Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 6044/B, IČO: 47 255 889, IČ DPH: SK2024154308, DIČ: 2024154308

NCDCP.................. /20 .......
ČEM: .................................

Zmluva o vedení zoznamu akcionárov
listinných akcií na meno
uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
So sídlom:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO:		
47 255 889
DIČ:		
2024154308
IČ DPH:
SK2024154308
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Registrácia:
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6044/B.
Spoločnosť konajúca prostredníctvom:
................................................................. .......................................
................................................................. .......................................
Webové sídlo: www.ncdcp.sk
e-mailová adresa: zoznamakcionarov@ncdcp.sk
(ďalej len „NCDCP“)
a
................................................................. .......................................
..............................................................................
So sídlom:
Právna forma: ..............................................................................
IČO:		
..............................................................................
DIČ:		
..............................................................................
IČ DPH:
..............................................................................
Registrácia:
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
.................., oddiel: ....., vložka č.: ............
Spoločnosť konajúca prostredníctvom:
............................................................................
............................................................................
Webové sídlo: ..............................................................................
Kontaktná osoba emitenta:
Meno a priezvisko: ..............................................................
Kontaktná adresa: ..............................................................			
telefón: ......................................... fax: . .............................
e-mail: .............................................................................................
(ďalej len „emitent“)
(NCDCP a emitent spolu aj ako „zmluvné strany“)

			

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 6044/B, IČO: 47 255 889, IČ DPH: SK2024154308, DIČ: 2024154308

čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán:
a) pri registrácii a vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (ďalej len „zoznam
akcionárov”) emitenta ako akciovej spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky v evidencii NCDCP ako centrálneho depozitára cenných papierov, a to spôsobom upraveným Prevádzkovým poriadkom NCDCP a jeho vykonávacími predpismi (ďalej ako „Prevádzkový
poriadok“) v rozsahu vyžadovanom Zákonom a Obchodným zákonníkom, a
b) pri vykonávaní zápisov zmien v zozname akcionárov vedenom pre emitenta podľa tejto zmluvy, a to na základe pokynov emitenta.
2. Táto zmluva sa vzťahuje na zoznam akcionárov vedený pre emisiu listinných akcií na meno emitenta (ďalej len „emisia“) s prideleným číslom emisie (ďalej len „ČEM“):
.................................................
3. Identifikačné údaje o emisii sú uvedené v potvrdení o pridelení ČEM, ktoré tvorí neoddeliteľnú
prílohu č. 1 tejto zmluvy.

čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. NCDCP sa zaväzuje odplatne viesť pre emitenta zoznam akcionárov emisie v rozsahu vyžadovanom Zákonom a Obchodným zákonníkom a na základe pokynov emitenta vykonávať zápisy zmien
v zozname akcionárov a emitent sa zaväzuje zaplatiť NCDCP odplatu v zmysle platného Cenníka.
NCDCP je oprávnený vykonávať zápisy v zozname akcionárov aj na základe iných právnych skutočností v zmysle platných právnych predpisov.
2. NCDCP plní svoje zmluvné záväzky voči emitentovi za podmienok a spôsobom upraveným v
Prevádzkovom poriadku vydanom na základe Zákona. Aktuálne znenie Prevádzkového poriadku je
zverejnené v sídle NCDCP a v elektronickej podobe na webovom sídle NCDCP. Emitent vyhlasuje,
že sa s Prevádzkovým poriadkom oboznámil a zaväzuje sa ho dodržiavať.
3. Súčasťou zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou sú aj Všeobecné obchodné podmienky k
Zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydané NCDCP v zmysle ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka (ďalej len „VOP“). Aktuálne znenie VOP je zverejnené v sídle NCDCP a v elektronickej podobe na webovom sídle NCDCP. Emitent vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil,
zaväzuje sa VOP dodržiavať a berie na vedomie, že NCDCP je oprávnený VOP meniť spôsobom
uvedeným vo VOP.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácií predmetu tejto zmluvy sú okrem zmluvy a
Prevádzkového poriadku bližšie upravené vo VOP.
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čl. III.
Platobné a fakturačné podmienky
1. Emitent sa zaväzuje uhrádzať NCDCP za služby poskytované NCDCP odplatu v zmysle platného
Cenníka.
2. Emitent sa zaväzuje uhradiť NCDCP preddavok na odplatu za registráciu zoznamu akcionárov.
Výšku preddavku stanoví NCDCP na základe údajov o emisii poskytnutých emitentom. Registráciu
zoznamu akcionárov vykoná NCDCP až po úhrade preddavku.
3. NCDCP je oprávnený požadovať od emitenta preddavok na odplatu aj za poskytnutie ďalších
služieb v zmysle tejto zmluvy, pričom požadovanú službu vykoná NCDCP až po úhrade preddavku.
Výšku preddavku stanoví NCDCP na základe rozsahu emitentom požadovaných služieb.
4. Ak je emitent nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo i len časti
svojho peňažného záväzku voči NCDCP, je NCDCP oprávnený odmietnuť emitentovi poskytnutie
svojich služieb do doby, pokiaľ si emitent nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú
časť.
5. Platobné a fakturačné podmienky sú okrem zmluvy bližšie upravené vo VOP.

