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Z Á K O N
z 9. novembra 2001

o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné
služby, niektoré zmluvné vz�ahy k cenným papierom,
niektoré vz�ahy súvisiace s činnos�ou osôb poskytujú-
cich investičné služby a  s činnos�ou centrálneho de-
pozitára cenných papierov (ïalej len „centrálny depo-
zitár“), niektoré vz�ahy súvisiace s pôsobením iných
subjektov v oblasti finančného trhu a doh¾ad nad ka-
pitálovým trhom (ïalej len „doh¾ad“) v rozsahu pod¾a
tohto zákona.

§ 2

(1) Cenný papier je peniazmi ocenite¾ný zápis v zá-
konom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spo-
jené práva pod¾a tohto zákona a práva pod¾a osobit-
ných zákonov,1) najmä oprávnenie požadova� určité
majetkové plnenie alebo vykonáva� určité práva voči
zákonom určeným osobám.

(2) Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cen-
ných papierov:
a) akcie,2)
b) dočasné listy,3)
c) podielové listy,4)

d) dlhopisy,5)
e) vkladové listy,6)
f) pokladničné poukážky (§ 3),
g) vkladné knižky,7)
h) kupóny (§ 4),
i) zmenky,8)
j) šeky,8)

k) cestovné šeky,9)
l) náložné listy,10)

m) skladištné listy,11)
n) skladiskové záložné listy,12)
o) tovarové záložné listy,12)
p) družstevné podielnické listy,13)
r) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier

vyhlási osobitný zákon.

§ 3

Pokladničné poukážky

(1) Pokladničná poukážka je cenný papier so splat-
nos�ou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej
sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou po-
kladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Poklad-
ničná poukážka potvrdzuje právo majite¾a pokladnič-
nej poukážky požadova� pri jej splatnosti výplatu
peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty
pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže
bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad
vyda� Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) za Slo-
venskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka
prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slo-
venskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa
vz�ahujú ustanovenia osobitného zákona,16) ak tento
zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.

 1) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, § 155 až 159 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

 2) § 155 až 159 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3) § 176 Obchodného zákonníka.
 4) § 28 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 5) Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 6) § 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 7) § 781 až 785 Občianskeho zákonníka.
 8) Zákon č. 191/1950 Zb.
 9) § 720 Obchodného zákonníka.
10) Napríklad § 612 Obchodného zákonníka.
11) § 528 Obchodného zákonníka.
12) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ïalších zákonov.
13) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vz�ahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
14) § 54 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
15) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 535 až 539 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
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(2) Pokladničná poukážka musí obsahova�
a) označenie emitenta, obchodné meno, sídlo a iden-

tifikačné číslo, ak je emitentom banka alebo zahra-
ničná banka,

b) názov pokladničnej poukážky a jej ISIN; to neplatí
pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom
alebo Národnou bankou Slovenska,

c) menovitú hodnotu pokladničnej poukážky, a to
1. v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie

hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
2. v cudzej mene, ak je pokladničná poukážka vyda-

ná v cudzej mene,
d) spôsob určenia výnosu a termín jeho výplaty,
e) vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu

pokladničnej poukážky jej majite¾ovi,
f) termín splatnosti menovitej hodnoty pokladničnej

poukážky,
g) záväzok emitenta splati� menovitú hodnotu poklad-

ničnej poukážky v určenom termíne, spôsob tejto
výplaty a určenie platobného miesta,

h) pri pokladničných poukážkach znejúcich na meno
aj tieto údaje o prvom majite¾ovi:
1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je

právnickou osobou,
2. meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak

je fyzickou osobou; pri zahraničnej fyzickej osobe
sa namiesto rodného čísla môže uvies� dátum
narodenia.

§ 4

Kupóny

(1) Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného
listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydá-
va� kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo
na rad.

(2) Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčas-
�ou kupónového hárku môže by� talón, s ktorým je
spojené právo na vydanie nového kupónového hárku.
Talón nie je cenný papier.

(3) Kupón musí obsahova� údaje o
a) druhu, emitentovi a číselnom označení cenného pa-

piera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselné-
ho označenia zaknihovaného cenného papiera,

b) výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c) dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.

§ 5

Investičné nástroje

Investičnými nástrojmi sú:
a) akcie,
b) dlhopisy,
c) podielové listy,
d) zastupite¾né cenné papiere, s ktorými je spojené

právo nadobudnú� cenné papiere pod¾a písmen a)
a b) alebo ktoré zakladajú právo na vyrovnanie
v peňažných prostriedkoch okrem cenných papie-
rov pod¾a § 2 ods. 2 písm. g), i) až k),

e) cenné papiere vydané mimo územia Slovenskej re-
publiky, s ktorými sú spojené obdobné práva ako
s cennými papiermi pod¾a písmen a) až d),

f) nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cu-
dzej mene,

g) termínové zmluvy pripúš�ajúce aj finančné vyrov-
nanie záväzkov z týchto zmlúv, ktoré sa vz�ahujú
na investičné nástroje, úrokové miery, peňažné
prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene ale-
bo indexy finančného trhu,

h) opcie na kúpu alebo predaj investičných nástrojov
a im rovnocenných nástrojov pripúš�ajúcich aj fi-
nančné vyrovnanie; tými sa rozumejú najmä opcie
na peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cu-
dzej mene (menové opcie) a opcie na úrokové miery
(úrokové opcie),

i) zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií.

