RM – S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava

Cenník služieb
súvisiacich s výkonom činností člena Centrálneho depozitára
cenných papierov SR, a.s.
(ďalej len Cenník služieb)

25. Január 2016
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Článok I - Všeobecné podmienky
1.

RM - S Market, o.c.p., a.s. (ďalej len „RMSM“) vykonáva služby v zmysle predmetu podnikania
a podľa ustanovení platného Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov
SR, a.s. (ďalej len „CDCP“).

2.

RMSM spoplatňuje výkon služieb pre klientov (ďalej len „klienti“) podľa sadzieb určených týmto
Cenníkom služieb, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.

Cenník služieb RMSM schvaľuje predstavenstvo spoločnosti RMSM. Aktuálne znenie Cenníka
služieb sa nachádza na internetovej stránke RMSM www.rmsmarket.sk. RMSM je oprávnený
meniť znenie Cenníka služieb jednostranne, pričom každá zmena Cenníka služieb nadobúda
účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke RMSM.

4.

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 RMSM uzavretú zmluvu o zriadení a vedení účtu, pričom RMSM im
poskytuje službu člena CDCP resp. inú službu.

5.

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.

6.

Účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov sa ďalej označuje ako účet majiteľa.

7.

Sprístupnená evidencia - za sprístupnenú evidenciu sa považuje časť evidencie CDCP, ktorá je
sprístupnená RMSM na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s CDCP za účelom podávania
príkazov do sprístupnenej evidencie prostredníctvom aplikačného programového vybavenia
CDCP.

8.

Za menovitú hodnotu cenného papiera sa považuje menovitá hodnota cenného papiera v eurách
podľa údajov , ktoré poskytuje CDCP.

9.

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách sa na účely tohto Cenníka
služieb označuje len ako „Zákon“.
Článok II - Platobné podmienky

1. Klient je povinný poskytnúť RMSM platbu na úhradu manipulačných poplatkov, ceny služieb,
poplatkov CDCP (ak v cenníku služieb nie je uvedené inak), poplatkov za služby iných členov
CDCP a ostatných poplatkov, pred poskytnutím požadovaných služieb prevodom alebo vkladom
na účet alebo v hotovosti do pokladne príslušného organizačného útvaru RMSM, 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 RMSM. Klient sa dostane do omeškania so
zaplatením poplatku za vedenie účtu majiteľa, pokiaľ tento poplatok neuhradí najneskôr v lehote
určenej na faktúre. RMSM má právo na úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa, ktorú si
samostatne zúčtuje priamo z peňažných prostriedkov klienta nachádzajúcich sa v peňažnej
evidencii RMSM.
RMSM si vyhradzuje právo odmietnuť resp. pozastaviť poskytnutie služby, ak je klient v
omeškaní s plnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči RMSM do doby, pokiaľ si klient
nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť. Pri poplatku za vedenie účtu majiteľa
je RMSM oprávnený požadovať od klienta zaplatenie sumy (pokuty) 1,66 € za zaslanú výzvu
(upomienku) na zaplatenie poplatku za vedenie účtu majiteľa.
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2.

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 .

3.

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.

4.

Cena za zaslanie výsledku služby v listinnej podobe je závislá na sadzbe použitého poštovného.
4.1. Zaslanie výsledku služby v listinnej podobe v rámci Slovenskej republiky - List 2.trieda je
vo výške 1,10 €.
4.2. Zaslanie výsledku služby v listinnej podobe v rámci Slovenskej republiky – Doporučený
list 2.trieda je vo výške 1,80 €.
4.3. Zaslanie výsledku služby v listinnej podobe do štátov Európy - List 2.trieda je vo výške
1,66 €.
4.4. Zaslanie výsledku služby v listinnej podobe do štátov Európy - Doporučený list je vo výške
2,90 €.
4.5. Zaslanie výsledku služby v listinnej podobe do ostatných štátov sveta – List 2.trieda je vo
výške 2,66 €.
4.6. Cena za zaslanie výsledku služby
Doporučený list je vo výške 3,32 €.

v listinnej podobe do ostatných štátov sveta

-

5.

Za výsledok služby v listinnej podobe sa pri úspešne realizovaných prevodových službách
považuje zmenový výpis.

6.

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.

7.

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 RMSM aj tieto náklady v celej
výške.

8.

V súvislosti s námietkou podľa § 108 Zákona v súvislosti so skúmaním oprávnenosti námietky
zloží žiadateľ poplatok pri podaní námietky nasledovne:
8.1. Žiadateľ - fyzická osoba, poplatok v čiastke 13,28 €.
8.2. Žiadateľ - právnická osoba, poplatok v čiastke 66,39 €.
Po uznaní námietky za oprávnenú v prípade, že chybu alebo neúplnosť v evidencii zavinil RMSM
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 RMSM bude poplatok v plnej výške zúčtovaný do výnosov RMSM. Tento pokrýva
prevádzkové náklady spojené s vybavením námietky.
V prípade odstraňovania chýb alebo neúplností z oprávnenej námietky, ktoré neboli spôsobené
RMSM je žiadateľ povinný uhradiť RMSM všetky vzniknuté náklady súvisiace s vykonaním
opravy.

