CENNÍK SLUŽIEB

Cenník služieb JELLYFISH o.c.p.,a.s.
súvisiaci s výkonom činností člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. , Národného depozitára
cenných papierov, a.s. a Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
(ďalej len Cenník služieb)

POUŽITÉ SKRATKY A VYSVETLIVKY
JFOCP - JELLYFISH o.c.p., a.s
CDCP - Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s.
NCDCP - Národný depozitár Cenných papierov, a.s.
BCPB - Burza cenných papierov SR, a.s.
CP - cenný papier
Účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov sa ďalej označuje ako účet majiteľa.
Sprístupnená evidencia - za sprístupnenú evidenciu sa považuje časť evidencie CDCP, ktorá je sprístupnená
JFOCP na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s CDCP za účelom podávania príkazov do sprístupnenej evidencie
prostredníctvom aplikačného programového vybavenia CDCP.
Za menovitú hodnotu cenného papiera sa považuje menovitá hodnota cenného papiera v eurách podľa údajov ,
ktoré poskytuje CDCP.
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách sa na účely tohto Cenníka služieb označuje
len ako „Zákon“.
Cenník služieb obchodníka s cennými papiermi bol vypracovaný v súlade:
a.

so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,

b. so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
c.

so zákonom NR SR č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
ďalších zákonov a súvisiacich vyhlášok.

Všetky ceny a iné hodnoty sú v tomto Cenníku služieb uvádzané v mene euro ( € ).
Pri cenách služieb nie je uvedená daň z pridanej hodnoty.
K výslednej sume pozostávajúcej z poplatkov a cien za vykonané služby sa pripočítava daň z pridanej hodnoty
v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
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Článok I -

SLUŽBY POSKYTOVANÉ JFOCP

1. VEDENIE MAJETKOVÉHO ÚČTU1
tab. č. 1
poplatok za vedenie majetkového účtu

faktúrovanie

Právnické osoby

podľa koeficientu - minimálny poplatok 15 € / mesačne

Qvartálne

Fyzické osoby

podľa koeficientu – minimálny poplatok 1 € / mesačne

1x Ročne

Koeficienty pre výpočet ceny poplatku za vedenie majetkového účtu, kde minimálna cena poplatku za vedenie
majetkového účtu uvedená v tab. č. 1:2
Majetkové CP :
Dlhové CP : 		

koeficient (m)		
koeficient (d)

0,0000044343
0,0000012512

PRAVIDLÁ PRE VÝPOČET CENY ZA VEDENIE ÚČTU:
Cena za vedenie účtu sa vypočíta k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca sčítaním ceny za majetkové
CP a ceny za dlhové CP, pričom platí, že cena za vedenie účtu je:
•

pre právnické osoby minimálne 15 EUR a maximálne 5 000 EUR za jeden účet za daný mesiac;

•

pre fyzické osoby minimálne 1 EUR a maximálne 5 000 EUR za jeden účet za daný mesiac.

Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem CP na účte 0 EUR alebo je účet zrušený, je vedenie účtu za
daný mesiac bezplatné.

1
2
a) majetkové CP (napr.: akcie dočasné listy, podielové listy, DPL)
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote; m = koeficient pre majetkové CP)

Oxm

b) dlhové CP (napr. dlhopisy, investičné certifikáty, pokladničné poukážky)
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote, d = koeficient pre dlhové CP)

Oxd

Cenník služieb

3

2. PREVOD CENNÝCH PAPIEROV V RÁMCIE EVIDENCIE JFOCP AJ MEDZI
OSTATNÝMI ČLENMI CDCP/NCDCP3
tab. č. 2
PREVOD CP
objem prevodu

