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Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Predmetom Dodatku č. 1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP) 
sú nasledujúce zmeny: 
 
1. V článku II „Tabuľková časť“ sa v časti „5. Služby poskytované členom CDCP“ vypúšťajú 

pôvodné body 5.4 a 5.5. 

2. V článku II „Tabuľková časť“ sa v časti „5. Služby poskytované členom CDCP“ pôvodné 
body 5.6 až 5.9 prečíslujú na 5.4 až 5.7. 

3. V článku II „Tabuľková časť“ sa v časti „6. Prevody, prechody cenných papierov“ pod 
prvou tabuľkou znenie vety „ Všetky prevody CP bez finančného vyrovnania a prechody 
CP vrátane polpríkazov sú v rámci evidencie toho istého člena bezplatné“ vypúšťa 
a nahrádza sa novým znením: „ Všetky prevody CP bez finančného vyrovnania, presuny 
CP a prechody CP vrátane polpríkazov sú v rámci evidencie toho istého člena bezplatné.“ 

4. V článku II „Tabuľková časť“ sa v časti „6. Prevody, prechody cenných papierov“ pod 
druhú tabuľku dopĺňa ustanovenie, ktoré znie: „ Na výpočet ceny za presun cenných 
papierov sa použijú ustanovenia bodov: 6.1., 6.2., 6.5, 6.6. a 6.7.“ 

5. V článku II „Tabuľková časť“ sa pôvodné znenie časti „7. Vedenie účtov cenných 
papierov“ vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením: 

Poradové 
číslo Názov služby Kód 

služby Cena v € (bez DPH) 

7.1 Zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP  bezplatne 

7.2 

Vedenie účtu majiteľa (účet zriadený podľa §105 alebo 
§164a zákona) 
CDCP vypočíta cenu za vedenie účtu majiteľa k poslednému 
dňu kalendárneho mesiaca ako 1/12 ceny, a to aj v prípade, 
ak bol účet vedený kratšie ako kalendárny rok. 

Ak je k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca 
objem CP na účte 0,00 €, CDCP nefakturuje cenu za vedenie 
účtu majiteľa. 

Ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok a k 
poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca počas 
obdobia, počas ktorého bol účet majiteľa vedený, bol 
objem CP na účte 0,00 €, CDCP nefakturuje cenu za vedenie 
účtu majiteľa. 

CD - 55 

0,045% z celkového 
objemu CP na účte 

majiteľa, 
min. 10,00  

max. 165.00 

7.3  Vedenie účtu majiteľa pre zomrelého     bez poplatku 

7.4 
Založenie držiteľského účtu nečlena/založenie každého 
ďalšieho držiteľského účtu  nečlena  (osoby  uvedené v § 
105a ods. 3) 

CD - 98 165,00/500,00 

7.5  Ročný poplatok za vedenie držiteľského účtu nečlena CD -  99 3 320,00  

 Celkový objem CP je súčet objemov CP na účte majiteľa, pričom objem CP je súčin menovitej hodnoty 
CP a počtu kusov CP z každej emisie na účte majiteľa. 



2 
 

 Pre podielové listy vypočíta CDCP ich objem vynásobením počiatočnej hodnoty jedného podielu 
počtom podielov jedného podielového listu a počtom podielových listov danej emisie na účte majiteľa 
CP. 

 Pre cenné papiere na účte majiteľa vydané v inej mene ako v € platí, že CDCP prepočíta objem 
takýchto cenných papierov na účte majiteľa kurzom danej meny voči €, stanoveným Národnou bankou 
Slovenska ku dňu výpočtu objemu takýchto cenných papierov. 

 Spravidla k 31.12. bežného roka CDCP spočíta mesačné poplatky za mesiace, kedy bol účet majiteľa 
vedený a vystaví a odošle faktúry majiteľom účtov cenných papierov. Predstavenstvo CDCP môže 
rozhodnúť o inom termíne alebo termínoch fakturácie poplatku za vedenie účtu majiteľa. Pri zrušenom 
účte majiteľa vypočíta CDCP cenu za vedenie účtu majiteľa ku dňu zrušenia účtu. 

 Do vypočítaného objemu CP sa v danom mesiaci nezahrnú CP emitentov, ktorí zanikli bez právneho 
nástupcu a ktorých register emitenta vedený CDCP bol zrušený, a to odo dňa výmazu emitenta z 
obchodného registra.  

 Do vypočítaného objemu CP v danom mesiaci sa nezahrnú CP  emitentov dlhopisov po dátume 
splatnosti. 