9.

Poplatok za službu evidencia účtu majiteľa na obchodníka v systéme SPOZUS pre obchodníkov s
cennými papiermi, s ktorými má RMSM uzatvorenú osobitnú zmluvu sa stanovuje vo výške 3,32
€ (jednorázový poplatok).

10. Poplatok za službu potvrdenie obchodu v systéme SPOZUS pre obchodníkov s cennými
papiermi, s ktorými má RMSM uzatvorenú osobitnú zmluvu sa stanovuje v cenách podľa bodu
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11.1. V prípade, že vo fakturačnom období bola hodnota poskytnutých služieb menej ako 3,32 €
bez DPH, RMSM vystaví faktúru na 3,32 € bez DPH.
11. Ceny za zúčtovanie, finančné a majetkové vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov sa
stanovujú nasledovne :
11.1. Cena za majetkové vyrovnanie burzového a mimoburzového obchodu, pre prevodcu
nadobúdateľa cenných papierov je :

aj

11.1.1. Za akcie a dlhopisy 0,0066 € za kus cenného papiera, minimálna výška poplatku sa
stanovuje na 0,66 € , maximálna na 16,60 € bez DPH pre každú zo zúčastnených strán
samostatne bez ohľadu na návratový kód (t.j. uvedený poplatok sa platí aj za prevodovú
službu, ktorá skončila s chybovým návratovým kódom)
11.1.2. Za podielové listy 0,0003 € za kus cenného papiera. Minimálna výška poplatku sa
stanovuje na 0,66 €, maximálna na 16,60 € pre každú zo zúčastnených strán samostatne
(t.j. uvedený poplatok sa platí aj za prevodovú službu, ktorá skončila s chybovým
návratovým kódom).
11.2. Cena za zúčtovanie a finančné vyrovnanie mimoburzového obchodu
je 0,03 % z
objemu obchodu pre predávajúceho aj kupujúceho
samostatne, minimálne 0,83 €,
maximálne 33,19 €. Súčasťou ceny sú aj poplatky súvisiace s prevodmi finančných
prostriedkov. Cena za majetkové vyrovnanie mimoburzového obchodu, je stanovená v bode
11.1.1 a 11.1.2.
11.3. Cena za zúčtovanie a finančné vyrovnanie burzového obchodu je pre predávajúceho aj
kupujúceho samostatne 0,50 €. Súčasťou ceny sú aj poplatky súvisiace s prevodmi
finančných prostriedkov.
11.4. Cena za majetkové vyrovnanie obchodu na základe príkazu na prevod zadaného Burzou
cenných papierov v Bratislave, a.s. priamo do systému evidencie cenných papierov sa pre
prevodcu aj nadobúdateľa samostatne stanovuje podľa bodov 11.1.1a 11.1.2.
12. Cena za majetkové vyrovnanie odplatného a bezodplatného prevodu cenných papierov v
evidencii RMSM na základe príkazu na registráciu prevodu pre prevodcu a nadobúdateľa sa
stanovuje podľa objemu prevodu.
Objem prevodu
v € od
0€
995,82 €
1659,70 €
3 319,39 €
33 193, 92 €
331 939, 19 €
nad 3 319 391,89 €

Objem prevodu
v € do
995,82 €
1 659,70 €
3 319, 39 €
33 193,92 €
331 939, 19 €
3 319 391,89 €

Poplatky v €
5,31 €
0,5 % zo sumy nad 995,82 € +5,31 €
0,2 % zo sumy nad 1 659,70 €+ 8,63 €
0,04 % zo sumy nad 3 319, 39 €+ 11,95 €
0,03 % zo sumy nad 33 193, 92 €+ 23,90 €
0, 008 % zo sumy nad 331 939,19 € +113,52 €
0,007 % zo sumy nad 3 319 391,89 € +352,52 €,
maximálne 497,91 €

