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Článok I. 

Všeobecné podmienky 

1. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej len „CDCP“) vykonáva služby 
v rozsahu udeleného povolenia na vznik a činnosť CDCP a v zmysle príslušných 
ustanovení Prevádzkového poriadku CDCP. CDCP pri poskytovaní služieb prihliada na 
príslušné ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, zákona č. 
595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2. CDCP spoplatňuje výkon služieb pre členov, obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len 
„OCP“), burzu cenných papierov (ďalej len „BCP“), Národnú banku Slovenska (ďalej len 
„NBS“) a ostatných klientov podľa sadzieb, určených týmto Cenníkom Centrálneho 
depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „cenník“), pokiaľ nie je stanovené inak. 

3. Pre služby CDCP, ktoré sú realizované na základe písomnej zmluvy (najmä registrácia 
emisie, zrušenie emisie a pod.), sa v zmluve zároveň stanoví cena za vykonanú službu a 
platobné podmienky. Cena uvedená v zmluve nemusí byť konečná a závisí od ďalších 
požiadaviek klienta na výkon služieb.  

4. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva na základe vystavenej faktúry formou 
bezhotovostného prevodu, dobierky, prípadne platbou v hotovosti na expozitúre na 
základe vystaveného príjmového pokladničného dokladu. 

5. CDCP si v prípade poskytnutia služieb na základe zmluvy vyhradzuje právo vystaviť na 
uvedené služby preddavkovú faktúru a poskytnuté služby vykonať až po uhradení tohto 
preddavku. Takisto si CDCP vyhradzuje právo poskytnutia služieb až po uhradení 
všetkých záväzkov odberateľa, ktoré má voči CDCP po lehote splatnosti, a to v súlade 
s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy. 

6. K výslednej cene za službu CDCP pripočítava daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona  č. 
222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, pokiaľ nie je v cenníku 
špecifikované inak.  

7. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona 18/1996 Z. Z. o 
cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.   

8. Pri zasielaní výstupov informačných služieb pre fyzické osoby a právnické osoby 
prislúchajú k výkonu služby aj náklady na ich zasielanie na dobierku podľa platného 
Sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty a aj všetky poplatky, ktoré súvisia 
s prevodom úhrady na jednotlivé účty (kód CD-01 – Poštovné podľa Sadzobníka poštových 
poplatkov Slovenskej pošty). 

9. CDCP si vyhradzuje právo uvádzať na faktúrach kód služby, alebo skrátený názov služby 
alebo odvolávku na ustanovenie textovej časti cenníka (zoznam skrátených názvov je 
uvedený v prílohe č. 2 cenníka). 

10. V prípade požiadaviek na služby, pracovné výkony (ďalej len na účely tohto ods. 
”služby”), ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, ale súvisia s predmetom činnosti CDCP  
bude cena za takéto služby stanovená dohodou medzi klientom a CDCP. CDCP je 
oprávnený poskytnúť službu, za ktorú nie je cena uvedená v cenníku aj na základe 
objednávky, pričom cena je 100 € za každú aj načatú hodinu účelne vynaloženú na 
poskytnutie služby. V tomto prípade je poskytnutie služby podmienené úhradou 
preddavkovej faktúry, ktorú CDCP vystaví na základe objednávky služby. 
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11. V prípade požiadaviek klientov na štatistické údaje z evidencie CDCP bude cena za 
poskytnutie takýchto údajov stanovená dohodou v zmluve medzi  klientom a CDCP. 

12. V prípade, že služba skončí s chybným návratovým kódom, je cena za túto službu iba vo 
výške základnej ceny, ak nie je v cenníku uvedené inak. 

13. Na účely tohto cenníka sa za zoznam majiteľov listinných akcií na meno považuje zoznam 
majiteľov, ktorému CDCP pridelil číselné označenie emisie (ďalej len „ČEM“) s prefixom 
„LP“. 

14. V prípade požiadaviek klientov na poskytnutie prístupu do softvérovej aplikácie web-portál 
bude cena takéhoto prístupu stanovená dohodou v zmluve medzi klientom a CDCP. 

 

Článok II.  

Národná číslovacia agentúra 

1. Ceny CDCP, ako národnej číslovacej agentúry pri prideľovaní, zmene a rušení 
identifikačného kódu emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov sú uvedené 
v tabuľke č. 1 (kód CD-02 – Pridelenie identifikačného kódu, kód CD-03 – Zmena identifikačného 
kódu, kód CD-04 – Rušenie identifikačného kódu). 

 

Tabuľka č. 1 - Cena za pridelenie, zmenu a zrušenie ISIN alebo zrušenie IČE* 

                   
Objem emisie CP od – do (v €) Cena v € 

A B 

Do  332 000,00 33,00 

332 000,01  -   1 660 000,00 66,00 

1 660 000,01  - 16 600 000,00 165,00 

16 600 000,01 a viac 331,50 

 

 

Objem emisie CP od – do (v Sk) Cena v Sk 

A B 

Do 10 001 832,00 994,16 

10 001 832,30 - 50 009 160,00 1 988,32 

50 009 160,30 - 500 091 600,00 4 970,79 

500 091 600,30 a viac 9 986,77 

   *IČE - identifikačný kód emisie začínajúci na prefix “88” 

Vysvetlivky k tabuľke č. 1 
stĺpec „A“ - objem emisie v € (Sk), t.j. menovitá hodnota x počet cenných papierov alebo finančných 
nástrojov 
stĺpec „B“ - cena pre príslušný objem emisie v € (Sk) 

2. Ceny sú počítané z výšky objemu emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov 
v menovitej hodnote prepočítanej na euro kurzom NBS, platným v deň 
pridelenia/zmeny/zrušenia ISIN/identifikačného kódu emisie cenných papierov alebo 
finančných nástrojov. V prípade, že finančný nástroj nemá menovitú hodnotu je cena za 
pridelenie (kód CD-02)/zmenu (kód CD-03)/zrušenie (kód CD-04) ISIN 331,50 € (9 
986,77 Sk). 
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3. Ak obsahom žiadosti je viac zmien náležitostí cenného papiera alebo finančného nástroja 
a možno ich vykonať súčasne (napr.  zmenu obchodného mena a zmenu sídla), emitent 
uhradí len jednu cenu. V prípade, že emitent každú zmenu náležitostí požaduje vykonať 
samostatne, uhradí príslušnú cenu za každú žiadosť samostatne. 

4. Za vystavenie opakovaného potvrdenia o pridelení ISIN je cena 66,00 € (1 988,32 Sk) 
(kód CD-05 –Opakované potvrdenie o pridelení ISIN). 

5. Cena za obnovenie ISIN v osobitnej evidencii CDCP, ako národnej číslovacej agentúry je 
16,50 € (497,08 Sk). ISIN môže byť obnovený na základe žiadosti emitenta iba za 
predpokladu, že  tento ISIN nebol predmetom uzavretej zmluvy o registrácii emisie 
cenných papierov alebo finančných nástrojov. ISIN bude obnovený s pôvodnými údajmi 
podľa žiadosti, na základe ktorej bol už pridelený. Ak emitent žiada vykonať 
v obnovenom ISIN aj zmeny, ustanovenie tohto bodu sa na tieto zmeny nepoužije (kód 
CD-06 – Obnovenie ISIN). 

6. V prípade, že emitent požiada súčasne o zmenu menovitej hodnoty a zmenu počtu 
cenných papierov alebo finančných nástrojov tak, že celkový objem emisie zostane 
rovnaký a nedôjde k zmene ISIN, je cena za takúto zmenu vypočítaná podľa tabuľky na 
výpočet ceny – zmena náležitostí. 

7. Cena za zmenu IČE na ISIN, zmenu obchodného mena, zmenu sídla spoločnosti, 
rozdelenie jedného pôvodného IČE alebo ISIN, ktorý obsahuje cenné papiere alebo 
finančné nástroje s rôznym dátumom vydania na viac ISIN,  je pri jednej žiadosti bez 
ohľadu na počet súčasne vykonávaných zmien  16,50 € (497,08 Sk) (§ 12 zákona č. 
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon”)) (kód- CD-07 – Zmena 
IČE na ISIN). 

 

Článok III.  

Register emitenta pre zaknihované cenné papiere  

1.  Cena za registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov je uvedená v tabuľkách č. 2, 
3, a 4 (kód CD-08 - Registrácia emisie štátnych dlhopisov a 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,  
pokladničných poukážok, komunálnych obligácií, hypotekárnych záložných listov 

a ostatných dlhopisov) 

 

Objem emisie od – do (€) Jednotková cena (€) Cena pri max. objeme emisie CP (€) 

  A   B     C   D   

Do   331 000,00 66,00 € + 0,100 % 397,00 € 

331 000,01 - 1 659 000,00 397,00 € + 0,050 % 1 061,00 € 

1 659 000,01 - 3 319 000,00 1 061,00 € + 0,045 % 1 808,00 € 

3 319 000,01 - 16 596 000,00 1 808,00 € + 0,040 % 7 118,80 € 

16 596 000,01 - 33 193 000,00 7 118,80 € + 0,035 % 12 927,75 € 

33 193 000,01 - 331 939 000,00 12 927,75 € + 0,030 % 102 551,55 € 

331 939 000,01   a viac 102 551,55 € + 0,025 %     
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Objem emisie od – do (Sk) Jednotková cena (Sk) Cena pri max. objeme emisie CP (Sk) 

  A   B     C   D   

Do   9 971 706,00 1 988,32 Sk + 0,100 % 11 960,02 Sk 

9 971 706,30 - 49 979 034,00 11 960,02 Sk + 0,050 % 31 963,69 Sk 

49 979 034,30 - 99 988 194,00 31 963,69 Sk + 0,045 % 54 467,81 Sk 

99 988 194,30 - 499 971 096,00 54 467,81 Sk + 0,040 % 214 460,97 Sk 

499 971 096,30 - 999 972 318,00 214 460,97 Sk + 0,035 % 389 461,40 Sk 

999 972 318,30 - 9 999 994 314,00 389 461,40 Sk + 0,030 % 3 089 467,99 Sk 

9 999 994 314,30   a viac 3 089 467,99 Sk + 0,025 %     

 

      Vysvetlivky k tabuľke č. 2 
stĺpec „A“ - objem emisie v € (Sk), t.j. menovitá hodnota x počet cenných papierov 
stĺpec „B“ - základná cena v € (Sk) pre príslušný objem emisie 
stĺpec „C“ - percento z objemu emisie cenných papierov 
stĺpec „D“ - cena v € (Sk) pri maximálnej výške objemu emisie uvedenej v stĺpci „A“ 
 
