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Čl. I Predmet dodatku 
 

1. V Čl. III sa ruší pôvodné znenie bodu 1 a nadpis tabuľky č. 2 a nahrádza sa nasledovným 
novým znením: 
„1. Cena za registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov je uvedený v tabuľkách č. 2, 3, 

a 4 (kód CD-08 - Registrácia emisie štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, CD-09 - 
Registrácia emisie komunálnych obligácií, CD-10 - Registrácia emisie hypotekárnych záložných listov, 
CD-11 - Registrácia emisie ostatných dlhopisov, kód CD-12 - Registrácia emisie podielových listov, kód 
CD-13 - Registrácia emisie ostatných cenných papierov). 

 
Tabuľka č. 2 – Cena za registráciu emisie dlhopisov (štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných 

poukážok, komunálnych obligácií, hypotekárnych záložných listov a ostatných dlhopisov)“ 

2. V Čl. III sa ruší pôvodné znenie bodu 28 a nahrádza sa nasledovným novým znením: 
„28. V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu 
zaknihovaných cenných papierov tak, že celkový objem danej emisie sa nemení (súčet súčinov 
počtu kusov cenných papierov a menovitej hodnoty) je cena za zmenu menovitej hodnoty 
a súčasne zmenu počtu kusov 10.000 Sk/emisia. (kód CD- 104 – Zmena menovitej hodnoty a súčasne 
zmena počtu zaknihovaných cenných papierov, objem emisie sa nemení) 
3. V Čl. IV sa ruší pôvodné znenie bodu 3 a nahrádza sa nasledovným novým znením: 
„3.  Cena za zmenu v identifikácii emitenta listinných akcií na meno a cena za zmenu druhu akcie je 

3 000,-Sk. V prípade, že predmetom jednej zmluvy s emitentom je viac zmien v identifikáci 
emitenta listinných akcií (napr. zmena obchodného mena a zmena sídla emitenta), cena za zmenu 
v identifikácii emitenta listinných akcií na meno sa počíta len jedenkrát. Zmena poštového 
smerového čísla je bezplatná. (kód CD-32 -Zmena v identifikácii emitenta/emisie listinných akcií na 
meno).“ 

4. V Čl. IV, v bode 5 sa pred zátvorku dopĺňa veta s nasledovným znením: 
 
„V prípade duplicitnej tlače zoznamu akcionárov (podmienkou je rovnaký dátum vyhotovenia 
zoznamu akcionárov) je cena 100,- Sk za každú aj začatú stranu zoznamu, maximálne však do 
rozsahu 100 strán. Pokiaľ duplicitný zoznam akcionárov presiahne rozsah 100 strán, bude tento 
poskytnutý na technickom nosiči dát v cene 2 000 Sk.“ 

5. V Čl. VI, sa ruší bod č. 3. Bod č. 4 sa prečísluje na bod č. 3. 

6. V Čl. VII, v bode 1 sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledovným znením: 
„1.  Cena za prevod pre prevodcu aj nadobúdateľa, v prípade podania príkazu na prevod 

v elektronickej podobe prostredníctvom APV CDCP, je:“ 

7.  V Čl. VII, v bode 1, písm. c) sa mení suma v Sk. Pôvodná suma 20 Sk sa nahrádza novou 
sumou 30,50 Sk. 

8.  V Čl. VII, v bode 6 sa mení suma v Sk. Pôvodná suma 20 Sk sa nahrádza novou sumou 
30,50 Sk. 
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9. V Čl. VII sa ruší pôvodné znenie bodu 7 a nahrádza sa nasledovným znením: 
„7. Cena za  podanie príkazu alebo polpríkazu na prevod cenných papierov priamo CDCP (t.j. 

majiteľ účtu alebo splnomocnená osoba, ktorá podá príkaz na prevod na priehradke CDCP 
alebo doručí príkaz  na prevod v písomnej podobe CDCP): 

a) do 50 ks (vrátane) cenných papierov je 220,-Sk pre každú zo zúčastnených strán 
samostatne (kód CD-62  - Podanie polpríkazu na prevod cenných papierov priamo CDCP), 

b) od 51 ks (vrátane) cenných papierov je 420,-Sk pre každú zo zúčastnených strán 
samostatne (kód CD-62 - Podanie polpríkazu na prevod cenných papierov priamo CDCP), 

c) v prípade, že predmetom podania príkazu na prevod inak ako v elektronickej podobe 
prostredníctvom APV CDCP, sú cenné papiere, vydané podľa zákona č. 594/2003. Z.z. 
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, je cena pre prevodcu aj nadobúdateľa 40,- Sk. (kód CD-101 – Prevod podielových 
listov).“ 

10. V Čl. VII sa rušia body č. 4 a 5. Body č. 6 až 11 sa prečíslujú na č. 4 až 9 

11. V Čl. VIII, v bode 1 sa ruší pôvodná tabuľka č. 6 a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

Výška pohľadávky Jednotková cena 
Cena pri maximálnej 

výške pohľadávky 

A B  C  D 

Do   100 000 000 500,00 Sk + 0,01 % 10 500,00 Sk
100 000 001 - 500 000 000 10 500,00 Sk + 0,0075 % 40 500,00 Sk

500 000 001   a viac  40 500,00 Sk + 0,005 % max. 50 000,00 Sk

 

12. V Čl. VIII. sa dopĺňajú nové body 10 a 11 s nasledujúcim znením: 
"10.  Cena za podanie polpríkazu na zmenu záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. 

(4) zákona je 30,50 Sk za každý podaný polpríkaz (kód CD-102 – Polpríkaz na zmenu záložného 
práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona). 

 11. Cena za podanie polpríkazu na zánik záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) 
zákona je 30,50 Sk za každý podaný polpríkaz (kód CD-103 – Polpríkaz na zánik záložného 
práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona)." 

13. V Čl. IX sa ruší pôvodné znenie bodu 6 a nahrádza sa nasledovným novým znením:  
„6. CDCP účtuje za každú informačnú službu, poskytovanú z evidencie CDCP podľa zákona 
566/2002 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a z evidencie podľa zákona 600/1992 Zb. o cenných 
papieroch o údajoch, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a zoznamov 
akcionárov listinných akcií na meno oprávneným osobám, ktoré nemajú zo zákona alebo 
osobitných  právnych predpisov nárok na poskytnutie služby bezodplatne, sumu vo výške 
nákladov CDCP, ktoré sú 200,- Sk. (kód CD-86 – Informačné služby pre osoby uvedené v § 110 
zákona). 

 

 2



 14. V Prílohe č. 3 sa dopĺňajú nové riadky s nasledujúcim znením: 
  

Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 
CD-100 Prevod cenných papierov okrem podielových 

listov na papierovom médiu 
Prevod CP okrem PL na pap. médiu 

CD-101 Prevod podielových listov na papierovom 
médiu 

Prevod PL na pap. Médiu 

CD-102 Polpríkaz na zmenu záložného práva 
zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona 

Polpríkaz na zmenu ZP podľa § 53a ods. 4 
zák. 

CD-103 Polpríkaz na zánik záložného práva 
zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona 

Polpríkaz na zánik ZP podľa §53a ods. 4 zák. 

 

Čl. II Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 5 k cenníku nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 
30.9.2008 a účinnosť dňa 1.10.2008 

 

Bratislave, dňa 1.10.2008 

 

 

 

 

 Ing. Peter Danko      Ing. Štefan Marcinek 

      predseda predstavenstva                 člen predstavenstva 
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