
 

 

                                                                       OZNAM                                    Bratislava, 30.4.2021 

O začatí poskytovania služieb spojených s Jednoduchou spoločnosťou na akcie 

 

Vážení klienti, 

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2021 Centrálny depozitár cenných 

papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“)  začína poskytovať nové služby týkajúce sa jednoduchej 

spoločnosti na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len „j.s.a.“) predstavuje hybridnú 

formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky spoločnosti s ručením 

obmedzeným a akciovej spoločnosti. Právna forma j.s.a. bola do právneho poriadku SR 

zavedená od 1.1.2017. 

Akcie j.s.a. môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe a môžu znieť iba na meno. 

Akcionári j.s.a. si medzi sebou môžu dohodnúť prostredníctvom akcionárskej zmluvy 

osobitné druhy práv, a to právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií alebo 

právo požadovať nadobudnutie akcií. 

Hlavné zmeny v službách CDCP v súvislosti s j.s.a. spočívajú v zavedení nových registrov 

vedených CDCP, konkrétne: 

 

a) Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie 

b) Register práv pridať sa k prevodu akcií 

c) Register práv požadovať prevod akcií 

 

Údaje zapísané v uvedených registroch, okrem rodných čísiel a dátumov narodenia, CDCP 

zverejňuje na svojej webovej stránke 

 

O výpis z registra akcionárov j.s.a., registra práv pridať sa k prevodu a registra požadovať 

prevod akcií môže požiadať emitent, akcionár j.s.a., ale aj akákoľvek fyzická alebo právnická 

osoba. Spôsob a podmienky poskytovania služby výpisu z registrov vedených v súvislosti 

s j.s.a. upravuje časť IV, článok 20 až 23 Prevádzkového poriadku CDCP, ktorý nadobudol 

účinnosť 1.5.2021. 

 

Prevod akcií, ku ktorým sa viaže právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod 

akcií, môže vykonať centrálny depozitár alebo jeho člen. Vzhľadom k tomu, že register 

akcionárov, ako aj registre práv vedie centrálny depozitár, člen má povinnosť bezodkladne 

informovať centrálny depozitár o prevode a centrálny depozitár zabezpečí registráciu, resp. 

zápis zmeny v príslušných registroch. 

 



Registráciu vzniku/zmien/výmazu práva pridať sa k prevodu a práva požadovať prevod akcií 

vykoná  CDCP na základe príkazu oprávneného alebo povinného z práva pridať sa k prevodu. 

Predmetom konkrétneho práva pridať sa k prevodu alebo požadovať prevod môžu byť iba 

akcie emitované tou istou j.s.a. O registráciu vzniku/zmien/výmazu práva pridať sa k prevodu 

a požadovať prevod klient žiada CDCP alebo člena CDCP podľa toho, kde má vedený účet 

majiteľa. 

 

Povinný akcionár môže písomne zriadiť na akcie spojené so zaregistrovaným právom pridať 

sa k prevodu akcií alebo požadovať prevod akcií aj zmluvné záložné právo alebo 

zabezpečovací prevod iba s písomným súhlasom oprávneného akcionára, pričom záložné 

právo či zabezpečovací prevod bude možné následne vykonať bez potreby ďalšieho súhlasu. 

Výkonom záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu právo pridať sa k prevodu alebo 

požadovať prevod akcií zaniká. Na režim registrácie záložného práva sa vzťahujú ustanovenia 

Prevádzkového poriadku, ktoré upravujú službu registrácie záložného práva poskytovanú 

CDCP. CDCP zaregistruje záložné právo na akcie j.s.a. v lehote do 15 dní od predloženia 

dokladov. Klienti môžu požiadať aj o prednostné spracovanie požiadavky na túto službu v 

lehote 2 dni za podmienok stanovených Prevádzkovým poriadkom CDCP. 

  

Formuláre na podávanie požiadaviek na služby spojené s j.s.a. CDCP zverejňuje na svojej 

webovej stránke v častiach určených pre emitentov a majiteľov cenných papierov.  

 

Služby CDCP spojené s j.s.a. sú spoplatnené podľa článku IV Cenníka CDCP, ktorý 

nadobudol účinnosť 1.5.2021. 
 

 