čl. IV.
Zodpovednosť emitenta
1. Emitent zodpovedá NCDCP za porušenie svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, VOP, Prevádzkového poriadku, Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov
(ďalej „Prevádzkový poriadok, Zákon a iné všeobecne záväzné právne predpisy“ spoločne „Normy“)
alebo súvisiacich s výkonom činností podľa tejto zmluvy, VOP alebo Noriem.
2. Emitent zodpovedá NCDCP najmä za škodu, ktorá vznikla tým, že neposkytol NCDCP údaje, doklady alebo informácie potrebné pre činnosť NCDCP, alebo ich poskytol oneskorene, nesprávne,
neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme, alebo ak postupoval v rozpore so
zmluvou, VOP alebo Normami.
3. Emitent taktiež zodpovedá za to, že všetky ním predkladané pokyny, údaje, doklady alebo informácie sú pravdivé, správne, úplné a právne odôvodnené. NCDCP nie je povinný pokyny, doklady, údaje
alebo informácie poskytnuté emitentom samostatne preverovať alebo verifikovať. NCDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne nesprávnosťou, neúplnosťou, nepravdivosťou alebo nesúladom
údajov alebo informácií uvedených v pokynoch emitenta.
4. Ak emitent opakovane neposkytne NCDCP potrebné alebo dohodnuté údaje alebo ich poskytne
nesprávne alebo neúplné alebo ich poskytuje oneskorene alebo v inej než požadovanej alebo dohodnutej forme, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a NCDCP je oprávnený
od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Ak emitent nezaplatí NCDCP požadovaný preddavok na odplatu, je NCDCP oprávnený odmietnuť
poskytnúť emitentom požadované služby. NCDCP nezodpovedá za škodu, ktorá emitentovi môže
vzniknúť v dôsledku nevykonania služieb.
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čl. V.
Zodpovednosť NCDCP
1. NCDCP zodpovedá emitentovi výlučne za škodu, ktorá emitentovi preukázateľne vznikne v priamej
príčinnej súvislosti s výkonom činností NCDCP podľa tejto zmluvy, VOP alebo Noriem, najmä za
škody spôsobené emitentovi nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním jeho príkazov
alebo žiadosti na služby NCDCP, alebo ak NCDCP preukázateľne postupoval v rozpore so zmluvou,
VOP alebo Normami.
2. NCDCP nezodpovedá emitentovi za škodu spôsobenú vykonaním príkazu alebo žiadosti na službu
NCDCP, ktoré v dobrej viere prijal a považoval za riadny príkaz alebo žiadosť na službu NCDCP
podané v mene emitenta za predpokladu, že nedošlo k nesplneniu alebo porušeniu povinnosti
NCDCP podľa zmluvy, VOP alebo Noriem.
3. NCDCP nezodpovedá za pravdivosť, správnosť, úplnosť a právnu odôvodnenosť pokynov, údajov,
dokladov alebo informácií poskytnutých emitentom.
4. NCDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom konania osoby, ktorá na to nebola
oprávnená, ak NCDCP túto skutočnosť nemohol preukázateľne zistiť z verejne dostupných informácií.
5. NCDCP nezodpovedá emitentovi za škodu spôsobenú v súvislosti s nesplnením akýchkoľvek
povinností emitenta získať akýkoľvek predchádzajúci súhlas, oznamovacích povinností uskutočniť
ponuku na nadobudnutie cenných papierov alebo iných obdobných povinností podľa Noriem.
6. NCDCP nezodpovedá emitentovi za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť
podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.
7. NCDCP za žiadnych okolností nezodpovedá emitentovi za žiadne nepriame alebo následné straty
alebo škody, vrátane, ale nielen ušlého zisku, straty príjmu, straty obchodu, dobrého mena, dobrej
povesti alebo údajov, výluk alebo nemožnosti vykonávania činnosti alebo straty budúcich obchodov, či už založených na zmluve, VOP, porušení Noriem alebo inak.
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čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tejto zmluvy nemajú prednosť pred ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom
v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom účinnosti príslušnej zmeny
Prevádzkového poriadku.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s charakterom originálu a každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Emitent potvrdzuje, že prevzal znenie VOP aktuálne ku dňu podpisu tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu a VOP prečítali, porozumeli obsahu týchto
dokumentov, ktoré vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, a neuzatvárajú túto zmluvu v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených konať v mene
zmluvných strán.

V Bratislave dňa 				

Emitent

NCDCP

Emitent

NCDCP

Názov firmy