§ 6

Investičné služby

(1) Investičnými službami sú hlavné investičné služ-
by a ved¾ajšie investičné služby; poskytujú sa klien-
tom pri nakladaní s investičnými nástrojmi za podmie-
nok ustanovených týmto zákonom.

(2) Hlavnou investičnou službou je:
a) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj

alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi
a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho
vykonania,

b) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo
predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na
iný účet ako na účet poskytovate¾a služby,

c) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo
predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na
vlastný účet,

d) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerý-
mi investičnými nástrojmi v súlade s poverením
klienta na základe zmluvy pod¾a § 43, oddelene od
portfólia iných klientov,

e) zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre
emitenta pri ich vydaní (ïalej len „umiestňovanie“),

f) nadobudnutie investičných nástrojov od ich emi-
tenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným oso-
bám vrátane záväzku odkúpi� od emitenta ne-
umiestnené investičné nástroje (ïalej len
„upisovanie“).

(3) Ved¾ajšou investičnou službou je:
a) úschova alebo správa jedného alebo nieko¾kých

investičných nástrojov,
b) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na

účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie
alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovate¾
úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu
a ak sú splnené podmienky pod¾a osobitného záko-
na,15)

c) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania
a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa
zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spo-
ločnosti alebo kúpy podniku,

d) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emi-
tentov a služby súvisiace s upisovaním a umiest-
ňovaním investičných nástrojov,

e) poradenská činnos� vo veciach týkajúcich sa inves-
tovania do investičných nástrojov,
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f) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vy-
konávanie obchodov s devízovými hodnotami v sú-
lade s osobitným zákonom17) v rozsahu potrebnom
na poskytovanie hlavných investičných služieb,

g) vykonávanie činností pod¾a odseku 2 s cennými
papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými
nástrojmi.

Vymedzenie základných pojmov

§ 7

 (1) Emitentom je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vyda�
cenný papier pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobit-
ných zákonov.

 (2) Zastupite¾nými cennými papiermi sú cenné pa-
piere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vy-
dané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké
práva.

 (3) Emisiou cenných papierov je súbor zastupite¾-
ných cenných papierov s rovnakým dátumom vydania
emisie (§ 13).

 (4) ISIN je označenie cenného papiera pod¾a medzi-
národného systému číslovania na identifikáciu cen-
ných papierov.

 (5) Menovitou hodnotou cenného papiera je peňaž-
ná suma, na ktorú cenný papier znie.

 (6) Emisným kurzom cenného papiera je cena, za
ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.

 (7) Kurzom cenného papiera je cena cenného pa-
piera určená a zverejnená burzou cenných papierov
postupom pod¾a burzových pravidiel.18)

 (8) Majite¾om cenného papiera pod¾a § 10 ods. 1
písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením
záväzku pod¾a § 20 alebo nadobudla cenný papier na
základe inej právnej skutočnosti ustanovenej záko-
nom.

 (9) Majite¾om cenného papiera pod¾a § 10 ods.1
písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na
základe inej právnej skutočnosti ustanovenej záko-
nom a je zapísaná ako majite¾ cenného papiera v evi-
dencii pod¾a § 10 ods. 4 písm. b), § 99 ods. 3 písm. b)
a § 104 ods. 2.

(10) Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené
na burze cenných papierov na základe prijímania ná-
vrhov určených vopred neurčenému okruhu právnic-
kých osôb alebo fyzických osôb.

§ 8

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) portfóliom majetok tvorený investičnými nástrojmi,

inými cennými papiermi alebo peňažnými pro-
striedkami určenými na kúpu investičných nástro-
jov alebo iných cenných papierov,

b) dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v po-
sledných desiatich rokoch
1. nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spá-

chaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie
alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti
sa preukazujú výpisom z registra trestov19) nie
starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca,
obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným
príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu
alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

2. nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2
písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo
vo finančnej inštitúcii pod¾a písmena c), ktorej
bolo odňaté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej
v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného
obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo
odňaté povolenie, na výkon činnosti zahraničné-
ho obchodníka s cennými papiermi na území Slo-
venskej republiky, a to kedyko¾vek v období jed-
ného roka pred odňatím povolenia; to neplatí, ak
z povahy veci vyplýva, že z h¾adiska pôsobenia vo
funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56
ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvni� čin-
nos� obchodníka s cennými papiermi, finančnej
inštitúcie pod¾a písmena c) alebo zahraničného
obchodníka s cennými papiermi a spôsobi� ná-
sledky, ktoré viedli k odňatiu tohto povolenia,
a Úrad pre finančný trh20) (ïalej len „úrad“) v ko-
naní o udelení povolenia pod¾a tohto zákona túto
osobu uznal za dôveryhodnú,

3. nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2
písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo
vo finančnej inštitúcii pod¾a písmena c), nad kto-
rou bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek
v období jedného roka pred zavedením nútenej
správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že
z h¾adiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55
ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvni� čin-
nos� obchodníka s cennými papiermi alebo fi-
nančnej inštitúcie pod¾a písmena c) a spôsobi�
následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy
a úrad v konaní o udelení povolenia pod¾a tohto
zákona uznal  túto osobu  za dôveryhodnú,

4. nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2
písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo
vo finančnej inštitúcii pod¾a písmena c), na ktorú
bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do
likvidácie, a to kedyko¾vek v období jedného roka
pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom

17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

18) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
19) § 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
20) Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
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do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva,
že z h¾adiska pôsobenia vo funkcii uvedenej
v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyv-
ni� činnos� obchodníka s cennými papiermi alebo
finančnej inštitúcie pod¾a písmena c) a spôsobi�
následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu ale-
bo k vstupu do likvidácie a úrad v konaní o ude-
lenie povolenia pod¾a tohto zákona túto osobu
uznal za dôveryhodnú,

5. nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako
50 %  sumy, ktorá sa jej mohla uloži� pod¾a § 144
ods. 7,

c) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej
banky,15) správcovská spoločnos�,22) pois�ovňa,23)
doplnková dôchodková pois�ovňa,24) centrálny de-
pozitár a subjekty so sídlom  mimo územia Sloven-
skej republiky s obdobným predmetom činnosti,

d) derivátom peniazmi ocenite¾né právo alebo záväzok
vz�ahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od
cenných papierov, komodít, úrokových mier, kur-
zových indexov peňažných prostriedkov v sloven-
skej mene alebo v cudzej mene alebo iných majet-
kových hodnôt využívaných na tento účel
v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oce-
nite¾né právo alebo záväzok vz�ahujúci sa na zmlu-
vy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv
odvodený; derivátmi sú najmä investičné nástroje
uvedené v § 5 písm. f) až i),

e) skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzic-
kých osôb alebo právnických osôb, kde má jedna
z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej
právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach
najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo
či nepriamo kontroluje, alebo akýko¾vek vz�ah
dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolo-
vaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou
osobou,

f) kvalifikovanou účas�ou priamy alebo nepriamy po-
diel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 %
na základnom imaní právnickej osoby alebo na
hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo mož-
nos� uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnic-
kej osoby porovnate¾ného s vplyvom zodpovedajú-
cim tomuto podielu (ïalej len „významný vplyv“),

g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkova-
ne, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo
právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými
právnická osoba vykonáva kontrolu,

h) kontrolou
1. priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na

základnom imaní právnickej osoby alebo na hla-
sovacích právach v právnickej osobe; na účely
doh¾adu na konsolidovanom základe sa kontro-
lou rozumie aj priamy alebo nepriamy podiel naj-
menej 20 % na základnom imaní právnickej osoby
alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,

2. právo vymenúva� alebo odvoláva� štatutárny or-
gán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozor-
nej rady alebo riadite¾a právnickej osoby,

3. možnos� vykonáva� vplyv na riadení právnickej
osoby porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim
podielu pod¾a bodu 1 (ïalej len „rozhodujúci
vplyv“), ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom,
akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy
s právnickou osobou, stanov právnickej osoby
alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionár-
mi alebo členmi právnickej osoby, alebo

4. možnos� vykonáva� priamo alebo nepriamo roz-
hodujúci vplyv iným spôsobom,

i) dcérskou spoločnos�ou právnická osoba, nad kto-
rou sa vykonáva kontrola pod¾a písmena h), a tiež
akáko¾vek dcérska spoločnos� dcérskej spoločnos-
ti,

j) materskou spoločnos�ou právnická osoba, ktorá
vykonáva kontrolu pod¾a písmena h),

k) nástroje peňažného trhu v slovenskej mene
a v cudzej mene nástroje so splatnos�ou do jed-
ného roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na
peňažnom trhu.

§ 9

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vz�ahujú na všetky
cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Na cenné papiere sa vz�ahujú ustanovenia Ob-
čianskeho zákonníka o hnute¾ných veciach, ak tento
zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(3) Právne vz�ahy vzniknuté pri uplatňovaní práv
spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplat-
ňova� len voči emitentovi alebo voči inej zákonom
určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka ale-
bo Občianskeho zákonníka o záväzkových právnych
vz�ahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon neus-
tanovuje inak.

§ 10

Podoba cenného papiera

(1) Cenný papier môže ma� podobu
a) listiny, na ktorej je zápis pod¾a § 2 ods. 1 (ïalej len

„listinný cenný papier“), alebo
b) zápisu pod¾a § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej

pod¾a tohto zákona (ïalej len „zaknihovaný cenný
papier“).

