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Dodatok č. 2  
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.  

zo dňa 4.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19.11.2007 
 



Čl. I Predmet dodatku  
 

1. V Čl. II, sa za slovo „cenný papier“, resp. „cenné papiere“ v každom tvare dopĺňa slovné 
spojenie „alebo finančný nástroj“, resp. „alebo finančné nástroje“ v príslušnom tvare 

2. V Čl. II, sa dopĺňa na koniec bodu 2 nasledujúci text: 

„V prípade, že finančný nástroj nemá menovitú hodnotu je cena za pridelenie (kód CD-
02)/zmenu (kód CD-03)/zrušenie (kód CD-04) ISIN 10 000,-Sk.“ 

3. V Čl. III, bod 1 sa pôvodné znenie Tabuľky č. 4 nahrádza nasledujúcim znením: 
 

Tabuľka č. 4 – Cena za registráciu emisie ostatných cenných papierov 
Objem emisie CP od – do Jednotková cena Cena pri max. objeme emisie CP 

A B   C  D  
Do  500 000 000 5 000,00 Sk + 0,100 % 505 000,00 Sk 

500 000 001 - 1 000 000 000 505 000,00 Sk + 0,080 % 905 000,00 Sk 
1 000 000 001 - a viac 905 000,00 Sk + 0,060 % Max. však 5 000 000,00 Sk 

 

4. V Čl. III sa pôvodné znenie bodov 16, 17, 18 a 19 nahrádza nasledujúcim znením: 
 

“16. Cena za zoznam majiteľov cenných papierov vystaveného k aktuálnemu dátumu (t.j. k 
dátumu výkonu služby alebo k účtovnej uzávierke posledného obchodného dňa) je           3 
000,-Sk (základná cena) + 1 000,-Sk za každý požadovaný ISIN (kód CD-21-Zoznam majiteľov 
cenných papierov). 

17. Cena za zoznam majiteľov cenných papierov vystaveného k spätnému dátumu je              4 
000,-Sk. Cena sa účtuje za každý ISIN osobitne (kód CD-20-Zoznam majiteľov cenných papierov 
– spätný). 

18. Cena za vyhotovenie zoznamu majiteľov cenných papierov v písomnej forme je 500,-Sk za 
jeden zoznam majiteľov, obsahujúci jeden ISIN. Táto  cena neobsahuje cenu príslušnej 
služby  podľa bodu 16 a 17 s výstupom v elektronickej podobe, ktorú je žiadateľ povinný 
uhradiť (kód CD–22-Zoznam majiteľov cenných papierov v písomnej/elektronickej forme).  

19. Cena za zaslanie zoznamu majiteľov cenných papierov poštou na adresu emitenta uvedenú 
v evidencii CDCP, podľa bodu 16, 17 a 18, v listinnej forme alebo v elektronickej forme na 
elektronickom médiu je 250,- Sk. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na oprávnené 
osoby uvedené v § 110 zákona (kód CD-24-Zaslanie zoznamu majiteľov).“ 

5. V Čl. III sa dopĺňajú nové body 30. a 31. s nasledujúcim textom: 

„30. Cena za vyhotovenie zoznamu majiteľov cenných papierov všetkých emisií cenných 
papierov, prijatých na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z týchto emisií, je uvedená 
v Tabuľke č. 4a (kód CD – 96 - Zoznam majiteľov cenných papierov, ktorí majú 5 % a viac zo 
všetkých  emisií cenných papierov prijatých na regulovaný trh) 
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Tabuľka č. 4a – Zoznam majiteľov cenných papierov, ktorí majú 5 % a viac z emisie 
cenných papierov prijatých na regulovaný trh 

 
Interval odoberania informácií Cena v Sk 

  
Denne (ročný licenčný poplatok)* 100 000
Mesačne (ročný licenčný poplatok)** 50 000
Ročne (ročný licenčný poplatok)*** 20 000

Vysvetlivky k Tabuľke č. 4a 

*   - t.j. informácie za predchádzajúci pracovný deň sú poskytnuté od 10,00 hod. daného 
pracovného dňa, 

**   - t.j. informácie za predchádzajúci mesiac sú poskytnuté v prvý pracovný deň 
nasledujúceho mesiaca, 

***  - t.j. informácie za predchádzajúci rok sú poskytnuté na prelome rokov, 

Informácie poskytované denne/mesačne poskytuje CDCP na základe zmluvy uzatvorenej 
medzi CDCP a žiadateľom o informácie. 

31. Cena za vyhotovenie zoznamu majiteľov cenných papierov jednej emisie cenných papierov, 
prijatej na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z tejto emisie, je jednorazovo za jeden ISIN 
5.000 Sk. (kód CD – 976 - Zoznam majiteľov cenných papierov jednej emisie, ktorí majú 5 % a viac 
z tejto  emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh)“ 

6.   V Čl. IV sa na koniec bodu 15. dopĺňa veta s nasledovným znením: 

„V prípade, ak je menovitá hodnota akcií uvedená v EUR, cena sa vypočíta z menovitej 
hodnoty akcií prepočítanej na slovenské koruny kurzom NBS, platným v deň vykonania 
zmeny.“   

7. V Čl. VII. sa pôvodný text bodu 3. nahrádza nasledujúcim textom: 
„3. V prípade, že je zmena osoby majiteľa (prevod cenných papierov) vykonaná službami v rámci 

evidencie toho istého člena a príkazy na služby sú podané priamo do modulu evidencie 
cenných papierov alebo vstupujú do systému zúčtovania a vyrovnania ako mimoburzové 
obchody bez finančného vyrovnania, je podanie polpríkazov alebo príkazu a služby, 
zabezpečujúce zmenu osoby majiteľa, bezplatné.  