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.
Tento bod 12 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.
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13. Cena za prechod cenných papierov v evidencii RMSM sa pre fyzické osoby stanovuje vo výške
poplatkov podľa tabuľky v bode 12, maximálne však 16,60 €.
13.1. Cena za prechod cenných papierov pre právnické osoby sa stanovuje vo výške poplatkov
podľa tabuľky v bode 12.
14. Za prechod cenných papierov medzi evidenciou RMSM a inou evidenciou a v rámci
sprístupnenej evidencie účtuje RMSM na strane prevodcu poplatky v polovičnej výške podľa
bodu 13, manipulačné poplatky podľa Tabuľky č.1 a príslušný poplatok za párovanie prechodu
podľa platného cenníka CDCP; na strane nadobúdateľa účtuje RMSM poplatky v polovičnej
výške podľa bodu 13, manipulačné poplatky podľa Tabuľky č.1, príslušný poplatok za párovanie
prechodu a poplatky CDCP podľa platného cenníka CDCP
15. RMSM 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 RMSM, 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 v bode 12 tohto Cenníka, manipulačné poplatky podľa Tabuľky č.1, 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 sa nadobúdateľa, t.j. za RM-S Depozit, s.r.o.
16. Cenu za prevodcu a nadobúdateľa uhrádzajú prevodca, nadobúdateľ, ich zástupca podávajúci
službu, obchodník s cennými papiermi alebo iný člen CDCP, záložný veriteľ alebo iný subjekt v
súlade so zákonom.
17. RMSM si vyhradzuje právo uvádzať na daňových dokladoch kód služby alebo číslo cenníkovej
položky, skrátený názov služby alebo odvolávku na ustanovenie textovej časti cenníka služieb.
18. V prípade požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, ale súvisia s predmetom
činnosti RMSM bude cena za takéto služby stanovená dohodou medzi klientom a RMSM.
19. Za prevod ( odplatný, bezodplatný ) cenných papierov medzi dvomi evidenciami a v rámci
sprístupnenej evidencie v prípade, že prevodca resp. nadobúdateľ majú vedený účet majiteľa v
evidencii RMSM prípadne sprístupnenej evidencii, účtuje RMSM na strane prevodcu resp.
nadobúdateľa poplatky podľa bodu 12, manipulačné poplatky podľa Tabuľky č.1, príslušný
poplatok za párovanie prevodu a poplatky CDCP podľa platného cenníka CDCP.
20. Za presun cenných papierov z evidencie RMSM do inej evidencie a v rámci sprístupnenej
evidencie, ak na strane prevodcu a nadobúdateľa je tá istá osoba účtuje RMSM na strane
prevodcu aj nadobúdateľa poplatky v polovičnej výške podľa bodu 12, manipulačné poplatky
podľa tabuľky č.1, poplatky CDCP podľa platného cenníka CDCP a poplatok za párovanie
presunu D183A, resp. D183B podľa platného cenníka CDCP.
21. Presun cenných papierov z inej evidencie a sprístupnenej evidencie do evidencie RMSM, ak na
strane prevodcu a nadobúdateľa je tá istá osoba, je zo strany RMSM bezplatný.
22. Za prevod, presun alebo prechod cenných papierov „z“ alebo „do“ evidencie iného člena v
prípade, že prevodcu resp. nadobúdateľa u tohto člena zastupuje RMSM, účtuje RMSM namiesto
manipulačných poplatkov podľa tabuľky č.1 poplatky podľa Tabuľky č.2B a poplatok člena u
ktorého bol príkaz podaný.
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23. 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.
24. 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.
25. Výšku manipulačných poplatkov za podanie požiadaviek na poskytnutie služieb v rámci
evidencie RMSM a v rámci sprístupnenej evidencie uvádza Tabuľka č.1
26. Výšku manipulačných poplatkov za služby, ktoré obstaráva RMSM na priehradke CDCP na
základe uzatvorenej mandátnej zmluvy, uvádza Tabuľka č.2A.
27. Výšku manipulačných poplatkov za služby, ktoré obstaráva RMSM u iných členov CDCP,
uvádza Tabuľka č.2B.
28. Ceny služieb, ktoré realizuje, resp. obstaráva RMSM na základe Zmluvy o zriadení a vedení
účtu, uvádza Tabuľka č.4, ktorá je prílohou č.1 tohoto Cenníka služieb.
29. V prípade prevodovej a prechodovej služby, ktorá skončila s chybovým návratovým kódom sa
účtuje poplatok vo výške podľa bodov 12 a 13, najviac však do výšky 9,96 €.
30. Za vyhľadanie dokladov nachádzajúcich sa v registratúrnom stredisku je účtovaný základný
poplatok 10,08 € a za poskytnutie fotokópie je účtovaný poplatok 1,68 € za každú stranu.
31. Zákazník je povinný zaplatiť za zaslanie fotokópií vyhľadaných dokumentov cenu podľa bodu
4.2., 4.4. a 4.6.
32. V prípade právnej sukcesie (nástupníctva), napr. dedenie, zlúčenie, splynutie a rozdelenie
spoločností, predaj podniku a pod., je klient - právny nástupca povinný uhradiť RMSM 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. RMSM 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 RMSM do doby, pokiaľ si klient – právny
nástupca nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť.
33. Za vystavenie potvrdenia o celkovom stave poplatkov, ktoré zaplatila fyzická osoba RMSM za
bezodplatný prevod cenných papierov na Fond národného majetku SR (FNM) a na ktorých
úhradu je FNM povinný v zmysle ust. § 29 ods. 11 a 12 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, je účtovaný poplatok vo výške
1,66 € bez DPH.
34.

V prípade, ak nebude zo strany RMSM realizovaná Klientom požadovaná služba, je RMSM
povinný vrátiť Klientovi uhradené poplatky za túto službu, pričom je oprávnený odrátať si od
týchto poplatkov náklady spojené s vrátením peňažných prostriedkov Klientovi.