Príklad výpočtu v €  
počet cenných papierov = 1 200 ks 
menovitá hodnota = 33 193,92 € 
cena za registráciu emisie = [(1 200x33 193,92)-33 193 000,00]/100 x 0,03 +12 927,75 = 14 919,66 € 

 

Tabuľka č. 3 – Cena za registráciu emisie podielových listov       

 

Objem emisie od - do (€) Jednotková cena (€) Cena pri max. objeme emisie CP (€) 

  A   B     C   D   

Do - 1 659 000,00 33,00 € + 0,010 % 198,90 € 

1 659 000,01 - 3 319 000,00 198,90 € + 0,009 % 348,30 € 

3 319 000,01 - 16 596 000,00 348,30 € + 0,008 % 1 410,46 € 

16 596 000,01 - 33 193 000,00 1 410,46 € + 0,007 % 2 572,25 € 

33 193 000,01 - a viac 2 572,25 € + 0,006 %     

 

Objem emisie od - do (Sk) Jednotková cena (Sk) Cena pri max. objeme emisie CP (Sk) 

  A   B     C   D   

Do - 49 979 034,00 994,16 Sk + 0,010 % 5 992,06 Sk 

49 979 034,30 - 99 988 194,00 5 992,06 Sk + 0,009 % 10 492,89 Sk 

99 988 194,30 - 499 971 096,00 10 492,89 Sk + 0,008 % 42 491,52 Sk 

499 971 096,30 - 999 972 318,00 42 491,52 Sk + 0,007 % 77 491,60 Sk 

999 972 318,30 - a viac 77 491,60 Sk + 0,006 %     

Vysvetlivky k tabuľke č. 3 
stĺpec „A“ - objem emisie v € (Sk), t.j. menovitá hodnota x počet cenných papierov 
stĺpec „B“ – základná cena v € (Sk) pre príslušný objem emisie 
stĺpec „C“ - percento z objemu emisie cenných papierov 
stĺpec „D“ - cena v € (Sk) pri maximálnej výške objemu emisie uvedenej v stĺpci „A“ 
 
Príklad výpočtu v € 
počet cenných papierov = 65 000 ks 
počiatočná hodnota jedného podielu  = 33,19 € 
počet podielov na jeden cenný papier = 1 ks 
cena za registráciu emisie = [(65 000 x 33,19 x 1) – 1 659 000,00]/100 x 0,009 + 198,90 = 243,75 € 
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Tabuľka č. 4 – Cena za registráciu emisie ostatných cenných papierov 

       
Objem emisie od - do (€) Jednotková cena (€) Cena pri max. objeme emisie CP (€) 

  A   B     C   D   

Do  16 596 000,00 165,00 € + 0,10 % 16 761,00 € 

16 596 000,01 - 33 193 000,00 16 761,00 € + 0,08 % 30 038,60 € 

33 193 000,01 - a viac 30 038,60 € + 0,06 % Max. však 165 900,00 € 

 
Objem emisie od - do (Sk) Jednotková cena (Sk) Cena pri max. objeme emisie CP (Sk) 

  A   B     C   D   

Do  499 971 096,00 4 970,79 Sk + 0,10 % 504 941,89 Sk 

499 971 096,30 - 999 972 318,00 504 941,89 Sk + 0,08 % 904 942,86 Sk 

999 972 318,30 - a viac 904 942,86 Sk + 0,06 % Max. však 4 997 903,40 Sk 

 

Vysvetlivky k tabuľke č. 4 
stĺpec „A“ - objem emisie v € (Sk), t.j. menovitá hodnota x počet cenných papierov 
stĺpec „B“ – základná cena v € (Sk) pre príslušný objem emisie 
stĺpec „C“ - percento z objemu emisie cenných papierov 
stĺpec „D“ - cena v € (Sk) pri maximálnej výške objemu emisie uvedenej v stĺpci „a“ 
 
Príklad výpočtu v € 
počet cenných papierov = 1 200 ks 
menovitá hodnota = 33 193,92 € 
cena za registráciu emisie = [(1200 x 33 193,92)-33 193 000,00]/100 x 0,060+30 038,60 = 34 022,42 € 

 

2. Cena podľa tabuľky č. 2 sa pre emisie dlhopisov a pokladničných poukážok s dobou 
splatnosti:  

a)  do 12 mesiacov (vrátane), násobí koeficientom 0,2  

b)  od 12 mesiacov do 24 mesiacov (vrátene), násobí koeficientom 0,4 

c) od 25 mesiacov do 36 mesiacov (vrátane), násobí koeficientom 0,6.  

Za dobu splatnosti sa považuje najdlhšia možná doba splatnosti uvedená v emisných 
podmienkach. Postupné upisovanie a predčasné splatenie sa pri výpočte ceny 
nezohľadňujú. Ustanovenia podľa prvej vety sa nevzťahuje na štátne dlhopisy 
a hypotekárne záložné listy. 

3. CDCP poskytne zľavu 50% z ceny podľa bodu 2 tohto článku (v prípade doby splatnosti 
väčšej ako 36 mesiacov sa poskytne zľava z ceny podľa tabuľky č.2), ak sa emitent 
zaviaže, že emisia dlhopisov bude prijatá na obchodovanie na kótovanom trhu burzy 
cenných papierov so sídlom na Slovensku (ďalej len „burza“) do troch mesiacov od 
dátumu registrácie. V prípade ak nebude podmienka podľa prvej vety splnená, je emitent 
povinný zaplatiť dodatočnú cenu vo výške poskytnutej zľavy. Ustanovenia tohto odseku 
sa nevzťahujú na štátne dlhopisy a hypotekárne záložné listy. 

4. CDCP poskytne zľavu 40% z ceny podľa tabuľky č. 4, ak sa emitent zaviaže, že emisia 
akcií bude prijatá na obchodovanie na kótovanom trhu burzy do troch mesiacov od 
dátumu registrácie. V prípade ak nebude podmienka podľa prvej vety splnená, je emitent 
povinný zaplatiť dodatočnú cenu vo výške poskytnutej zľavy. 

5. V prípade, že emisia akcií bude prijatá na obchodovanie na kótovanom trhu burzy, CDCP 
poskytne emitentovi 50% zľavu počas obchodovania emisie na kótovanom trhu burzy na 
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zoznamy akcionárov pre účely konania valného zhromaždenia a výplaty dividend. Zľava 
sa vzťahuje len na emisie prijaté na burzu po nadobudnutí účinnosti tohto cenníka. 

6. Cena za zrýchlenú registráciu emisie je 165,00 € (4 970,79 Sk). CDCP pri zrýchlenej 
registrácii zabezpečí výkon príslušných služieb najneskôr dva pracovné dni po dni, kedy 
emitent splní všetky dohodnuté podmienky. V prípade nesplnenia podmienok zo strany 
emitenta, emitent nemá nárok na vrátenie poplatku. CDCP poskytuje možnosť zrýchlenej 
registrácie individuálne podľa prevádzkových možností  (kód CD-14 – Expresný príplatok). 

7. Emitentom, ktorí v čase od 1.1.2010 do 31.12.2010 uzavrú s CDCP zmluvy resp. dodatky, 
ktorých predmetom bude registrácia zmien v registri emitenta a ktoré sa týkajú údajov 
uvedených v § 107 ods. 4 písm. b) zákona a ktoré boli do obchodného registra zapísané 
pred 31.12.2009, CDCP poskytne 75 % zľavu z ceny podľa bodu 9. 

8. Cena za požiadavku na účtovný zápis - odpísanie cenných papierov z účtu je 1,65 € (49,71 
Sk). Cena za požiadavku  na účtovný zápis  - pripísanie cenných papierov na účet je 
zahrnutá v cene registrácie emisie (kód CD-15 – Cena za odpísanie cenných papierov). 

9. Cena za zmenu náležitostí zaknihovaných cenných papierov týkajúcich sa všetkých emisií 
emitenta (zmeny údajov emitenta: obchodné meno, sídlo ...) je 165,00 € (4 970,79 
Sk)/emitent. V prípade, že je v rámci jednej zmluvy  zachytených viac takýchto zmien 
náležitostí zaknihovaných cenných papierov, počíta sa cena za zmenu náležitostí 
zaknihovaných cenných papierov len jedenkrát (kód CD-16 – Zmena údajov uvedených v §107 
ods. 4 písm. b) zákona). Zmena poštového smerového čísla je bezplatná.  

10. Cena za zmenu náležitostí zaknihovaných cenných papierov týkajúcich sa konkrétnej 
emisie emitenta (zmeny údajov emisie: menovitá hodnota, forma ...) je 165,00 € (4 970,79 
Sk) (základná cena) + 0,003 € (0,09 Sk) za každý cenných papier. V prípade, že je 
predmetom jednej zmluvy s emitentom viac zmien týkajúcich sa údajov o emisii (zmeny 
údajov emisia: menovitá hodnota, forma ...), počíta sa cena za zmenu náležitosti emisie 
len jedenkrát. Zmena skráteného názvu emisie a príznaku obchodovateľnosti je bezplatná. 
V prípade zmeny náležitosti emisie cenných papierov, ktorá sa týka zníženia základného 
imania, sa pre výpočet ceny stanovuje počet cenných papierov ako rozdiel pôvodného 
počtu cenných papierov a nového počtu cenných papierov. Pri zvýšení základného imania 
počtom kusov v rámci už existujúcej emisie sa cena vypočíta podľa Tabuľky č.4. (kód CD-
17 – Zmena údajov uvedených v § 107 ods. 4 písm. c) zákona). 

Vyššie uvedená cena sa použije aj v prípade zmeny meny a menovitej hodnoty cenných 
papierov z SKK na €. Ak súčasne s premenou meny SKK na € dôjde k zníženiu / zvýšeniu 
objemu emisie cenných papierov, k tejto cene sa pripočíta suma vypočítaná podľa tabuľky 
č. 4, pričom sa ako základe pre výpočet ceny stanovuje absolútna hodnota rozdielu 
pôvodného objemu emisie a nového objemu emisie.  

11. Maximálna výška ceny za zmenu náležitostí podľa bodu 10 je 49 790,00 € (1 499 973,54 
Sk). 

12. Cena za zrušenie registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov je 33,00 € (994,16 
Sk) základná cena + 0,007 € (0,021 Sk) za každý cenný papier, jej maximálna výška je 99 
580,00 € (2 999 947,08 Sk) (kód CD-18 – Zrušenie registrácie emisie cenných papierov). 

13. V prípade zmeny formy cenných papierov platí emitent výlučne cenu za zmenu náležitostí 
emisie zaknihovaných cenných papierov podľa bodu 10 a cenu za služby národnej 
číslovacej agentúry. 