zaslanie
Poplatky

poštou

osobne

0-1300

10 + poplatky CDCP4

2€

0

1301-8000

15 + poplatky CDCP

2€

0

8 001 - 40 000

25 + poplatky CDCP

2€

0

40 001 - 100 000

45 + poplatky CDCP

2€

0

100 001 - 200 000

70 + poplatky CDCP

2€

0

200 001 - 500 000

110 + poplatky CDCP

2€

0

nad 500 000

200 + poplatky CDCP

2€

0

Vysvetlivky:
Objem prevodu = súčin menovitej hodnoty 1 ks prevádzaného cenného papiera v € a počtu prevádzaných cenných
papierov. V prípade podielových listov vydaných podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní objem
prevodu = súčin počiatočnej hodnoty jedného podielu v €, počtu podielov pripadajúcich na jeden cenný papier a
počtu prevádzaných cenných papierov.
Toto sa nepoužije na prevodcu – fyzickú osobu a nadobúdateľa RM – S Depozit, s.r.o., IČO: 47 876 379 v prípade
špeciálneho bezodplatného prevodu podľa bodu 15.

3
JFOCP si vyhradzuje právo uvádzať na daňových dokladoch kód služby alebo číslo cenníkovej položky,
skrátený názov služby V prípade požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, ale súvisia s
predmetom činnosti JFOCP bude cena za takéto služby stanovená dohodou medzi klientom a JFOCP.
Za prevod, presun alebo prechod cenných papierov „z“ alebo „do“ evidencie iného člena v prípade, že prevodcu
resp. nadobúdateľa u tohto člena zastupuje JFOCP, účtuje JFOCP poplatok člena u ktorého bol príkaz podaný.
4

http://www.cdcp.sk/general/dokumenty.php?doc=C
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3. BEZODPLATNÝ PREVOD CP5
tab. č. 3
BEZODPLATNÝ PREVOD
Z Majetkového účtu v CDCP

30 €/ 1 EMISIA6

Z Majetkového účtu v JFOCP

18 € / 1 EMISIA

4. PRECHOD CP
Cena za prechod cenných papierov v evidencii JFOCP sa pre fyzické osoby stanovuje podľa tabuľky č. 2, maximálne
však 20 €.
Cena za prechod cenných papierov pre právnické osoby sa stanovuje vo výške poplatkov podľa tabuľky č. 2

5. PRESUN CP
Presun cenných papierov z inej evidencie a sprístupnenej evidencie do evidencie JFOCP, ak na strane prevodcu a
nadobúdateľa je tá istá osoba, je zo strany JFOCP BEZPLATNÝ.
Presun CP z evidencie JFOCP do inej evidencie a v rámci sprístupnenej evidencie, ak na strane prevodcu aj
nadobúdateľa je tá istá osoba, účtuje JFOCP na strane prevodcu aj nadobúdateľa poplatky podľa tab. č. 2

5
JFOCP umožňuje fyzickým osobám aj právnickým osobám zbaviť sa nechcených cenných papierov ich
bezodplatným prevodom na spoločnosť RM – S Depozit, s.r.o. Cena za majetkové vyrovnanie bezodplatného
prevodu cenných papierov podľa predchádzajúcej vety pre prevodcu – fyzickú osobu s majetkovým účtom v
evidencii CDCP je 9 EUR a pre nadobúdateľa RM-S Depozit, s.r.o. je 9 EUR, pričom k cene sa účtujú pre obidve
strany aj poplatky za párovanie prevodu a poplatky CDCP podľa platného cenníka CDCP. Ak má prevodca – fyzická
osoba vedený účet v evidencii JFOCP, cena za prevod je pre obe strany rovnaká ako je uvedené v predchádzajúcej
vete, avšak sa neúčtuje poplatok za párovanie prevodu a poplatky CDCP. V prípade bezodplatného prevodu, kde
prevodcom je právnická osoba, platí pre tento prevod tabuľka č.1 Cenníka, príslušný poplatok za párovanie prevodu
a poplatky CDCP podľa platného cenníka CDCP. V prípade prevodu nechcených cenných papierov na spoločnosť
RM-S Depozit, s.r.o. uhrádza vždy prevodca v celom rozsahu poplatky aj za nadobúdateľa, t.j. za RM-S Depozit,
s.r.o.
6
poplatok obsahuje aj poplatok za párovanie prevodu a poplatky CDCP podľa platného cenníka CDCP
http://www.cdcp.sk/general/dokumenty.php?doc=C
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6. OSTATNÉ SLUŽBY K CENNÝM PAPIEROM
tab. č. 4
Vedenie účtu majiteľa pre zomrelé fyzické osoby od kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa JFOCP informáciu o úmrtí dozvie
relevantným spôsobom

bezplatne

Zmena údajov na účte majiteľa

bezplatne

Zrušenie účtu majiteľa na základe žiadosti majiteľa

7,50 €

Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN/Zmenový výpis z účtu majiteľa na žiadosť
klienta

