
 
 

 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. 
Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatok č. 1  
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo 

dňa 1.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

Predmetom Dodatku 1. k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. 
(CDCP) sú nasledovné zmeny: 

 

1. V článku I. sa znenie bodu 18. vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

„18.  Na účely tohto cenníka sa za dobu splatnosti dlhopisu považuje časový úsek od 
začiatku vydávania dlhopisov do termínu splatnosti dlhopisov v zmysle emisných 
podmienok.“  

2. V článku I. sa dopĺňa nový bod 19, ktorý znie:  

„19.  Na účely tohto cenníka sa za dlhové cenné papiere považujú všetky druhy dlhopisov, 
investičné certifikáty a pokladničné poukážky.“ 

3. Článok II. sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením: 

 
„Článok II. 

 
Národná číslovacia agentúra 

 
1. Ceny CDCP (Národná číslovacia agentúra Slovenskej republiky), za pridelenie 
identifikačného kódu ISIN pre emisie zaknihovaných/listinných/imobilizovaných cenných 
papierov alebo finančných nástrojov (ďalej len „ISIN“) a zrušenie ISIN alebo identifikačného 
čísla emisie cenných papierov IČE (ďalej len „IČE“), sú uvedené v tabuľke č. 1 (kód CD-02 - 

Pridelenie identifikačného kódu, (kód CD-120 - Rušenie identifikačného kódu/čísla). 
 

Tabuľka č. 1 Cena za pridelenie a zrušenie ISIN alebo zrušenie IČE* 
 

Objem emisie CP od - do (v €)  Cena v € 
A B 

Do                             332 000,00 33,00 
332 000,01 -           1 660 000,00 66,00 
1 660 000,01 -      16 600 000,00 165,00 
16 600 000,01 - a viac 331,50 
*IČE - identifikačné číslo emisie začínajúce na prefix "88" 

 

Vysvetlivky k tabuľke č. 1 

stĺpec „A" - objem emisie v €, t.j. menovitá hodnota x počet kusov cenných papierov alebo finančných nástrojov 
stĺpec „B" - cena pre príslušný objem emisie v € 
 
2. Ceny sú počítané z objemu emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov s 
menovitou hodnotou v mene euro alebo je menovitá hodnota prepočítaná do meny euro 
v konverznom kurze meny krajiny (kurzový lístok NBS za príslušný deň), v ktorej je 
menovitá hodnota vyjadrená. V prípade, že cenný papier alebo finančný nástroj nemá 
menovitú hodnotu alebo emisia nie je vyjadrená počtom kusov, je cena za pridelenie ISIN 
(kód CD-02) a za zrušenie ISIN (kód CD-120) 331,50 €. 
                                                                      
3. Cena za všetky zmeny náležitostí v ISIN alebo v IČE s výnimkou IČO, ktoré nie  je možné 
meniť, (bez ohľadu na počet ISIN a IČE pridelených jednému emitentovi), o ktoré emitent 



 
 

 

žiada jednou žiadosťou, je 10 €. Zmena PSČ je vždy bezplatná. Ak emitent požaduje 
vykonanie niekoľkých zmien náležitostí na základe samostatných žiadostí, uhradí príslušnú 
cenu za každú žiadosť samostatne. To platí aj v prípade, ak požiada o vykonanie zmeny či 
zmien v každom ISIN alebo IČE samostatnou žiadosťou. Pri zmene formy cenného papiera sa 
neplatí cena za pridelenie a zrušenie ISIN uvedená v bode 1 tohto článku, ale cena podľa 
tohto bodu ( kód CD-121 - Zmena náležitostí v identifikačnom kóde/čísle). 

 
4. Za opakované vystavenie potvrdenia o pridelení ISIN je cena 66,00 € (kód CD-05 – Opakované 
potvrdenie o pridelení ISIN). 
 
5. Cena za obnovenie ISIN, ktorý nebol predmetom uzavretej zmluvy o registrácii emisie 
cenných papierov alebo finančných nástrojov, je 16,50 €.  ISIN bude vždy obnovený len s 
pôvodnými údajmi uvedenými v pôvodnej žiadosti, na základe ktorej bol pridelený alebo 
v prípade, ak boli vykonané aj akékoľvek zmeny náležitostí, s údajmi podľa poslednej platnej 
zmeny (kód CD-06 - Obnovenie ISIN). 
 
6. Cena za zmenu IČE na ISIN, zmenu obchodného mena alebo sídla emitenta, za rozdelenie 
jedného pôvodného IČE, prideleného cenným papierom alebo finančným nástrojom s rôznym 
dátumom vydania na viac ISIN, je pri jednej žiadosti, bez ohľadu na počet súčasne 
vykonávaných zmien, 3,30 €. Uvedená cena sa vzťahuje aj na zmenu kódu s prefixom CS na 
ISIN (kód CD-122- Zmena IČE na ISIN/zmena kódu z CS na ISIN). 