14. Pri plnení povinností emitenta podľa § 12 ods. 1 zákona, t. j. pri zmene identifikačného 
čísla emisie na ISIN, zaplatí emitent cenu 165,00 € (4 970,79 Sk). Ak emitent súčasne 
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požaduje aj vykonanie ďalších zmien náležitostí cenného papiera, napr. zmenu sídla, 
obchodného mena a pod., bude cena za tieto zmeny náležitostí cenného papiera 
vypočítaná  v súlade s  bodom 9 alebo 10 (kód CD-19 – Zmena ISIN podľa §12 ods. 1 zákona). 

15. V prípade realizácie služieb zrušenie registrácie emisie, emitenta a cenných papierov na 
účtoch majiteľov zrušených obchodných spoločností v období do ich zániku, ktorých 
majetok neprechádza na právneho nástupcu, poskytuje CDCP tieto služby bezodplatne. 
Emitent je povinný uhradiť iba cenu podľa bodu 8 a cenu za výpis z registra emitenta 
vyhotoveného v zmysle zákona. 

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 99,50 € 
(2 997,54 Sk) (základná cena) + 33,00 € (994,16 Sk) za každý požadovaný ISIN (kód CD-

21-Zoznam majiteľov cenných papierov). 

17. Cena za zoznam majiteľov cenných papierov vyhotovený k spätnému dátumu je 132,50 € 
(3 991,70 Sk) (základná cena) + 33,00 € (994,16 Sk) za každý požadovaný ISIN (kód CD-
20-Zoznam majiteľov cenných papierov – spätný). 

18. Cena za vyhotovenie zoznamu majiteľov cenných papierov v písomnej forme je 16,50 € 
(497,08 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 8,30 € (250,05 Sk). Ustanovenia tohto 
bodu sa nevzťahujú na oprávnené osoby uvedené v § 110 zákona (kód CD-24-Zaslanie 
zoznamu majiteľov). 

20. Ak emitent požaduje zmenu náležitostí v emisii cenných papierov s označením „CS“ 
a nežiada súčasne o zmenu ISIN, CDCP požadovanú zmenu v emisii vykoná na základe 
zmluvy s emitentom a príslušných dokladov, pričom označenie „CS“ ostane zachované. 
Cena za takéto zmeny bude vypočítaná  v súlade s bodom 9. 

21. Ak emitent požaduje zrušenie emisie cenných papierov s kódovým označením „CS“, 
CDCP emisiu na základe zmluvy s emitentom a príslušných dokladov zruší. Cena bude 
vypočítaná v súlade s bodom 12.  

22. Ak emitent znižuje základné imanie spoločnosti v emisii cenných papierov s označením 
„CS“, CDCP zaregistruje na základe zmluvy s emitentom zníženie základného imania. 
Cena bude vypočítaná v súlade s bodom 10.  

23. Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované cenné papiere vzťahujú ceny, 
upravené cenníkom pre poskytovanie služieb pre zaknihované cenné papiere. 

24. V prípade, že emitent zaknihovaných cenných papierov s kódovým označením „CS“ 
požiada o zmenu označenia na „SK“, zaplatí emitent cenu za zmenu náležitostí cenného 
papiera podľa bodu 14 a poplatok národnej číslovacej agentúry podľa článku II bod č. 1 
tohto cenníka za pridelenie identifikačného kódu ISIN s označením „SK“. 

25. Cena za vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno podľa zákona je pre 
emitenta na jeden kalendárny rok stanovená vo výške 331,50 € (9 986,77 Sk)/emitent. 
Poplatok sa vyžaduje aj za každý začatý kalendárny rok, v ktorom CDCP viedol zoznam 
akcionárov zaknihovaných akcií na meno (kód CD-25 – Vedenie zoznamu akcionárov 
zaknihovaných akcií na meno). 
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26. Cena za vedenie zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov na meno podľa zákona č. 
530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov je pre emitenta na jeden 
kalendárny rok stanovená vo výške 331,50 € (9 986,77 Sk)/emitent. Cena sa uhrádza aj za 
každý začatý kalendárny rok, v ktorom CDCP viedol zoznam majiteľov zaknihovaných 
dlhopisov na meno (kód CD-26 – Vedenie zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov na meno). 

27. Cena za vedenie zoznamu podielnikov zaknihovaných podielových listov na meno podľa  
zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov je pre emitenta na jeden kalendárny rok stanovená 
vo výške 331,50 € (9 986,77 Sk)/emitent. Cena sa uhrádza aj za každý začatý kalendárny 
rok, v ktorom CDCP viedol zoznam podielnikov zaknihovaných podielových listov na 
meno (kód CD-27 – Vedenie zoznamu podielníkov zaknihovaných podielových listov na meno). 

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 331,50 € (9 986,77 Sk)/emisia. (kód CD- 104 – 
Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena počtu zaknihovaných cenných papierov, objem emisie sa 
nemení). 

29. Cena za poskytnutie údajov z emisných podmienok dlhopisov, pre zahraničný subjekt, 
v elektronickej podobe je 3,00 € (90,38 Sk) (kód CD-28 –Poskytnutie údajov z emisných 
podmienok dlhopisov). 

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) 

 

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 € 

  
Denne (ročný licenčný poplatok)* 3 300,00

Mesačne (ročný licenčný poplatok)** 1 600,00

Ročne (ročný licenčný poplatok)*** 660,00

    
Interval odoberania informácií Cena v Sk 

  
Denne (ročný licenčný poplatok)* 96 403,20

Mesačne (ročný licenčný poplatok)** 48 201,60

Ročne (ročný licenčný poplatok)*** 19 883,16

           

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. 
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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 165,00 € (4 970,79 Sk). (kód CD – 97 - Zoznam majiteľov cenných papierov 
jednej emisie, ktorí majú 5 % a viac z tejto  emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh) 
 

Článok IV. 

Listinné akcie na meno 

Vedenie zoznamu majiteľov listinných akcií na meno 

1. Cena za prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie CDCP a cena za doplnenie zoznamu 
akcionárov v súvislosti so zvýšením základného imania počtom kusov akcií je: 

a) 99,00 € (2 997,54 Sk) + 0,10 € (3,01 Sk)/akcia,  maximálne 6 635,00 € (199 886,01 
Sk) ak  je  menovitá  hodnota  akcie  =< 331,50 € (9 986,77 Sk) (kód CD-29 –Prevzatie 
zoznamu akcionárov do evidencie, ak je menovitá hodnota akcie menšia alebo rovná 331,50 € (9 
986,77 Sk)), 

b) 99,00 € (2 997,54 Sk) + (0,10 x menovitá hodnota/ 331,50 € (9 986,77 Sk))  x  počet  
akcií maximálne však 6 635,00 € (199 886,01 Sk) ak je menovitá hodnota akcie > 
331,50 € (9 986,77 Sk) (kód CD-30 –Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, ak je 
menovitá hodnota akcie väčšia ako 331,00 €). 

2. Cena za ukončenie vedenia  zoznamu  akcionárov  danej  spoločnosti v evidencii CDCP 
66,00 € (1 988,32 Sk)za každé ČEM (kód CD-31 –Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov). 

3. Cena za zmenu v identifikácii emitenta listinných akcií na meno a cena za zmenu druhu 
akcie je  99,00 € (2 997,54 Sk). V prípade, že je predmetom jednej zmluvy s emitentom 
viac zmien v identifikácii 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 prípade zníženia základného imania zmenou počtu akcií v zozname akcionárov alebo 
zmenou menovitej hodnoty je cena stanovená vo výške 99,00 € (2 997,54 Sk) + 0,03 € 
(0,90 Sk)/akcia, maximálne však  6 635,00 € (199 886,01 Sk). V prípade zvýšenia 
základného imania zmenou menovitej hodnoty akcií sa cena vypočíta podľa 
predchádzajúcej vety. Cena sa počíta pre každý odovzdaný zoznam akcionárov 
samostatne. Zvýšenie základného imania navýšením počtu akcií sa účtuje podľa článku 
IV. bod č.1 (kód CD-33 – Zmena počtu akcií/menovitej hodnoty listinných akcií na meno). 

5. Cena za vyhotovenie zoznamu akcionárov, obsahujúceho zoznam akcionárov spoločnosti 
v listinnej podobe  alebo na technickom nosiči údajov je 66,00 € (1 988,32 Sk). 
V prípade duplicitnej tlače zoznamu akcionárov (podmienkou je rovnaký dátum 
vyhotovenia zoznamu akcionárov) je cena 3,30 € (99,42 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 66,00 
€ (1 988,32 Sk). (kód CD-34 –Zoznam akcionárov listinných akcií na meno). 

6. Cena za zaslanie zoznamu akcionárov podľa článok IV. bod 5 je 8,30 € (250,05 Sk). 
Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na oprávnené osoby uvedené v § 110 zákona. (kód 
CD-35 –Zaslanie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno). 

7. Cena za vydanie výpisu zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti akcionára v časti, 
ktorá sa ho týka je stanovená vo výške 3,30 € (99,42 Sk) za každú aj začatú stranu 
výpisu, maximálne však do rozsahu 200 strán. Pokiaľ výpis zo zoznamu akcionárov 
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presiahne rozsah 100 strán, môže CDCP tento poskytnúť na technickom nosiči údajov, 
pri rozsahu nad 200 strán CDCP poskytuje zoznam akcionárov na technickom nosiči 
údajov za cenu 66,00 € (1 988,32 Sk) (kód CD-36 –Výpis zo zoznamu akcionárov na základe 
žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka v listinnej podobe, kód CD-37- Výpis zo zoznamu 
akcionárov na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka na technickom nosiči údajov).  

8. Osoby, oprávnené na získanie informácií o utajovaných skutočnostiach podľa zákona, s 
výnimkou oprávnených osôb, uvedených v §110 zákona, ktoré nemajú v zákone alebo v 
osobitnom zákone uvedené, že podanie informácií o utajovaných údajoch majú právo 
požadovať bezplatne, zaplatia ceny podľa článku IV. tohto cenníka.  

9. Cena za vydanie spätného výpisu zo zoznamu akcionárov je stanovená vo výške  16,50 € 
(497,08 Sk) za každú aj začatú stranu výpisu (kód CD-38 –Výpis zo zoznamu akcionárov k  
spätnému dátumu). 