35. RMSM prijíma tento svoj Cenník služieb v nadväznosti na zmenu Cenníka CDCP účinného od
1.7.2015, v ktorom CDCP zásadne zmenil spoplatňovanie vedenia účtov pre všetkých majiteľov
účtov, vrátane svojich členov. RMSM stanovuje, že pre všetkých Klientov, ktorí majú účet
majiteľa vedený v evidencii RMSM, platia ustanovenia tabuľky č. 4, číslo cenníkovej položky :
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6A (ďalej len „cena za vedenie účtu 6A“), pokiaľ v tomto Cenníku služieb nie je uvedené niečo
iné. To znamená, že aj na Klientov, ktorým RMSM zriadil účet majiteľa do 30.6.2015 sa
vzťahuje cena za vedenie účtu 6A, s výnimkou tých majiteľov účtu, ktorí sú uvedení v tabuľke č.
4, číslo cenníkovej položky : 6 (ďalej len „cena za vedenie účtu 6A“). Pre odstránenie
pochybností uvádza RMSM nasledovné vysvetlenia platné pre Klientov, ktorí si zriadili účet
majiteľa v evidencii RMSM do 30.6.2015 :
a) každému Klientovi, ktorý si zriadil účet do 30.6.2015 bude vypočítaná cena za vedenie
účtu podľa pravidiel pre výpočet ceny za vedenie účtu 6A, a to k poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca;
b) na Klienta, ktorého cena za vedenie účtu určená podľa pravidiel pre výpočet ceny za
vedenie účtu 6A bude vyššia než 13,28 EUR bez DPH, sa budú od 1.7.2015 automaticky a
bez ďalšieho vzťahovať ustanovenia tabuľky č. 4, číslo cenníkovej položky : 6A;
c) na Klienta, ktorého cena za vedenie účtu určená podľa pravidiel pre výpočet ceny za
vedenie účtu 6A bude rovná alebo nižšia než 13,28 EUR bez DPH, sa budú od 1.7.2015
vzťahovať ustanovenia tabuľky č. 4, číslo cenníkovej položky : 6. Pokiaľ Klient určený v
predchádzajúcej vete uzavrie s RMSM novú zmluvu o zriadení a vedení účtu umožňujúcu
fakturáciu poplatkov elektronickou formou (e-mailom), bude sa okamihom uzavretia
citovanej zmluvy na tohto Klienta vzťahovať cena za vedenie účtu 6A;
d) Cena za vedenie účtu pre Klienta podľa písm. c) tohto bodu Cenníka služieb bude
vypočítavaná k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca, pričom ak takto
vypočítaná cena presiahne 13,28 EUR bez DPH, budú na takéhoto Klienta od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca automaticky a bez ďalšieho vzťahovať ustanovenia tabuľky č. 4,
číslo cenníkovej položky : 6A;
36. RMSM sa zaväzuje, že poplatok za vedenie účtu, ktorý bude Klient ako majiteľ účtu platiť
RMSM, nemôže presiahnuť poplatok za vedenie účtu, ktorý bude účtovať CDCP SR podľa
platného Cenníka CDCP, inak je Člen povinný neúčtovať prípadne vrátiť Majiteľovi účtu plnú
sumu rozdielu medzi poplatkom Člena a poplatkom CDCP SR účtovaným podľa platného
Cenníka CDCP.
37. Cenník služieb účinnosť dňom zverejnenia na www.rmsmarket.sk, t.j.
25.1.2016. Dňom
nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa zrušuje Cenník služieb súvisiacich s činnosťou člena
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 1.12.2015.
Tabuľka č. 1 - Manipulačné poplatky za podávanie príkazov a požiadaviek na poskytnutie
služieb v rámci evidencie RMSM a sprístupnenej evidencie CDCP
RMSM stanovuje nasledovné manipulačné poplatky za podanie príkazov a požiadaviek na
poskytnutie služieb na obchodnom mieste, v sídle spoločnosti, pri doručení príkazov a
požiadaviek na poskytnutie služieb poštou na adresu sídla spoločnosti a prostredníctvom
externých obchodných zástupcov.
Kód
Služba
služby
T101
Podanie prvej požiadavky na poskytnutie služby v kalendárnom dni na
obchodnom mieste alebo v sídle spoločnosti za jeden subjekt
T102
Podanie druhej a každej ďalšej požiadavky na poskytnutie služby
v kalendárnom dni na obchodnom mieste alebo v sídle spoločnosti za
jeden subjekt
T103
Doručenie prvej požiadavky na poskytnutie služby poštou na adresu
RMSM v jednej zásielke za jeden subjekt
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Cena (€)
3,00
1,5
6,64

T104
T105

T106

T107

Doručenie druhej a každej ďalšej požiadavky poštou na poskytnutie
služby v jednej zásielke za jeden subjekt
Podanie prvej požiadavky na poskytnutie služby prostredníctvom
externého obchodného zástupcu za jeden subjekt v jednom kalendárnom
dni
Podanie druhej a každej ďalšej požiadavky na poskytnutie služby
prostredníctvom externého obchodného zástupcu za jeden subjekt
v jednom kalendárnom dni
Prijatie každého príkazu na zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28
ods. 3 písm. a) Zákona

