolu: 

a) Typ platby 42, 100: variabilní symbol = 10 číslic pole ISIN 

b) Typ platby 154, 160, 232, 400 – 473: variabilní symbol = TTTXXXMMRR, kde  

o TTT = typ platby 

o XXX = kód účastníka 

o MM = měsíc vzniku platby nebo měsíc fakturace 

o RR = rok vzniku platby nebo rok fakturace 

c) Jinak: variabilní symbol = STTTRRMMDD, kde 

o S = suspendace (1 = nesuspendován, 2 = suspendován) 

o TTT = kód typu platby 

o RR = rok data vzniku platby 
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o MM = měsíc data vzniku platby 

o DD = den data vzniku platby 
 

Konstantní symbol platby 

CDCP do tohoto pole zapisuje následující konstanty: 

- 2058 - platební příkazy k převodům z uzavřených obchodů 

- 558 – ostatní případy 
 

Poznámka 

Doplňující údaje k platbě. 

 

Clearingové centrum 

Hodnota Popis 

ACM Collateral management 

CNB ČNB – vypořádání v CZK 

UCB UniCredit Bank – vypořádání v ostatních cizích měnách 

T2 TARGET2 – vypořádání v EUR 

 

Pořadí cyklu   

Pole bylo zavedeno v návaznosti na vypořádání transakcí s vypořádáním v T+0 a slouží k informaci, 

v jakém cyklu vypořádání daná informace vznikla. Každý cyklus má přiřazenu hodnotu odpovídající 

pořadí vypořádacího cyklu v rámci účetního dne.  

15.4 Zadávání peněžních limitů – služba cs130 

Pro úspěšné vypořádání obchodů/transakcí typu „delivery versus payment“ ve vypořádacích cyklech 

DVP, musí mít účastníci nastaveny peněžní limity. Peněžní limity jsou zadávány do systému službou 

cs130 – Zadávání peněžních limitů. Službu mohou zadávat zúčtovací banky nebo CDCP. Pro měny 

USD a GBP zadává limity pouze CDCP a to na základě připsaných kreditních plateb ve prospěch 

peněžního účtu CDCP v UCB. 

 

Datové prvky služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CLEB N 4 0 X Kód zúčtovací banky 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

DEVI A 3  X Kód měny 

MTCD N 12 0 X Debetní limit čisté pozice 

MTCC N 12 0 X Kreditní limit čisté pozice 

PODT D    X Počátek platnosti limitu 

KODT D   X Konec platnosti limitu 

 

Podmínky nastavení limitů pro CZK a EUR: 

- Pokud chce účastník změnit finanční limity na daný účetní den, musí zúčtovací banka zadat 

službu do zahájení vypořádacího cyklu DVP. Peněžní limity lze zadávat dopředu na 

následující dny 

- Pokud banka zašle více finančních limitů pro jednoho člena a účetní den, platí poslední 

přijatý limit 

- Peněžní limit je možné mezi DVP cykly libovolně změnit (zvýšit, snížit) 

- Pole Počátek platnosti limitu a Konec platnosti limitu jsou povinné a je nutné je vyplnit 

(poslední den nemusí být účetní den) 
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Proces kontroly peněžních limitů: 

- Převody jsou započítány do peněžních limitů postupně tak, jak byly vybrány do dávky. 

Peněžní limit je aktualizován pro částku převodu pouze pro vypořádané převody 

- Pokud nedojde ze strany zúčtovací banky k navýšení peněžních limitů po vypořádacím cyklu 

DVP (tedy nedojde k přenastavení mezí 8:00 a 13:00) budou převody v následujících 

cyklech porovnávány se sníženými limity o vypořádané převody z předchozích cyklů 

vypořádání DVP  

- Pokud banka zašle více finančních limitů pro jednoho člena a účetní den, platí poslední 

přijatý limit 
 

Pro zúčtovací banky, které nemají implementovanou službu pro zadávání peněžních limitů, nadále 

existuje možnost zasílat písemnou žádost. Pro písemné žádosti platí omezení, že je možné je zasílat 

nejpozději třicet minut před zahájením vypořádacího cyklu, zaslání písemné žádosti je nutné telefonicky 

avizovat do oddělení clearingu Provozního odboru. Formulář Žádost o nastavení limitů jsou účastníkům 

k dispozici na webové stránce 

http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_ucast/formulare/CDCP_b4c_nastaveni_peneznich

_limitu_FORM.pdf. Písemné žádosti jsou zpoplatněny podle Ceníku CDCP. 

15.5 Vypořádání v EUR – doplňující informace 

Peněžní zúčtování v měně EUR je zajištěno analogicky k zúčtování v CZK v clearingovém centru 

CERTIS. Zúčtování probíhá automatizovaně, příkazy k platbám jsou do systému TARGET2 zasílány 

výhradně CDCP a CDCP řídí celý proces.  

 

Zúčtování v měně EUR je podporováno pro vypořádání transakcí v následujících cyklech: 

- 8:00 Cyklus DVP 

- 9:00 Cyklus DVP 

- 10:00 Cyklus DVP 

- 11:00 Cyklus DVP 

- 12:00 Cyklus DVP 

- 13:00 Cyklus DVP 

- 15:30 Cyklus DVP 

- 15:45 Opravný cyklus DVP (není určen pro účastníky) 

Tranksakce s měnou vypořádání v EUR je možné vypořádat v dnech definovaných kalendářem 

vypořádacích dní pro měnu EUR. Tento kalendář se řídí kalendářem platebního systému TARGET2. 

Transakce v EUR je tak možné vypořádat i ve dnech, kdy je v ČR státní svátek.  

 
Platební příkazy jsou odesílány CDCP do systému TARGET2 na základě zmocnění od zúčtovací banky. 

Zmocnění zúčtovací banky (formulář 1018 – souhlas s inkasem) může obsahovat limit vůči CDCP. 

Zúčtovací banka dále na úrovni CDCP stanoví peněžní limit cs130 pro jednotlivé cykly. Limit zadaný 

službou cs130 nesmí nikdy překročit limit v TARGET2 (ze strany CDCP je kontrolováno). V případě, že 

má zúčtovací banka více kódů, či poskytuje službu zúčtovací banky i jinému účastníkovi, musí 

Centrálnímu depozitáři oznámit alokaci limitu v TARGET2 a to tak, aby součet všech limitů za jednolitvé 

kódy účastníků nepřekročil limit v TARGET2. 

 

Na základě zmocnění posílá CDCP do TARGET2 debetní instrukce (SWIFTová zpráva MT204) s lhůtou 

pro zaplacení do 15:30. V případě úspěšného provedení všech debetních příkazů CDCP zadává platby 

(SWIFTová zpráva MT202) ve prospěch účastníků na kreditní straně. 

 

Platební příkazy do TARGET2 mají v poznámce uvedeno:  

http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_ucast/formulare/CDCP_b4c_nastaveni_peneznich_limitu_FORM.pdf
http://www.cdcp.cz/images/dokumenty/dokumenty_ucast/formulare/CDCP_b4c_nastaveni_peneznich_limitu_FORM.pdf
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Kód účastníka ve tvaru BIC, slovo Settlement, zkratka Centrálního depozitáře a označení cyklu 

vypořádání, ve kterém platba vznikla 

Vzor: GIBACZPXXXX, Settlement CDCP C-1 

 

V případě, že kterákoliv platba není provedena do 15:30 hodin, CDCP iniciuje opravný cyklus 

vypořádání v 15:45, v rámci kterého provede opětovné vypořádání převodů bez selhavší zúčtovací 

banky a opětovně posílá debetní příkazy na všechny účastníky.  

15.6 Vypořádání v ostatních měnách – doplňující informace 

Zúčtování v měně USD a GBP je zajištěno přes cizoměnový účet CDCP vedený ve vybrané komerční 

bance, aktuálně UniCredit Bank. Účastník, jehož pozice je debetní, pak musí v den S provést platbu ve 

prospěch účtu CDCP v UniCredit. Na základě tohoto kreditu CDCP provede nastavení finančních limitů 

(služba cs130) a převod v cizí měně je poté standardně vypořádán a účastníkovi jsou poskytnuty 

všechny standardní služby, popsané v kapitole 15. 
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16 CLEARINGOVÝ FOND CDCP 

Clearingový fond CDCP byl implementován společně se změnou obchodního systému Burzy na 

obchodní platformu XETRA T7.  

 

Clearingový fond CDCP je založen zejména na následujících předpokladech: 

- Vypořádání obchodů je prováděno dle modelu gross settlement, bez centrální protistrany 

(CCP) a při současném vypořádání burzovních a OTC obchodů.  

- Clearingový fond CDCP je ustaven Pravidly vypořádacího systému.  

- Účastnictví v Clearingovém fondu vzniká na základě uzavření smlouvy o účastnictví v 

Clearingovém fondu CDCP a to buď v roli DCM, nebo GCM. Smlouva se uzavírá 

s Centrálním depozitářem. Vzor smlouvy je uveden na internetových stránkách Centrálního 

depozitáře. 

- Pokud clearingový účastník nezaplatí příspěvek do Clearingového fondu CDCP tak je mu 

okamžitě pozastaveno obchodování na Burze. 

- Výše mimořádného dodatečného vkladu do Clearingového fondu CDCP je limitována a je 

definována jako sedminásobek průměrného vkladu clearingového účastníka za posledních 

30 dnů. 
 

Účastnický model: 

- Remote member je členem burzy, který není účastníkem CDCP a je nebo není účastníkem 

Clearingového fondu CDCP (clearingový účastník). 

- Vypořádání obchodů remote membera PSE, který není clearingovým účastníkem zajišťuje 

tzv. General Clearing Member (GCM), který je clearingovým účastníkem i účastníkem 

CDCP. GCM ručí za uzavřené obchody remote membera neomezeně a za tyto obchody 

skládá příspěvky do Clearingového fondu CDCP. 