10. Cena za vedenie zoznamov akcionárov pre jednu akciovú spoločnosť za každý aj začatý  
kalendárny rok je stanovená vo výške 331,50 € (9 986,77 Sk)/emitent. V prípade, že 
emitent uzavrie s CDCP zmluvu o vedení zoznamu akcionárov a uhradí preddavky 
uvedené v zmluve do 90 kalendárnych dní od zápisu emitenta do príslušného 
obchodného registra, CDCP poskytne emitentovi zľavu vo výške 50% z ceny za vedenie 
zoznamu akcionárov za prvý rok vedenia tohto zoznamu. V prípade, že zoznam 
akcionárov je v evidencii CDCP zaregistrovaný do 31.12. v roku registrácie emitenta 
v príslušnom obchodnom registri, ale neskôr ako v lehote 90 dní od dátumu tohto zápisu 
do príslušného obchodného registra, CDCP poskytne emitentovi zľavu 20% z ceny za 
vedenie zoznamu akcionárov za prvý rok vedenia tohto zoznamu. V prípade, že pri 
ukončení vedenia zoznamu akcionárov je zoznam akcionárov vedený menej ako 6 
mesiacov, poplatok je 265,00 € (7 983,39 Sk). To sa nevzťahuje na zoznamy akcionárov 
zaregistrované v ten istý kalendárny rok ako je ukončené ich vedenie  (kód CD-39 –Vedenie 
zoznamu akcionárov celý rok, kód CD-40- Vedenie zoznamu akcionárov menej ako celý rok). 

11. Cena za zrýchlenú registráciu prevzatého zoznamu akcionárov od emitenta do evidencie 
CDCP je 165,00 € (4 970,79 Sk). CDCP pri zrýchlenej registrácii prevzatého zoznamu 
akcionárov od emitenta vo svojej evidencii zabezpečí výkon príslušných služieb 
najneskôr dva pracovné dni po dni, kedy emitent splní všetky zmluvne dohodnuté 
podmienky. V prípade nesplnenia podmienok zo strany emitenta, emitent nemá nárok na 
vrátenie zaplateného poplatku. CDCP poskytuje možnosť zrýchlenej registrácie 
prevzatého zoznamu akcionárov do svojej evidencie individuálne, podľa prevádzkových 
možností  (kód CD-14 - Expresný príplatok). 

12. V prípade, že emitent listinných akcií na meno uzatvorí dodatok k zmluve o vedení 
zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, predmetom ktorého je zrušenie číselného 
označenia akcií a ďalšie vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno bez 
číselného označenia akcií, nezaplatí emitent žiadny poplatok. V prípade, že emitent 
súčasne požaduje aj zmenu v identifikácii emitenta listinných akcií na meno, na tieto 
zmeny sa vzťahujú ustanovenia platného cenníka. 

13. V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu 
cenných papierov tak že, celková výška základného imania (súčet súčinov počtu kusov 
cenných papierov a menovitej hodnoty) v rámci jedného odovzdaného zoznamu 
majiteľov listinných akcií na meno zostáva nezmenená, je cena stanovená vo výške                                
99,50 € (2 997,54 Sk)/zoznam. V prípade, že emitent súčasne požaduje aj zmenu 
v identifikácii emitenta listinných akcií na meno, na tieto zmeny sa vzťahujú ustanovenia 
platného cenníka (kód CD-42 –Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena počtu cenných 
papierov pričom základné imanie zostáva v rovnakej výške). 
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14. V prípade, že emitent pri premene podoby zaknihovaných cenných papierov na listinné 
akcie na meno postupuje podľa § 17 ods. 7 zákona, cena za výmaz akcionára/akcionárov, 
ktorého listinné akcie boli vyhlásené za neplatné, zo zoznamu akcionárov je  33,00 € 
(994,16 Sk) + 0,03 € (0,90 Sk)/akcia za akcie, ktoré boli vyhlásené za neplatné a sú 
nahradené novými akciami, ktoré emitent vydal a ktorých počet je záväzne uvedený 
v zmluve medzi emitentom a CDCP. Pripísanie nových akcionárov, ktorým emitent 
vydal listinné akcie na meno namiesto listinných akcií na meno, ktoré boli vyhlásené za 
neplatné, do zoznamu akcionárov vykoná  bezodplatne. Ustanovenie tohto bodu sa 
použije len v prípade, ak emitent v rámci jednej zmluvy nahrádza novými listinnými 
akciami na meno rovnaký počet listinných akcií na meno vyhlásených za neplatné (kód 
CD-43 – Premena podoby zaknihovaných cenných papierov na listinné akcie na meno podľa § 17 
ods. 7 zákona). 

15. Ak emitent rozhodne o zmene meny a menovitej hodnoty akcií z Sk na € tak, že celkový 
objem súčtu súčinov počtu kusov cenných papierov a menovitej hodnoty bude vyšší/nižší 
ako súčasný, je cena tvorená: 

- cenou za zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu kusov v rámci zoznamu 
akcionárov označeného jedným ČEM podľa ods.13  
a  

- cenou za zvýšenie/zníženie objemu zoznamu akcionárov (súčin menovitej hodnoty 
akcií a počtu kusov akcií v rámci zoznamu akcionárov označeného jedným ČEM), 
pričom základ pre výpočet ceny tvorí suma zvýšenia/zníženia objemu ČEM (S), a to:  
99,50 € (2 997,54 Sk) + (0,10 € (3,01 Sk) x S / 331,50 € (9 986,77 Sk)) (kód CD-104 – 
Zmena zoznamu akcionárov identifikovaného jedným ČEM). 

 

Zmena akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno 

16. Cena za zápis zmeny akcionára do zoznamu akcionárov je: 

a.    0,10 € (3,01 Sk)/akcia, ak je menovitá hodnota akcie =< 331,50 € (9 986,77 Sk) (kód 
CD-44 – Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta, ak je menovitá hodnota akcie 
menšia alebo rovná  331,50 € (9 986,77 Sk)), 

b. (0,10 € (3,01 Sk) x menovitá hodnota/331,50 € (9 986,77 Sk)) x počet akcií, ak je 
menovitá hodnota predmetných akcií > 331,50 € (9 986,77 Sk) (kód CD-45 – Zápis 
zmeny akcionára na základe pokynu emitenta, ak je menovitá hodnota akcie väčšia ako  331,50 
€ (9 986,77 Sk)). 

minimálne 1,60 € (48,20 Sk) a maximálne 1 659,00 € (49 979,03 Sk). Zápisom zmeny 
akcionára do zoznamu akcionárov sa rozumie zápis zmeny ľubovoľného počtu akcií na 
meno medzi dvomi akcionármi jedného zoznamu k jednému dňu. V prípade, ak je 
menovitá hodnota akcií uvedená v inej mene ako euro, cena sa vypočíta z menovitej 
hodnoty akcií prepočítanej na euro kurzom, platným v deň vykonania zmeny. 

17. Cena za službu spojenú s vysporiadaním/zriadením: 

a.    bezpodielového spoluvlastníctva k listinným akciám na meno je  3,30 € (99,42 Sk) 
za každý cenný papier, najviac  331,50 € (9 986,77 Sk) za jednu službu, ktorý je na 
vstupe služby zabezpečujúcej vysporiadanie/zriadenie bezpodielového 
spoluvlastníctva (kód CD-46 – Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového spoluvlastníctva 
k cenným papierom), 

b. podielového spoluvlastníctva k listinným akciám na meno je 3,30 € (99,42 Sk) za 
každý cenný papier, najviac  331,50 € (9 986,77 Sk) za jednu službu, ktorý je na 
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vstupe služby zabezpečujúcej vysporiadanie/zriadenie podielového spoluvlastníctva 
(kód CD-47 – Vysporiadanie/ zriadenie podielového spoluvlastníctva k cenným papierom). 

 

Článok V.  

Členovia CDCP 

1. Cena za používanie programových aplikácií a využívanie hardvéru CDCP členmi je   
829,00 € (24 974,45 Sk) /mesiac. (kód CD-48 –Používanie programových aplikácií a využívanie 
hardvéru členmi CDCP). 

a) Cena za finančné vyrovnanie obchodu s CP je 0,- €, 

b) Cena za zriadenie a vedenie jedného klientského účtu člena, účtu majiteľa člena 
a držiteľského účtu člena je 0,- €. Cena za zriadenie každého ďalšieho držiteľského 
účtu člena je 0,- €. 

2. Každý ďalší klientský účet člena alebo držiteľský účet člena, sa spoplatňuje ročnou cenou 
331,50 € (9 986,77 Sk) (kód CD-49 –Druhý a nasledujúce klientské účty člena alebo za držiteľský 
účet člena). 

3. Cena za zriadenie držiteľského účtu pre osobu uvedenú v § 105a zákona, ktorá nie je 
členom je  165,00 € (4 970,79 Sk). Zriadenie každého ďalšieho držiteľského účtu pre 
osobu uvedenú v § 105a zákona, ktorá nie je členom je 500,00 € (15 063,00 Sk) (kód CD-
98 –Založenie držiteľského účtu/účtov nečlena). 

4. Každý držiteľský účet osoby, ktorá nie je členom sa spoplatňuje ročnou cenou  3 320,00 € 
(100 018,32 Sk). (kód CD-99 – Ročný poplatok za vedenie držiteľského účtu nečlena) 

5. Poplatok za udelenie členstva v CDCP je 33 200,00 € (1 000 183,20 Sk) (kód CD-50 –
Udelenie členstva v CDCP). 

6. Poplatok za udelenie členstva pre nového člena, ktorý preberá evidenciu po zanikajúcom 
členovi je 16 600,00 € (500 091,60 Sk) (kód CD-51 –Udelenie členstva v CDCP pre člena, ktorý 
preberá evidenciu po zanikajúcom členovi). 

7. Predstavenstvo CDCP môže pre zahraničný centrálny depozitár, na základe špecifického 
rozsahu spolupráce, ustanovení zmluvy o členstve so zahraničným centrálnym 
depozitárom a na základe možností výkonu služieb a využitia aplikačného programového 
vybavenia, určiť iné cenové podmienky na udelenie členstva a využívanie aplikačného 
programového vybavenia pre zahraničný centrálny depozitár. 

8. V prípade spracovania informácií z archívu služieb vykonaných členom, na spracovanie 
ktorých je použitá štandardná služba (D134), je použitie tejto služby bezplatné. 

9. CDCP nebude účtovať členom cenu za služby, použité na zabezpečenie vydávania 
výpisov z vlastnej evidencie člena, za zriadenie, zmenu a zrušenie účtu majiteľa vo 
vlastnej evidencii člena, za zaregistrovanie, zmenu a zrušenie pozastavenia práva nakladať 
s cennými papiermi na účte majiteľa vo vlastnej evidencii člena, za zaregistrovanie, 
zmenu a zánik záložného práva podľa § 53a zákona na účte majiteľa vo vlastnej evidencii 
člena, za zaregistrovanie, zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona 
vo vlastnej evidencii člena, za vyznačenie záložného práva podľa § 45 zákona na účte 
majiteľa a za vyznačenie zmeny alebo zániku záložného práva zriadeného podľa § 45 
zákona  na účte majiteľa. 