1,66
9,96

1,66
1,66

Tabuľka č. 2A–Manipulačné poplatky za obstaranie služieb na priehradke CDCP s výnimkou
služieb spoplatnených podľa Tab č.4
Kód
služby
T201A
T202A

T203A
T204A

T205A
T206A
T207A
T208A
T209A

Cena (€)

Služba
Prijatie prvej požiadavky na obstaranie služby v kalendárnom dni na
obchodnom mieste alebo v sídle spoločnosti za jeden subjekt
Prijatie druhej a každej ďalšej požiadavky na obstaranie služby
v kalendárnom dni na obchodnom mieste, v sídle spoločnosti za jeden
subjekt
Prijatie prvej požiadavky na obstaranie služby v kalendárnom dni
prostredníctvom externého obchodného zástupcu za jeden subjekt
Prijatie druhej a každej ďalšej požiadavky na obstaranie služby
v kalendárnom dni prostredníctvom externého obchodného zástupcu za
jeden subjekt
Podanie požiadaviek na služby na na priehradke CDCP
Prevzatie výstupných údajov v jednom kalendárnom dni
Konverzia výstupných súborov
Tlač výstupných údajov na obchodnom mieste alebo v sídle spoločnosti

16,60
8,30
33,19
8,30
8,30
9,96
3,32
4,98 + 0,166
/ strana

Odoslanie prevzatých výstupných údajov v listinnej podobe doporučenou
listovou zásielkou

3,32

Tabuľka č. 2B –Manipulačné poplatky za obstaranie služieb u iných členov CDCP
Kód
služby
T201B
T202B

T203B

T204B
T205B
T206B

Služba
Základný poplatok za zastupovanie u jedného člena za jednu dávku
príkazov, resp. požiadaviek na služby
Prijatie každého polpríkazu na prevod cenných papierov v prípade, keď
účet majiteľa cenných papierov nadobúdateľa je zriadený v evidencii
RMSM (prevodca má účet majiteľa v inej evidencii než u RMSM)
Prijatie každého polpríkazu na presun cenných papierov v prípade, keď
klient presúva cenné papiere zo svojho účtu majiteľa vedeného v inej
evidencii než u RMSM, na svoj účet majiteľa cenných papierov zriadený
v evidencii RMSM .
Podanie každého prijatého polpríkazu na priehradke člena CDCP
Odoslanie prevzatých výstupných údajov v listinnej podobe doporučenou
listovou zásielkou
Prijatie ostatných požiadaviek a príkazov
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Cena (€)
49,79
8,30

8,30
8,30
3,32

Tabuľka č. 3 – Zoznam služieb, pri ktorých sa nevyberajú manipulačné poplatky
Kód
služby
T401

Názov služby

Ďalšie parametre služby

Zriadenie účtu

žiadosť predložená na obchodnom mieste
alebo v sídle spoločnosti
žiadosť predložená na obchodnom mieste
alebo v sídle spoločnosti
žiadosť doručená poštou
žiadosť predložená prostredníctvom
externého obchodného zástupcu
žiadosť predložená na obchodnom mieste
alebo v sídle spoločnosti
žiadosť doručená poštou
žiadosť predložená prostredníctvom
externého obchodného zástupcu
žiadosť predložená na obchodnom mieste
alebo v sídle spoločnosti alebo žiadosť
doručená poštou

T402

Zmena údajov na účte majiteľa zriadeného
podľa §105 ods. 3 Zákona

T403

Zrušenie účtu

T404

Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona

T405

Výpis z účtu majiteľa pri plnení informačnej
povinnosti podľa §110 ods.1 písm. b) Zákona
k dátumu výkonu služby
Úhrada poplatku za vedenie účtu
Výpis z účtu majiteľa pri plnení informačnej
povinnosti podľa §110 ods.1 písm. b) Zákona
k spätnému dátumu
Zmenový výpis
žiadosť predložená na obchodnom mieste
alebo v sídle spoločnosti alebo žiadosť
doručená poštou
Informačná služba - zistenie čísla účtu
v tzv. prenesenej evidencii CDCP
Opakované podanie prevodovej a
prechodovej služby, ktorá skončila s
chybovým návratovým kódom.
Špeciálny bezodplatný prevod
bezodplatný prevod nechcených cenných
papierov z účtu fyzickej osoby v prospech
účtu RM – S Depozit, s.r.o.