5,00 €

Informačná služba - zistenie čísla účtu v tzv. prenesenej evidencii CDCP/
NCDCP

5,00 €

Výber spoluvlastníkov CP

5,00 €

Zaregistrovanie PN na účte registrovaný/neregistrovaný subjekt

5,00 €

Zaregistrovanie zániku PN s CP na účte - – registrovaný /neregistrovaný
subjekt

5,00 €

Zaregistrovanie/zánik PPN s CP

5,00 €

Podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva k zaknihovaným
cenným papierom evidovaným na účte majiteľa v evidencii JFOCP

5,00€

Podanie príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného práva –
k zaknihovaným cenným papierom evidovaným na účte majiteľa v evidencii
JFOCP

0,2% z výšky pohľadávky,
minimálne 200 €, maximálne
1000

Postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva
do CDCP/ NCDCP k registrácii vzniku/zmeny/zániku záložného práva do
registra záložných práv

100 €

Podanie príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu
k zaknihovaným cenným papierom evidovaným na účte majiteľa v evidencii
JFOCP

100 €

Podanie príkazu na registráciu zmeny /zániku zabezpečovacieho prevodu
k zaknihovaným cenným papierom evidovaným na účte majiteľa v evidencii
JFOCP

0,2% z výšky pohľadávky,
minimálne 200 €, maximálne
1000 €

Postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho
prevodu do CDCP/NCDCP k registrácii vzniku/zmeny/zániku
zabezpečovacieho prevodu do registra zabezpečovacích prevodov

100 €

Sprostredkovanie pridelenia ZIČ

100 €

Sprostredkovanie overenia ZIČ

50 €

Presun cenných papierov medzi účtami toho istého majiteľa v evidencii JFOCP

bezplatne
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7. ROZTRHANÉ CENNÉ PAPIERE
Cenné papiere v podielovom spoluvlastníctve sú tzv. roztrhané cenné papiere, pričom každý roztrhaný cenný
papier má pridelené jedinečné identifikačné číslo. Roztrhané cenné papiere sa prevádzajú vždy jednotlivo, t.j.
každý roztrhaný cenný papier sa prevádza samostatným prevodom resp. prechodom. Pri prevode, resp. prechode
cenných papierov v podielovom spoluvlastníctve (roztrhaných cenných papierov) sa poplatky podľa tohto Cenníka
služieb účtujú samostatne za každý jednotlivý prevod resp. prechod roztrhaného cenného papiera špecifikovaného
identifikačným číslom.
V prípade, ak CDCP technologicky umožní prevádzať roztrhané cenné papiere v intervaloch, t.j. niekoľko
roztrhaných cenných papierov v nepretržitom číselnom rade identifikačných čísel roztrhaných cenných papierov,
pri prevode alebo prechode roztrhaných cenných papierov sa poplatky podľa tohto Cenníka služieb účtujú za
každý jednotlivý prevod resp. prechod celého intervalu roztrhaných cenných papierov.
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Článok II -

CENNÍK SLUŽIEB OBCHODNÍKA S CP
NA/MIMO BCPB7

1. OBSTARANIE KÚPY/PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV NA BURZE/MIMO BURZY
CENNÝCH PAPIEROV – S FINANČNÝM VYSPORIADANÍM
tab. č. 5
Obstaranie KÚPY alebo PREDAJA cenných papierov na burze/mimo burzy - S FINANČNÝM VYSPORIADANÍM
OBJEM OBCHODU
0 - 50 €

poplatok MIMO poplatku BCPB a CDCP, resp. člena CDCP
6% ZO SUMY, minimálne 1,00 €