10. Poplatok účastníka za školenie pre činnosť so systémami CDCP - evidencia cenných 
papierov  v  zmysle zákona a  zúčtovanie  a  vyrovnanie obchodov s cennými papiermi 
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(po vyčerpaní bezplatných školení pre 10 pracovníkov člena) a poplatok účastníka za 
ďalšie školenia podľa potrieb účastníka je 200,00 € (6 025,20 Sk) (kód  CD-52 –Školenie na 
činnosť so systémami CDCP). 

11. Inštalácia systémov CDCP  u  klienta mimo územia SR (cena  sa  účtuje  za  každú  začatú  
hodinu prác) je 33,00 € (994,16 Sk)/hodina (kód CD-53 –Inštalácia systémov CDCP). 

12. Servisné práce na systémoch CDCP u klienta mimo územia SR (cena sa účtuje za každú 
začatú hodinu prác) je 33,00 € (994,16 Sk)/hodina (kód CD-54 –Servisné práce na systémoch 
CDCP u klienta). 

 

Článok VI. 

Vedenie účtov cenných papierov 
 
1. Cena za vedenie účtu majiteľa, zriadeného podľa §105 alebo §164a zákona je 0,055% z 

objemu cenných papierov na účte majiteľa, minimálne  však 10,00 € (301,26 Sk) a 
maximálne 200,00 € (6 025,20 Sk) za kalendárny rok vrátane DPH. Výsledná cena sa 
zaokrúhli aritmeticky na desatinu €. Ak je k poslednému dňu každého kalendárneho 
mesiaca v roku objem cenných papierov na účte menší ako 6 639 € (200 006,50 Sk), 
CDCP nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa (kód CD-55 Vedenie účtu majiteľa). 

2. Cenu za vedenie účtu majiteľa v zmysle bodu 1 tohto článku CDCP fakturuje aj v prípade, 
ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok. Ak je počas tohto obdobia 
k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 
majiteľa menší ako 6 639 € (200 006,50 Sk), CDCP nefakturuje cenu za vedenie účtu 
majiteľa. 

3. Ak sú splnené podmienky pre fakturáciu podľa bodov 1 a 2 tohto článku, CDCP vypočíta 
cenu za vedenie účtu majiteľa nasledovne: 

a) k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bol účet majiteľa vedený, CDCP vypočíta cenu 
za vedenie účtu majiteľa v danom mesiaci ako 1/12 ceny podľa bodu 1 na základe 
súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jednotlivých emisií na účte majiteľa tak, 
že pre každú emisiu vypočíta jej objem vynásobením počtu cenných papierov 
a menovitej hodnoty jedného cenného papiera (napr.: ak CDCP na účte majiteľa eviduje 1000 
ks akcií s menovitou hodnotou 200 € k 31.1.2010, potom poplatok za vedenie účtu majiteľa za mesiac 
január 2010 sa vypočíta takto: 1000 x 200 / 12 *0,055/100 = 9,167 €).  

a1) Pre cenné papiere na účte majiteľa, vydané v inej mene ako v € platí, že CDCP 
prepočíta objem takýchto cenných papierov na účte majiteľa kurzom danej meny 
voči €, stanoveným Národnou bankou Slovenska ku dňu výpočtu objemu takýchto 
cenných papierov, 

a2) Pre podielové listy vypočíta CDCP ich objem vynásobením menovitej hodnoty 
jedného podielu počtom podielov jedného podielového listu a počtom podielových 
listov danej emisie na účte majiteľa cenných papierov, 

b) spravidla k 31.12. bežného roka CDCP spočíta mesačné poplatky za mesiace, kedy bol 
účet majiteľa vedený a vystaví a odošle faktúry majiteľom účtov cenných papierov. 
Predstavenstvo CDCP môže rozhodnúť o inom termíne alebo termínoch fakturácie 
poplatku za vedenie účtu majiteľa, pričom pri zrušení účtu majiteľa fakturuje CDCP 
poplatok za vedenie účtu majiteľa za časť roka do zrušenia účtu. 

4. Do vypočítaného objemu cenných papierov sa v danom mesiaci nezahrnú cenné papiere 
emitentov vymazaných z obchodného registra bez právneho nástupcu, a to odo dňa 
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výmazu emitenta z príslušného obchodného registra alebo odo dňa splatnosti dlhového 
cenného papiera. 

5. Cena za zriadenie účtu majiteľa je 35,00 € (1 054,41 Sk) (kód CD-56 Zriadenie účtu 
majiteľa). 

 

Článok VII.  

Prevody a prechody cenných papierov 

1. Cena za prevod pre prevodcu aj nadobúdateľa, v prípade podania príkazu na prevod 
v elektronickej podobe prostredníctvom APV CDCP je: 

a) do 50 ks (vrátane) cenných papierov –  3,30 € (99,42 Sk) pre každú zo zúčastnených 
strán samostatne, bez ohľadu na druh cenného papiera, s výnimkou cenných papierov 
vydaných podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená cena sa platí aj 
za prevodovú službu, ktorá skončila s chybovým návratovým kódom. (kód CD-57 –
Prevod cenných papierov okrem podielových listov), 

b) od 51 ks (vrátane) cenných papierov – 6,60 € (198,83 Sk) pre každú zo zúčastnených 
strán samostatne bez ohľadu na druh cenného papiera, s výnimkou cenných papierov 
vydaných podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená cena sa platí aj 
za prevodovú službu, ktorá skončila s chybovým návratovým kódom. (kód CD-57 –
Prevod cenných papierov okrem podielových listov), 

c) v prípade, že predmetom prevodu 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 za odplatný prevod  1,00 
€ (30,13 Sk). (kód CD-58 – Prevod podielových listov), 

2. Cenu za prevodcu a nadobúdateľa podľa bodu 1. uhrádzajú členovia alebo burza, podľa 
toho kto podal príkaz na prevod. 

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. 

4. Cena za podanie polpríkazu na prevod alebo prechod cenných papierov (služba 
párovania prevodov a prechodov pre prevodcu resp. nadobúdateľa) v module evidencie 
cenných papierov je 1,00 € (30,13 Sk) za každý podaný polpríkaz (kód CD-60 – Polpríkaz 
na prevod cenných papierov v module evidencie cenných papierov). 

5. 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) je: 

a) do 50 ks (vrátane) cenných papierov je 7,30 € (219,92 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 13,90 € (418,75 Sk) pre každú zo 
zúčastnených strán samostatne (kód CD-62 - Podanie polpríkazu na prevod cenných 
papierov priamo CDCP), 
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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  1,30 € (39,16 Sk) (kód 
CD-101 – Prevod podielových listov).  

6. Cena za zúčtovanie v module zúčtovania a vyrovnania: 

a) burzového obchodu je 2,99 € (90,08 Sk) za obchod (kód CD-63 – Zúčtovanie  burzového 
obchodu), 

b) mimoburzového obchodu je 0,06% objemu obchodu, minimálne 2,99 € (90,08 Sk) 
a maximálne 165,00 € (4 970,79 Sk) (kód CD-64 – Zúčtovanie mimoburzového obchodu). 

Cena za majetkové vyrovnanie je stanovená v  bode 1 tohto článku. 

7. Cena za zaregistrovanie vzniku, zmeny a zániku práva nakladať na účte podľa § 105 ods. 
1 písm. d) pre registrovaný resp. neregistrovaný subjekt je  3,30 € (99,42 Sk) (kód CD-65 – 
Zaregistrovanie vzniku práva nakladať na účte majiteľa, kód CD-66 – Zaregistrovanie zmeny práva 
nakladať na účte majiteľa, kód CD-67 – Zaregistrovanie zániku práva nakladať na účte majiteľa). 

8. Prechod cenných papierov je 1,65 € (49,71 Sk) (základný poplatok) + 0,026 € (0,78 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 prípade, že je zmena osoby majiteľa (prechod cenných papierov) vykonaná službami 
v rámci evidencie toho istého člena a príkazy na služby sú podané priamo do modulu 
evidencie cenných papierov, je podanie polpríkazov a služby, zabezpečujúce zmenu 
osoby majiteľa, bezplatné. 

 

Článok VIII. 

Register záložných práv a osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov 

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. Ak je pohľadávka v inej mene ako €, cena je počítaná 
z výšky pohľadávky prepočítanej na euro kurzom 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). 

 
 

Tabuľka č. 6  - Cena za registráciu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu 
          

Výška pohľadávky v € Jednotková cena v € Cena pri maximálnej výške pohľadávky v € 

 A  B  C  D 

Do  3 319 000,00 16,50 + 0,0100 % 348,40 

3 319 000,01 - 16 596 000,00 348,40 + 0,0075 % 1 344,17 

16 596 000,01   a viac  1 344,17 + 0,0050 % max. 1 659,00 
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Výška pohľadávky v Sk Jednotková cena v Sk Cena pri maximálnej výške pohľadávky v Sk 

 A  B  C  D 

Do   99 988 194,00 497,08 + 0,0100 % 10 495,90 

99 988 194,30 - 499 971 096,00 10 495,90 + 0,0075 % 40 494,62 

499 971 096,30   a viac  40 494,62 + 0,0050 % max. 49 979,03 

            

Vysvetlivky k tabuľke č. 6 
stĺpec „A“ – výška pohľadávky  v € (Sk),  
stĺpec „B“ - základný poplatok pre príslušnú výšku pohľadávky v € (Sk), 
stĺpec „C“ - percento z výšky pohľadávky 
stĺpec „D“ - cena v € (Sk) pri maximálnej výške pohľadávky uvedenej v rozpätí stĺpca „A“ 
 
Príklad výpočtu v €  
výška pohľadávky = 16 700 000,00 € 
cena za registráciu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu =  
= (16 700 000,00-16 596 000,00)/100*0,0075 + 1 344,17 = 1 664,20 € 
 

2. Cenu za vyznačenie doložky „na založenie“, „zmena záložného práva“, „zánik záložného 
práva“ na listinný cenný papier zaplatí osoba, ktorá predkladá listinný cenný papier na 
vyznačenie príslušnej doložky. Cena za vyznačenie tejto „doložky“ je 3,30 € (99,42 
Sk)/listinný cenný papier (kód CD-71 – Vyznačenie doložky „na založenie“, kód CD-72 –
Vyznačenie doložky „zmena záložného práva“, kód CD-73 –Vyznačenie doložky „zánik záložného 
práva“).  