- Vypořádání obchodů remote membera PSE, který je clearingovým účastníkem zajišťuje tzv. 

Clearing Agent (CA). Clearing agent za obchody uzavřené remote memberem neodpovídá, 

pouze jeho jménem skládá příspěvky do Clearingového fondu. 

- GCM a CA dostávají online uzavřené obchody svých remote memberů a GCM může burzu 

požádat o pozastavení obchodování daného remote membera. CA toto právo nemá, ale má 

možnost nedovypořádat obchody, na které nemá od remote membera krytí ať z pohledu 

finančních prostředků nebo cenných papírů. 

- Remote member se CDCP a PSE prokáže smlouvou o zajištění vypořádání uzavřenou mezi 

remote memberem a GCM /CA (vzory těchto prohlášení jsou přílohou Pravidel vypořádání). 

- Remote member musí mít otevřen alespoň jeden majetkový účet u GCM/CA, na který se 

budou obchody vypořádávat. 
 

Hlavní parametry Clearingového fondu CDCP: 

- Upraveny v předpisu Parametry Clearingového fondu CDCP. 

- Koeficient K3 zajišťující rizika z kurzových rozdílů je sjednocen na hodnotě 1, tzn. že výše 

příspěvků se rovná výši ztrátových pozic daného obchodníka. 

- Výše mimořádného dodatečného vkladu je stanovena na sedminásobek průměrného vkladu 

clearingového účastníka za posledních 30 dnů – tento parametr je definován Pravidly 

vypořádacího systému.  

- Minimální vklad do Clearingového fondu CDCP je 1 mil. Kč. 
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Struktura majetkových účtů u GCM a CA: 

GCM má dvě možnosti: 

1) Remote člen bude vypořádán pod stávajícím kódem GCM v CDCP (společný výpočet do 

Clearingového fondu a jedny finanční limity). 

2) GCM si pod vlastním jménem založí nový kód účastníka CDCP, pod kterým otevře remote členovi 

majetkový účet/účty (oddělený výpočet do Clearingového fondu a oddělené finanční limity pro 

remote člena). 
 

CA musí pod vlastním jménem založit nový kód účastníka CDCP, pod kterým otevře remote memberovi 

majetkový účet/účty a tento kód bude použit pro příspěvek do Clearingového fondu pro tohoto membera. 

 

Popis vypořádání a risk management z pohledu GCM/CA: 

- Remote member uzavře obchod v systému Xetra pod svým member ID/trader ID.  

- Informaci o uzavřeném obchodě obdrží GCM/CA online službou CDCP pd552 s rozlišením 

dle kódu člena PSE (remote member). 

- Po ukončení obchodního dne obdrží detailní informace o všech obchodech i ve službě dl190. 

- Práce s FTRD a převody je pro GCM/clearing agenta shodná jako dnes pro vlastní obchody 

- V případě přidělení nového kódu účastníka pro remote membera zpracovává účastník 

CDCP (v roli GCM nebo CA) všechny soubory jako pro svůj vlastní kód účastníka (zejména 

soubory převodů, předběžných informací o platbách atd.). 

- V případě GCM se příspěvky do Clearingového fondu nebo finanční limity budou počítat za 

obchody remote membera, jako kdyby obchod uzavřel přímo GCM (v případě varianty jiného 

kódu účastníka pro remote membera, pak budou příspěvky včetně minimálního vkladu a 

také finanční limity počítány odděleně). 

- V případě clearing agenta se příspěvky do Clearingového fondu nebo finanční limity budou 

počítat odděleně. 
 

Schéma clearingového a settlement modelu je znázorněno na následujícím obrázku: 
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17 DOVYPOŘÁDÁNÍ SUSPENDOVANÝCH PŘEVODŮ 

Suspendované převody burzovních obchodů nebo mimoburzovních transakcí mohou být dovypořádány 

podle zásad, které jsou rozdílné podle druhu uzavřeného obchodu a zda daný cenný papír podléhá 

regulací CSDR o dochvilnosti vypořádání. 

 

O suspendaci převodu je účastník informován ze souboru převodů z datového pole STMV - Stav 

instrukce/převodu a doplňující informace v poli Důvod stavu CODA. Dovypořádat převod může účastník, 

bude-li mít tento datový prvek hodnotu 45, 46. Po vypršení lhůty stanovené pro dovypořádání 

burzovních obchodů či mimoburzovních transakcí se mění tyto kódy následně: 

- 45 na 41/47 pro burzovní obchody 

- 46 na 42/47 pro burozvní obchody. Převody se stavy 41 a 42 již nelze vypořádat.  
 

Kód 45 – týká se nedostatečného počtu CP, nebo neuvedeného účtu u garantovaných obchodů, nebo 

jiné chyby. 

Kód 46 – týká se nevyhovujícího nastavení finačních limitů, zpravidla nedostatku peněz na straně plátce. 

 

Výše poplatků za suspendované převody je upravena Ceníkem CDCP a to pouze pro obchody 

nespadající pod CSDR settlement disciplínu.. Pozastavení vypořádání z důvodu pozastavení práva 

nakládat s CP celé emise není považováno za suspendaci a poplatky se na tyto pozastavené převody 

neaplikují. 

 

Postupy při dovypořádání suspendovaného převodu z důvodu nedostatku CP podle druhu obchodu jsou 

uvedeny v následujících podkapitolách. 

17.1 Burzovní obchody 

Pokud v den S nedojde k vypořádání obchodu, je vypořádání obchodu pozastaveno a to následovně: 

 

V případě selhání na straně prodávajícího (zejména chybějící CP): 

- Likvidní akice  4 účetní dny 

- Ostatní cenné papíry kromě akcií s likvidním trhem  7 účetních dní 

- Cenné papíry obchodované na trhu pro růst malých a středních podniků 15 účetních dní 
 

V případě selhání na straně nakupujícího (zejména chybějící finanční prostředky, resp. finanční limity): 

- 3 účetní dny 

 

Burzovní obchody jsou defaultně nastaveny s hodnotou HDRL=NEWM, tedy převod se zařadí do 

každého cyklu vypořádání a vždy bude ověřeno, zda je možné převod vypořádat či problém přetrvává. 

Pokud účastník změní položku HDRL (tedy převod pozastaví), převod není do okamžiku opětovné 

změny pole HDRL na NEWM, zařazován do vypořádání a k vypořádání nemůže dojít.  

 
 

Na suspendované burzovní obchody jsou aplikovány sankce podle CSDR, které jsou převáděny mezi 

účastníky, poplatky nevstupují do výpočtu Clearingové fondu a nejsou přeúčtovávány prostřednictvím 

Clearingového fondu.  

Na suspendované obchody jsou kalkulovány příspěvky do Clearingového fondu, které ale slouží pro 

potřeby zajištění rizika z případného nevypořádání a nutnosti zajištění náhradního obchodu nebo 

peněžní kompenzace.  
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17.2 Mimoburzovní obchody a transakce  

Mimoburzovní obchody a transakce mají den vypořádání zadaný účastníkem v rozmezí povoleném pro 

daný typ transakce.  

Není-li obchod nebo transakce vypořádán v řádném termínu, mají účastníci možnost po dobu 20 

účetních dní odstranit chybu a dokončit vypořádání. Lhůta 20 účetních dní platí od registrace převodu 

v systému vypořádání (datum vypořádání – DEDT), popř. od předpokládaného data vypořádání (použite 

se pozdější datum). 

 

Pro dovypořádání suspendovaných obchodů je nutné odstranit důvod nevypořádání a správné 

nastavení žádosti o vypořádání na obou stranách převodu. Obecně však účastník, který selhání 

nezavinil, nemusí zařazení do vypořádání potvrzovat a po odstranění chyby na selhavší straně dojde 

k vypořádání. 

 

Mimoburzovní obchody a transakce je nutné rozlišovat dle investičního nástroje, na který je obchod 

uzavřen. V případě, že se jedná o nástroj, který podléhá režimu CSDR settlement disciplíny,jsou na tyto 

obchody uplatněny poplatky za nevypořádání v souladu s tímto nařízením. Poplatky za nevypořádání 

jsou uplatněny za každý den nevypořádání a to až do okamžiku bilaterálního zrušení převodu nebo do 

okamžiku zrušení převodu Centrálním depozitářem (20 dní od data vypořádání). 
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18 NÁHRADNÍ OBCHODY 

Náhradní obchody jsou uplatněny pouze na burzovní obchody a to v souladu s Pravidly vypořádacího 

systému UNIVYC.  

18.1 CDCP jako Buy-In Agent pro garantované obchody PSE 

Centrální depozitář bude zajišťovat náhradní obchody dle Pravidel vypořádacího systémus tím, že 

k datu 1.2.2022 uplatní některé pravidla a postupy uvedené v CSDR, přestože CSDR není k datu 

1.2.2022 v oblasti náhradních obchodů povinné.  