(2) O podobe cenných papierov a o zmene ich podo-
by rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobit-
ný zákon25) neustanovuje, že cenný papier môže ma�
len niektorú z podôb uvedených v  odseku 1.

(3) Akcie na doručite¾a, podielové listy uzavretých
podielových fondov, podielové listy otvorených po-

22) § 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
23) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o pois�ovníctve v znení neskorších predpisov.
24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
25) Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z.
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dielových fondov na doručite¾a, dlhopisy, družstevné
podielnické listy a pokladničné poukážky môžu ma�
len podobu zaknihovaných cenných papierov.

(4) Evidencia pod¾a odseku 1 písm. b) je
a) evidencia vedená centrálnym depozitárom pod¾a

§ 99 ods. 3 alebo
b) centrálny register krátkodobých cenných papierov

vedený Národnou bankou Slovenska26) pre poklad-
ničné poukážky vydané ministerstvom alebo Ná-
rodnou bankou Slovenska, používané na krytie
schodku štátneho rozpočtu alebo na usmernenie
peňažného trhu; spôsob vedenia tohto registra
upravuje prevádzkový poriadok vydaný Národnou
bankou Slovenska.

§ 11

Forma cenného papiera

(1) Cenný papier môže ma� formu cenného papiera
na meno, cenného papiera na rad alebo cenného pa-
piera na doručite¾a.

(2) O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent,
ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje,
že cenný papier môže ma� len niektorú z  foriem uve-
dených v odseku 1.

(3) Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu
ma� len formu cenných papierov na meno.

§ 12

Náležitosti cenných papierov

(1) Náležitos�ou každého cenného papiera je označe-
nie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri
vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list
použi� označenie vkladový certifikát alebo označenie
depozitný certifikát. Náležitos�ou zaknihovaného cen-
ného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné
poukážky vydané ministerstvom a pokladničné po-
ukážky vydané Národnou bankou Slovenska. ISIN mô-
že by� pridelený aj pre iný investičný nástroj, ak o to
požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
investičný nástroj vydala.

(2) Pri zmene formy cenného papiera je emitent po-
vinný požiada� o pridelenie nového ISIN, ak je ISIN
náležitos�ou cenného papiera.

(3) Náležitos�ou zaknihovaného cenného papiera nie
je
a) číselné označenie,28)
b) podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb

oprávnených kona� v mene emitenta,
c) údaj o povolení úradu na vydanie emisie cenných

papierov, ktorej súčas�ou je tento cenný papier, ak
sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje
povolenie pod¾a osobitného zákona.29)

(4) Na náležitosti vkladových listov sa vz�ahuje § 3
ods. 2. Náležitos�ou vkladového listu je aj záväzok
emitenta vypláca� dohodnuté výnosy v určených ter-
mínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného
miesta.

(5) Osobitný zákon môže ustanovi� ïalšie náležitosti
cenného papiera.

(6) Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov
musia by� na nich uvedené už pri ich vydaní, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.

(7) Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera
sa vz�ahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných
zákonov.

§ 13

Vydávanie cenného papiera

(1) Cenný papier je vydaný okamihom, keï má všet-
ky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo oso-
bitným zákonom a keï sa zákonom ustanoveným spô-
sobom stane majetkom prvého majite¾a.

(2) Dátum vydania emisie cenných papierov označu-
je deň, v ktorom sa prvý cenný papier z emisie cenných
papierov môže najskôr sta� zákonom ustanoveným
spôsobom majetkom prvého majite¾a. Dátum vydania
emisie cenných papierov určí emitent, ak z osobitného
zákona30) nevyplýva niečo iné. Pred dátumom vydania
emisie cenných papierov nemôže emitent zastupite¾-
ného cenného papiera vyda� cenný papier z tejto emi-
sie.

(3) Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vz�a-
hujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.

(4) Na žiados� emitenta cenných papierov centrálny
depozitár pridelí cennému papieru bez zbytočného
odkladu ISIN.

§ 14

Zánik cenného papiera

(1) Cenný papier zaniká
a) zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou,

ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak
záväzok spojený s cenným papierom neprešiel na
inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to
dňom jeho zániku,

b) na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zá-
kon neustanovuje inak, a to dňom určeným emi-
tentom,

c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to
dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,

d) splnením iných právnych skutočností, ktoré pre
zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon ale-

26) § 31 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
27) Napríklad § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3

zákona č. 144/1998 Z. z.
28) Napríklad § 155 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
29) § 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 4 a § 41 ods. 4 zákona č.  385/1999 Z. z.
30) Napríklad § 168 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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bo osobitný zákon, a to dňom splnenia tej právnej
skutočnosti, ktorej splnenie nastane skôr.