50 - 150 €

3€ + 3% ZO SUMY nad 50 €

150- 3150 €

6€ + 1,5% ZO SUMY nad 150 €

3150 - 33 150€

50€ + 0,7% ZO SUMY nad 3150 €

NAD 33 150 €

260€+ 0,25% ZO SUMY nad 33150

2. OBSTARANIE KÚPY/PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV NA BURZE/MIMO BURZY
CENNÝCH PAPIEROV BEZ FINANČNÉHO VYSPORIADANIA PRE KAŽDÚ ZO
ZÚČASTNENÝCH STRÁN SAMOSTATNE
tab. č. 6
Obstaranie KÚPY alebo PREDAJA cenných papierov na burze/mimo burzy - bez
FINANČNÉHO VYSPORIADANIA
OBJEM OBCHODU
0 - 15 000 €

7

poplatok MIMO poplatku CDCP, resp. člena CDCP
0,5% zo SUMY minimálne 5,00 €

15 000- 35 000 €

80 € + 0,3% z objemu nad 15 000 €

nad 35 000 €

140 € + 0,2% z objemu nad 35 000 €

www.bcpb.sk
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3. MANIPULAČNÉ POPLATKY
tab. č. 7
MANIPULAČNY POPLATOK

Poplatok

Podanie pokynu na OM na KUPU/PREDAJ CP

5€

Zrušenie zmena pokynu na OM

5€

Poskytnutie ročného výpisu o peňažných prostriedkoch klienta
v evidencii JFOCP

5€

Ceny za prevod cenných papierov, zúčtovanie a vyrovnanie a uzavretie obchodov na BCPB pre každú zo
zúčastnených strán samostatne – spoločná tabuľka k tabuľkám 3. až 8. článku II
tab. č. 8
Poplatky za uzavretie, zaúčtovanie a vyrovananie
obchodov na BCPB

Poplatok

Prevod cenných papierov v prípade, ak príkaz na prevod podá
BCPB. Cena je účtovaná osobitne kupujúcemu i predávajúcemu.

0,01 € za kus cenného papiera, minimálne
2 €, maximálne 20 €

Zúčtovanie príkazu na vyrovnanie burzového obchodu
v systéme zúčtovania a vyrovnania. Cena je účtovaná osobitne
kupujúcemu i predávajúcemu.
Uzavretie burzového obchodu. Cena je účtovaná osobitne
každému účastníkovi obchodu, a to aj za každú čiastočnú
realizáciu obchodu
(t.j. aj v prípade tzv. „rozbitia“ obchodu).

1,50 €

0,08% z objemu obchodu, minimálne 1 €,
maximálne 332 €

Poplatok zahŕňa aj poplatok BCPB, CDCP resp. člena CDCP.
tab. č. 9
MANIPULAČNÉ POPLATKY za obstaranie služieb
na priehradke CDCP

Poplatok

Prijatie požiadavky na obstaranie služby v kalendárnom dni na
OM ale v sídle spoločnosti za jeden subjekt

20 €

Podanie požiadaviek na služby na priehradke CDCP

10 €

Prevzatie výstupných údajov v jednom kalendárnom dni

10 €

Odoslanie prevzatých výstupných údajov v listinnej podobe
doporučenou listovou zásielkou

3,50 €

K cenám obstarania sa neúčtuje DPH. Ceny sú podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty oslobodené
od daňovej povinnosti.

Cenník služieb
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4. CENNÍK SLUŽIEB SÚVISIACICH S PODANÍM POKYNU A OBSTARANÍM
PRIMÁRNEHO NADOBUDNUTIA PODNIKOVÝCH DLHOPISOV, RESP.
KOMUNÁLNYCH OBLIGÁCIÍ
tab. č. 10
Služba

Cena

Podanie pokynu na nadobudnutie

5,00 €

Obstaranie nadobudnutia dlhopisu

0,20 % z realiz. objemu

5. OBSTARANIE PREDAJA LISTINNÝCH CENNÝCH PAPIEROV
tab. č. 11
Služba
Obstaranie predaja listinných cenných papierov

Cenník služieb

Cena
dohodou
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6. VEDĽAJŠIE INVESTIČNÉ SLUŽBY, ĎALŠIE DOPLNKOVÉ SLUŽBY A REKLAMÁCIE
tab. č. 12
Služba

