
CDCP SR 

Martin Wiedermann, 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



HODNOTA CENNÝCH PAPIEROV

 CDCP eviduje CP iba v menovitej hodnote

 CDCP nezisťuje trhovú hodnotu CP

Odporúčanie: 

 overenie trhovej hodnoty CP u spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. na nimi 
zriadenej 

bezplatnej telefonickej linke: 0800 124 784

 následne sa majitelia CP môžu rozhodnúť, či si CP ponechajú, alebo 
prevedú na štát



 účty vedené pre fyzické osoby:       258 tis. (k 31.12.2015)

 účty vedené zosnulým osobám:        98 tis. (k 31.12.2015)

 Celkový počet účtov

 (po odpočítaní účtov zosnulých):     160 tis. (k 31.12.2015)

 priebežná aktualizácia účtov zosnulých na základe úmrtných listov

AKTUÁLNY STAV ÚČTOV 



Počet účtov majiteľa vedených v evidencii Centrálneho depozitára 
cenných papierov SR, a.s. („CDCP“)

 rok 2011: 877 653

 rok 2012: 572 891

 rok 2013: 499 358

 rok 2014: 361 924

 rok 2015: 259 543

POČET ÚČTOV - ŠTATISTIKA

2011           2012         2013         2014         2015



FAKTÚRY

 Faktúra za vedenie účtu majiteľa za rok 2015

 Počet zaslaných faktúr: okolo 156 tis. 

 Faktúry zasielané v dňoch: 19.-20.1.2016

 Splatnosť faktúr: 28.2.2016

 Q&A k faktúram na www.cdcp.sk



SPOPLATNENIE ÚČTU MAJIEĽA

 Spoplatnenie účtu majiteľa zriadeného v CDCP:

 Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa: 

 pre fyzické osoby: 1 EUR + DPH mesačne/účet 

 pre právnické osoby: 30 EUR + DPH mesačne/účet

 Maximálna cena za vedenie účtu majiteľa:

 10 000 EUR + DPH mesačne 



VÝPOČET CENY   

 ročná cena za vedenie účtu majiteľa je súčtom mesačných poplatkov

 mesačná cena sa stanoví: objem cenných papierov x koeficient

 ak na účte budú počas celého roka vedené cenné papiere – cena min.

12 EUR +DPH

 ak k poslednému dňu v mesiaci bude objem cenných papierov 0 EUR 
alebo účet 

bude zrušený – cena sa adekvátne zníži

 do objemu cenných papierov, z ktorého sa  na konci mesiaca počíta cena, 
sa 

nezahrnú:

 dlhové cenné papiere po splatnosti

 cenné papiere emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu



FAKTÚRA A PREVOD CENNÝCH PAPIEROV

 Ak majiteľ nepreviedol CP na štát:  uhradenie faktúry 

 Ak majiteľ previedol CP na štát: MH Manažment, a.s. – právny nástupca
FNM prevezme záväzok uhradiť poplatok za vedenie účtu za kalendárny rok,
v ktorom majiteľ previedol cenné papiere a vráti aj uhradené poplatky za
vedenie účtu za dva predchádzajúce kalendárne roky.

 Ak majiteľ previedol iba časť svojich CP na štát: MH Manažment, a.s.
prevezme úhradu alikvótnej časti poplatku.



VÝMAZ ZANIKNUTÝCH SPOLOČNOSTÍ

 CDCP jeden krát do mesiaca zruší emisie zaknihovaných CP v dôsledku 
zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu

 Uvedená informácia je zverejňovaná na stránke www.cdcp.sk a v dennej
tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy



PRAVIDLÁ RUŠENIA A ZRIADENIA ÚČTU

 Prázdny účet majiteľa nemusí klient zrušiť, ale môže si ho ponechať,
ak má v úmysle si neskôr nakúpiť cenné papiere.

 Ak na účte majiteľa nebude evidovaný žiadny cenný papier po dobu
jedného roka, taký účet môže CDCP zrušiť v súlade s Prevádzkovým
poriadkom CDCP.

 Od 1.1.2016 CDCP nezriaďuje účty majiteľa pre fyzické osoby. Fyzická
osoba môže o zriadenie účtu majiteľa požiadať člena CDCP.



POSILNENIE ČLENSKÉHO PRINCÍPU

Zriaďovanie účtov majiteľa v CDCP od 1.1.2016:

V súlade s novelou zákona č.566/2001 Z.z. a Prevádzkovým poriadkom CDCP  
od 1.1.2016 CDCP zriaďuje účty majiteľa iba nasledujúcim osobám:  

 členovi CDCP

 centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej 
republiky a právnickej osobe podľa osobitného predpisu ( právny nástupca 
FNM)

 právnickej osobe.



POSILNENIE ČLENSKÉHO PRINCÍPU

Zriaďovanie účtov majiteľa v CDCP od 1.1.2016 (pokr.):

 CDCP od 1.1.2016 nezriaďuje účty majiteľov fyzickým osobám

 Fyzické osoby môžu o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z 
členov CDCP

 Úplný zoznam členov CDCP je možné nájsť na webstránke www.cdcp.sk



INFORMAČNÁ KAMPAŇ



INFORMAČNÁ KAMPAŇ

 špecifická, úzka cieľová skupina

 zaangažovanie mladej generácie

Hlavný headline komunikácie: 

Pomôž a vyhraj!



INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Nástroje komunikácie:

 Spoty vo Fun Radio

 Animované videá

 FB, YouTube

 Bannerová kampaň – Refresher

 Motivácia – súťaž o zaujímavé ceny



INFORMAČNÁ KAMPAŇ



INFORMAČNÁ KAMPAŇ



INFORMAČNÁ KAMPAŇ



INFORMAČNÁ KAMPAŇ 



Ďakujeme za pozornosť !