(2) Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie,
zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom
jeho predčasného splatenia, ak možnos� predčasného
splatenia vyplýva z emisných podmienok alebo z doho-
dy emitenta a majite¾a cenného papiera. Ak osobitný
zákon neustanovuje inak, cenný papier oprávňujúci
na iné majetkové plnenie ako peňažné plnenie zaniká
dňom splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z cen-
ného papiera. Za úplné splatenie cenného papiera sa
považuje splatenie cenného papiera vrátane vyplate-
nia výnosov z týchto cenných papierov, ak je s cenným
papierom nárok na vyplatenie výnosov spojený. Nado-
budnutie cenného papiera jeho emitentom pred dňom
splatnosti cenného papiera sa považuje za predčasné
splatenie cenného papiera len vtedy, ak to ustanovuje
osobitný zákon.31)

(3) Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby
pri zániku cenného papiera sa vz�ahujú ustanovenia
tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(4) Centrálny depozitár a člen centrálneho depozitá-
ra (ïalej len „člen“) je povinný pri zániku zaknihova-
ného cenného papiera vykona� výmaz cenného papiera
z evidencie ustanovenej pod¾a tohto zákona.

(5) Centrálny depozitár zruší ISIN na žiados� emiten-
ta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri
zániku cenného papiera pod¾a tohto zákona alebo
osobitného zákona.

Zmena podoby cenného papiera

§ 15

(1) Zmena podoby cenného papiera je zmena listin-
ného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier
toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenné-
ho papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.

(2) Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je
emitent povinný bez zbytočného odkladu uverejni�
v Obchodnom vestníku a v dennej tlači s celoštátnou
pôsobnos�ou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz
týždenne.

(3) Zmena podoby cenného papiera sa musí vz�aho-
va� na celú emisiu cenných papierov.

(4) Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene
podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú
tým spôsobil.

§ 16

(1) Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného
cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bez
zbytočného odkladu po tomto rozhodnutí uverejní
v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači s celoštát-
nou pôsobnos�ou uverejňujúcou aspoň raz týždenne
burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia mene-
ných cenných papierov povinní odovzda� listinné cen-

né papiere. Pri zmene podoby listinných akcií na meno
je emitent povinný o tomto rozhodnutí aj písomne
informova� všetkých majite¾ov akcií bez zbytočného
odkladu po prijatí tohto rozhodnutia.

(2) Lehota na vrátenie menených listinných cenných
papierov nesmie by� kratšia ako dva mesiace a dlhšia
ako šes� mesiacov odo dňa uverejnenia rozhodnutia
o zmene podoby listinného cenného papiera.

(3) Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listin-
ných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu po-
doby cenného papiera u centrálneho depozitára. Na
ten účel sa s centrálnym depozitárom uzatvára písom-
ná zmluva o poskytovaní služieb pri zmene podoby
listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný pa-
pier. Centrálny depozitár po uzavretí takej zmluvy
vykoná bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej
obsahom je zápis zaknihovaného cenného papiera do
evidencie pod¾a § 10 ods. 4 písm. a).

(4) Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere
z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím
lehoty pod¾a odseku 1, centrálny depozitár je na zákla-
de žiadosti emitenta oprávnený postupova� pod¾a od-
seku 3 aj pred uplynutím lehoty pod¾a odseku 1.

(5) Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzda-
ných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa
mení.

(6) V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie mene-
ných listinných cenných papierov až do vykonania
zápisu centrálnym depozitárom v registri emitenta
cenných papierov (ïalej len „register emitenta“) ne-
možno s neodovzdanými listinnými cennými papiermi
obchodova�. Majite¾ takého cenného papiera môže po-
žadova� výnos z cenného papiera, len keï odovzdá
listinný cenný papier emitentovi.

(7) Ak je majite¾ listinného cenného papiera na meno
v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby
tento cenný papier predložil v dodatočnej primeranej
lehote, ktorú mu na to určí a ktorá nesmie by� kratšia
ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný
papier vyhlásený za neplatný. Ak je majite¾ listinného
cenného papiera na doručite¾a v omeškaní s jeho odo-
vzdaním, emitent uverejní v Obchodnom vestníku vý-
zvu na predloženie tohto cenného papiera v  dodatoč-
nej primeranej lehote, ktorú vo výzve určí a ktorá
nesmie by� kratšia ako jeden mesiac, s upozornením,
že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak
listinný cenný papier nie je predložený ani v dodatočne
určenej lehote, postupuje emitent rovnako ako pri ne-
vrátení listinných akcií pod¾a Obchodného zákonníka.

§ 17

(1) Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa,
keï uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskyto-
vaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenné-
ho papiera na listinný cenný papier, odovzda� emiten-
tovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majite¾ov
zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčin-

31) Napríklad § 12 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 361/1999 Z. z.
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nosti s členmi centrálneho depozitára najneskôr ku
dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve ako deň zmeny
podoby cenného papiera, a to v rozsahu evidovaných
údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba
sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie
centrálny depozitár ani  člen vykonáva� vo svojej evi-
dencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera,
ktorého podoba sa mení.

(2) Centrálny depozitár zruší registráciu cenného
papiera pod¾a odseku 1 ku dňu, ktorý emitent určí
v zmluve pod¾a odseku 1 ako deň zmeny podoby tohto
cenného papiera s výnimkou pod¾a odseku 6. Centrál-
ny depozitár súčasne oznámi túto skutočnos� burze
cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na ob-
chodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cen-
ných papierov.