 

Centrální depozitář v roli zprostředovatele náhradního obchodu zajistí: 

- Zprostředkování náhradního obchodu pro burzovní obchody registrované v Centrálním 

depozitáři  

- Informuje účastníky o lhůtách k dovypořádání 

- V poslední den prodloužené lhůty automaticky nastavuje pro nevypořádáný převod hodnotu 

PARTIAL=Ano 

- Prověření, zda po uplynutí prodloužené ltůty je možné iniciovat náhradní obchod  

- Automatická iniciace náhradního obchodu po uplynutí lhůty k dovypořádání 

- V případě vypořádání burzovních obchodů není povoleno dovypořádání na základě dohody 

protistran 

- Pozastavení nevypořádaného převodu s příznakem zavinění u účastníka, jehož obchodní 

protistrana zavinění způsobila 

- Centrální depozitář zprostředkuje náhradní obchod, informuje o jeho výsledku obě 

prostistrany (prostřednictvím účastníků)  

- Centrální depozitář zajistí update nevypořádaného převodu o výsledek náhradního obchodu 

(cs801) a informuje neselhavšího účastníka a účastníka, který byl vybrán v rámci náhradního 

obchodu o detailech instrukcí, které musí být vloženy do systému (včetně odkazu na původní 

ID převodu) 

- Po vypořádání náhradního obchodu Centrální depozitář zruší původní převod 

- V případě, že náhradní obchod nebyl úspěšný, zajistí Centrální depozitář finanční 

kompenzaci a to v rámci převodů v Clearingovém fondu CDCP 

18.2 Burzovní obchody 

Hlavní důvody pro pozastavení vypořádání: 

- Nedostatek CP na majetkovém účtu 

- Chybná identifikace majetkového účtu 

- Nevypořádání podmíněného převodu 

- Nevyhovující nastavení finančních limitů (zpravidla nedostatek peněz na straně plátce) 

- Neprovedení platebního příkazu v CERTIS/TARGET2 
 

Lhůty pro vypořádání burzovních obchodů: 

V případě selhání na straně prodávajícího (zejména chybějící CP): 

- Likvidní akice  4 účetní dny 

- Ostatní cenné papíry kromě akcií s likvidním trhem  7 účetních dní 

- Cenné papíry obchodované na trhu pro růst malých a středních podniků 15 účetních dní 
 

V případě selhání na straně nakupujícího (zejména chybějící finanční prostředky, resp. finanční limity): 

- 3 účetní dny 
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V případě, že je detekována chyba na straně prodávajícího, může nastat situace, kdy převod je 

pozastaven na dobu více než 3 dnů, důvod selhání na straně prodávajícího je odstraněn a nově je 

zjištěn důvod pro nevypořádání na straně nakupujícího. V tomto případě (již po S+3 pro nakupujícího 

účastníka) dojde ke konci účetního dne k změně stavu převodu na stav 47, převod již nelze dovypořádat 

a Centrální depozitář iniciuje náhradní obchod. Původní doba pro dovypořádání se v případě změny 

zavinění tedy již nepoužije-   

 

V případě, že ani poslední den suspendace  nedojde k vypořádání obchodu, je vypořádání tohoto 

převodu CDCP zrušeno a to nastavením stavu převodu na hodnotu 47. O zrušení vypořádání převodu 

jsou informováni selhavší i  neselhavší účastník, ředitel CDCP a ředitel Burzy. K samotnému zrušení 

převodu však dochází až v den vypořádání náhradního obchodu nebo provedení finanční kompenzace. 

 

Dopady uskutečnění náhradního obchodu 

 

Selhavší účastník 

- nevypořádání převodu je oznámeno řediteli burzy a ten může uložit sankci. V případě 

opakovaného náhradního obchodu dochází k navýšení minimálního vkladu účastníka do 

clearingového fondu CDCP, navýšení koeficientů K3 a K5 (podle předpisu Parametry 

Clearingového fondu CDCP). 

- v průběhu prodloužené lhůty platí selhavší účastník sankce dle CSDR, které Centrální 

depozitář převádí v plné výši na neselhavší protistranu 

- účastník zaplatí sankci za zrušení vypořádání převodu – kód platby 232; 1 % z objemu 

obchodu, min. 1 000 Kč max. 100 000 Kč. 

 

Neselhavší účastník 

- účastník obdrží poplatky za nevypořádání dle CSDR. 

- účastník může informovat CDCP, že nemá zájem na vyhlášení náhradních obchodů. 

V tomto případě je převod historizován, bez dalších akcí (sankce nejsou tímto dotčeny). 

 

Způsob uzavření náhradního obchodu  

Náhradní obchod spočívá v tom, že CDCP osloví všechny členy burzy s výjimkou selhavšího člena, aby 

nabídli cenu nákupu nebo prodeje cenných papírů, které byly předmětem původního obchodu. CDCP 

iniciuje náhradní obchod následující den po prodloužené lhůtě do 12 hodin. CDCP Poté vybere 

obchodníka s nejlepší nabídkou a osloví neselhavšího účastníka a obchodníka s nejlepší nabídkou, aby 

vložili do systému náhradní obchod (druh obchodu BYIY termín vypořádání T+1). 

Dále CDCP vyrovná peněžní rozdíl mezi původním a náhradním obchodem, který vychází v neprospěch 

poškozené strany, tak, že jej evidenčně převede z prostředků selhavšího účastníka vložených do 

Clearingového fondu CDCP a přidá k prostředkům Clearingového fondu CDCP složených poškozenou 

stranou (typ platby 533).  

K převodu rozdílu mezi obchody dojde v evidenci Clearingového fondu CDCP na počátku účetního dne 

následujícího po iniciaci náhradního obchodu. CDCP zveřejní všem účastníkům obchodování, že 

konkrétní účastník zavinil zrušení vypořádání obchodu a zveřejní i informace o případném náhradním 

obchodu. Pokud by náhradní obchod uzavřen byl, ale při jeho vypořádání (v T+1) by došlo k selhání 

jednoho z účastníků, pak tuto skutečnost CDCP oznámí generálnímu řediteli burzy a ten může uložit 

sankci, přičemž nejvyšší sankcí je pozastavení členství na burze. Náhradní obchod již není dále 

vypořádáván (náhradní obchod nemá lhůtu suspendace) a není ani organizován další náhradní obchod. 

 

V případě, že náhradní obchod není uzavřen, CDCP provede peněžitou náhradu ve výši rozdílu 

původního obchodu a aktuálního zavíracího kurzu a tento rozdíl převede v evidenci Clearingového 

fondu CDCP obdobně jako v případě rozdílu mezi původním a náhradním obchodem (typ platby 533).  
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18.3 Nezaplacení příspěvku do Clearingového fondu CDCP 

V případě nedostatku peněžních prostředků na příspěvek do Clearingového fondu CDCP pracovníci 

Centrálního depozitáře bezodkladně informují generálního ředitele burzy o tom, že clearingový účastník 

neplní povinnosti, a požádají, aby tomuto účastníkovi a případně jeho neclearingovým účastníkům, bylo 

pozastaveno obchodování a zrušeny vložené nespárované objednávky. 

 

Centrální depozitář rovněž informuje clearingové účastníky o uzavřených obchodech, které mají být 

vypořádány mezi nimi a selhavším clearingovým účastníkem, ale které nejsou zajištěny příspěvkem 

v Clearingovém fondu CDCP a vzhledem k otevřené pozici a vysokým kurzovým ztrátám zde existuje 

nezanedbatelné riziko, že tyto obchody budou muset být pokryty dodatečnými příspěvky ostatních 

clearingových účastníků či mohou být zkráceny.  

Ke krácení obchodů (tedy snížení objemu obchodu) dojde v případě, že mimořádné doplnění vkladů 

ostatních, neselhavších clearingových účastníků je nedostatečné. Obchody jsou kráceny až o částku, 

která převyšuje mimořádné doplnění vkladu.  

Při krácení těchto nevypořádaných obchodů je přihlédnuto k celkovému rozsahu ztrát z jednotlivých 

obchodů (např. nadměrná odchylka oproti aktuálnímu kurzu v době uzavření obchodu může znamenat 

podezřelý či chybný obchod) a počtu zasažených subjektů, s cílem minimalizovat celkové dopady na 

clearingové účastníky. 
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19 SPRÁVA CLEARINGOVÉHO FONDU CDCP  

Clearingový fond CDCP zajišťuje rizika ze všech obchodů uzavřených na PSE. Clearingový fond CDCP 

je upraven Pravidly vypořádacího systému – Pravidla vypořádání PSE. Tato Pravidla jsou schvalována 

představenstvem CDCP a rovněž Českou národní bankou. Členy Clearingového fondu jsou členové i 

nečlenové burzy a členy mohou rovněž být účastníci i neúčastníci CDCP. Jednotlivé typy členství jsou 

popsány dále.  

 

Prostředky složené v Clearingovém fondu CDCP spravuje CDCP, dle investiční strategie schválené 

představenstvem společnosti.  

 

Výnosy/náklady z investování prostředků Clearingového fondu CDCP jsou CDCP po odečtení své 

provize rozděleny 2x ročně mezi účastníky v poměru k velikosti jejich vkladu za sledovaný měsíc (typ 

platby 238).  

 

Základní vklad do Clearingového fondu CDCP je 1 mil. Kč. 

19.1 Algoritmus výpočtu příspěvků do Clearingového fondu CDCP 

V případě, že účastníci nedodrží závazky vyplývající z uzavřených burzovních obchodů, použije CDCP 

při vypořádání prostředky z Clearingového fondu CDCP. Každý den po uzavření obchodního dne 

probíhá výpočet objemu peněžních prostředků, které musí mít clearingoví účastníci složeny v 

Clearingového fondu CDCP. Tento objem se počítá z obchodů, které čekají na vypořádání (ode dne 

T+1 do dne S), z obchodů s pozastaveným vypořádáním a z obchodů, jejichž vypořádání bylo daný den 

zrušeno, pokud účastník pozastavení nebo zrušení vypořádání zavinil. Do výpočtu nejsou zahrnuty 

jednostranné obchody (tj. obchody, ve kterých člen burzy vystupuje jako kupující i prodávající zároveň). 