8. V Čl. VII. sa pôvodný text bodu 10. nahrádza nasledujúcim textom: 

„10. Prechod cenných papierov je 50,-Sk (základný poplatok) + 0,80 Sk za cenný papier. 
V prípade, ak sú predmetom prechodu cenné papiere jedného ISINu v podielovom 
spoluvlastníctve, základný poplatok sa platí iba raz. Poplatok platí nadobúdateľ cenných 
papierov, alebo člen u ktorého má nadobúdateľ zriadený účet majiteľa (kód CD-68 – Prechod 
cenných papierov).“ 

9. V Čl. VIII. sa pôvodný text bodu 1. nahrádza nasledujúcim textom: 

„1. Cena za registráciu záložného práva do registra záložných práv alebo na účte majiteľa podľa § 
53a zákona a cena za registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie alebo na 
účte majiteľa podľa § 53c zákona pre zaknihované aj listinné cenné papiere je uvedená v 
tabuľke č.6. Cena je počítaná z výšky pohľadávky prepočítanej na slovenské koruny kurzom 
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NBS, platným v deň podania príkazu na registráciu záložného práva alebo zabezpečovacieho 
prevodu (kód CD-69 – Registrácia záložného práva, kód CD-70 – Registrácia zabezpečovacieho 
prevodu)“ 

10. V Čl. IX. sa pôvodné znenie bodu 6. nahrádza nasledujúcim textom. V bode 8. a 9. sa slová 
„podielový fond“ nahrádzajú slovami „správcovská spoločnosť“: 

„6. CDCP účtuje za každú informačnú službu, poskytovanú z evidencie CDCP o údajoch, ktoré 
sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno 
pre oprávnené osoby podľa § 110, ods. 1, písm. a) zákona, sumu vo výške nákladov CDCP, 
ktoré sú 200,- Sk, pokiaľ nie je zákonom, alebo osobitným zákonom stanovené inak. 
Informačné služby  pre ostatné osoby, uvedené v § 110, ods. 1 zákona, vykonáva CDCP 
bezodplatne. CDCP vyhotovuje zoznamy majiteľov cenných papierov v písomnej forme pre 
ostatné osoby, ako uvedené v §110 ods. 1, písm. a) zákona, bezodplatne (kód CD-86 – 
Informačné služby pre osoby uvedené v § 110 zákona).“  

11. V Čl. X.  sa pôvodné znenie bodu 5. nahrádza nasledujúcim textom: 

„5. Bod 6. Dodatku č. 2 nadobúda účinnosť 1.1.2008.“ 

12. V Čl. X. sa pôvodné znenie bodu 6. nahrádza nasledujúcim textom: 

„6.  Predstavenstvo  CDCP je oprávnené posunúť účinnosť Článku VI. cenníka.“ 

13. V prílohe č. 2 sa mení cena a názov služby D082 nasledovne: 

 

Kód 
služby 

Názov služby Základný poplatok 
v Sk 

D082 Výpis z registra emitenta 500,00 

 

14. V prílohe č. 2 sa dopĺňa nový riadok s nasledujúcim textom: 

 

Kód 
služby 

Názov služby Základný poplatok 
v Sk 

D046F Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov
vedených v evidencii člena k spätnému dátumu 

5 000,00 

 

15. V prílohe č. 2 sa vypúšťajú služby s kódovým označením D049, D050, D050A, D066, D067,  
D068, D079 

 

 

 

16. V Prílohe č. 3 sa menia názvy služieb uvedených pod kódom CD-69 a CD-70 nasledovne: 
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Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 
CD-69 Registrácia záložného práva Registrácia ZaP  
CD-70 Registrácia zabezpečovacieho prevodu  Registrácia ZabP  

 

17. Návrh – v Prílohe č. 3 sa dopĺňa nový riadok s nasledujúcim textom: 

 

Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 

CD-96 Zoznam majiteľov cenných papierov, ktorí majú 5 % a viac 
zo všetkých emisií cenných papierov prijatých na 
regulovaný trh 

Zoz.maj.CP 5 % a viac 
všet.emisií 

CD-97 Cena za vyhotovenie zoznamu majiteľov cenných papierov 
jednej emisie cenných papierov, prijatej na regulovaný trh, 
ktorí majú 5 % a viac z tejto emisie 

Zoz.maj.CP 5 % a viac 
jednej emisie 

 
Čl. II Záverečné ustanovenia  

1.  Dodatok č. 2 k cenníku nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 
4.12.2007 a účinnosť nadobudnutím právoplatnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 
30.10.2007 s výnimkou bodu 6. Dodatku č. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2008. 

 

V Bratislave, dňa 11.12.2007 

 

 
              Ing. Peter Danko      Ing. Štefan Marcinek 
       predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
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