3. V prípade hromadnej akcie je cena za vyznačenie doložky 33,00 € (994,16 Sk)/hromadná 
akcia (kód CD-74 – Vyznačenie doložky na listinnej hromadnej akcii). 

4. Službu podľa bodu 2 a 3 tohto článku v prípade zákonného záložného práva podľa § 52 
zákona poskytuje CDCP bezodplatne. V tomto prípade sa neplatí ani poplatok podľa bodu 
9 tohto článku. 

5. Cena za zaregistrovanie zmeny zaregistrovaných údajov, alebo doplnenia nových údajov,  
alebo  zrušenia  niektorých  údajov  alebo  zániku  záložného práva podľa § 46 zákona 
v registri záložných práv je 33,00 € (994,16 Sk) (kód CD-75 – Zaregistrovanie zmeny záložného 
práva v registri záložných práv podľa § 46 zákona, kód CD-76 – Zaregistrovanie zániku záložného 
práva v registri záložných práv podľa § 46 zákona). 

6. Cena za zaregistrovanie zmeny zaregistrovaných údajov, alebo doplnenia nových údajov, 
alebo zrušenia niektorých údajov alebo zániku záložného práva  podľa § 53a zákona je 
10,00 € (301,26 Sk) (kód CD-77 – Zaregistrovanie zmeny záložného práva podľa § 53a zákona, 
kód CD-78 – Zaregistrovanie zániku záložného práva podľa § 53a zákona).  

7. Cena za zaregistrovanie zmeny už zaregistrovaných údajov, alebo doplnenia nových 
údajov alebo zrušenia niektorých údajov, alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podľa  
§ 53 zákona v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov je 33,00 € (994,16 Sk)  (kód 
CD-79 – Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 zákona, kód CD-80 – 
Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 zákona). 

8. Cena za zaregistrovanie zmeny už zaregistrovaných údajov, alebo doplnenia nových 
údajov, alebo zrušenia niektorých údajov alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podľa  
§ 53c je 10,00 € (301,26 Sk) (kód CD-81 – Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu 
podľa § 53c zákona, kód CD-82 – Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c 
zákona). 
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9. V prípade, že služba na registráciu/zmenu/zánik záložného práva, alebo zabezpečovacieho 
prevodu skončí s chybovým NAKO je cena za výkon služby je 6,60 € (198,83 Sk) (kód 
CD-83 – Základný poplatok). 

10.  Cena za podanie polpríkazu na zmenu záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. 
(4) zákona je 1,00 € (30,13 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 1,00 € (30,13 Sk) za každý podaný polpríkaz (kód CD-103 – Polpríkaz na zánik 
záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona)." 

 

Článok IX. 

Rôzne 

Oprava v evidencii cenných papierov podľa § 108 zákona 

1. Cena za opravu v evidencii podľa § 108 zákona, ktorú CDCP vykoná na základe ním 
uznanej  oprávnenej námietky majiteľa, člena, BCP, alebo emitenta je  66,00 € (1 988,33 
Sk) za každú požiadavku na účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu účtu vedeného 
CDCP alebo zmenu akcionára listinných akcií na meno v zozname akcionárov (kód CD-84 
– Požiadavka na opravu v evidencii podľa § 108 zákona). 

2. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na požiadavky doručené CDCP pred nadobudnutím 
účinnosti tohto cenníka. 

3. Cenu hradí žiadateľ pri podaní požiadavky podľa bodu 1. 

4. V prípade, že chybný zápis alebo neúplnosť v evidencii bola spôsobená konaním/ 
nekonaním CDCP, cenu podľa bodu 1 CDCP vráti žiadateľovi. 

 

Informačné povinnosti a utajované skutočnosti 

5. Cena za poskytovanie údajov, ktoré CDCP uverejňuje v zmysle § 111 ods. (1) a (3) 
zákona, a to bez možnosti ďalšieho šírenia týchto informácií, predstavuje  132,50 € 
(3 991,70 Sk) za kalendárny mesiac. Táto cena sa netýka subjektov, ktorým je CDCP 
povinný tieto údaje v zmysle § 111 zákona poskytnúť (kód CD-85 –Poskytnutie údajov 
v zmysle § 111 ods. (1) a (3) zákona). 

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 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 6,60 € 
(198,83 Sk) (kód CD-86 – Informačné služby pre osoby uvedené v § 110 zákona). 

7. V prípade, ak príslušný štátny orgán alebo orgán vykonávajúci dohľad nad kapitálovým 
trhom, alebo exekútor prikázal CDCP v súlade s § 28 zákona zaregistrovať pozastavenie 
práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom, prípadne prikázal zrušiť registráciu 
pozastavenia práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom, CDCP vykoná tieto 
služby bezodplatne. V prípade, ak štátny orgán rozhodnutím prikázal CDCP zaregistrovať 
zákonné záložné právo, jeho zmenu alebo zánik, CDCP vykoná príslušné služby 
bezodplatne. 
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8. Cena za odovzdanie evidencie podľa § 40c ods. (5) zákona č. 213/2006 Z. z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov z registra 
záložných práv je 3 319,00 € (99 988,19 Sk)/správcovská spoločnosť (kód CD-87 – 
Odovzdanie evidencie záložných práv podľa § 40c ods. (5) zákona č. 213/2006 Z. z.). 

9. Cena za odovzdanie evidencie podľa § 40c ods. (5) zákona č. 213/2006 Z. z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon          
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov z osobitnej 
evidencie zabezpečovacích prevodov je 3 319,00 € (99 988,19 Sk)/správcovská 
spoločnosť. (kód CD-88 – Odovzdanie evidencie zabezpečovacích prevodov podľa § 40c ods. (5) 
zákona č. 213/2006 Z.z.). 

10. Cena za opakované odovzdanie údajov podľa bodu 8 alebo 9 je  6 640,00 € (200 036,64 
Sk) (kód CD-89 – Opakované odovzdanie evidencie podľa § 40c ods. (5) zákona č. 213/2006 Z.z.). 

 

Reklamácie 

11. V súvislosti s reklamáciami a vyžiadaním ďalších služieb v reklamačnom konaní zaplatí 
žiadateľ cenu za podanie podnetu na začatie reklamačného konania nasledovne: 

a) ak je žiadateľom fyzická osoba 3,30 € (99,42 Sk) (kód CD-90 – Reklamácia fyzickej 
osoby), 

b) ak je žiadateľom právnická osoba  66,00 € (1 988,32 Sk) (kód CD-91 – Reklamácia 
právnickej osoby). 

V prípade oprávnenej reklamácie sa cena za podanie podnetu žiadateľovi vráti. 

 

Reprografické práce 

12. Cena za poskytnutie fotokópie prospektu emitenta je účtovaná podľa počtu strán, a to 1,00 
€ (30,13 Sk) za každú kopírovanú stranu prospektu (kód CD-92 – Reprografické práce).  

13. Cena za poskytnutie reprografických práce (aj za faxované strany) je účtovaná podľa 
počtu strán, a to v čiastke 1,00 € (30,13 Sk) za každú  kopírovanú alebo faxovanú stranu 
v rozsahu A4 (kód CD-92 – Reprografické práce). 

14. Cena za poskytnutie úradne overenej fotokópie dokumentov je účtovaná podľa počtu 
strán, a to 20,00 € (602,52 Sk) za jednu stranu dokumentu (kód CD-106 – Reprografické práce 
s úradným overením). 

 

Ostatné služby 

15. Ostatné služby, ktoré poskytuje CDCP svojim klientom v rámci evidencie zaknihovaných 
cenných papierov zriadenej podľa zákona, sú uvedené v prílohe č. 1  k cenníku. 
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Článok X.  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Služby uvedené v textovej časti cenníka sa môžu skladať z viacerých technologických 
krokov, ktoré môžu predstavovať služby s rôznym kódovým označením typu Dxxx, kde 
Dxxx predstavuje alfanumerické označenie príslušnej služby. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka končí platnosť a účinnosť Cenníka služieb 
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. platného od 1.1.2009 v znení jeho 
dodatkov č. 1 a 2. 

3. Cenník nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňom 16.12.2009 
a účinnosť dňom 1.1.2010. 

 

 

Bratislava, 16.12.2009 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1 - Cenník pre ďalšie služby CDCP v evidencii zaknihovaných cenných papierov 

v zmysle zákona 
 
Príloha č. 2 - Zoznam kódov a skrátených názvov služieb uvedených v textovej časti cenníka 
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Príloha č. 1 
 

Cenník CDCP pre ďalšie služby v evidencii zaknihovaných cenných papierov 
v zmysle zákona 

 

Kód 
služby 

Názov služby 
Základný 

poplatok v € 

Poplatok za 
vetu/majiteľa 

cenných 
papierov/počet 

CP v € 

D001 Registrácia obchodníka s cennými papiermi 165,00  

D002 Registrácia emitenta zaknihovaných cenných papierov 165,00  

D007 Zmena v registri obchodníkov s cennými papiermi 33,00  

D009A Výpis základných údajov emisie 3,30  

D011 Zmena v registri členov centrálneho depozitára 165,00  

D013 Zrušenie registrácie obchodníka s cennými papiermi 33,00  

D017 Zrušenie registrácie člena centrálneho depozitára 33,00  

D025 Zriadenie klientského účtu podľa §106 331,50  

D027 Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa 6,60  

D028 Zrušenie registrácie oprávnenej osoby na účte majiteľa 3,30  

D040 Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby 3,30  

D040A Výpis z účtu podľa §105a na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby 3,30  

D041 Výpis zo zoznamu akcionárov pre akcionára v časti ktorá sa ho týka podľa §107 ods. 9 a 11 66,00  

D043 Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu 6,60  

D043A Výpis z účtu podľa §105a na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu 6,60  

D044 Výpis z účtu k dátumu výkonu služby 3,30  

D044A Výpis z účtu podľa §105a k dátumu výkonu služby 3,30  

D045 Výpis z účtu k spätnému dátumu 6,60  

D045A Výpis z účtu podľa §105a k spätnému dátumu 6,60  

D046A Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k dátumu výkonu služby 9,90   

D046B Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k spätnému dátumu 13,20  

D047 Výpis z účtu podľa §106 ods. 7 k dátumu výkonu služby 66,00  

D048 Výpis z účtu podľa §106 ods. 7 k spätnému dátumu 99,50  

D065 Výber základných údajov o majiteľovi účtu podľa zadaného identifikačného čísla pre CD 1,60  

D069 Zistenie registračného čísla emitenta podľa IČO/rodného čísla 3,30  

D070 Zistenie registračného čísla obchodníka s cennými papiermi podľa IČO 3,30  

D071 Zistenie registračného čísla záložného veriteľa podľa IČO/rodného čísla 3,30  