T406
T407

T408

T409
T410

Tabuľka č. 4 – ceny vybraných služieb, ktoré realizuje, resp. obstaráva RMSM
Číslo
Kód
cenníkovej
služby
položky
1
2
3
4
5

Názov služby

D009A Výpis základných údajov emisie
D019 Zriadenie účtu majiteľa podľa §105 ods. 2 Zákona
D020 Zmena údajov na účte majiteľa zriadeného podľa §105
ods. 2 Zákona
D021 Zrušenie účtu majiteľa zriadeného podľa §105 ods. 2
Zákona
D022 Zriadenie účtu majiteľa podľa §105 ods. 3 Zákona
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Cena za službu
RMSM
v€
3,32
33,19
16,60
16,60
bezplatne

Číslo
Cena za službu
Kód
cenníkovej
Názov služby
RMSM
služby
položky
v€
6
P100 Vedenie účtu majiteľa zriadeného podľa §105 ods. 3
1,00% z objemu CP
Zákona
minimálne 6,64 ročne
podľa objemu cenných papierov na účte majiteľa k 1.1.
maximálne 13,28
príslušného kalendárneho roka
ročne
(objem cenných papierov = súčin menovitej hodnoty
cenných papierov v € a počtu cenných papierov na účte
majiteľa. V prípade podielových listov = súčin
počiatočnej hodnoty jedného podielu v €, a počtu
podielov)
Cena za vedenie účtu, číslo cenníkovej položky 6, platí
výlučne pre majiteľov účtov, ktorí si zriadili účet
majiteľa v evidencii RMSM do 30.6.2015, pričom výška
ceny za vedenie ich účtu určená podľa nových pravidiel
pre výpočet ceny za vedenie účtu (číslo cenníkovej
položky 6A), bude rovná alebo nižšia než suma 13,28
EUR bez DPH a títo majitelia účtov neuzavreli s RMSM
novú zmluvu o zriadení a vedení účtu umožňujúcu
fakturáciu poplatkov elektronickou formou (e-mailom).
Okamihom uzavretia novej zmluvy podľa
predchádzajúcej vety sa na majiteľa účtu vzťahuje cena
za vedenie s číslom cenníkovej položky 6A.
Pravidlá fakturácie ceny za vedenie účtu, číslo
cenníkovej položky 6 : cena je fakturovaná raz ročne

6A

P100

RMSM je oprávnený uskutočniť aj častejšiu (najviac
však mesačnú) fakturáciu ceny za vedenie účtu, resp.
požadovať pri podaní požiadavky na službu Klientom
v priebehu príslušného kalendárneho roka úhradu
príslušnej časti ceny za vedenie účtu za mesiace, za
ktoré nebola uhradená.
Vedenie účtu majiteľa zriadeného podľa §105 ods. 3
Zákona (s výnimkou osôb, na ktorých sa vzťahuje cena
za vedenie účtu s číslom cenníkovej položky 6; viď
článok II., bod 34 a tabuľka č. 4, číslo cenníkovej
položky 6 tohto Cenníka služieb) :
a)
majetkové CP (napr.: akcie dočasné listy,
podielové listy, DPL)
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote; m =
koeficient pre majetkové CP)
b)
dlhové CP (napr. dlhopisy, investičné certifikáty,
pokladničné poukážky)
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote, d =
koeficient pre dlhové CP)
Pravidlá pre výpočet ceny za vedenie účtu :
Cena za vedenie účtu sa vypočíta k poslednému dňu
každého kalendárneho mesiaca sčítaním ceny za
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Oxm

Oxd

majetkové CP a ceny za dlhové CP, pričom platí, že
cena za vedenie účtu je :
pre právnické osoby minimálne 15,00 EUR a maximálne
5 000 EUR za jeden účet za daný mesiac;
pre fyzické osoby minimálne 0,50 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.
Koeficienty :
Majetkové CP : koeficient (m) ....... 0,0000022172
Dlhové CP :
koeficient (d) ........ 0,0000006256
Príklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu majiteľa pre
právnické osoby za jeden mesiac pri objeme
majetkových CP vo výške 5 000 000 EUR :
C = (5 000 000 EUR x 0,0000022172) = 11,09 EUR =
minimálna cena 15,00 EUR. V prípade, že sa objem CP
po celý kalendárny rok nezmenil, je cena za vedenie
účtu za kalendárny rok 180,00 EUR (15,00 EUR za
každý kalendárny mesiac).
Príklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu majiteľa pre
fyzické osoby za jeden mesiac pri objeme majetkových
CP vo výške 1 000 EUR :
C = (1 000 EUR x 0,0000022172) = 0,002 EUR =
minimálna cena 0,50 EUR. V prípade, že sa objem CP
po celý kalendárny rok nezmenil, je cena za vedenie
účtu za kalendárny rok 6,00 EUR (0,50 EUR za každý
kalendárny mesiac).
Pravidlá fakturácie ceny za vedenie účtu s číslom
cenníkovej položky 6A:
RMSM bude fakturovať poplatky klientovi minimálne
raz ročne po uplynutí kalendárneho roka, je však
oprávnený vyhotoviť faktúru aj za kratšie obdobie
(najmenej však mesačné), ak vypočítaná suma poplatku
za vedenie účtu majiteľa v danom okamihu presiahne
sumu 50 €, alebo pri podaní požiadavky na zrušenie účtu
majiteľa.
V prípade, ak suma poplatku za vedenie účtu za
príslušný kalendárny rok nedosiahne sumu 6 EUR,
RMSM bude v tomto prípade fakturovať poplatok za
vedenie účtu v sume 6 EUR;
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Číslo
Kód
cenníkovej
Názov služby
služby
položky
6B
P100 Vedenie účtu majiteľa pre zomrelé fyzické osoby od
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom sa RMSM informáciu o úmrtí dozvie
relevantným spôsobom.
7

