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Článok I. 

Predmet dodatku 

  

Predmetom Dodatku č. 4 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP) 
sú nasledovné zmeny: 

1. Pôvodné znenie Článku VI. sa ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením: 
  
 

„Článok VI. 
Vedenie účtov cenných papierov 

  

1.       Cena za vedenie účtu majiteľa, zriadeného podľa §105 alebo §164a zákona je 0,045% z 
objemu cenných papierov na účte majiteľa, minimálne však 8,00 € (241,00 Sk) a maximálne 
165,00 € ( 4 970,79 Sk) za kalendárny rok bez DPH (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. 

3.      Ak je k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 
menší ako 35 € (1 054,41 Sk), CDCP nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa.   

4.      Ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok a k poslednému dňu každého 
kalendárneho mesiaca počas obdobia, počas ktorého bol účet majiteľa vedený, bol objem cenných 
papierov na účte menší ako 35,00 € (1 054,41 Sk), CDCP nefakturuje cenu za vedenie účtu 
majiteľa. 

5.      Ak sú splnené podmienky pre fakturáciu podľa bodov 1 a 4 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 *0,045/100 = 7,50 €).  

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. Pri zrušení účtu majiteľa fakturuje CDCP poplatok za vedenie účtu 
majiteľa ku dňu zrušenia účtu. 

6.      Do vypočítaného objemu cenných papierov sa v danom mesiaci nezahrnú cenné papiere 
emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu, a to odo dňa zrušenia registra emitenta vedeného 
CDCP alebo odo dňa splatnosti dlhopisu. 

7.      CDCP s majiteľmi účtov uzatvára zmluvu o zriadení a vedení účtu majiteľa alebo zmluvu o 
ďalšom vedení účtu majiteľa, na základe ktorej CDCP v prípade splnenia podmienok poskytne 
niektorú zo zliav podľa bodu 8 tohto cenníka alebo ich kombináciu. 

8.      CDCP, k poplatku za vedenie účtu majiteľa na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení a 
vedení účtu majiteľa alebo zmluvy o ďalšom vedení účtu majiteľa, poskytuje nasledovné zľavy: 

a)      ak majiteľ účtu čo len raz do 31.10. v kalendárnom roku písomne požiada o službu výpis 
z účtu  majiteľa (D044 - Výpis z účtu k dátumu výkonu služby alebo D045 - Výpis z účtu k 
spätnému dátumu  alebo D046A - Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k dátumu 
výkonu služby alebo D046B - Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k spätnému 
dátumu) vedeného v evidencii CDCP s výnimkou zmenového výpisu z účtu, poskytne CDCP 
majiteľovi účtu zľavu 2,50 € bez DPH z ceny za vedenie účtu za daný kalendárny rok 
vypočítanej podľa bodov 1-6 tohto článku. Písomná žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety 
môže byť podaná prostredníctvom formulára osobne, do podateľne alebo zaslaná poštou, 

b)      ak majiteľ účtu v kalendárnom roku, v ktorom bol účet majiteľa vedený v evidencii 
CDCP, podá príkaz aspoň na jednu službu zabezpečujúcu prevod alebo prechod cenných 
papierov, ktorá bola úspešne zrealizovaná, poskytne CDCP majiteľovi účtu zľavu 1,25 € bez 
DPH z ceny za vedenie účtu za daný kalendárny rok vypočítanej podľa bodov 1-6 tohto 
článku, 

c)      ak majiteľ účtu počas kalendárneho roka podá aspoň 15 príkazov na vykonanie služby 
podľa nasledovnej tabuľky, pričom tieto služby boli úspešne zrealizované, CDCP poskytne 
zľavu 20 % z ceny za vedenie účtu majiteľa za daný kalendárny rok vypočítanej podľa bodov 
1-6 tohto článku. 

  
Tabuľka služieb, ktoré vstupujú do zrealizovaných príkazov: 
  

prevod cenných papierov zľava sa poskytuje majiteľovi účtu na strane prevodcu 
a majiteľovi účtu na strane nadobúdateľa 

prechod cenných papierov zľava sa poskytuje majiteľovi účtu na strane 
nadobúdateľa 

  



9.      V prípade kombinácie zliav podľa bodu 8 písm. a) a b) sa poskytnutie zľavy počíta jednotlivo 
podľa príslušných zliav, t. j. podmienkou na poskytnutie jednej zľavy nie je splnenie podmienok aj 
pre inú zľavu. Zľavu podľa bodu 8 písm. c) nie je možné kumulovať so zľavou podľa bodu 8, 
písm. b). 

10.  Cena za zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP je 35,00 € (1 054,41 Sk) bez DPH. (kód 
CD-56 Zriadenie účtu majiteľa).“ 

 

2. Celé znenie v Čl. VII ods. 2. sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Cenu za prevodcu a nadobúdateľa podľa bodu 1. uhrádzajú členovia alebo burza, podľa toho 
kto podal príkaz na prevod. Ustanovenie prvej vety tohto odseku stráca platnosť a účinnosť na 
dobu odo dňa účinnosti tohto dodatku do 31.12.2011.“ 

  
3. 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 31.12.2011.“ 

   
Článok II. 

 Záverečné ustanovenia 

 1.      Dodatok č. 4 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. nadobúda platnosť 
jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 31.12.2010 a účinnosť dňa 1.1.2011. 

  

V Bratislave, dňa 31.12. 2010 

 

 

 

               Mgr. Rastislav Pavlík                                                           Mgr. Katarína Baričiaková 

            predseda predstavenstva                                                               člen predstavenstva 

  

  