 

6. V článku II „Tabuľková časť“ sa pôvodná časť „11. Reprografické práce, ostatné služby“ 
vypúšťa. 

7. Do článku II „Tabuľková časť“ sa vkladá nová časť „11. Služby súvisiace s činnosťou 
lokálneho operátora pre vydávanie kódov LEI“, ktorá znie:  

Poradové 
číslo Názov služby Kód služby Cena v € (bez 

DPH) 
11.1 Jednorazový poplatok za pridelenie kódu LEI* CD – 124 70,00 

11.2 Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v evidencii kódov LEI za 
rok** CD – 125 30,00 

11.3 Zmena údajov o subjekte v evidencii kódov LEI v priebehu roka  bez poplatku 
* V cene je zahrnutý poplatok za prvý rok vedenia údajov o subjekte v evidencii kódov LEI. 
** V prípade presunu/transferu údajov o subjekte z evidencie kódov LEI, k inému lokálnemu operátorovi 
(LOU) zaplatený poplatok za vedenie nebude vrátený. 
 

8. Do článku II „Tabuľková časť“ sa vkladá nová časť „12. Ostatné služby“, ktorá znie:  

Poradové 
číslo Názov služby Kód služby Cena v € (bez 

DPH) 

12.1 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 pís. l pre 
navrhovateľa so súhlasom na uplatnenie práva výkupu CD-126 3,30 

12.2 Ostatné služby CDCP Príloha č.1  

 
9. Do článku II „Tabuľková časť“ sa vkladá nová časť „13. Reprografické práce“, ktorá znie:  

Poradové 
číslo 

Názov služby Kód služby 
Cena v € (bez 

DPH) 

13.1 Reprografické práce (fotokópia prospektu, kopírovanie 
faxových strán) 

CD - 92 1,00/strana 

13.2  Reprografické práce s úradným overením CD - 106  20,00/strana 

 
10. V Prílohe č. 1 „Ďalšie služby v evidencii CDCP“ sa: 

a) vypúšťa znenie názvu služby D002 „Registrácia emitenta zaknihovaných cenných 
papierov“ a nahrádza sa novým znením „Zriadenie registra emitenta ZCP“, 
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b) vypúšťa znenie názvu služby D046C „Výpis z účtu stavových výpisov zo všetkých účtov 
majiteľov vedených v evidencii člena“ a nahrádza sa novým znením „Výber všetkých 
stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena“, 

c) vypúšťa znenie názvu služby D046F „Výpis z účtu podľa §105a so všetkými právami 
spojenými s CP k spätnému dátumu“ a nahrádza sa novým znením „Výber všetkých 
stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena k spätnému 
dátumu“, 

d) pod službu D080C dopĺňajú nasledujúce služby: 

Kód 
služby Názov služby 

Jednotková 
cena v € 

(bez DPH) 

Cena za vetu/majiteľa 
cenných papierov/počet 

CP v € (bez DPH) 
D080L Informácia o záložnom práve zaregistrovanom podľa 

§ 53a zákona 
10,00

D080T Kombinovaná informácia o záložných právach 
zriadených podľa § 45 alebo podľa § 53a zákona pre 
Národnú banku Slovenska 

10,00

e) vypúšťa jednotková cena v € (bez DPH) služby D112 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP 
podľa §28 ods. 3 písm. f zmenou stavu emisie vyjadrená číselnou hodnotou „66,00 €“ 
a nahrádza sa „33,00 €“. 

 

11. V Prílohe č. 2 „Zoznam kódov a skrátených názvov služieb“ sa pridávajú nové kódy: 

Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 
CD-124 Jednorazový poplatok za pridelenie kódu LEI Jednorazový poplatok za pridelenie kódu 

LEI 
CD-125 Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v 

evidencii kódov LEI za rok 
Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v 
evidencii kódov LEI za rok 

CD-126 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 
3 pís. l pre navrhovateľa so súhlasom na 
uplatnenie práva výkupu 

Zaregistr./zánik PPN s CP pre navrhov. so 
súhl. na uplatn. práva výkupu 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 
Dodatok č. 1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. účinného od 
20.12.2013 nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 25.3.2014 a 
účinnosť dňom 1.4.2014. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na časť 11 
v článku II, ktorá nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 25.3.2014 a 
účinnosť v deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska 
o udelení súhlasu na vykonávanie činností vyplývajúcich z postavenia miestnej prevádzkovej 
jednotky s oprávnením prideľovať LEI kódy, nie však skôr ako v deň účinnosti uvedený 
v predchádzajúcej vete. 
 
V Bratislave, 25.3.2014 

Ing. Martin Wiedermann Ing. Martin Vojtko 

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva 
 