D023

8

D023PŽ

8a

D023PŽ-info

9

D024

9a

D024a

10

D027

Zmena údajov na účte majiteľa zriadeného podľa §105
ods. 3 Zákona
Zmena údajov na účte majiteľa zriadeného podľa §105
ods. 3 Zákona – na základe požiadavky doručenej
poštou bez požiadavky na zaslanie informácie
o vykonaných zmenách
Zmena údajov na účte majiteľa zriadeného podľa §105
ods. 3 Zákona – na základe požiadavky doručenej
poštou vrátane požiadavky na zaslanie informácie
o vykonaných zmenách
Zrušenie účtu majiteľa zriadeného podľa 105 ods. 3
Zákona na základe žiadosti majiteľa
Zrušenie účtu majiteľa zriadeného podľa §105 ods. 3
Zákona na základe rozhodnutia predstavenstva
Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa

11

D028

Zrušenie registrácie oprávnenej osoby na účte majiteľa

12

D040

13

D043

14

D044

15

D045

16

D046A

17

D046B

18

D049

19

D050

20
21

D052a
D052b

Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona na jeden
vybraný ISIN k dátumu výkonu služby na žiadosť
klienta
Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona na jeden
vybraný ISIN k spätnému dátumu na žiadosť klienta
Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona k dátumu
výkonu služby na žiadosť klienta
Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona k spätnému
dátumu na žiadosť klienta
Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona so všetkými
právami spojenými s CP k dátumu výkonu služby na
žiadosť klienta
Výpis z účtu podľa §105 ods. 8 Zákona so všetkými
právami spojenými s CP k spätnému dátumu na žiadosť
klienta
Výpis z účtu majiteľa pri plnení informačnej povinnosti
podľa §110 ods.1 písm. a) Zákona k dátumu výkonu
služby na žiadosť klienta
Výpis z účtu majiteľa pri plnení informačnej povinnosti
podľa §110 ods.1 písm. a) Zákona k spätnému dátumu
na žiadosť klienta
Zmenový výpis z účtu majiteľa na žiadosť klienta
Vyhotovenie zmenového výpisu z účtu majiteľa za ISIN
a za obdobie na žiadosť klienta
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Cena za službu
RMSM
v€
bezplatne

v cene poplatku za
vedenie účtu majiteľa
v cene poplatku za
vedenie účtu
Podľa ceny za
zaslanie výsledku
služby uvedenej
v bode 4 . čl. II
6,57
v cene zriadenia účtu
v cene prevodových
služieb
v cene prevodových
služieb
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00