 

4. Vypúšťa sa znenie názvu článku III. a nahrádza sa novým znením: 

 „Článok III. Služby poskytované v súvislosti so zaknihovanými cennými papiermi“   

 

5. V článku III. sa znenie bodu 1. vypúšťa a nahrádza sa novým znením:  
 
“1. Poplatok za registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov 

a. Registrácia emisie štátnych dlhopisov   Poplatok za registráciu emisie sa vypočíta 
podľa Tabuľky č.2 (kód CD-113 - Registrácia emisie štátnych dlhopisov) 

b. Registrácia emisie pokladničných poukážok - Poplatok za registráciu emisie sa 
vypočíta podľa Tabuľky č.2 (kód CD-114 Registrácia emisie pokladničných poukážok) 

c. Registrácia emisie hypotekárnych záložných listov - Poplatok za registráciu emisie 
sa vypočíta podľa Tabuľky č.2 (kód CD-10 - Registrácia emisie hypotekárnych záložných 
listov) 

d. Registrácia emisie ostatných dlhopisov a investičných certifikátov  - Poplatok za 
registráciu emisie sa vypočíta podľa Tabuľky č.2 (kód  CD-11 - Registrácia emisie 
ostatných dlhopisov) 

e. Registrácia emisie podielových listov - Poplatok za registráciu emisie sa vypočíta 
podľa Tabuľky č.3 (kód  CD-12 - Registrácia emisie podielových listov) 

f. Registrácia emisie ostatných cenných papierov - Poplatok za registráciu emisie sa 
vypočíta podľa Tabuľky č. 4 (kód  CD-13 -Registrácia emisie ostatných cenných papierov)” 

 
  

6. V článku III. sa vypúšťa názov Tabuľky č. 2 a nahrádza sa novým znením: 

„Tabuľka č. 2 Cena za registráciu emisie dlhových cenných papierov  

                                                  



 
 

 

  (dlhopisov, pokladničných poukážok a investičných certifikátov)“  

 
7.  V článku III. sa znenie bodu 7  vypúšťa a nahrádza sa novým znením.  
“7. Cena za zmenu náležitostí zaknihovaných cenných papierov týkajúcich sa jednej emisie  
(ISIN, forma,  menovitá hodnota, počet kusov) je  165,00 €  + 0,003 € za každý cenných 
papier, jej maximálna výška je 49 790,- €. V prípade, že je predmetom jednej zmluvy/ 
dodatku viac zmien týkajúcich sa údajov o emisii, CDCP účtuje cenu iba raz. V prípade 
zníženia základného imania počtom kusov, sa pre výpočet ceny použije počet cenných 
papierov tvorený z rozdielu pôvodného počtu a nového počtu cenných papierov. (kód CD-17 - 
Zmena údajov uvedených v § 107 ods. 4 písm. c) zákona).“ 

 

8. V článku III. sa za bod 7 vkladá nový bod 7a. s nasledovným znením: 

 “7a.  Ak emitent rozhodne o zmene meny z SKK na €  v prípade, že sa počet kusov nemení, 
je cena tvorená sumou 330,- €/emisia+ 0,003 € za každý cenný papier v emisii, jej maximálna 
výška je 49 790,- €. (kód CD-117- Zmena meny z SKK na € pri zaknihovaných cenných papieroch ).” 

 

9. V článku III. sa znenie bodu 8  vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
„8. Pri zvýšení základného imania počtom kusov v rámci už vydanej emisie sa cena vypočíta 
podľa Tabuľky č.4. Podľa Tabuľky č. 4 sa postupuje aj v prípade, že sa pri zvyšovaní 
základného imania mení súčasne menovitá hodnota aj počet kusov.“ 

 

10. V článku III. sa vypúšťa bod 10. 

11. V článku III. sa pôvodný bod 11 prečísluje na bod 10. 

12. V článku III sa vypúšťa znenie nového bodu 10 a nahrádza sa novým znením:  
„ 10. Pri plnení povinností emitenta podľa § 12 ods. 1 zákona, t. j. pri zmene identifikačného 
čísla emisie na ISIN a zmene cenného papiera s označením CS na ISIN, CDCP vykoná túto 
zmenu bezplatne. Ak emitent súčasne požaduje aj vykonanie ďalších zmien náležitostí 
cenného papiera, napr. zmenu sídla, obchodného mena a pod., bude cena za tieto zmeny 
náležitostí cenného papiera vypočítaná v súlade s bodom 6 alebo 7 tohto článku. (kód CD-19 
Zmena ISIN podľa §12 ods. 1 zákona).“ 
 

13. V článku III. sa pôvodný bod 12 prečísluje na bod 11. 

14. V článku III sa v novom bode 11 vypúšťa slovné spojenie „zrušených obchodných 
spoločností“ a nahrádza sa výrazom „emitentov“. 