Cena

Obstaranie kúpy a/alebo predaja listinných podielových listov

Na základe zmluvnej dohody

Obstaranie kúpy a predaja cenných papierov, ktoré nie sú
investičnými nástrojmi

Na základe zmluvnej dohody

Správa cenných papierov

Na základe zmluvnej dohody

Úschova listinných cenných papierov

Na základe zmluvnej dohody

Uloženie listinných cenných papierov

Na základe zmluvnej dohody

Správa portfólia cenných papierov na účte klienta

Na základe zmluvnej dohody

Spracovávanie informácií o trhu cenných papierov

Na základe zmluvnej dohody

Poskytnutie pôžičky na nákup investičných nástrojov

Na základe zmluvnej dohody

Poskytnutie pôžičky investičných nástrojov

Na základe zmluvnej dohody

Obstaranie zabezpečovacieho prevodu

Na základe zmluvnej dohody

Obstaranie obchodu s investičnými nástrojmi podľa § 5 písm. e) až
i)

Na základe zmluvnej dohody

Poradenstvo v oblasti obchodovania s cennými papiermi

Na základe zmluvnej dohody

Poradenstvo v oblasti stratégie podnikania

Na základe zmluvnej dohody

Služby v oblasti zlučovania, splynutia, premeny alebo rozdelenia
spoločnosti

Na základe zmluvnej dohody

Obstaranie služieb pre emitenta pri vydaní, upisovaní a
umiestňovaní investičných nástrojov

Na základe zmluvnej dohody

Zisťovanie osobitných údajov v centrálnej evidencii za položku pre
účely občianskeho súdneho konania

10 €

Zisťovanie osobitných údajov v centrálnej evidencii za položku pre
účely občianskeho súdneho konania - zasielanie mimo územia
Slovenskej republiky

12,00 €

Poskytnutie odpisu dokumentu z registratúrneho strediska

20 €

OSTATNÉ
Pre cenné papiere vydané mimo územia Slovenskej republiky, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
dlhopismi, a podielovými listami ako aj im odpovedajúcimi zastupiteľnými cennými papiermi, pre služby, súvisiace
s realizáciou, resp. obstaraním služieb v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., platia osobitné cenníky.
Pokiaľ je poskytovanie určitej služby uvedenej v tomto cenníku podmienené udelením povolenia na poskytovanie
investičných služieb príslušným regulačným orgánom v zmysle zákona o cenných papieroch, môže byť služba
poskytnutá najskôr dňom právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia príslušného regulačného orgánu. Daň
z pridanej hodnoty je účtovaná vždy v súlade s náležitými platnými právnymi predpismi o dani z pridanej hodnoty.

Cenník služieb
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7. VÝPLATA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
tab. č. 13
Služba
Výplata peňažných prostriedkov bezhotovostným
prevodom na bankový účet klienta v rámci SR
alebo v rámci SEPA krajín (SEPA platba)
Výplata peňažných prostriedkov bezhotovostným
prevodom na bankový účet klienta mimo SEPA krajín
Výplata peňažných prostriedkov poštovým peňažným
poukazom na adresu v SR
pozn.: výplata nad 15 000 EUR poštovým poukazom nie je
možná

Výplata peňažných prostriedkov poštovým peňažným
poukazom do zahraničia (tzv. eurogiro)

Cena
bezplatne
reálne poplatky podľa platného cenníka
Československej obchodnej banky, a.s.

reálne poplatky podľa platného cenníka
Slovenskej pošty, a.s.

reálne poplatky podľa platného cenníka Poštovej
banky

SPOLOČNÉ USTANOVENIE K CENÁM ZA VÝPLATU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV:
Československá obchodná banka, a.s., Slovenská pošta, a.s. a Poštová banka, a.s. sa spoločne označujú aj ako
„tretie strany“.
SEPA krajiny sú krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika,
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta,
Monako, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia a krajiny Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarsko.
Zo sumy na výplatu peňažných prostriedkov bude odpočítaná cena zodpovedajúca príslušnej sadzbe poplatku
tretej strany za výplatu peňažných prostriedkov. V prípade, ak odrátanie poplatku tretej strany od (pôvodnej)
vyplácanej sumy spôsobí preradenie (zníženej) vyplácanej sumy do nižšej poplatkovej sadzby tretej strany (t.j.
sadzba tretej strany pred a po odpočítaní reálneho poplatku zo sumy na výplatu sa zmení), kladný rozdiel bude
zaúčtovaný do výnosov RMSM.

