
                                                                                           
 

CENNÍK VEDĽAJŠÍCH INVESTIČNÝCH SLUŽIEB 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 
(ďalej aj ako “Cenník vedľajších investičných služieb” alebo “Cenník”) 

Platný a účinný od 21.12.2018  

 

 

I. Poplatky 

Úschova tuzemského listinného cenného papiera  0,25 % z menovitej hodnoty 

listinného cenného papiera 

jednorazovo za 1 ks  

Správa tuzemského listinného cenného papiera Na základe zmluvnej dohody 

Úschova zahraničného listinného cenného papiera 0,25 % z menovitej hodnoty   

listinného cenného papiera 

jednorazovo za 1 ks 

Správa zahraničného listinného cenného papiera Na základe zmluvnej dohody 

Uloženie tuzemského listinného cenného papiera Na základe zmluvnej dohody 

Uloženie zahraničného listinného cenného papiera Na základe zmluvnej dohody 

Spätné prevzatie tuzemského listinného cenného papiera  0,25 % z menovitej hodnoty 

listinného cenného papiera 

jednorazovo za 1 ks 

Spätné prevzatie zahraničného listinného cenného papiera 0,25 % z menovitej hodnoty 

listinného cenného papiera 

jednorazovo za 1 ks 

Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie 

poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo 

kúpy podniku, resp. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy 

všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 

100 Eur/ hodina, resp. podľa 

zmluvnej dohody* 

 

*prípadne ekvivalent sumy v CZK 

podľa aktuálneho kurzu 

 

 

 

II. Spoločné ustanovenia 

 

1) Ak nie je uvedené v Cenníku inak, poplatky zahŕňajú všetky náklady CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

2) Ceny za ostatné, v Cenníku neuvedené služby, sa dojednávajú individuálne. 

3) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo dohodnúť s klientom individuálnu výšku poplatku uvedeného v tomto Cenníku. 

4) Upozorňujeme klienta na skutočnosť, že k poplatkom môžu klientovi vzniknúť ďalšie náklady, vrátane daní, ktoré nie sú hradené prostredníctvom 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. a nie sú ním ani účtované. Poplatky uvedené v tomto Cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty. Spoločnosť 

v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty bude klientom účtovať DPH ku všetkým poplatkom uvedeným v tomto Cenníku v súlade s platnou 

a účinnou legislatívou. 

5) CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka. Tento Cenník je záväzný pre zmluvné strany dňom podpisu Zmluvy 

medzi Klientom a CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., ak Zmluva nestanovuje inú výšku poplatku alebo v súlade so Všeobecnými obchodnými 

podmienkami nedôjde zo strany CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. k zmene Cenníka. 

 

 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (ďalej ako „CM“) upozorňuje klienta, že má právo vedieť o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo 

nepeňažného plnenia, ktoré prijíma CM, alebo ktoré poskytuje CM alebo o metóde ich výpočtu. CM oznamuje klientovi, že s poskytnutím investičnej 

služby alebo vedľajšej služby klientovi môžu súvisieť provízie, ktoré CM hradí agentom, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie 

a prostredníctvom ktorých bol uzavretý zmluvný vzťah medzi CM a klientom. Upozorňujeme, že CM môže prijímať odmenu od svojich obchodných 

partnerov za vykonanie obchodov pre klientov prostredníctvom týchto obchodných partnerov. CM uvádza, že prijatie akéhokoľvek peňažného alebo 

nepeňažného plnenia nebráni povinnosti CM konať v záujme klienta. Informácie o peňažných a nepeňažných plneniach a ich výške poskytuje CM 

klientovi na stránke www.capitalmarkets.sk/login po zadaní prístupového kľúča uvedeného v rámcovej zmluve. 