Objem peněžních prostředků, které musí mít účastník složeny v Clearingovém fondu CDCP, vychází z 

kurzových rozdílů pouze těch obchodů, které jsou pro účastníka „ztrátové“. Výpočet probíhá podle 

následujícího vzorce: 

( )    
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Kde: 

OS   je objem peněžních prostředků, které musí mít účastník složeny v Clearingovém fondu CDCP, 

K3  je koeficient podílu z kurzových rozdílů  

KRN je kurzový rozdíl nákupů - bere se v úvahu pouze pokud je kladný (cena za jeden cenný papír - 

závěrečný kurz cenného papíru dané emise)  počet kusů cenných papírů (dluhopisy jsou 

započítávány bez AÚV) 

KRP je kurzový rozdíl prodejů - bere se v úvahu pouze pokud je kladný (závěrečný kurz cenného 

papíru dané emise - cena za jeden cenný papír)  počet kusů cenných papírů (dluhopisy jsou 

započítávány bez AÚV) 

K5s  je koeficient rizika z otevřené pozice pro příslušnou skupinu 

Ns,i je součet nakupovaných cenných papírů dané emise v příslušné skupině 

Ps,i je součet prodávaných cenných papírů dané emise v příslušné skupině  

C s,i je závěrečný kurz cenného papíru dané emise v příslušné skupině 

s         jednotlivé skupiny cenných papírů stanovené zvláštním předpisem2 (rozdělení podle typu 

cenného papíru) 

i            ISIN emise 

 
2 Předpis burzy - Prováděcí předpis k Pravidlům Garančního fondu burzy 
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Hodnota koeficientu K3 je shodná pro všechny burzovní obchody a nerozlišuje se postavení tvůrce trhu 

a ostatních obchodníků. Koeficient K3 je Parametry Clearingového fondu CDCP stanoven na hodnotu 

1. Hodnota příspěvků účastníků do Clearingového fondu za kurzové rozdíly se tedy přesně rovná 

hodnotě všech ztrátových pozic z burzovních obchodů daného účastníka. 

 

Koeficient K5 jako parametr ve výpočtu požadovaného vkladu do Clearingového fondu CDCP definuje 

riziko změny hodnoty celkové otevřené pozice člena burzy, která ještě není vypořádána a hrozí zde 

uskutečnění náhradního obchodu. Hodnota koeficientu K5 je stanovena zejména s ohledem na dva 

faktory, a sice likviditu a povahu investičního nástroje. 

 

Hodnoty koeficientu K5 jsou pro jednotlivé typy investičních nástrojů stanoveny následovně: 

Skupina (s) Typ cenného papíru Koeficient K5 

1 – investiční cenné papíry obchodované na 

s podporou tvůrců trhu  

Akcie – Prime market 
0,01 

2 - investiční cenné papíry obchodované bez 

podpory tvůrců trhu 

Akcie mimo Prime market, 

nepákové certifikáty a nepákové 

ostatní investiční nástroje 

0,02 

3 – derivátové investiční cenné papíry Pákové certifikáty a warranty 0,03 

 

Výše Clearingového fondu CDCP jednotlivých účastníků je přepočítávána denně na základě výše 

uvedeného vzorce a pokud je stav fondu vyšší nebo nižší o hodnotu koeficientu tolerance stavu, dojde 

k vygenerování platebního příkazu. Matematicky lze výše popsané řešení definovat tak, že platební 

příkaz je vystaven, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: 

( ) pMFKOS + 41
 

( ) OSMFK − 41
 

 

Kde:  

K4  je koeficient tolerance stavu Clearingového fondu CDCP a jeho výše je 0,05 

MFp je aktuální objem peněžních prostředků, složený účastníkem v Clearingovém fondu CDCP po 

započítání všech poplatků a dalších plnění  

  

Pokud je splněna první podmínka (nedostatek peněz v Clearingovém fondu CDCP), CDCP převede 

další peněžní prostředky z účtu účastníka na účet Clearingového fondu CDCP (příspěvek). Pokud je 

splněna druhá podmínka (přebytek peněz v Clearingovém fondu CDCP), CDCP převede peněžní 

prostředky z účtu Clearingového fondu CDCP na účet účastníka (vratka). Platební příkaz je předán do 

CERTIS tentýž účetní den kdy proběhl výpočet vyrovnání (kód platby 230).  

 

Objem peněz, složených jednotlivými clearingovými účastníky, je upravován v souvislosti s: 

- Převodem poplatků za neplnění závazku, 

- Převodem vyrovnání rozdílu mezi původním obchodem a náhradním obchodem, 

- Převodem vyrovnání kursového rozdílu proti zavíracímu kursu, 

- Rozúčtováním různých zisků a ztrát Clearingového fondu CDCP, a to: 
1. snižován na základě spoluodpovědnosti o záporné saldo účastníka vypořádání, který 

není dlouhodobě schopen své dluhy vůči Clearingovému fondu CDCP splatit - tím budou 

vlastně ostatní účastníci vypořádání požádáni o mimořádné doplnění peněžních 

prostředků do Clearingového fondu (kód platby 237) 

2. zvyšován o vrácené peníze, které byly vybrány jako mimořádné doplnění 

Clearingového fondu CDCP (kód platby 237) 
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Poměr, v jakém je rozúčtování mezi účastníky provedeno, je pro bod 1 určen na základě součtu denních 

objemů peněz složených jednotlivými účastníky v Clearingovém fondu CDCP za období 

předcházejícího 1 měsíce a pro bod 2 určen na základě poměru, ve kterém bylo vybíráno mimořádné 

doplnění. 

 

Informace o vyrovnání rozdílu mezi obchody nebo vyrovnání kursových rozdílů a rozúčtování zisků a 

ztrát je součástí souboru předběžných informací o platbách. Objem peněz složených účastníkem v 

Clearingovém fondu CDCP může být po započítání poplatků za neplnění závazku a vyrovnání rozdílu 

mezi obchody nebo vyrovnání kursových rozdílů v evidenci CDCP dočasně záporný. Informace o 

objemu peněz, složených účastníkem v Clearingovém fondu CDCP je také ve výše zmíněném 

informačním souboru (kód platby 503). 
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20 POPLATKY ZA NEVYPOŘÁDÁNÍ 

 

Předmětem poplatků jsou „Převodní příkazy“ podle článku 2, bodu (i) směrnice 98/26/EC o 

neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými 

papíry, které jsou: 

- Spárované (před dnem předpokládaného vypořádání (ISD), toho dne, nebo později), a 

- nevypořádané k předpokládanému datu vypořádání 

Kromě definovaných výjimek: 

- Redemptions, CA on stock, Technical instructions, primary issuance, LMFP, PFOD, RFOP 
 

Instrumenty dotčené peněžitými sankcemi 

Peněžité sankce jsou uplatněny v případě, že se jedná o následující instrumenty:  

- MiFID finanční instrument a CSD-eligible MiFID financial instrument: 

o Přijat k obchodování nebo obchodován na EU obchodním místě (ESMA FIRDS databáze); 

nebo 

o Clearován (nebo vhodný pro clearing) pro EU CCP.  

▪ Vyjma akcií, kde primární obchodní místo je v třetí zemi. 

 

- Příslušné MiFID finanční instrumenty jsou: 

o Převoditelné CP tzn. akcie a dluhové CP (včetně ETF), poskytující právo na koupi či prodej  

o Money-market instrumenty  

o UCITS a emisní povolenky 
 

Poplatky za nevypořádání jsou převáděny v plné výši mezi protistranami. 

 

Peněžité sankce za pozdní párování - LATE MATCHING FAIL PENALTY (LMFP) 

 

Všechny instrukce spárované po předpokládaném dni vypořádání jsou předmětem sankce a to za den, 

kdy došlo ke spárování a za každý předchozí den, kdy nedošlo k vypořádání. 

Sankce za pozdní spárování je uplatněna pouze na straně účastníka, který jako poslední instrukci vložil, 

nebo modifikoval. 

Sankce za pozdní spárování je uplatněna vždy pouze jedné straně, tedy i v případě, že obě strany 

vložily instrukce po ISD.  

 

Sankce za nevypořádání - SETTLEMENT FAIL PENALTY (SEFP) 

 

Předmětem sankce za nevypořádání jsou všechny instrukce, které: 

- jsou spárovány před stanoveným deadline pro daný obchodní den pro vložení dané 

instrukce; a  

- byl dosažen ISD; a 

- došlo k selhání vypořádání v ISD, případně v dalších účetních (business) dnech 
Spárováním se rozumí okamžik, kdy obě strany instrukce jsou vypořádacím systémem označeny jako 

spárované. 

 

Instrukce bude předmětem sankce za každý účetní den, kdy nedošlo k vypořádání.  

Nevypořádanou instrukcí musí být rozuměna instrukce, která nebyla zrušena a zůstává k vypořádání 

(plně, nebo částečně) v okamžiku ukončení možnosti vypořádání dané transakce. 
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Okamžik ukončení možnosti vypořádání instrukce je zásadní pro stanovení přehledu instrukcí a jejich 

stavů s tím, že bude stanoveno uplatnění sankce SEFP. Sankce bude uplatněna vůči účastníkovi 

CDCP, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

- Instrukce je ve stavu Hold (kterýkoliv typ, HDRL „HOLD“) 

- Instrukce neprošla úspěšně kontrolou - nedostatek CP na účtu nebo peněz (finanční limity) 

apod. 

   
Pro účely částečného vypořádání je kontrolována primárně pozice na CP, pokud prodávající nemá 

dostatečný počet CP pro daný převod, dojde k rozdělení převodu (se zohledněním defaultních 

thresholdů) a sankce je uplatněna na straně prodávajícího za počet chybějících CP. Následně je 

kontrolována strana peněz. Může dojít k situaci, že ani jeden z rozdělených převodů není vypořádán. 

Upozorňujeme, že sankce za nevypořádání může být uplatněna vůči oběma účastníkům, např. obě 

strany mají instrukce ve stavu „Hold“. 