Cenník služieb
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Článok III - POPLATKY SÚVISIACE S VÝKONOM SLUŽIEB VOČI
NCDCP
Základné informácie o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie ( ďalej „ JSA“)8
•

akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu

•

akcie spoločnosti môžu znieť len na meno

•

Menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov

•

emitent môže vydávať kmeňové akcie alebo akcie s osobitnými právami

•

Stanovy JSA môžu obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť akcií

1. POPLATKY SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU OSOBITNÝCH PRÁV AKCIONÁROV JSA
tab. č. 14
Poplatky súvisiace s registráciou osobitných práv akcionárov JSA
Registrácia príkazu na registráciu práva, zmeny alebo zániku práva do
registra práv JSA

20,00/ISIN/príkaz

Poplatok je účtovaný majiteľovi účtu alebo členovi v závislosti od toho, kto
podáva alebo postupuje NCDCP príkaz

20,00/ISIN/príkaz

na registráciu práva, zmeny alebo zániku práva.

20,00/ISIN/príkaz

2. POPLATKY SÚVISIACE S VÝPISMI Z REGISTROV OSOBITNÝCH PRÁV
AKCIONÁROV JSA
tab. č. 15
Poplatky súvisiace s výpismi z registrov osobitných práv akcionárov JSA
Výpis z registra práv JSA v písomnej podobe

8

30,00 €/právo

Aktuálny výpis z registra akcionárov JSA v písomnej podobe

60,00 €/JSA

Úplný výpis z registra akcionárov JSA v písomnej podobe

60,00 €/JSA

Úplný výpis z registra akcionárov JSA v elektronickej podobe

40,00 €/JSA

Úplný výpis z registra akcionárov JSA v písomnej podobe

60,00 €/JSA

detailné informácie nájdete na:

https://www.ncdcp.sk/jsa-podpora-start-upov/zakladne-informacie-o-jsa/

Cenník služieb
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3. POPLATKY SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU EMISIE JSA
tab. č. 16
Poplatky súvisiace s registráciou emisie JSA
Pridelenie kódu ISIN Národnou číslovacou agentúrou (Podľa cenníka CDCP
SR)

130,00 €/emisia

Registrácia emisie JSA s objemom emisie do cca 187 510,00 €

150,00 €/emisia

Pripísanie cenných papierov na účty akcionárov

Cenník služieb
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Článok IV - VŠEOBECNÉ PODMIENKY
JELLYFISH o.c.p., a.s. (ďalej len „JFOCP“) vykonáva služby v zmysle predmetu podnikania a podľa ustanovení
platného Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“).
JFOCP spoplatňuje výkon služieb pre klientov (ďalej len „klienti“) podľa sadzieb určených týmto Cenníkom služieb,
pokiaľ nie je stanovené inak.
Cenník služieb JFOCP schvaľuje predstavenstvo spoločnosti JFOCP. Aktuálne znenie Cenníka služieb sa nachádza na
internetovej stránke JFOCP www.jellyfishocp.sk. JFOCP je oprávnený meniť znenie Cenníka služieb jednostranne,
pričom každá zmena Cenníka služieb nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke JFOCP. Tento
Cenník služieb je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných
cenných papierov a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „zmluva o zriadení a vedení účtu“). Tento
Cenník služieb sa vzťahuje aj na služby poskytované pre klientov, ktorí nemajú s JFOCP uzavretú zmluvu o zriadení
a vedení účtu, pričom JFOCP im poskytuje službu člena CDCP, NCDCP resp. inú službu.
Pre služby, ktoré sú realizované v CDCP na základe osobitnej zmluvy (najmä registrácia emisie, zrušenie emisie a
pod.), sa v zmluve zároveň stanoví i cena za vykonanú službu a všetky platobné podmienky.
V prípade právnej sukcesie (nástupníctva), napr. dedenie, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností, predaj
podniku a pod., je klient - právny nástupca povinný uhradiť JFOCP za svojho právneho predchodcu všetky ním
neuhradené poplatky podľa tohto Cenníka služieb. Klient - právny nástupca je povinný tak učiniť pri podaní
požiadavky na prvú službu, ktorú podáva ako právny nástupca príslušného právneho predchodcu. JFOCP si
vyhradzuje právo odmietnuť resp. pozastaviť poskytnutie služby, ak je klient – právny nástupca v omeškaní s
plnením čo len časti peňažného záväzku jeho právneho predchodcu voči JFOCP do doby, pokiaľ si klient – právny
nástupca nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť.

