Centrálny depozitár mení svoju filozofiu

Bratislava, 4.5.2015
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“, „centrálny depozitár“) mení filozofiu spoplatnenia
svojich účtov. Zámerom je dosiahnuť štandardný spôsob spoplatňovania, čo by malo prispieť k ďalšiemu
skvalitňovaniu a modernizácii služieb poskytovaných centrálnym depozitárom. V tejto súvislosti schválil
CDCP SR nový “Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.“ („Cenník“), ktorý nadobúda
účinnosť od 1. júla tohto roku.
Nový Cenník úzko súvisí so strategickým zámerom posilniť členský princíp v centrálnom depozitári. Znamená to,
že členovia budú vykonávať niektoré činnosti, ktoré doteraz zabezpečoval výlučne CDCP SR. Centrálny depozitár
novým Cenníkom reaguje aj na zvýšené náklady, vyplývajúce zo začleňovania slovenského kapitálového trhu do
spoločného kapitálového trhu Európskej únie. To sa prejavuje hlavne harmonizáciou spoločných postupov,
technológií a legislatívy.
Nové znenie Cenníka mení najmä spôsob a frekvenciu spoplatňovania účtov vedených pre členov CDCP SR a pre
právnické osoby, ktorým centrálny depozitár vedie držiteľské účty. Cenník mierne upravuje aj minimálnu cenu
za vedenie účtu majiteľa pre fyzické a právnické osoby. Výpočet ceny za vedenie účtu majiteľa bude rovnaký
pre fyzické aj právnické osoby.
Ročná cena za vedenie účtu majiteľa sa stanoví ako súčet mesačných poplatkov. Tieto sa vypočítajú ako súčin
objemu cenných papierov na účte a mesačného koeficientu. Minimálny poplatok za vedenie účtu majiteľa pre
fyzické osoby je 1 EUR mesačne plus DPH, pre právnické osoby je to 30 EUR mesačne plus DPH. Maximálna
mesačná výška poplatku je rovnaká pre všetky typy účtov a je to 10 000 EUR mesačne plus DPH. Maximálnu
výšku poplatku dosiahnu len niektoré právnické osoby, ktoré držia veľký objem cenných papierov. Fakturácia za
vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby a právnické osoby zostáva ročná a faktúra sa bude zasielať po uplynutí
daného kalendárneho roka. Pri účtoch vedených pre členov CDCP SR a pri vedení držiteľských účtov pre
nečlenov sa mení frekvencia fakturácie poplatku za vedenie účtu na mesačnú.
Nová filozofia, ako aj zmeny v spoplatnení, majú prispieť k štandardizácii a kvalite poskytovaných služieb.
Cieľom CDCP SR je postupne dosiahnuť úroveň služieb poskytovaných centrálnymi depozitármi vo
vyspelom zahraničí.

Aktuálny stav účtov (k 31.3.2015)
Účty majiteľa vedené pre fyzické osoby
Účty majiteľa vedené zosnulým osobám
Celkový počet (po odpočítaní zosnulých)

328 tisíc
134 tisíc
194 tisíc

Celkový počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCR SR (k 31.12.)
ROK
2011
2012
2013
2014

POČET ÚČTOV
877 653
572 891
499 358
361 924
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