D072 Zistenie registračného čísla člena centrálneho depozitára podľa IČO 3,30  

D078 Informačná služba - výber účtovných zápisov na úcte majiteľa v evidencii CD 16,60 0,03 

D080 Výpis z registra záložných práv podľa §47 ods. 2 3,30  

D081 Výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podľa §53 3,30  

D082 Výpis z registra emitenta 16,60  

D083 Výber základných údajov o obchodníkovi s cennými papiermi 3,30  

D084 Výber základných údajov o členovi centrálneho depozitára 3,30  

D089 Výber všetkých zaregistrovaných emisií cenných papierov 3,30  

D091 Výber spoluvlastníkov CP podľa §105 ods. 9 3,30  

D104 Zaregistrovanie - zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. a 3,30  

D105 Zaregistrovanie - zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. b 0,33  

D106A Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c 0,33  

D106B Zareg. PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c na základe zániku PPN s CP podľa písm. b 0,33  

D107 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. d 1,60  

D108 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. e 66,00  

D109 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. f 33,00  
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D111 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. e zmenou stavu emisie 16,60  

D112 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. f zmenou stavu emisie 33,00  

D144 Zaevidovanie záložného práva podľa §50 ods. 3 3,30  

D145 Zaevidovanie zániku záložného práva podľa §50 ods. 5 3,30  

D080B Výber všetkých zaregistrovaných záložných zmlúv podľa §47, ods. 2 zákona 331,50  

D080C Výber všetkých zaregistrovaných záložných zmlúv s rozsahom podľa § 47 ods. 1 zákona 3,30  

D080L Informácia o záložnom práve zaregistrovanom podľa § 53a zákona 10,00  

D080M 
Zistenie základných údajov o majiteľoch CP, ktoré sú predmetom záložného práva podľa § 53a 
zákona 10,00  

D080T Kombinovaná informácia o záložných právach zriadených podľa § 45 alebo podľa § 53a zákona 10,00  

D081K Informácie o zabezpečovacom prevode podľa § 53c zákona 10,00  

D081T 
Kombinovaná informácia o zabezpečovacích prevodoch zriadených podľa § 53 alebo podľa § 53c 
zákona 10,00  

D179 Zistenie čísla klientského účtu podľa IČO člena 16,60  

D064A Výber všetkých základných údajov o všetkých majiteľoch v evidencii člena 165,00  

D046C Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena 165,00  

D184 Výmena cenných papierov 331,50  

D046F 
Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena 
k spätnému dátumu 165,00  

 

 

Kód 
služby 

Názov služby 
Základný 

poplatok v Sk 

Poplatok za 
vetu/majiteľa 

cenných 
papierov/počet 

CP v Sk 

D001 Registrácia obchodníka s cennými papiermi 4 970,79  

D002 Registrácia emitenta zaknihovaných cenných papierov 4 970,79  

D007 Zmena v registri obchodníkov s cennými papiermi 994,16  

D009A Výpis základných údajov emisie 99,42  

D011 Zmena v registri členov centrálneho depozitára 4 970,79  

D013 Zrušenie registrácie obchodníka s cennými papiermi 994,16  

D017 Zrušenie registrácie člena centrálneho depozitára 994,16  

D025 Zriadenie klientského účtu podľa §106 9 986,77  

D027 Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa 198,83  

D028 Zrušenie registrácie oprávnenej osoby na účte majiteľa 99,42  

D040 Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby 99,42  

D040A Výpis z účtu podľa §105a na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby 99,42  

D041 Výpis zo zoznamu akcionárov pre akcionára v časti ktorá sa ho týka podľa §107 ods. 9 a 11 1 988,32  

D043 Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu 198,83  

D043A Výpis z účtu podľa §105a na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu 198,83  

D044 Výpis z účtu k dátumu výkonu služby 99,42  

D044A Výpis z účtu podľa §105a k dátumu výkonu služby 99,42  

D045 Výpis z účtu k spätnému dátumu 198,83  

D045A Výpis z účtu podľa §105a k spätnému dátumu 198,83  

D046A Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k dátumu výkonu služby 298,25  

D046B Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k spätnému dátumu 397,66  

D047 Výpis z účtu podľa §106 ods. 7 k dátumu výkonu služby 1 988,32  

D048 Výpis z účtu podľa §106 ods. 7 k spätnému dátumu 2 997,54  

D065 Výber základných údajov o majiteľovi účtu podľa zadaného identifikačného čísla pre CD 48,20  

D069 Zistenie registračného čísla emitenta podľa IČO/rodného čísla 99,42  

D070 Zistenie registračného čísla obchodníka s cennými papiermi podľa IČO 99,42  

D071 Zistenie registračného čísla záložného veriteľa podľa IČO/rodného čísla 99,42  

D072 Zistenie registračného čísla člena centrálneho depozitára podľa IČO 99,42  
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D078 Informačná služba - výber účtovných zápisov na úcte majiteľa v evidencii CD 500,09 0,90 

D080 Výpis z registra záložných práv podľa §47 ods. 2 99,42  

D081 Výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podľa §53 99,42  

D082 Výpis z registra emitenta 500,09  

D083 Výber základných údajov o obchodníkovi s cennými papiermi 99,42  

D084 Výber základných údajov o členovi centrálneho depozitára 99,42  

D089 Výber všetkých zaregistrovaných emisií cenných papierov 99,42  

D091 Výber spoluvlastníkov CP podľa §105 ods. 9 99,42  

D104 Zaregistrovanie - zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. a 99,42  

D105 Zaregistrovanie - zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. b 9,94  

D106A Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c 9,94  

D106B Zareg. PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c na základe zániku PPN s CP podľa písm. b 9,94  

D107 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. d 48,20  

D108 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. e 1 988,32  

D109 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. f 994,16  

D111 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. e zmenou stavu emisie 500,09  

D112 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. f zmenou stavu emisie 994,16  

D144 Zaevidovanie záložného práva podľa §50 ods. 3 99,42  

D145 Zaevidovanie zániku záložného práva podľa §50 ods. 5 99,42  

D080B Výber všetkých zaregistrovaných záložných zmlúv podľa §47, ods. 2 zákona 9 986,77  

D080C Výber všetkých zaregistrovaných záložných zmlúv s rozsahom podľa § 47 ods. 1 zákona 99,42  

D080L Informácia o záložnom práve zaregistrovanom podľa § 53a zákona 301,26  

D080M 
Zistenie základných údajov o majiteľoch CP, ktoré sú predmetom záložného práva podľa § 53a 
zákona 301,26  

D080T Kombinovaná informácia o záložných právach zriadených podľa § 45 alebo podľa § 53a zákona 301,26  

D081K Informácie o zabezpečovacom prevode podľa § 53c zákona 301,26  

D081T 
Kombinovaná informácia o zabezpečovacích prevodoch zriadených podľa § 53 alebo podľa § 53c 
zákona 301,26  

D179 Zistenie čísla klientského účtu podľa IČO člena 500,09  

D064A Výber všetkých základných údajov o všetkých majiteľoch v evidencii člena 4 970,79  

D046C Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena 4 970,79  

D184 Výmena cenných papierov 9 986,77  

D046F 
Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena k spätnému 
dátumu 4 970,79  

 
Použité skratky v prílohe č. 1 

CD - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  
CP - cenný papier 
IČE – identifikačné číslo emisie cenných papierov – 12 miestny kód začínajúci dvojčíslím 

„88“ 
PN – právo nakladať s cennými papiermi 
PPN – pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi  
APV – evidencia zaknihovaných cenných papierov zriadená a vedená podľa zákona 
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Príloha č. 2 
 

Zoznam kódov a skrátených názvov služieb uvedených v textovej časti cenníka 
 
Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 
CD-01 Poštovné podľa Sadzobníka poštových 

poplatkov Slovenskej pošty 
Poštovné podľa popl. Slov. pošty 

CD-02 Pridelenie identifikačného kódu Pridelenie identifikačného kódu 
CD-03 Zmena identifikačného kódu Zmena identifikačného kódu 
CD-04 Rušenie identifikačného kódu Rušenie identifikačného kódu 
CD-05 Opakované potvrdenie o pridelení ISIN Opakované potvrdenie o pridelení ISIN 
CD-06 Obnovenie ISIN Obnovenie ISIN 
CD-07 Zmena IČE na ISIN Zmena IČE na ISIN 
CD-08 Registrácia emisie štátnych dlhopisov  Reg. emisie štátnych dlhp.  
CD-09 Registrácia emisie komunálnych obligácií Reg. emisie komunálnych obligácií 
CD-10 Registrácia emisie hypotekárnych záložných 

listov 
Reg. emisie hypotekárnych záložných listov 

CD-11 Registrácia emisie ostatných dlhopisov Reg. emisie ostatných dlhp. 
CD-12 Registrácia emisie podielových listov Reg. emisie PL 
CD-13 Registrácia emisie ostatných cenných papierov Reg. emisie ostatných CP 
CD-14 Expresný príplatok Expresný príplatok 
CD-15 Cena za odpísanie cenných papierov Cena za odpísanie cenných papierov 
CD-16 Zmena údajov uvedených v §107 ods. 4 písm. 

b) zákona 
Zm. údajov uved. v §107ods.4písm.b)zák. 

CD-17 Zmena údajov uvedených v § 107 ods. 4 písm. 
c) zákona 

Zm. údajov uved. v § 107ods.4písm.c) zák. 

CD-18 Zrušenie registrácie emisie cenných papierov Zrušenie registrácie emisie CP 
CD-19 Zmena ISIN podľa §12 ods. 1 zákona Zmena ISIN podľa §12 ods. 1 zákona 
CD-20 Zoznam majiteľov cenných papierov - spätný Zoznam majiteľov cenných papierov - spätný 
CD-21 Zoznam majiteľov cenných papierov Zoznam majiteľov cenných papierov 
CD-22 Zoznam majiteľov cenných papierov 

v písomnej/elektronickej forme 
Zoznam MACP v písom./elektr. forme 

CD-23 Výpis z registra emitenta 
v písomnej/elektronickej forme 

Výpis z reg. emit. v písom./elektr. forme 

CD-24 Zaslanie zoznamu majiteľov Zaslanie zoznamu majiteľov 
CD-25 Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných 

akcií na meno 
Vedenie zozn. akcion.zakn. akcií na meno 

CD-26 Vedenie zoznamu majiteľov zaknihovaných 
dlhopisov na meno 

Vedenie zozn. majit.zakn. dlh. na meno 

CD-27 Vedenie zoznamu podielníkov zaknihovaných 
podielových listov na meno 

Vedenie zozn.podieln.zakn.PL na meno 

CD-28 Poskytnutie údajov z emisných podmienok 
dlhopisov 

Posk. údajov z emisných podm. Dlhp. 