(3) Emitent je povinný postupova� tak, aby odo dňa,
keï dostane výpis pod¾a odseku 1, do dňa zrušenia
registrácie cenného papiera pod¾a odseku 2 neuplynu-
lo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného
papiera pod¾a odseku 2 vzniká majite¾ovi tohto cenné-
ho papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal
v listinnej podobe. Túto skutočnos� a lehotu na vy-
zdvihnutie listinných cenných papierov je emitent po-
vinný uverejni� spôsobom pod¾a § 16 ods. 1.

(4) Pozastavenie výkonu práva majite¾a naklada�
so zaknihovaným cenným papierom (ïalej len „poza-
stavenie práva naklada�“) pod¾a § 28 zaniká ku dňu
zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera.
Ak je ku dňu odovzdania výpisu pod¾a odseku 1 na
cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zaregistro-
vané pozastavenie práva naklada�, centrálny depozitár
alebo člen je povinný bez zbytočného odkladu oznámi�
osobám, ktoré podali príkaz na zaregistrovanie poza-
stavenia práva naklada�, že podoba zaknihovaného
cenného papiera sa mení na listinný cenný papier
a pozastavenie práva naklada� zaniká.

(5) Ak je ku dňu odovzdania výpisu pod¾a odseku
1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zria-
dené záložné právo, centrálny depozitár je povinný
bez zbytočného odkladu oznámi� túto skutočnos�
záložnému verite¾ovi. Ak je ku dňu zrušenia registrá-
cie zaknihovaného cenného papiera, ktorého podoba
sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom
papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po
tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného
papiera vzniká záložnému verite¾ovi. Túto povinnos�
emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so
súhlasom záložného verite¾a do úschovy (§ 39), ale-
bo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávate¾ovi alebo opat-
rovate¾ovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená
kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka
listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný
verite¾ za majite¾a na cennom papieri vyhlásenie
o jeho založení pod¾a § 45 ods. 4.

(6) Podobu zaknihovaného cenného papiera možno
zmeni� až po oznámení pod¾a odsekov 4 a 5.

(7) Ak je majite¾ meneného zaknihovaného cenného
papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného
papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredlo-
žení listinných akcií pod¾a Obchodného zákonníka.

§ 18

Prechod cenného papiera

(1) Prechodom cenného papiera je zmena majite¾a
cenného papiera na základe právoplatného rozhodnu-
tia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štát-
neho orgánu alebo na základe iných právnych skutoč-
ností ustanovených zákonom.32)

(2) Zmenu majite¾a zaknihovaného cenného papie-
ra, ku ktorej dochádza prechodom pod¾a odseku 1
v prospech alebo na �archu účtu majite¾a zaknihova-
ného cenného papiera (ïalej len „účet majite¾a“), pod¾a
§ 105 zaregistruje centrálny depozitár alebo člen vždy
ku dňu tohto prechodu.

(3) Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmlu-
vy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o pre-
chode cenného papiera.

(4) Príkaz na registráciu pod¾a odseku 2 podáva
nadobúdate¾ cenného papiera alebo ním poverený ob-
chodník s cennými papiermi, alebo zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi.

(5) K príkazu pod¾a odseku 4 treba doloži� aj prvopis
alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho
právnu skutočnos�, na základe ktorej došlo k prechodu.

Všeobecné ustanovenia
o prevode cenných papierov

§ 19

(1) Prevodom cenného papiera je zmena majite¾a
cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy po-
d¾a tohto zákona.

(2) Prevodite¾nos� cenného papiera možno vylúči�
alebo obmedzi�, ak to osobitný zákon34) pripúš�a. Emi-
tent nemôže obmedzi� alebo vylúči� prevodite¾nos�
cenných papierov na doručite¾a.

(3) Ak osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa
kupujúci majite¾om cenného papiera, aj keï predáva-
júci nemal právo tento cenný papier previes�, ibaže
kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedie�, že
predávajúci nemá právo cenný papier previes�.

(4) Práva spojené s cenným papierom sú samostatne
prevodite¾né bez prevodu cenného papiera a môžu by�
predmetom samostatného obchodu, len ak to ustano-
vuje osobitný zákon.36)

32) Napríklad § 69 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
33) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
34) Napríklad § 4 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 600/1992 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995

Z. z. v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
35) Napríklad § 16 zákona č. 191/1950 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
36) § 13 ods. 3 zákona č. 530/1990 Zb.
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§ 20

Záväzok previes� listinný cenný papier je splnený
odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdate-
¾ovi, ak tento zákon alebo  osobitný zákon neustano-
vuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné.
Osobitný zákon môže ustanovi� ïalšie podmienky pre-
vodu.

§ 21

(1) Na prevod listinného cenného papiera na rad sa
vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky
práva spojené s listinným cenným papierom, ak oso-
bitný zákon neustanovuje inak a nemožno ho viaza�
na splnenie podmienky.37)

(2) Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí
rubopis obsahova� podpis prevodcu, obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno
a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fy-
zickej osoby, ktorá je nadobúdate¾om cenného papie-
ra. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická
osoba,38) identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo pride-
lené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rod-
ného čísla uvádza dátum jej narodenia.