 

Referenční data 

Seznam relevantních instrumentů (ISIN) 

Referenční cena (MiFID/R instrumenty) 

- Akcie – nejrelevantnější trh 

- Ostatní instrumenty – trh s nejvyšším objemem transakcí 
Typ finančního instrumentu dle CFI kódu 

Kategorie likvidity – segment obchodování (likvidní/nelikvidní/SME) 

ESMA nebude poskytovat požadovaná referenční data přímo (pouze odkazuje na aktuální databáze 

FIRDS apod.) 

Lze očekávat, že někteří evropští poskytovatelé finančních informací budou tyto informace poskytovat 

přímo pro centrální depozitáře (placená služba). 

20.1 Vzorce pro výpočet sankcí 

U druhů příkazu zahrnující převod peněz (V, W a P) je měna pro výpočet poplatku za nevypořádání 

dána měnou převodu, tzn. je použita měna v instrukci. 

U druhu příkazu F je měnou poplatku za nevypořádání měna emise.  

Vzorce pro výpočet LMFP a SEFP jsou shodné pro všechny následující druhy příkazů. V uvedených 

vzorcích je nejprve uvedeno SWIFTové označení druhu příkazu, v závorce pak jeho analogické označné 

platné pro datové rozhraní CDCP. 

 

I. DVP (druh příkazu V, směr transakce=2), DFP a RFP (druh příkazu F, oba směry transakce)  

LMFP (SECU) = Koeficient sankce pro CP * Referenční cena * Množství 

- Koeficient sankce pro CP je sazba stanovená pro relevantní druh aktiv (determinována z ISIN 

a místa obchodování) pro daný účetní den (business day) 

- Referenční cena je cena uvedená pro daný ISIN a daný účetní den 

- Množství uvádí množsví CP, které nebyly dodány a které byly spárovány v instrukcích k 

vypořádání 
 

II. RVP (druh příkazu V, směr transakce=1) 

LMFP (MIXE) = Diskontní sazba 3* Referenční cena * Množství  

- Diskontní sazba je příslušná sazba pro danou měnu vydělená 365 pro daný účetní den 

- Referenční cena je cena uvedená pro daný ISIN a daný účetní den 

 
3 Obecné označení sazby, pro každou měnu bude stanovena relevantní sazba pro výpočet sankcí za 

nevypořádání dle požadavků CSDR. Diskontní sazba tedy není označení použté sazby u všech 

měn, ale právě pro CZK bude použita diskontní sazba ČNB.  
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- Množství uvádí množsví CP, které nebyly dodány a které byly spárovány v instrukcích k 

vypořádání 
 

III. RVP (druh příkazu V, směr transakce=1, instrukce trhu) 

LMFP (SECU) = Koeficient sankce pro CP * Referenční cena * Množství 

- Koeficient sankce pro CP je sazba stanovená pro relevantní druh aktiv (determinována z ISIN 

a místa obchodování) pro daný účetní den (business day) 

- Referenční cena je cena uvedená pro daný ISIN a daný účetní den 

- Množství uvádí množsví CP, které nebyly dodány a které byly spárovány v instrukcích k 

vypořádání 
 

IV. DPFOD nebo CPFOD (druh příkazu P, oba směry transakce) 

LMFP (CASH) = Diskontní sazba*Objem obchodu 

- Diskontní sazba je příslušná sazba pro danou měnu vydělená 365 pro daný účetní den 

- Objem obchodu je částka převodu, která nebyla převedena a která byla spárována v instrukcích 

k vypořádání 
 

V. DWP nebo RWP (druh příkazu W, oba směry transakce) 

LMFP (BOTH) = Koeficient sankce pro CP * Referenční cena * Množství + Diskontní sazba * Objem 

obchodu 

- Koeficient sankce pro CP je sazba stanovená pro relevantní druh aktiv (determinována z ISIN 

a místa obchodování) pro daný účetní den (business day) 

- Referenční cena je cena uvedená pro daný ISIN a daný účetní den 

- Množství uvádí množsví CP, které nebyly dodány a které byly spárovány v instrukcích k 

vypořádání 

- Diskontní sazba je příslušná sazba pro danou měnu vydělená 365 pro daný účetní den 

- Objem obchodu je částka převodu, která nebyla převedena a která byla spárována v instrukcích 

k vypořádání 

20.2 Stažení poplatků za nevypořádání dle CSDR – služba dr105 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

PPID N 10 0  ID poplatku 

PREV A 16   Identifikátor převodu 

SMER A 1   Směr transakce 

PREVU A 16   Číslo ultimativního převodu 

FADT D    Datum, za který se poplatek účtuje 

MMFA N 6 0  Fakturační měsíc 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

PROT N 4 0  Kód účastníka – protistrany transakce 

PSTAT A 4   Stav poplatku 

CRDT D    Datum vytvoření poplatku 

TPPO A 4   Typ poplatku 

DEVI A 3   Měna 

ZAPF B    Indikátor započtení poplatku 

PLAC A 11   Místo settlementu 

 

Datové prvky výstupní služby: 
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Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

PPID N 10 0 X ID poplatku 

PREV A 16  X Identifikátor převodu 

SMER A 1  X Směr transakce 

PREVU A 16  X Číslo ultimativnívo převodu 

FADT D   X Datum, za který se poplatek účtuje 

MMFA N 6 0 X Fakturační měsíc 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

PROT N 4 0 X Kód účastníka – protistrany transakce 

PSTAT A 4  X Stav poplatku 

MTSA N 15 2  Částka poplatku 

DEVI A 3  X Měna 

CRDT D   X Datum vytvoření poplatku 

MJDT D    Datum, kdy byla změna provedena 

DUSTAT A 4   Důvod, proč byl poplatek upraven 

TPPO A 4  X Typ poplatku 

ALGO A 4  X Algoritmus výpočtu poplatku 

KOES N 5 2  Koeficient sankce 

CRFP N 18 7  Hodnota CP pro účely výpočtu poplatku za nevypořádání 

DEVIR A 3   Druh měny 

KOEF N 13 7  Konverzní koeficient na měnu převodu 

DISK N 5 2  Diskontní sazba 

PDNI N 9 0  Počet dní 

ZAPF B   X Indikátor započtení poplatku 

CMMT A 250   Poznámky 

ZAVI A 1  X Zavinění 

MRED B    Příznak dostupnosti referenčních dat 

PLAC A 11  X Místo settlement 

DACO D    Datum DACO pro SWIFT 

20.3 Stažení dodatečných změn poplatků za nevypořádání dle CSDR – 

služba dr106 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

MMFA N 6 0  Fakturační měsíc 

FAZADT D    Datum začátku období 

FAKODT D    Datum konce období 

MJDT D    Datum, kdy byla změna provedena 

TPPO A 4   Typ poplatku 

PROT N 4 0  Kód účastníka – protistrany transakce 

DEVI A 3   Měna 

PREV A 16   Identifikátor převodu 

SMER A 1   Směr transakce 

PREVU A 16   Číslo ultimativního převodu 

PPID N 10 0  ID poplatku 
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PLAC A 11   Místo settlementu 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

PPID N 10 0 X ID poplatku 

PREV A 16  X Identifikátor převodu 

SMER A 1  X Směr transakce 

PREVU A 16  X Číslo ultimativního převodu 

FADT D   X Datum, za který se poplatek účtuje 

MMFA N 6 0 X Fakturační měsíc 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

PROT N 4 0 X Kód účastníka – protistrany transakce 

PSTAT A 4  X Stav poplatku 

MTSA N 15 2  Částka poplatku 

DEVI A 3  X Měna 

CRDT D   X Datum vytvoření poplatku 

MJDT D   X Datum, kdy byla změna provedena 

DUSTAT A 4   Důvod, proč byl poplatek upraven 

TPPO A 4  X Typ poplatku 

ALGO A 4  X Algoritmus výpočtu poplatku 

KOES N 5 2  Koeficient sankce 

CRFP N 18 7  Hodnota CP pro účely výpočtu poplatku za nevypořádání 

DEVIR A 3   Druh měny 

KOEF N 13 7  Konverzní koeficient na měnu převodu 

DISK N 5 2  Diskontní sazba 

PDNI N 9 0  Počet dní 

ZAPF B   X Indikátor započtení poplatku 

CMMT A 250   Poznámky 

ZAVI A 1  X Zavinění 

MRED B    Příznak dostupnosti referenčních dat 

PLAC A 11  X Místo settlementu 

DACO D    Datum DACO pro SWIFT 

20.4 Agregovaný report poplatků za období – služba dr107 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

FADT D    Agregace za požadovaný den 

MMFA N 6 0 X Fakturační měsíc 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

PROT N 4 0  Kód účastníka – protistrany transakce 

DEVI A 3   Měna 

PLAC A 11   Místo settlementu 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

FADT D    Agregace za požadovaný den 
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MMFA N 6 0 X Fakturační měsíc 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka 

PROT N 4 0 X Kód účastníka - protistrany transakce 

MTSA N 15 2 X Částka poplatku – saldo 

DEVI A 3  X Měna 

PSTAT A 4  X Stav poplatku 

PLAC A 11   Místo settlementu 

PAYD D    Datum platby poplatku za nevypořádání 

 

20.5 Způsob hrazení poplatků 

20.5.1 Obecná pravidla 

V okamžiku uzavření měsíčního reportu CSDR penalties bude vygenerována sada převodů s druhem 

příkazu TYPV=‚P‘ – tedy platba bez dodání cenných papírů. Tyto převody budou mít speciální typ 

operace ‚161‘ (číselník TYPOPE) a rovněž typ platby ‚161‘ (číselník TYPPLT). V intended settlement 

date budou účastníci nejprve debetování (převody jsou ve stavu release) a po úspěšném převedení 

peněz proběhne v následujícím DVP cyklu kreditování účastníků. Převody, které kreditují účastníky jsou 

tedy nejprve ve stavu hold a až po úspěšném debetování všech účastníků jsou převody uvolněny a 

vypořádány.  