15. V článku III. sa pôvodné body 13 až 15 prečíslujú na 12 až 14. 

16. V článku III. sa vypúšťa bod 16, 17, 18. 

17. V článku III. sa pôvodný bod 19 prečísluje na bod 15. 

18. V článku III. sa vypúšťa bod 20                                                              

19. V článku III. sa pôvodný bod 21 prečísluje na bod 16. 

20. V článku III. sa pôvodné body 22 a 23 prečíslujú na 17 a 18. 

21. V článku III. sa vypúšťa bod 24. 

22. V článku III. sa pôvodný bod 25 prečísluje na bod 19. 



 
 

 

23. Vypúšťa sa znenie názvu článku IV. a nahrádza sa novým znením: 

„Článok IV. Služby poskytované v súvislosti s vedením zoznamov akcionárov listinných 
akcií na meno“  

 
24. V článku IV. sa znenie bodu 2 vypúšťa  a nahrádza sa novým znením:  
„ 2. Cena za ukončenie vedenia zoznamu akcionárov danej spoločnosti v evidencii CDCP  je 
33,00 € za každé ČEM (kód CD-31 -Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov). Cena za ukončenie 
vedenia zoznamu akcionárov danej spoločnosti v evidencii CDCP na základe jednostrannej 
výpovede emitenta je 100,00 € za každé ČEM. (CD – 107-  Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov 
výpoveďou emitenta).“ 
 

25. V článku IV. sa znenie bodu 3 vypúšťa  a nahrádza sa novým znením: 

„ 3. Cena za zmenu v identifikácii emitenta listinných akcií na meno a zmena druhu akcií je 
bezplatná.“ 

 

26. V článku IV. sa znenie bodu 14 vypúšťa  a nahrádza sa novým znením: 

„14. Ak emitent rozhodne o zmene meny z SKK na € a počet kusov cenných papierov sa 
nemení,  je cena tvorená, pre zoznam akcionárov identifikovaný jedným ČEM, sumou 189,-  
€+ 0,03  €/ akcia, jej maximálna výška je 6 635,- € (CD-119 Zmena meny z SKK na € v zoznamoch 

akcionárov listinných akcií na meno).“ 

 

27. V článku IV. bod 15 sa vypúšťa číslovka „1,60“ a nahrádza sa číslovkou „5“. 

 

28. V Prílohe č. 2 sa vypúšťajú kódy:  

  CD-03- Zmena identifikačného kódu  

CD-04 - Rušenie identifikačného kódu 

CD-07- Zmena IČE na ISIN 

CD-08 -Registrácia emisie štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok 

CD-09- Registrácia emisie komunálnych obligácií 

CD-11- Registrácia emisie ostatných dlhopisov 

CD-32 - Zmena v identifikácii emitenta/emisie  listinných akcií na meno 

CD-104 -  Zmena zoznamu akcionárov identifikovaného jedným ČEM 

 

                                    

30. V Prílohe č. 2 sa dopĺňajú sa  nové kódy: 

Kód 
služby 

Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 

CD-113 Registrácia emisie štátnych dlhopisov Registrácia emisie štátnych 
dlhopisov 



 
 

 

CD-114 Registrácia emisie pokladničných poukážok  Registrácia emisie 
pokladničných poukážok 

CD-117 Zmena meny z SKK na € pri zaknihovaných 
cenných papieroch 

Zmena meny z SKK na € pri 
zak.CP 

CD-118 Registrácia emisie ostatných dlhopisov 
a investičných certifikátov 

Registrácia emisie ostat. Dlh. 
A IC. 

CD-119 Zmena meny z SKK na € v zoznamoch 
akcionárov listinných akcií na meno 

Zmena meny z SKK na € 
v zoz. akcionárov LCP 

CD-120 Rušenie identifikačného kódu/čísla Rušenie ISIN/IČE 

CD-121 Zmena náležitostí v identifikačnom kóde/čísle Zmena v ISIN/IČE 

CD-122 Zmena IČE na ISIN/zmena kódu z CS na ISIN Zmena IČE/CS na ISIN 

  
 
 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia: 
 
Dodatok č. 1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. nadobúda platnosť 
jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 6.12.2012 a účinnosť 1.1.2013. 

 

 

 
 

      Ing. Daniel Jóna                                                            JUDr. Vladimír Gürtler 
predseda predstavenstva                                                   podpredseda predstavenstva 


