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Počet účtov k 31.3.2015 

 účty vedené pre fyzické osoby:        328 tisíc

 účty vedené zosnulým osobám:       134 tisíc

 Celkový počet účtov

 (po odpočítaní účtov zosnulých):     194 tisíc  

 priebežná aktualizácia účtov zosnulých na základe úmrtných listov

AKTUÁLNY STAV ÚČTOV 



Počet účtov majiteľa vedených v evidencii Centrálneho depozitára 
cenných papierov SR, a.s. 

 rok 2011: 877 653

 rok 2012: 572 891

 rok 2013: 499 358

 rok 2014: 361 924

POČET ÚČTOV - ŠTATISTIKA
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SPOPLATNENIE ÚČTOV 

 ak občania nevyužili možnosť prevodu cenných papierov bez hodnoty na 
FNM SR – účty sú vedené v CDCP SR

 vedenie účtov je v zmysle zákona spoplatnené 

 fakturácia účtov majiteľa pre fyzické a právnické osoby je na ročnej báze

 fakturácia pre členov CDCP SR a za držiteľské účty nečlenov bude na 
mesačnej báze



NOVÁ FILOZOFIA

Nová filozofia spoplatnenia účtov:

 štandardizácia v spoplatnení všetkých typov účtov vedených pre členov  

 zámer – posilniť členský princíp 

Čo to znamená? 

 členovia budú vykonávať niektoré služby, ktoré doteraz robil CDCP SR

 členovia budú obsluhovať všetky účty majiteľa pre fyzické osoby

 CDCP SR bude obsluhovať iba členov, právnické osoby a subjekty, ktorým 
slúži ako centrálny bod na poskytovanie služieb



NOVÝ CENNÍK

 Nový cenník je účinný od 1. 7. 2015

 Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa: 

 pre fyzické osoby: 1 EUR + DPH mesačne/účet 

 pre právnické osoby: 30 EUR + DPH mesačne/účet

 zvýšenie ceny pre fyzické osoby je minimálne

 súčasná cena: 10 EUR plus DPH  ročne/účet



VÝPOČET CENY   

 ročná cena za vedenie účtu majiteľa je súčtom mesačných poplatkov

 mesačná cena sa stanoví: objem cenných papierov x koeficient

 ak budú na účte počas celého roka vedené cenné papiere – cena bude v 
plnej výške (teda 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



MAXIMÁLNA VÝŠKA CENY

 maximálna cena za vedenie účtu: 10 000 EUR + DPH mesačne

 maximálnu cenu nedosiahne žiadna fyzická osoba

 z právnických osôb len niekoľko najväčších klientov



VÝPOČET CENY PRE ČLENOV

 výpočet ceny za vedenie účtu pre členov CDCP SR a  za držiteľské účty 
nečlenov je rovnaký ako výpočet ceny pre fyzické a právnické osoby

 v prípade členov ide o účty:

 účet majiteľa

 klientský účet člena

 držiteľský účet

 minimálny poplatok: 30 EUR + DPH mesačne/účet

 maximálny poplatok : 10 000 EUR + DPH mesačne/účet



PRIPRAVOVANÉ NOVÉ SLUŽBY

 pre emitentov – poskytnutie možnosti výplaty výnosov z cenných 
papierov cez CDCP SR

 zber a šírenie informácií týkajúcich sa emisií

 sprostredkovanie držby zahraničných cenných papierov  pre členov a 
právnické osoby 

 modernizácia technológií



Ďakujeme za pozornosť !