Registrácia prevodu

§ 22

(1) Záväzok previes� zaknihovaný cenný papier je
splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrál-
nym depozitárom alebo členom na základe príkazu na
registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera
(ïalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevá-
dzaný cenný papier zodpovedá zmluve.

(2) Registráciou prevodu zaknihovaného cenného
papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej
evidencii majite¾ov zaknihovaných cenných papierov,
a to na �archu účtu majite¾a prevodcu a v prospech účtu
majite¾a nadobúdate¾a. Zápisy na �archu a v prospech
účtov majite¾ov je centrálny depozitár alebo člen po-
vinný vykona� k tomu istému dňu.

§ 23

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz
na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdate¾ čle-
nom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdate¾ zria-
dené účty majite¾a, alebo centrálnemu depozitárovi,
u ktorého má prevodca alebo nadobúdate¾ zriadené
účty majite¾a, a to v dohodnutej lehote, a ak nebola
lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia
zmluvy. Centrálny depozitár alebo člen vykoná regis-
tráciu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží ob-
sahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od pre-
vodcu aj nadobúdate¾a.

(2) Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsaho-

vo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu
prevodu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy
na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti oso-
bám, ktoré tieto príkazy dali. Ak k príkazu na registrá-
ciu prevodu nie je priložené právoplatné rozhodnutie
o udelení predchádzajúceho súhlasu, ktorý sa vyžadu-
je pod¾a § 70 ods. 1 písm. a), § 102 ods. 1 písm. a) a b)
alebo pod¾a osobitného zákona,39) centrálny depozitár
alebo člen, ktorý dostal príkazy na registráciu prevo-
du, túto skutočnos� bez zbytočného odkladu po regis-
trácii prevodu písomne oznámi tomu príslušnému or-
gánu, ktorého rozhodnutie malo by� priložené
k príkazu nadobúdate¾a.

(3) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevo-
du alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskore-
ne, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

§ 24

(1) Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného
papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo
zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný
da� bez zbytočného odkladu príkaz na registráciu pre-
vodu. Tento obchodník s cennými papiermi alebo za-
hraničný obchodník s cennými papiermi je povinný
centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáza� svo-
je oprávnenie da� príkaz na registráciu prevodu. Cen-
trálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu
bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo
zhodné príkazy na registráciu prevodu. Ustanovenie
§ 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.

(2) Na zodpovednos� obchodníka s cennými papier-
mi alebo zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi sa vz�ahuje § 23 ods. 3.

§ 25

(1) Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenné-
ho papiera na základe obchodu uzavretého na burze
cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu
burza cenných papierov, ktorá je povinná centrálnemu
depozitárovi alebo členovi na jeho žiados� preukáza�
svoje oprávnenie da� príkazy na registráciu prevodu.
Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu pre-
vodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží takýto
príkaz na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2
tým nie je dotknuté.

(2) Na zodpovednos� burzy cenných papierov sa
vz�ahuje § 23 ods. 3.

§ 26

Centrálny depozitár a člen vykonávajú registráciu
prevodu v poradí, v akom im došli obsahovo zhodné
príkazy na registráciu prevodu.

37) Napríklad § 12, 18 a 19 zákona č. 191/1950 Zb.
38) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
39) Napríklad § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
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§ 27

(1) Príkaz na registráciu prevodu musí obsahova�
a) tieto údaje o prevodcovi:

1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je
právnickou osobou,

2. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je
fyzickou osobou,

b) tieto údaje o nadobúdate¾ovi:
1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je

právnickou osobou,
2. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je

fyzickou osobou,
c) ISIN a počet kusov cenného papiera,
d) údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezod-

platný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj
cenu, za ktorú sa zaknihovaný cenný papier prevá-
dza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že
povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vyluču-
je, musí príkaz na registráciu prevodu obsahova�
údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu
nemožno uvies�,

e) právny dôvod prevodu,
f) obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára ale-

bo člena, u ktorého majú otvorený účet majite¾a
prevodca a nadobúdate¾.

(2) Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného
papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo
zahraničný obchodník s cennými papiermi, príkaz na
registráciu prevodu musí obsahova� aj obchodné me-
no, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s cen-
nými papiermi alebo obchodné meno a sídlo zahranič-
ného obchodníka s cennými papiermi.

(3) Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník
s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník
s cennými papiermi, ktorý obstaral iba kúpu zakniho-
vaného cenného papiera, namiesto údajov pod¾a odse-
ku 1 písm. a) uvedie v príkaze na registráciu údaje
pod¾a odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými
papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými
papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.

(4) Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník
s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník
s cennými papiermi, ktorý obstaral iba predaj zakni-
hovaného cenného papiera, namiesto údajov pod¾a
odseku 1 písm. b) uvedie v príkaze na registráciu úda-
je pod¾a odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými
papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými
papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.

