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CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára od NBS 

 

Národná banka Slovenska udelila Centrálnemu depozitáru cenných papierov 

SR, a.s. (CDCP)  povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou 

s účinnosťou od 28.01.2019. Centrálne depozitáre pôsobiace v EÚ tak budú 

podliehať identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom 

a pravidlám a budú poskytovať štandardizovaný rozsah služieb.  

 

Na existujúce depozitáre v EÚ sa vzťahovala povinnosť požiadať o povolenie 

v súlade s Nariadením. „CDCP o povolenie požiadal v septembri 2017, pričom prešiel 

hodnotením predložených dokumentov a poskytnutých informácií ako zo strany 

Národnej banky Slovenska, tak aj zo strany Eurosystému s vysoko pozitívnym 

výsledkom,” vyjadril sa Ing. Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP. 

 

CDCP v súlade s udeleným povolením môže poskytovať hlavné služby centrálnych 

depozitárov cenných papierov, ku ktorým patrí prvotná evidencia cenných papierov 

v systéme zaknihovaných cenných papierov – tzv. evidenčné služby, poskytovanie 

a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie 

a prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Okrem toho 

CDCP môže poskytovať aj vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového 

typu, ku ktorým patria napr. služby súvisiace so službami vyrovnania, služby spojené 

s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov, zriaďovanie prepojení 

centrálnych depozitárov a iné služby ako vedenie registra záložných práv, vedenie 

zoznamu akcionárov listinných akcií na meno alebo služby súvisiace s prideľovaním 

a správou LEI. Úplný zoznam služieb, ktoré CDCP môže poskytovať v súlade 

s udeleným povolením je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti: 

https://www.cdcp.sk/cinnosti-cdcp/ 

 

CDCP v priebehu posledných troch rokov prispôsobil svoje činnosti a procesy 

požiadavkám stanovených Nariadením a doplnil alebo vypracoval množstvo 

interných predpisov. CDCP zriadil aj viaceré výbory pre monitorovanie rizík, ako aj 

nezávislé funkcie, ktoré vyžaduje Nariadenie. „Udelenie povolenia v súlade s 

Nariadením považujem za ďalší významný míľnik v existencii CDCP a za potvrdenie 

neustáleho vývoja a zlepšovania jeho činností“, uzatvára Ing. Wiedermann.  

  

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.909/2014 o zlepšení vyrovnania 

transakcií s cennými papiermi v Európskej Únii, centrálnych depozitároch cenných 

papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 

(Nariadenie) harmonizuje požiadavky na organizáciu a niektoré aspekty činnosti 

https://www.cdcp.sk/cinnosti-cdcp/


centrálnych depozitárov zriadených v Európskej únii (EÚ). Okrem striktne 

stanovených organizačných požiadaviek a požiadaviek na orgány depozitára, 

Nariadenie zavádza aj požiadavky na výšku kapitálu depozitára v závislosti od rizík 

súvisiacich s poskytovanými službami. Z ďalších požiadaviek stanovených 

Nariadením je možné uviesť napr. požiadavky na účastníka alebo požiadavky na 

riadenie rizík konkretizované na oblasť činnosti centrálneho depozitára. Zámer 

harmonizovať a štandardizovať činnosti depozitárov v EÚ s cieľom uľahčiť ich 

cezhraničnú spoluprácu je zrejmý aj z požiadavky na používanie komunikačných 

postupov založených na medzinárodných normách. 

 

Centrálne depozitáre sú systémovo významné inštitúcie pre fungovanie kapitálového 

trhu. Majú dôležitú úlohu v systéme držby cenných papierov, registrujú emisie 

zaknihovaných cenných papierov a prevádzkujú systém vyrovnania transakcií 

s cennými papiermi. Vzhľadom na svoju centrálnu pozíciu majú dôležitú úlohu 

v zabezpečení integrity emisie, čím prispievajú k posilneniu dôvery investorov. 

„Centrálny depozitár zriadený na Slovensku musí spĺňať rovnako náročné požiadavky 

ako ktorýkoľvek iný depozitár, ktorý vykonáva svoje činnosti na rozvinutom 

kapitálovom trhu“ dopĺňa Ing. Wiedermann.   
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