 

Hlavní charakteristiky těchto převodů: 

- Druh příkazu = P 

- Typ operace a typ platby = 161 

- Převody účastníci nemohou modifikovat 

- ISIN v převodu je použitý shodný jako pro T2S a sice LU2128008567 

- Samostatná platba ve zúčtovacím centru, není netována s ostatními typy plateb 

- Směr vypořádání 1 = kredit účastníka, směr vypořádání = 2 = debet účastníka 

- Převody sankcí nejsou ze strany CDCP fakturovány, jedná se pouze o převody peněz mezi 

účastníky. 

20.5.2 Platby poplatků v měně CZK 

Platby poplatlů v měně CZK jsou pro účastníky se zajištěným vypořádáním v měně CZK provedeny na 

základě samostatných plateb v zúčtovacím centru CERTIS.  

Účastníci bez zajištěného vypořádání v měně CZK jsou povinni provést platby na zvláštní účet 

Centrálního depozitáře (kód banky 9515) – není použita funkcionalita inkasního příkazu. Těmto 

účastníkům pak Centrální depozitář zajistí vypořádání příkazů P nastavením peněžních limitů na 

základě došlé platby, nebo s využitím tolerance ve výši ekvivalentu 5 000 EUR.  

 

20.5.3 Platby poplatků v měně EUR  

Platby za poplatky z nevypořádání jsou vždy kalkulovány pro každé místo vypořádání (place of 

settlement – PSET) separátně. Z toho plyne rovněž nutnost zajištění plateb v různých zúčtovacích 

systémech, či peněžních účtech. V případě Centrálního depozitáře se jedná zejména o DCA T2S účet 

v TARGET2 a pěněžní účty vedené u ICSDs, tedy u Euroclear a Clearstream. S ohledem na hladké 

fungování celého systému v rámci všech depozitářů bude Centrální depozitář postupovat následovně: 

- Účastníci se zajištěným vypořádáním v měně EUR budu debetováni v platebním systému 

TARGET2 
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- Účastníci bez zúčtovací banky, jejichž výsledná měsíční pozice je záporná, mají povinnost 

odeslat platby ve výši součtu všech debetních položek za všechny místa vypořádání, a to bez 

zohlednění kreditní pozic, na peněžní účet Centrálního depozitáře vedeného v UniCredit Bank 
 

Centrální depozitář pak bude udržovat dostatečné zůstatky pro pokrytí kreditních plateb ve všech 

zúčtovacích místech pro pokrytí jak plateb zahraničních depozitářů, tak pokrytí plateb mezi účastníky 

Centrálního depozitáře.  

Pokrytí plateb i pro převody mezi účastníky má zejména následující důvody: 

- Dodržení valuty T+0  

- Řešení situace, kdy dojde k nutnosti převodu platby mezi účastníkem se zúčtovací bankou (PM 

účet v TARGET2) a účastníkem bez zúčtovací banky 

 

Maximální výše, kterou Centrální depozitář za daného účastníka zajistí je 5,000 EUR a případné 

ekvivalenty. V případě, že účastník neprovede úhradu daného příkazu do 3 účetních dní, uplatní 

Centrální depozitář sankce dle Pravidel vypořádání. Kreditní platby (ve prospěch účastníka) budou tedy 

uvolněny vždy pro vypořádání/uhrazení v cyklu v 10 hodin, pokud nebude uhrazeno ze strany účastníka 

na debetu, budou použity peněžní prostředky centrálního depozitáře 

 

V případě, že celkový poplatek převyšuje hodnotu uvedenou v předchozím odstavci, je účastník 

povinnen dohodnout s Centrálním depozitářem postup úhrady tak, aby platba byla připsána na příslušný 

účet Centrálního depozitáře nejpozději v 10 hodin dne úhrady. 

 

20.5.4 Platby poplatků v ostatních měnách 

Pro platby v měnách USD a GBP je nutné kreditování peněžního účtu Centrálního depozitáře vedeného 

v UniCredit Bank.  

Platby v jiných měnách než výše uvedené budou řešeny ad-hoc ve spolupráci s Centrálním 

depozitářem. Způsob úhrady musí být dohodnut vždy nejpozději do konce appeal perior, tedy do 10. 

sankčního dne. 
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21 Systém Půjčování 

Centrální depozitář poskytuje účastníkům vypořádacího systému systém půjčování, který je dostupný 

všem účastníkům vypořádacího systému automaticky. 

Pravidlka a fungování systému půjčování je upraveno Pravidly vypořádacího systému UNIYVYC. 

 

Základní charakteristiky a pravidla fungování systému půjčování. 

- převody na poskytnutí / vrácení výpůjčky jsou vždy v CZK 

- kolaterál se skládá pouze v CZK, vždy přesně na závěrečné kurzy CP 

- půjčuje se a vrací ve všech DVP cyklech, nejdřív je poskytnutí výpůjčky a potom vrácení CP 

- CDCP/účastníci mohou měnit datum vrácení CP před jeho vypršením, zkrácení nejdříve na 

násl. účetní den, kontrola délky výpůjčky  (max. je 30 kalendářních dní mínus 2 účetní) 

- RCMA je možné změnit pouze v rezervaci před vznikem výpůjčky 

- vložení / zrušení zápůjčky pomocí online vypoř. převodu  

- zápůjčka má stavy N=neomezená (lze půjčovat/vracet dané CP), S=stopnutá (nelze půjčovat, 

pouze se vrací CP), Z=zrušena (CP již nejsou v systému půjčování CP) 

- párování rezervací a zápůjček se provádí s ohledem na nejmenší počet výpůjček v systému  

- každá výpůjčka z jedné rezervace je zcela nezávislá 

- v poolu je uveden disponibilní počet CP, kolaterál na 1 CP (nikoliv kurz)  

- v předběžné informaci je informace o kolaterálu každé výpůjčky (TYPL=550), 1 platba rozdílu v 

kolaterálu denně (TYPL=150) 

- v předběžné informaci je rovněž informace o denním poplatků každé výpůjčky (TYPL=551), 1 

platba při měsíční fakturaci (TYPL=151) 

- kolaterál za vrácenou výpůjčku se vrací v daném cyklu, vrácené CP se do poolu vrací při 

převádění CP z CZK cesty 
 

Výpůjčka v T+0  

1) snížení počtu CP v poolu 

2) při zpracování služby se „snižuje“ příslušný finanční limit člena o kolaterál, pokud neodpovídá => 

služba je odmítnuta 

3) platba kolaterálu a převod CP na vypůjčovatele se zpracují v nejbližším cyklu 

 

Výpůjčka v T+1  

1) snížení počtu CP v poolu 

2) platba kolaterálu se kontroluje proti nastaveným finančním limitům  

3) platba kolaterálu a převod CP na vypůjčovatele se zpracují v cyklu vypořádání v 8:00 

 

Obecné charakteristiky 

 

21.1 Vložení rezervace v systému Zapůjčování CP – služba pu831 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru (ISIN) 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

QTET N 11 0 X Počet zapůjčovaných CP 

VZDT D   X Datum začátku zápůjčky 

VKDT D   X Datum konce zápůjčky 
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NORE A 35   Externí číslo 

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

RLIR N 12 0 X ID rezervace 

21.2 Změna rezervace v systému Zapůjčování CP – služba pu832 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RLIR N 12 0 X ID rezervace 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

VZDT D   X Datum začátku zápůjčky 

VKDT D   X Datum konce zápůjčky 

NORE A 35   Externí číslo 

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 

21.3 Zrušení rezervace v systému Zapůjčování CP – služba pu834 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RLIR N 12 0 X ID rezervace 

21.4 Změna zápůjčky v systému Zapůjčování CP – služba pu842 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0  Kód účastníka 

RLIV N 12 0  Číslo zápůjčky 

RLIR N 12 0  ID rezervace 

VKDT D   X Datum konce zápůjčky 
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22 SYSTÉM ACM 

Ve spolupráci s Českou národní bankou připravil CDCP systém automatizovaného zřizování finančního 

kolaterálu ve formě zastavení zaknihovaných dluhopisů evidovaných v centrální evidenci 

zaknihovaných cenných papírů k zajištění vnitrodenních úvěrů poskytovaných ze strany ČNB přímým 

účastníkům Clearingového Centra ČNB. Funkcionalita systému je tak analogická ke službě, která je 

dostupná v rámci SKD a rozšiřuje množinu instrumentů o střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 

vedené v CDCP. 

Obsahem tohoto dokumentu je funkční specifikace systému ACM (Automated Collateral Management). 

22.1 Účastnictví v systému ACM  

Účastníkem Automatizovaného Collateral Managementu (ACM) CDCP se může stát kdokoliv, kdo bude 

mít uzavřenou rámcovou smlouvu s ČNB (má účet v CERTIS) a dále spadá do jedné z těchto skupin: 

1) Je účastníkem CDCP, účastníkem vypořádání a má vlastní účet v CERTIS. 

2) Je účastníkem pouze ACM, jehož majetkový účet je veden jiným účastníkem, na kterého dle 

smlouvy s tímto účastníkem může dávat příkazy pro účely ACM. Účastník, který vede majetkový 

účet pro účastníka ACM, musí být účastníkem vypořádacího systému. 

3) Je účastníkem pouze ACM, jeho majetkový účet je veden jiným účastníkem, který na tento účet 

dává příkazy. Pokyny zadává pouze účastník, pod kterým je veden majetkový účet. Účastník, 

který vede majetkový účet pro účastníka ACM, musí být účastníkem vypořádacího systému. 

 
Každý účastník ACM má 3-místný kód účastníka (skupina 1 má standardní kód účastníka CDCP, 

skupina 3 má kód účastníka ACM ve formátu 6xx).  

