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 Platnost od 1. 1. 2017 

Č á s t  VI.  

SYSTÉM  KRÁTKODOBÝCH  DLUHOPISŮ 

Položka Operace Cena v Kč 
0601010 Zápisné agenta jednorázově 10 000,-- 
0601020 Zápisné custodiana / klienta jednorázově 500,-- 
0601030 Měsíční účast agenta  měsíčně pozadu 5 000,-- 
0601060 Zřízení majetkového účtu jednorázově 500,-- 

 Měsíční cena za vedení majetkového účtu   
0601070 a) pevná cena měsíčně pozadu 500,-- 
0601071 b) pohyblivá cena měsíčně pozadu 0,00002 % 
0601080 Evidence emise jednorázově 5 000,-- 

 Příjem a zpracování příkazu předaného 
Registračnímu centru 

  

0601090 a) elektronicky měsíčně pozadu 10,-- 
0601091 b) písemně měsíčně pozadu 100,-- 

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
k Části VI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 

1. Výše pohyblivé měsíční ceny v Kč se vypočte jako součet denních cen za skutečný počet 
kalendářních dní v měsíci. Denní cena se vypočte jako stanovené procento z nominálního 
objemu cenných papírů evidovaných na daném majetkovém účtu na konci daného dne. Cenné 
papíry, které jsou daný den splatné, se nezapočítávají.  

2. Úhradu cen provádí účastník: 
a) bezhotovostním převodem iniciovaným účastníkem na základě dokladu k úhradě, 
b) prostřednictvím platby z třetí strany iniciované Registračním centrem, pokud se tak dohodl 

ve smlouvě o účasti v systému SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů, 
c) jiným způsobem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému SKD nebo ve 

smlouvě o účtu majitele cenných papírů. 
3. Ceny hrazené měsíčně jsou účtovány za služby, které účastník využívá během kalendářního 

měsíce. 
4. Cenu za příjem a zpracování příkazu hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu, jehož 

se příkaz týká. 
5. Ceny za zřízení a vedení majetkového účtu hradí agent, který má k majetkovému účtu 

přístup. 
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6. Cenu za evidenci emise hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu spojenému s emisí. 
Cena za zpracování zprávy předané emitentem Registračnímu centru v rámci primárního 
prodeje se agentovi emitenta neúčtuje. 

7. Úhradu je nutno provést do čtrnácti dnů od vystavení daňového dokladu. 
8. Jednorázová cena se účastníkovi účtuje do jednoho měsíce ode dne provedení dané služby. 

Spočívá-li daná služba ve změně v evidenci Registračního centra, je rozhodným dnem 
provedení této změny. 

9. Cena hrazená měsíčně pozadu se účastníkovi účtuje do 22. kalendářního dne následujícího 
měsíce. 

10. Touto Částí VI. se ruší Část VI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 
1. 8. 2014. 
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