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Článok I. 

Predmet dodatku 

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

(CDCP) sú nasledovné zmeny: 

1. V čl. I sa dopĺňa nový ods. 15 s nasledovným znením: 

„15. Na cenné papiere vydané podľa právnych predpisov Európskej menovej únie sa 
použijú ustanovenia tohto Cenníka tak, ako pre cenné papiere vydané podľa právneho 
poriadku SR.“ 

2. V čl. III bod 1 sa tabuľka č. 2 ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

 
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 - 2 000 000 000,00 102 551,55 € + 0,023 % 486 205,58  €  

2 000 000 000,01 - a viac 486 205,58 € + 0,020 %   

 
 

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 - 60 252 000 000,00 3 089 467,99 Sk + 0,023 % 14 647 429,30  Sk  

60 252 000 000,30 - a viac 14 647 429,30  Sk + 0,020 %   

 

3. V čl. III sa ruší pôvodné znenie ods. 10 a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

„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 emisie: menovitá hodnota, forma ...), počíta sa cena za zmenu náležitosti 
emisie len jedenkrát. Zmena skráteného názvu emisie, príznaku obchodovateľnosti 
a príznaku zániku dlhopisu 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. Podľa Tabuľky č. 4 sa postupuje aj v prípade, 
že sa pri zvyšovaní základného imania mení súčasne menovitá hodnota aj počet kusov. 
(kód CD-17 – Zmena údajov uvedených v § 107 ods. 4 písm. c) zákona). 
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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 základ pre výpočet ceny stanovuje absolútna hodnota 
rozdielu pôvodného objemu emisie a nového objemu emisie. 

4. V čl. III sa rušia ods. 25, 26 a 27. Ods. 28 až 30 sa prečíslujú na 25 až 27. 

5. V čl. III sa v ods. 25 mení kód služby v zátvorke. Pôvodný kód služby CD-104 sa 

nahrádza novým kódom CD-105. 

6. V čl. III sa dopĺňa nový ods. 28 s nasledovným znením: 

„28. V prípade ak emitent cenných papierov prekročí v kalendárnom roku objem 
emitovaných cenných papierov 4,8 mld. €, poskytne CDCP takémuto emitentovi zľavu 
25% z ceny každej ďalšej služby registrácie emisie cenných papierov. V prípade, ak 
emitent cenných papierov prekročí v kalendárnom roku objem emitovaných cenných 
papierov 7,0 mld. €, poskytne CDCP takémuto emitentovi zľavu 70% z ceny každej 
ďalšej služby registrácie emisie cenných papierov. Pre výpočet objemu emitovaných 
cenných papierov sa počíta objem emitovaných cenných papierov vždy od 1.1. daného 
kalendárneho roka. Pre účely tohto odseku sa zľavy nekumulujú.   

7. V čl. IV ods. 1 sa v písm. a) a b) pôvodná cena 99,00 € ruší a nahrádza sa cenou 99,50 

€.  

8. V čl. IV sa v ods. 1 písm. b) mení cena eur v zátvorke. Pôvodná cena 331,00 € sa 

nahrádza novou cenou 331,50 €. 

9. V čl. IV sa pôvodné znenie ods. 2 ruší a nahrádza nasledovným znením: 

„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). Cena za ukončenie vedenia zoznamu akcionárov danej spoločnosti 
v evidencii CDCP na základe jednostrannej výpovede emitenta je 100,00 € (3 012,60 Sk) 
za každé ČEM. (CD – 107 Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov výpoveďou emitenta) 

10. V čl. IV ods. 3 a ods. 4 sa pôvodná cena 99,00 € ruší a nahrádza sa novou cenou 99,50 

€.  

11. v čl. IV sa v ods. 15 ruší pôvodné znenie druhej odrážky a nahrádza sa nasledovným 

novým znením: 

„- 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)), maximálne však 6 635,00 € 
(199 886,01 Sk) (kód CD-104 – Zmena zoznamu akcionárov identifikovaného jedným ČEM).“ 

12. V čl. VII  ods. 2 sa dopĺňa do ods. 2 druhá veta s nasledovným znením: 

„Ustanovenie prvej vety tohto odseku stráca platnosť a účinnosť na dobu odo dňa 
účinnosti tohto dodatku do 31.12.2010.“ 

13. Čl. VII sa dopĺňa nový ods. 2a s nasledovným znením: 

„2a. Cenu za prevodcu a nadobúdateľa podľa bodu 1. uhrádzajú členovia CDCP. Cena za 
prevod v prípade, že príkaz na prevod podá burza je 1,00 € (30,13 Sk). Ustanovenie tohto 
odseku nadobúda platnosť a účinnosť na dobu odo dňa účinnosti tohto dodatku do 
31.12.2010.“ 



 4 
 

14. V čl. VIII sa vo vysvetlivkách k tabuľke č. 6 mení posledný riadok vysvetliviek. 

Pôvodné znenie posledného riadku vysvetliviek sa nahrádza nasledovným znením: 

„= (16 700 000,00-16 596 000,00)/100*0,0050 + 1 344,17 = 1 349,37 €” 
 

15. V čl. IX sa ruší pôvodne znenie ods. 3 a nahrádza sa nasledovným novým znením: 
 
„3. Cenu hradí žiadateľ po schválení námietky.“ 

 

16. V čl. IX sa ruší pôvodné znenie ods. 4 a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

„4. V prípade, že chybný zápis alebo neúplnosť v evidencii bola spôsobená konaním/ 
nekonaním CDCP, cenu podľa ods. 1 tohto článku sa neúčtuje.“ 

 

17. V prílohe č. 2 Zoznam kódov a skrátených názvov služieb uvedených v textovej časti 

cenníka sa pri službách s kódom CD-29, CD-30, CD-44 a CD-45 rušia pôvodne 

uvedené ceny 331,94 € (10 000 Sk) a nahrádzajú sa cenou 331,50 € (9 986,77 Sk). 

  

18. V prílohe č. 2 Zoznam kódov a skrátených názvov služieb uvedených v textovej časti 

cenníka sa medzi riadky začínajúce kódom služby CD-104 a a CD-106 vkladá nový 

riadok s nasledovným znením: 

 
CD-105 Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena 

počtu zaknihovaných cenných papierov, objem 
emisie sa nemení 

Zmena MH a súčasne zmena počtu zakn. CP, 
objem emisie sa nemení 

 

19. V prílohe č. 2 Zoznam kódov a skrátených názvov služieb uvedených v textovej časti 

cenníka sa na koniec tabuľky pripája nový riadok s nasledovným znením: 

 
CD-107 Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov 

emisie listinných akcií výpoveďou emitenta 
Ukončenie ved. zozn. akc. LA výpoveďou 
emitenta 
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Článok II. 

Záverečné ustanovenia  

 

1.   Dodatok č. 1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. nadobúda 
platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 31.3.2010 a účinnosť 1.4.2010 
s výnimkou, tých odsekov, kde je platnosť a účinnosť upravená osobitne v texte tohto 
dodatku. 

 

V Bratislave, dňa 31.3.2010 

 

 

 

 

              Ing. Peter Danko      Ing. Štefan Marcinek 

       predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
 
 
 