22.2 Komunikace CDCP s účastníky 

Skupina účastníků ACM 1 a 2 podle předešlého odstavce komunikuje s CDCP výhradně službami 

datového rozhraní CDCP. Skupina účastníků ACM 3 obdrží od CDCP speciálního klienta se službami 

pro ACM.  

22.3 Komunikace mezi CDCP a ČNB 

ČNB informuje CDCP o parametrech systému ACM, zejména stanovuje seznam oprávněných subjektů, 

seznam CP, které je možné přijmout jako kolaterál, výše haircut a lombardní sazbu.  

CDCP poskytuje ČNB, jako subjektu poskytujícímu vnitrodenní likviditu, veškeré informace o stavu 

transakcí ACM. 

22.4 Popis fungování ACM 

Pro účely systému ACM byly vytvořeny nové služby v rámci datového rozhraní CDCP. Účastníci, kteří 

nebudou mít zájem o účastnictví v systému ACM, tak změnou rozhraní nebudou dotčeni.  

ČNB poskytuje CDCP seznam účastníků, kteří mohou využívat tuto službu, jednotlivé dluhopisy (ISIN) 

a k nim haircut.  

 

Základní pravidla ACM jsou zejména: 

- Jeden pokyn na daný ISIN znamená jednu transakci (nelze kumulovat více ISINů do jedné 

transakce, ale je možné více transakcí na jeden ISIN). Vnitrodenní úvěr poskytnutý ČNB je 

tvořen souhrnem peněžních částek poskytnutých účastníkovi v rámci všech transakcí 

uzavřených ve stejný den 

- Účastník ACM nemá omezen počet transakcí v průběhu účetního dne 
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- Lze použít pouze volné CP a CP nemohou být po dobu trvání úvěru zatíženy jakýmkoliv 

dalším právem 

- Nelze požádat o částečné splacení transakce (při žádosti o splacení nebude účastník 

vyplňovat počet CP apod.) 

- ČNB nebude sama rušit transakce během dne 
 

Proces poskytnutí intra-day úvěru  

Účastník má k dispozici informace o CP (zejména ISIN, haircut, kurs CP), které je možné použít jako 

finanční zajištění v systému ACM. Informace jsou k dispozici ve službě od860 Informace o stavu Poolu 

– Collateral management. 

 

Účastník ACM požádá o poskytnutí úvěru prostřednictvím služby rozhraní pu870 Žádost o úvěr/vratku 

– Collateral management (vyplněno zejména: majetkový účet; ISIN; počet CP, nebo objem dané 

transakce; žádost o automatickou vratku). Účastník, který není účastníkem CDCP, bude mít předem 

definovaný (vlastní) majetkový účet vedený účastníkem CDCP, na který bude možné zadávat tyto 

instrukce. Ostatní účastníci definují majetkový účet až v okamžiku žádosti o poskytnutí intra-day úvěru. 

Následuje kontrola, že jsou CP skutečně dostupné.  

 

Na základě ČNB předem stanoveného algoritmu (haircut v % x tržní cena daného dluhopisu 

z předchozího dne) vypočte CDCP finanční částku, kterou lze proti blokovaným dluhopisům zapůjčit.  

 

CDCP na daném majetkovém účtu zatíží CP zástavním právem a blokuje PPN (přesun CP na podúčet 

CP zatížené právy) a vygeneruje platbu do CERTIS. Generování plateb bude probíhat do 10 minut. 

Všechny strany (účastník a ČNB) jsou informovány o provedení služby včetně poskytnuté finanční 

částky. ČNB i účastník budou informováni prostřednictvím služby privátní distribuce pd870 Informace o 

úvěru/vratce – Collateral management.  

 

Proces vrácení intra-day úvěru  

Účastník může v průběhu dne požádat službou pu870 Žádost o transakci/vratku – Collateral 

management o splacení úvěru (zadá ve službě identifikaci příslušné transakce), kdy se automaticky 

vygeneruje platba do CERTIS a po potvrzení platby dojde k výmazu zástavního práva, čímž dojde 

k vrácení finančního kolaterálu poskytovateli. Všechny strany jsou o splacení vnitrodenního úvěru 

okamžitě informovány v rámci služby pd870. Účastník není oprávněn zrušit PPN ani zástavní právo na 

zatížených CP a ani s CP jinak nakládat.  

 

Ke konci dne (v 15:15) CDCP automaticky vygeneruje pro nevrácené úvěry, u kterých účastníci požádali 

o automatické vrácení, platby z účtu účastníka na účet ČNB a po potvrzení těchto plateb zruší blokace. 

CDCP u těchto plateb využívá novou funkcionalitu platebních příkazů, která umožňuje definovat dobu, 

do které se musí platby realizovat (platnost platby je nastavena na 16:00). 

 

Proces v případě nevrácení transakce/intra-day  

V případě, že nebude provedena platba vratky transakce z jednodenního úvěru, tak se blokace (PPN a 

zástava) automaticky ruší, transformuje se do jednodenní repo-operace s ČNB a nastává automatický 

převod CP na účet ČNB (druh obchodu repo REPU).  

 

Proces reverzní operace 

CDCP vygeneruje reverzní transakci DVP se započítáním lombardní sazby do částky převodu a s 

vypořádáním následující účetní den. Převod je zařazen do vypořádání až v okamžiku, kdy ČNB převod 

potvrdí doplněním majetkového účtu do převodu pomocí služby cs801 - Modifikační služba. Na straně 

účastníka je převod nastaven s žádostí o vypořádání „NEWM“ – zařadit do každého cyklu vypořádání. 

Po potvrzení ze strany ČNB tak bude převod zařazen do standardních vypořádacích cyklů a provede 

se pokus o vypořádání převodu CP proti vypočtené částce. Tato částka bude zahrnuta do denních 
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finančních limitů pro vypořádání převodů v systému vypořádání. Pokud se převod nevypořádá, je 

suspendován. 

 

Harmonogram účetního dne: 

Čas Proces Provádí 

Z: 8:00-15:15 Otevření systému ACM a možnost účastníků požádat o transakci 

ACM (v případě poskytnutí zápis zástavního práva a PPN a převod 

peněžních prostředků) 

CDCP 

Z: 8:00-15:15 Možnost posílání požadavku na vrácení transakce ACM Účastník 

ACM 

Z: po 15:15 Příkaz k převodu peněžních prostředků z účtu účastníka ACM na 

účet ČNB u transakcí ACM s požadavkem na automatické vrácení 

s časovým limitem 16:00 

CDCP 

Z: 17:10-17:25 Na základě potvrzení o provedení plateb jsou zrušena zástavní 

práva a PPN na CP účastníků ACM. Při nesplacení úvěru nebo jeho 

části se adekvátní část finančního kolaterálu převede na účet ČNB 

a dojde k vytvoření jednodenní repo operace. K tomuto převodu 

dochází v rámci sjednaného navazujícího lombardního repa podle 

Rámcové smlouvy o poskytování vnitrodenního úvěru. 

CDCP 

Z+1  Vypořádání reverzních převodů v rámci standardních vypořádacích 

cyklů (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00) 

CDCP 

 

* Z – den provedení transakce ACM 

 

Stanovení tržní ceny CP 

Tržní hodnota cenného papíru poskytnutého jako finanční kolaterál se pro účely výpočtu poskytovaného 

vnitrodenního úvěru stanoví jako poslední známá průměrná denní cena obchodů uskutečněných s tímto 

cenným papírem v účetním dni na trhu BCPP, MTS Czech Republic a na OTC trhu CDCP (obchodní 

převody typu D a E) předcházejícím účetnímu dni, ve kterém systém CDCP obdržel příkaz k poskytnutí 

vnitrodenního úvěru. Pokud není uzavřen žádný obchod v daném dni, tak se tržní cena rovná ceně 

z předchozího dne. Pokud nebyl uzavřen žádný obchod po dobu 30 dnů, tak se stanoví cena lineární 

interpolací mezi poslední tržní cenou a hodnotou při splatnosti.  

22.5 Právní aspekty 

Smlouvy a pravidla mezi CDCP a účastníky 

Zájemci o účastnictví v systému ACM nemusí uzavírat s CDCP žádnou zvláštní smlouvu. Celý proces 

je definován v Pravidlech vypořádacího systému, která jsou schvalované ČNB. CDCP pouze uzavře 

smlouvy (včetně udělení souhlasu s debetováním účtu v CERTISu) s novými účastníky CDCP/ACM. 