6,64

6,64

5,00
5,00

Číslo
Cena za službu
Kód
cenníkovej
Názov služby
RMSM
služby
položky
v€
22
D052c Vyhotovenie a odovzdanie zmenového výpisu na
5,00
obchodnom mieste na žiadosť klienta
23
D064 Výber základných údajov o majiteľovi účtu podľa
1,00
zadaného identifikačného čísla pre člena CDCP
23-a
X065 Informačná služba - zistenie čísla účtu v tzv.
1,00
prenesenej evidencii CDCP
24
D069 Zistenie registračného čísla emitenta podľa IČO/rodného
čísla
25
D077 Informačná služba - výber účtovných zápisov na účte
1,00 + 0,033za každý
majiteľa v evidencii člena CDCP za dané obdobie účtovný zápis
fyzická osoba
26
D077a Informačná služba - výber účtovných zápisov na účte
3,32 + 0,033 za každý
majiteľa v evidencii člena CDCP za dané obdobie účtovný zápis
právnická osoba
27
D091 Výber spoluvlastníkov CP podľa §105 ods. 9 Zákona
1,00
28
D092 Odplatný prevod CP, na ktorých nie je zaregistrované
v textovej časti
ZAP
cenníka
29
D093 Zabezpečovací prevod cenných papierov
v textovej časti
cenníka
30
D094 Odplatný prevod cenných papierov s prenosom
v textovej časti
záložného práva
cenníka
31
D095 Odplatný prevod cenných papierov so zrušením
v textovej časti
záložného práva
cenníka
32
D096 Bezodplatný prevod CP, na ktorých nie je
v textovej časti
zaregistrované ZAP
cenníka
33
D097 Bezodplatný prevod cenných papierov s prenosom
v textovej časti
záložného práva
cenníka
34
D098A Prechod cenných papierov - celé kusy alebo CP v
v textovej časti
podielovom spoluvlastníctve
cenníka
35
D098B Vytvorenie podielov z CP pre registráciu prechodu CP
v cene prechodu
v podielovom spoluvlastníctve napr. z dôvodu dedenia
36
D098C Prechod cenných papierov vytvorených službou D098B
v textovej časti
cenníka
37
D099 Prevod CP z pôvodného APV do APV - služba
v textovej časti
vyplývajúca z §164 ods. 2 Zákona
cenníka
38
D100 Prechod CP z pôvodného APV do APV - služba
v textovej časti
vyplývajúca z §164 ods. 2 Zákona
cenníka
39
D101A Zaregistrovanie PN na účte - podľa §105 ods. 1 písm. d)
5,00
Zákona - registrovaný subjekt
40
D101B Zaregistrovanie PN na účte - podľa §105 ods. 1 písm. d)
5,00
Zákona - neregistrovaný subjekt
41
D102A Zaregistrovanie zmeny PN na účte - podľa §105 ods. 1
5,00
písm. d) Zákona - registrovaný subjekt
42
D102B Zaregistrovanie zmeny PN na účte - podľa §105 ods. 1
5,00
písm. d) Zákona - neregistrovaný subjekt
43
D103A Zaregistrovanie zániku PN s CP na účte - podľa §105
5,00
ods. 1 písm. d) Zákona - registrovaný subjekt
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Číslo
Cena za službu
Kód
cenníkovej
Názov služby
RMSM
služby
položky
v€
44
D103B Zaregistrovanie zániku PN s CP na účte - podľa §105
5,00
ods. 1 písm. d) Zákona - neregistrovaný subjekt
45
D104 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
5,00
a) Zákona
46
D105 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
1,66
b) Zákona
(poplatok sa nevyberá,
ak sa D105 viaže ku
konkrétnemu pokynu
na predaj)
47
D106A Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
c) Zákona
48
D106B Zaregistrovanie PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c)
Zákona na základe zanik. PPN s CP podľa písm. b)
49
D107 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
5,00
d) Zákona
50
D113 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
h) Zákona
51
D114 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
i) Zákona
52
D115 Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm.
5,00
j), l) Zákona
53
D116 Podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva
0,2% z výšky
k zaknihovaným cenným papierom evidovaným na účte
pohľadávky,
majiteľa v evidencii RMSM podľa § 45, 53a Zákona
minimálne 165,97,
maximálne 497,91
54
D116A Podanie príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného
100
práva – k zaknihovaným cenným papierom evidovaným
na účte majiteľa v evidencii RMSM
D116B Postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku
100
záložného práva do CDCP k registrácii
vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra
záložných práv
58
D119 Podanie príkazu na registráciu vzniku
0,2% z výšky
zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným cenným
pohľadávky,
papierom evidovaným na účte majiteľa v evidencii
minimálne 165,97,
RMSM
maximálne 497,91
59
D119A Podanie príkazu na registráciu zmeny /zániku
100
zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 Zákona
k zaknihovaným cenným papierom evidovaným na účte
majiteľa v evidencii RMSM
60
D119B Postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku
100
zabezpečovacieho prevodu do CDCP k registrácii
vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu do
registra zabezpečovacích prevodov
63
D144 Zaevidovanie záložného práva podľa §50 ods. 3 Zákona V cene služby x116
64
D145 Zánik zaevidovania záložného práva podľa §50 ods. 5
V cene služby x116b
Zákona
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Číslo
Kód
cenníkovej
Názov služby
služby
položky
65
D153 Prevod CP v prípade, ak má člen pozastavené/odňaté
členstvo v CDCP
66
D180 Zmena rodného čísla alebo IČO majiteľa účtu
66a

D180a

66b

D180b

67
68
69

X022-1
X022-2
D171A

70

D171B

71

D164

72

D182
D116B

Cena za službu
RMSM
v€
v textovej časti
cenníka
v cene poplatku za
vedenie účtu majiteľa
Zmena rodného čísla alebo IČO majiteľa účtu – na
v cene poplatku za
základe požiadavky doručenej poštou bez požiadavky na vedenie účtu majiteľa
zaslanie informácie o vykonaných zmenách
Zmena rodného čísla alebo IČO majiteľa účtu – na
Podľa ceny za
základe požiadavky doručenej poštou vrátane
zaslanie výsledku
požiadavky na zaslanie informácie o vykonaných
služby uvedenej
zmenách
v bode 4 . čl. II
Sprostredkovanie pridelenia ZIČ
50
Sprostredkovanie overenia ZIČ
25
Služba párovania prechodov - prevodca - s
vo výške poplatkov
vysporiadaním službou D098A
CDCP
Služba párovania prechodov – nadobúdateľ - s
vo výške poplatkov
vysporiadaním službou D098A
CDCP
Zmena člena sprostredkovateľa pre účet v evidencii
8,30
CDCP
Presun cenných papierov medzi účtami toho istého
v cene poplatku za
majiteľa v evidencii RMSM
vedenie účtu
Postúpenie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku
100
záložného práva do CDCP k registrácii
vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra
záložných práv

Bratislava, 25.1.2016

Ing. Elena Osuská, v.r.
Predsedníčka predstavenstva

15/15