CENNÍK SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSTARANÍM OBCHODU S CENNÝMI PAPIERMI NA BURZE
CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.
Obstaranie obchodov sa realizuje na základe podania pokynov. Podanie pokynov sa realizuje v súlade s Burzovými
pravidlami BCPB. Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov realizovaných na BCPB sa riadi Prevádzkovým poriadkom
CDCP.
Klient je povinný za obstaranie obchodu zaplatiť cenu stanovenú na základe tohto Cenníka služieb. V prípade
pokynov, ktoré sa vysporiadajú na viackrát, sa každé jedno vysporiadanie chápe ako samostatný pokyn a cena sa
účtuje osobitne podľa Tab. vid. vyššie
Poplatky súvisiace s realizáciou predaja cenných papierov za pokyny podané na obchodnom mieste JFOCP alebo v
sídle JFOCP alebo pokynov doručených poštou, sa účtujú z finančných prostriedkov získaných predajom cenných
papierov. Poplatky súvisiace s realizáciou kúpy cenných papierov za pokyny podané na obchodnom mieste JFOCP
alebo v sídle JFOCP alebo pokynov doručených poštou, sa účtujú z finančných prostriedkov, ktoré má zákazník
pripísané na svojom podúčte bankového účtu JFOCP. Prevod peňažných prostriedkov v prospech tohto podúčtu sa
realizuje poukázaním peňažných prostriedkov na predmetný bankový účet JFOCP, pričom ako variabilný symbol
sa uvedie rodné číslo klienta (bez lomítka) alebo IČO klienta.
Manipulačné poplatky v prípade pokynov doručených poštou je zákazník povinný poukázať na svoj podúčet
bankového účtu JFOCP, pričom ako variabilný symbol sa uvedie rodné číslo klienta (bez lomítka) alebo IČO klienta,
pokiaľ sa zákazník s JFOCP nedohodne inak.
Pre úspešné zrealizovanie obchodu je zákazník povinný okrem ceny obstarania uhradiť cenu stanovenú BCPB v
zmysle jej Sadzobníka poplatkov, poplatky CDCP, poplatky JFOCP za služby člena CDCP v zmysle Cenníka služieb
člena CDCP a poplatky za výplatu peňažných prostriedkov.