22.6 Služby vztahující se k systému ACM 

22.6.1 Služba od860 – Informace o stavu poolu – ACM 

Služba obsahuje informaci o aktuálním stavu poolu pro systém ACM CDCP. 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka ACM, který poskytuje úvěr 

CVAL A  12  X Kód cenného papíru 
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HRCT N 9 6 X Haircut sazba v % 

CREX N 13 2 X Kurs cenného papíru 

ZADT D   X Datum podání nabídky 

DEVI A 3  X Druh měny 

 

22.6.2 Služba pd870 – Informace o transakci/vratce v ACM 

Služba obsahuje informaci o aktuálním stavu transakce. 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

CDAV N 4 0 X Kód účastníka, který žádá o úvěr 

IDVY N 12 0 X Identifikátor Transakce ACM 

STVY A 2  X Stav ACM Transakce 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 

ZCDAC N 4 0 X Kód účastníka  

QTET N 11 0 X Počet ZCP – kolaterál 

MTMV N 14 2 X Částka k převodu 

DEVI A 3   Druh měny 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka, který vede účet s kolaterálem 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

RLIV N 12 0 X Číslo zástavního práva 

PCRDT D   X Datum vzniku platby Transakce/vratky 

PIDPP N 14 0  ID platby – transakce 

VIDPP N 14 0  ID platby – vratky 

PPREV A 15   Identifikátor převodu – zablokování kolaterálu 

VPREV A 15   Identifikátor převodu – vratka 

AUVR B   X Indikátor automatického vracení 

NORE A 35   Externí číslo 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

CDCL A 11   Číslo klienta pro potřeby účastníka 

PREV1 A 15   Číslo převodu 1.nohy repo operace 

PREV2 A 15   Číslo převodu 2.nohy repo operace 

22.6.3 Služba dl870 – Informace o transakcích v systému ACM 

Služba poskytuje informace o všech výpůjčkách ve všech koncových stavech. Report neobsahuje 

aktuální výpůjčky, ty jsou předávány pomocí služeb pd870. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název 

pole 

Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

ZADT D   X Datum účetního dne 

 

Datové prvky výstupní služby: 

Název pole Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

VCDAC N 4 0 X Kód účastníka, který žádá o úvěr 

IDVY N 12 0 X Identifikátor Transakce ACM 

STVY A 2  X Stav ACM Transakce 

CVAL A 12  X Kód cenného papíru 
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ZCDAC N 4 0 X Kód účastníka ACM, který poskytuje úvěr 

QTET N 11 0 X Počet ZCP – kolaterál 

MTMV N 14 2 X Částka k převodu = Objem transakce 

DEVI A 3  X Druh měny 

CDAC N 4 0 X Kód účastníka, který vede účet s kolaterálem 

RCMA A 12  X Číslo majetkového účtu 

RLIV N 12 0 X Číslo zástavního práva 

PCRDT D   X Datum vzniku platby Transakce/vratky 

PIDPP N 14 0 X ID platby – transakce 

VIDPP N 14 0  ID platby – vratka 

PPREV A 15  X Identifikátor převodu – zablokování kolaterálu 

VPREV A 15   Identifikátor převodu – vratka 

AUVR B   X Indikátor automatického vracení 

NORE A 35   Externí číslo 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

CDCL A 11   Identifikace klienta 

PREV1 A 15   Číslo převodu 1.nohy repo operace 

PREV2 A 15   Číslo převodu 2.nohy repo operace 

ZADT D   X Datum účetního dne Transakce 

22.6.4 Služba pu870 – Žádost o transakci/vratku – ACM 

Služba umožňuje zadat žádost o úvěr proti kolaterálu nebo vratku úvěru. V případě žádosti o úvěr jsou 

povinná pole TYPC = P, CVAL, CDAZ, QTET a RCMA. V případě vratky úvěru pole TYPC = V, IDVY. 

Vrací se tedy vždy celá transakce (úvěr), částečná vratka transakce není umožněna. 

 

Datové prvky vstupní služby: 

Název pole Typ 

pole 

Délka 

pole 

Des. 

Míst 

Povinnost 

pole 

Popis 

TYPC A 3  X Typ požadavku (Transakce/vratka) 

CDAV N 4 0  Kód účastníka, který žádá o úvěr 

IDVY N 12 0  Identifikátor Transakce ACM 

CVAL A 12   Kód cenného papíru 

CDAZ N 4 0  Kód účastníka ACM, který poskytl úvěr 

QTET N 11 0  Počet ZCP – kolaterál 

CDAC N 4 0  Kód účastníka, který vede účet s kolaterálem 

MTMV N 14 2  Částka k převodu 

DEVI A 3   Druh měny 

RCMA A 12   Číslo majetkového účtu 

AUVR B    Indikátor automatického vracení 

NORE A 35   Externí číslo 

CPIN A 11   Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka 

CDCL A 11   Identifikace klienta 

 

Pokud není zadaný počet CP a je zadaná částka, program dopočte počet kusů CP (zaokrouhleno 

nahoru na celý počet CP). Pokud není zadaný počet CP ani částka, program dopočte částku, která 

odpovídá všem volným CP na daném účtu. Pokud není vyplněno AUVR, program vloží „True“. 
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23 BCK STANDARDY 

BCK standardy jsou standardy pro emise dluhopisů a emise akcií, kterými by se měli řídit emitenti. Tyto 

standardy nejsou burzovním předpisem ani předpisem CDCP, jsou však doporučenou metodou, kterou 

by měly všechny emise vstupující k obchodování na burzu dodržet, aby byl zaručen jednotný způsob 

vypořádání a aby pro investory byla jednodušší orientace v cenných papírech a operacích emitenta. 

 

Standardy zejména určují výpočet úrokového období, které je podstatné pro zjištění alikvotního 

úrokového výnosu (dále jen „AÚV“), stanovení rozhodného dne pro nárok na výplatu výnosů a jmenovité 

hodnoty a stanovení data ex-kupón. U emisí akcií pak standardy určují časové rozestupy mezi 

oznámením valné hromady, valnou hromadou, datem ex-dividend a datem výplaty dividend. 

 

S burzovními standardy je obeznámena ČNB. 
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24 AÚV 

AÚV není součástí ceny dluhopisu zadávané účastníkem do obchodního systému burzy. Po vložení 

objednávky/instrukce do obchodního systému, systém vypočte AÚV ke dni vypořádání, tedy i zpětně. U 

suspendovaných obchodů se AÚV již nepřepočítává a zůstavá hodnota platná k předpokládanému dni 

vypořádání, resp. ke dni finálního spárování instrukcí v případě, že ISD předchází datu spárování. 
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25 ČASOVÝ HARMONOGRAM VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ 

Časový harmonogram vypořádání obchodů je součástí dokumentu „Pravidla vypořádacího systému - 

UNIVYC“. Harmonogram podrobně popisuje časový rozvrh činností CDCP a účastníků.  

 

Pořadí 
Účetní den 

vypořádání 

Předpokl. 

čas 
Činnost centrálního depozitáře Činnost účastníků 

 

Popis činností v rámci jednoho účetního dne S 

 

1 S 18:00 Otevření párovacího systému a 

příjem modifikačních služeb v 

novém účetním dni S  

 

 

2 S od 18:00  

do 20:00 

Příjem instrukcí, modifikační 

služby a ostatních služeb CDCP 

Vkládání instrukcí, vkládání 

instrukcí pro T+0 (první 

cyklus) modifikace převodů 

a nastavení finančních 

limitů 

 

3  18:15 Vytvoření souboru předběžných 

informací o platbách  

Převzetí souboru 

předběžných informací o 

platbách 

 

4  od 7:00 

do 8:00 

Výběr převodů a jejich vypořádání 

v prvním cyklu vypořádání 

(opakuje se tolikrát, až již není 

možné vybrat žádný převod) 

Vytvoření souboru převodů 

z prvního cyklu 

Vypořádání na základě 

nastavených peněžních 

limitů 

 

 

5  od 8:00  

do 17:00 

Systém CDCP je plně dostupný  

 

6  Cykly 

vypoř. DVP: 

8:00 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

15:30 

Výběr převodů do jednotlivých 

cyklů vypořádání, multicyklové 

vypořádání, odeslání platebních 

příkazů do platebních systémů a 

vygenerování příslušných 

souborů pro DVP cykly, zejména: 

soubor převodů, soubor plateb, 

soubor čistých peněžních pozic; 

cyklus v 15:30 je pouze pro EUR 

Vkládání instrukcí, 

modifikace instrukcí a 

převodů, příjem souborů z 

jednotlivých cyklů 

vypořádání 

Soubory jsou poskytnuty do 

40 minut od zahájení cyklu 

vypořádání 

 

7  do 12:00 Informace o poplatcích za 

nevypořádání za účetní den S-1, 

popř. změnové záznamy 

 

 

9  do 15:15 Řešení náhradního plnění ze 

systému půjčování 
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Pořadí 
Účetní den 

vypořádání 

Předpokl. 

čas 
Činnost centrálního depozitáře Činnost účastníků 

8  15:45 Opravný cyklus vypořádání pro 

převody v měně EUR 

Příjem nových souborů z 

vypořádání  

 

 

 

10  od 14:00 

do 17:00 

Vkládání instrukcí DFP s datem 

vypořádáná v T+0 a ostatních 

převodů s pozdějším datem ISD 

Vkládání a modifikace DFP 

převodů pro T+0 a 

ostatních převodů 

 

11  17:00 Uzavření párovacího systému a 

příjmu modifikačních služeb 

 

 

12  Cyklus DFP 

v 17:00 

Výběr převodů pro DFP cyklus, 

multicyklové vypořádání a 

vygenerování souboru převodů 

 

 

13  od 17:00 

do 18:00 

Provedení operací na konci 

účetního dne S, vygenerování 

souboru převodů ke konci 

účetního dne, souboru zůstatků, 

změna účetního dne na S+1, 

provedení operací na začátku 

účetního dne S+1, vygenerování 

souboru převodů k začátku 

účetního dne 

Omezený přístup účastníků 

k systému vypořádání, 

dostupné pouze 

vydefinované služby 

 

14 S+1 18:00 Otevření párovacího systému a 

příjem modifikačních služeb v 

novém účetním dni S+1 
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26 PÍSEMNÉ POŽADAVKY NA SLUŽBY CDCP 

 

Formuláře pro písemné požadavky na služby CDCP jsou dostupné na stránkách CDCP: 

http://www.cdcp.cz/index.php/cz/smlouvy-prirucky-a-formulare-pro-ucastniky 

 

Pokud k dané službě neexistuje standardizovaný formulář, je možné použít volný text. Žádost musí být 

vždy podepsána oprávněnou osobou dle podpisového vzoru (formulář B4). 

 

Všechny písemné požadavky je nutné zasílat přes aplikaci PX Messenger, která zajišťuje bezpečný 

přenos od účastníka do CDCP a od CDCP k účastníkovi. Služba je dostupná zaměstnacům účastníka, 

kteří jsou uvedeni na Zmocnění pro komunikaci s CDCP.  

 

http://www.cdcp.cz/index.php/cz/smlouvy-prirucky-a-formulare-pro-ucastniky