CD-29 Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, ak 
je menovitá hodnota akcie menšia alebo rovná 
331,94 € (10 000 Sk) 

Prevzatie zozn. akcion. do evid., ak je MH 
akcie menšia alebo rovná 331,94 € (10 000 Sk) 

CD-30 Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, ak 
je menovitá hodnota akcie väčšia ako 331,94 € 
(10 000 Sk) 

Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, 
ak je MH akcie väčšia ako 331,94 € (10 000 
Sk) 

CD-31 Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov 
CD-32 Zmena v identifikácii emitenta listinných akcií  

na meno 
Zm. v identifikácii emitenta LA  na meno 

CD-33 Zmena počtu akcií / menovitej hodnoty 
listinných akcií na meno  

Zmena počtu ks./men. hodnoty LA na meno  

CD-34 Zoznam akcionárov listinných akcií na meno Zoznam akcionárov LA na meno 
CD-35 Zaslanie zoznamu akcionárov listinných akcií 

na meno 
Zaslanie zozn. akcionárov LA na meno 

CD-36 Výpis zo zoznamu akcionárov na základe Výp. zo zozn. akcion. na zákl. žiadosti akcion. 
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žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka 
v listinnej podobe  

v časti, ktorá sa ho týka v LP 

CD-37 Výpis zo zoznamu akcionárov na základe 
žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka na 
technickom nosiči údajov 

Výp. zo zozn. akcion. na zákl. žiadosti akcion. 
v časti, ktorá sa ho týka na techn. nosiči 
údajov 

CD-38 Výpis zo zoznamu akcionárov k spätnému 
dátumu 

Výpis zo zozn. akcion. k spätnému dátumu 

CD-39 Vedenie zoznamu akcionárov celý rok Vedenie zozn. akcion. celý rok 
CD-40 Vedenie zoznamu akcionárov menej ako celý 

rok 
Vedenie zozn. akcion. menej ako celý rok 

CD-41 Doplnenie číselného označenia jednotlivých 
akcií v zozname akcionárov listinných akcií na 
meno 

Doplnenie číselného označenia jednotlivých 
akcií v zozn. akcion. LA na meno 

CD-42 Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena 
počtu cenných papierov pričom základné 
imanie zostáva v rovnakej výške 

Zm. MH a súčasne zm. počtu CP pričom ZI 
zostáva v rovnakej výške 

CD-43 Premena podoby zaknihovaných cenných 
papierov na listinné akcie na meno podľa § 17 
ods. 7 zákona 

Premena podoby zakn. CP na LA na meno 
podľa § 17 ods. 7 zákona 

CD-44 Zápis zmeny akcionára na základe pokynu 
emitenta, ak je menovitá hodnota akcie menšia 
alebo rovná 331,94 € (10 000 Sk)  

Zápis zm. akcion. na zákl. pokynu emit., ak je 
MH akcie menšia alebo rovná 331,94 € (10 
000 Sk) 

CD-45 Zápis zmeny akcionára na základe pokynu 
emitenta, ak je menovitá hodnota akcie väčšia 
ako 331,94 € (10 000 Sk) 

Zápis zmeny akcion. na zákl. pokynu emit., ak 
je MH akcie väčšia ako 331,94 €  (10 000 Sk) 

CD-46 Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového 
spoluvlastníctva k cenným papierom 

Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového 
spoluvlastníctva k cenným papierom 

CD-47 Vysporiadanie/zriadenie podielového 
spoluvlastníctva k cenným papierom 

Vysporiadanie/zriadenie podielového 
spoluvlastníctva k cenným papierom 

CD-48 Používanie programových aplikácií 
a využívanie hardvéru členmi CDCP 

Používanie APV a využívanie HW členmi 
CDCP 

CD-49 Druhý a nasledujúce klientské účty člena alebo 
za držiteľský účet člena 

Druhý a nasledujúce klientské účty člena alebo 
za držiteľský účet člena 

CD-50 Udelenie členstva v CDCP Udelenie členstva v CDCP 
CD-51 Udelenie členstva v CDCP pre člena, ktorý 

preberá evidenciu po zanikajúcom členovi 
Udelenie členstva v CDCP pre člena, ktorý 
preberá evidenciu po zanikajúcom členovi 

CD-52 Školenie na činnosť so systémami CDCP Školenie na činnosť so systémami CDCP 
CD-53 Inštalácia systémov CDCP Inštalácia systémov CDCP 
CD-54 Servisné práce na systémoch CDCP u klienta Servisné práce na systémoch CDCP u klienta 
CD-55 Vedenie účtu majiteľa Vedenie účtu majiteľa 
CD-56 Zriadenie účtu majiteľa Zriadenie účtu majiteľa  
CD-57  Prevod cenných papierov okrem podielových 

listov 
Prevod CP okrem podielových listov 

CD-58 Prevod podielových listov Prevod podielových listov 
CD-60 Polpríkaz na prevod cenných papierov 

v module evidencie cenných papierov 
Polpríkaz na prevod CP v module evid. CP 

CD-62 Podanie polpríkazu na prevod cenných 
papierov priamo CDCP 

Podanie polpríkazu na prevod CP priamo 
CDCP 

CD-63 Zúčtovanie burzového obchodu Zúčtovanie burzového obchodu 
CD-64 Zúčtovanie mimoburzového obchodu Zúčtovanie mimoburzového obchodu 
CD-65 Zaregistrovanie vzniku práva nakladať na účte 

majiteľa 
Zareg. vzniku PN na účte majiteľa 

CD-66 Zaregistrovanie zmeny práva nakladať na účte 
majiteľa  

Zareg. zmeny PN na účte majiteľa  

CD-67 Zaregistrovanie zániku práva nakladať na účte 
majiteľa 

Zareg. zániku PN na účte majiteľa 

CD-68 Prechod cenných papierov Prechod CP 
CD-69 Registrácia záložného práva  Registrácia ZaP  
CD-70 Registrácia zabezpečovacieho prevodu  Registrácia ZabP  
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CD-71 Vyznačenie doložky „na založenie“ Vyznačenie doložky „na založenie“ 
CD-72 Vyznačenie doložky „zmena záložného práva“ Vyznačenie doložky „zmena záložného práva“ 
CD-73 Vyznačenie doložky „zánik záložného práva“ Vyznačenie doložky „zánik záložného práva“ 
CD-74 Vyznačenie doložky na listinnej hromadnej 

akcii 
Vyznačenie doložky na listinnej hromadnej 
akcii 

CD-75 Zaregistrovanie zmeny záložného práva 
v registri záložných práv podľa § 46 zákona 

Zareg. zmeny ZaP v RZP podľa § 46 zák. 

CD-76 Zaregistrovanie zániku záložného práva 
v registri záložných práv podľa § 46 zákona 

Zareg. zániku ZaP v RZP podľa § 46 zák. 

CD-77 Zaregistrovanie zmeny záložného práva podľa 
§ 53a zákona 

Zaregistrovanie zmeny ZaP podľa § 53a zák. 

CD-78 Zaregistrovanie zániku záložného práva podľa 
§ 53a zákona 

Zareg. zániku ZaP podľa § 53a zák. 

CD-79 Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho 
prevodu podľa § 53 zákona 

Zaregistrovanie zmeny ZabP podľa § 53 zák. 

CD-80 Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho 
prevodu podľa § 53 zákona 

Zareg. zániku ZabP podľa § 53 zák. 

CD-81 Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho 
prevodu podľa § 53c zákona  

Zareg. zmeny ZabP podľa § 53c zák.  

CD-82 Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho 
prevodu podľa § 53c zákona 

Zareg. zániku ZabP podľa § 53c zák. 

CD-83 Základný poplatok Základný poplatok 
CD-84 Požiadavka na opravu v evidencii podľa § 108 

zákona 
Požiadavka na opravu v evidencii podľa § 108 
zák. 

CD-85 Poskytnutie údajov v zmysle § 111 ods. (1) a 
(3) zákona 

Poskytnutie údajov v zmysle § 111 ods. (1) a 
(3) zák. 

CD-86 Informačné služby pre osoby uvedené v § 110 
zákona 

Informačné sl. pre osoby uvedené v § 110 zák. 

CD-87 Odovzdanie evidencie záložných práv podľa § 
40c ods. (5) zákona č. 213/2006 Z.z. 

Odovzdanie evid. ZaP podľa § 40c ods. (5) 
zák. č. 213/2006 Z.z. 

CD-88 Odovzdanie evidencie zabezpečovacích 
prevodov podľa § 40c ods. (5) zákona č. 
213/2006 Z.z. 

Odovzdanie evid. ZabP podľa § 40c ods. (5) 
zák. č. 213/2006 Z.z. 

CD-89 Opakované odovzdanie evidencie podľa § 40c 
ods. (5) zákona č. 213/2006 Z.z. 

Opakované odovzdanie evid. podľa § 40c ods. 
(5) zák. č. 213/2006 Z.z. 

CD-90 Reklamácia fyzickej osoby Reklamácia fyzickej osoby 
CD-91 Reklamácia právnickej osoby Reklamácia právnickej osoby 
CD-92 Reprografické práce Reprografické práce 
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 

CD-98 Založenie držiteľského účtu/účtov nečlena Zal. držiteľského účtu/účtov nečlena 
CD-99 Ročný poplatok za vedenie držiteľského účtu 

nečlena 
Roč.popl.za vedenie drž.účtu nečlena 

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. 

CD-104 Zmena zoznamu akcionárov identifikovaného 
jedným ČEM 

Zmena zoz. akcionárov identif. jedným ČEM 

CD-106 Reprografické práve s úradným overením Reprograf. práce s úrad. overením 
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Vysvetlivky k Prílohe č. 2 (v základnom tvare) 

PL- podielové listy 
zakn. – zaknihované 
MACP – majiteľ cenných papierov 
CP – cenný papier 
Reg. – register 
Emit. - emitent 
Zm. - zmena 
LA- listinné akcie  
Akcion.- akcionár 
Dlhp. – dlhopis 
ZaV – zúčtovanie a vyrovnanie 
Dok. – dokument 
Evid. – evidencia 
Zák. – zákon 
MH – menovitá hodnota 
Sl. – služba 
Zareg. – zaregistrovanie 
PN – právo nakladať 
ZI – základné imanie 
RZP – register záložných práv 
ZaP – záložné právo 
ZabP- zabezpečovací prevod 
Osob. – osobitná 
APV – programové aplikácie 
HW – hardvér 
LP – listinnej podobe 
 
 