Cenník služieb
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Článok V -

PLATOBNÉ PODMIENKY

Klient je povinný poskytnúť JFOCP platbu na úhradu ceny, poplatkov CDCP, NCDCP, BCPB (ak v cenníku služieb nie
je uvedené inak), , pred poskytnutím požadovaných služieb prevodom alebo vkladom na účet alebo v hotovosti do
pokladne príslušného organizačného útvaru JFOCP, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pokiaľ klient neuhradil poplatok
za vedenie účtu majiteľa, je povinný tak učiniť pri podaní požiadavky na prvú službu v príslušnom kalendárnom
roku, najneskôr však vždy v lehote určenej na faktúre, ktorý klientovi zašle JFOCP Klient sa dostane do omeškania
so zaplatením poplatku za vedenie účtu majiteľa, pokiaľ tento poplatok neuhradí najneskôr v lehote určenej na
faktúre. JFOCP má právo na úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa, ktorú si samostatne zúčtuje priamo z
peňažných prostriedkov klienta nachádzajúcich sa v peňažnej evidencii JFOCP.
JFOCP si vyhradzuje právo odmietnuť resp. pozastaviť poskytnutie služby, ak je klient v omeškaní s plnením čo
len časti svojho peňažného záväzku voči JFOCP do doby, pokiaľ si klient nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho
nesplnenú časť. Pri poplatku za vedenie účtu majiteľa je JFOCP oprávnený požadovať od klienta zaplatenie sumy
(pokuty) 10 € za zaslanú 1. výzvu (upomienku) na zaplatenie poplatku za vedenie účtu majiteľa.
K výslednej sume pozostávajúcej z poplatkov a cien za vykonané služby sa pripočítava daň z pridanej hodnoty
v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Výsledná cena vykonaných služieb sa v prípade platby v hotovosti alebo vkladom na účet zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta na najbližší eurocent. Suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol a suma od
0,005 vrátane sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
Za výsledok služby v listinnej podobe sa pri úspešne realizovaných prevodových službách považuje zmenový výpis.
V prípade zaslania viacerých výsledkov služieb v jeden deň sa cena za zaslanie výsledku služby nenásobí počtom
služieb, ale je stanovená podľa bodu 4. tohto článku.
V prípade, ak nebude zo strany JFOCP realizovaná Klientom požadovaná služba, je JFOCP povinný vrátiť Klientovi
uhradené poplatky za túto službu, pričom je oprávnený odrátať si od týchto poplatkov náklady spojené s vrátením
peňažných prostriedkov Klientovi.

ČLÁNOK II A) PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Podanie a vybavenie reklamácie je bezplatné. V prípade, ak vzniknú v súvislosti s vybavením reklamácie náklady
účtované tretími stranami, ktorých úhrada je nevyhnutnou podmienkou vybavenia reklamácie, je podávateľ
reklamácie povinný uhradiť JFOCP aj tieto náklady v celej výške.
V súvislosti s námietkou podľa Zákona č. 566/2001 Z.z v súvislosti so skúmaním oprávnenosti námietky zloží
žiadateľ poplatok pri podaní námietky nasledovne:
•

Žiadateľ - fyzická osoba, poplatok v čiastke 15 €.

•

Žiadateľ - právnická osoba, poplatok v čiastke 70 €.

Po uznaní námietky za oprávnenú v prípade, že chybu alebo neúplnosť v evidencii zavinil JFOCP sa poplatok
žiadateľovi vráti. V prípade, že námietka nebola uznaná za oprávnenú, alebo námietka bola uznaná za oprávnenú,
ale nebolo preukázané spôsobenie chyby alebo neúplnosti zo strany JFOCP bude poplatok v plnej výške zúčtovaný
do výnosov JFOCP. Tento pokrýva prevádzkové náklady spojené s vybavením námietky.
V prípade odstraňovania chýb alebo neúplností z oprávnenej námietky, ktoré neboli spôsobené JFOCP je žiadateľ
povinný uhradiť JFOCP všetky vzniknuté náklady súvisiace s vykonaním opravy.

Cenník služieb
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ČLÁNOK II B) EVIDENCIA SPOZUS
Poplatok za službu evidencia účtu majiteľa na obchodníka v systéme SPOZUS pre obchodníkov s cennými papiermi,
s ktorými má JFOCP uzatvorenú osobitnú zmluvu sa stanovuje vo výške 5 € (jednorazový poplatok).
Poplatok za službu potvrdenie obchodu v systéme SPOZUS pre obchodníkov s cennými papiermi, s ktorými má
JFOCP uzatvorenú osobitnú zmluvu sa stanovuje v cenách podľa bodu 11.1. V prípade, že vo fakturačnom období
bola hodnota poskytnutých služieb menej ako 5€ bez DPH, JFOCP vystaví faktúru na 5 € bez DPH.
Cenník služieb nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na www.jellyfishocp.sk, 01. júla 2017 Dňom nadobudnutia
účinnosti tohto cenníka sa ruší Cenník služieb zo dňa 29.04.2016
Bratislava, 30. 06. 2017

..............................................................

..............................................................

Ing. Pavol Ondriš

Mgr. Lucia Kuruczová

Predseda predstavenstva

členka predstavenstva
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