(5) Ak príkaz na registráciu prevodu dáva burza
cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu
obsahova� okrem údajov pod¾a odseku 2 aj obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo tejto burzy cenných
papierov.

§ 28

Registrácia pozastavenia práva naklada�

(1) Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje poza-
stavenie práva naklada� na základe príkazu na regis-
tráciu pozastavenia práva naklada�.

(2) Registráciou pozastavenia práva naklada� sa ro-
zumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii cen-
trálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom
cennom papieri a jeho majite¾ovi evidované na účte
majite¾a vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.

(3) Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakla-
da� môže da�
a) majite¾ zaknihovaného cenného papiera,
b) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný

obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majite¾
zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstara-
nie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vy-
plýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom
s cennými papiermi alebo zahraničným obchodní-
kom s cennými papiermi a majite¾om zaknihované-
ho cenného papiera,

c) burza cenných papierov, ak sa má zaknihovaný
cenný papier preda� na tejto burze cenných papie-
rov, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúč-
tovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými
cennými papiermi,

d) záložný verite¾, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy,
a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na
pozastavenie práva naklada� so založeným cenným
papierom pod¾a § 45 ods. 6,

e) emitent, najviac na desa� dní pred dňom registrácie
zmeny alebo zániku cenného papiera,

f) emitent akcií a dočasných listov najviac na pä� dní
pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej
spoločnosti,

g) centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonáva�
opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii pod¾a
§ 108 ods. 1 až 3,

h) príslušný štátny orgán,40)
i) orgán vykonávajúci doh¾ad pod¾a tohto zákona ale-

bo pod¾a osobitných zákonov,41) ak pri výkone do-
h¾adu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpi-
sov a pri ïalšom nakladaní s cenným papierom
hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,

j) exekútor, ak sa má exekúcia vykona� predajom
cenného papiera.42)

(4) Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakla-
da� a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia prá-
va naklada� musia obsahova� náležitosti týkajúce sa
zaknihovaného cenného papiera a jeho majite¾a, uve-
dené v § 27 ods. 1, a dobu, na ktorú sa pozastavuje
právo naklada�, ak sa nežiada o registráciu tohto prá-
va na neurčitú dobu.

(5) Ak sa príkaz na registráciu pozastavenia práva

40) Napríklad § 313 Občianskeho súdneho poriadku.
41) Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č.  329/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení

zákona č. 409/2000 Z. z.
42) § 131 zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
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naklada� alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto
práva vz�ahuje na celú emisiu cenných papierov,
osoba oprávnená pod¾a odseku 3 dáva príkaz na
registráciu pozastavenia práva naklada� alebo prí-
kaz na registráciu zrušenia tohto práva centrálnemu
depozitárovi.

 (6) Pozastavenie práva naklada� pod¾a odseku 3
písm. a) až c)  možno zaregistrova� len vtedy, ak na
cenný papier nie je zaregistrované iné pozastavenie
práva naklada� pod¾a odseku 3 písm. a) až c).

 (7) Ak bolo pozastavenie práva naklada� zaregistro-
vané, nie je po dobu tohto pozastavenia majite¾ zakni-
hovaného cenného papiera oprávnený uzavrie� zmluvu
o prevode cenného papiera, zmluvu o pôžičke cenného
papiera, zmluvu o obstaraní jeho predaja, ani da� po-
kyn na predaj tohto cenného papiera.

 (8) Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva na-
klada� nevykoná centrálny depozitár alebo člen regis-
tráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera; ak
centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu pre-
chodu cenného papiera pod¾a § 2 ods. 2 písm. d), bez
zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal
príkaz na registráciu pozastavenia práva naklada�.

 (9) Pozastavenie práva naklada� zaniká zápisom
jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozi-
tára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vyko-
ná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie
práva naklada� zaregistrované, alebo na základe prí-
kazu obchodníka s cennými papiermi, ak predáva cen-
né papiere pod¾a § 51, na ktoré bolo zriadené záložné
právo, a ruší pozastavenie práva naklada� zaregistro-
vané pod¾a odseku 3 písm. a) až d) alebo na základe
príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá
centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáže svoje
oprávnenie zruši� príkaz na registráciu pozastavenia
práva naklada�.

(10) Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz
na zrušenie registrácie pozastavenia práva naklada�,
bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto
dal príkaz na registráciu pozastavenia práva naklada�.

(11) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu po-
zastavenia práva naklada� alebo príkaz pod¾a odse-
ku 9, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskore-
ne, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

(12) Centrálny depozitár je povinný oznámi� burze
cenných papierov registráciu pozastavenia práva na-
klada� pre celú emisiu zaknihovaných cenných papie-
rov.

§ 29

Na prevody pokladničných poukážok evidovaných
v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov,
vedenom Národnou bankou Slovenska, a na pozasta-
venie práva naklada� s týmito pokladničnými poukáž-
kami sa primerane vz�ahujú ustanovenia § 22 až 28.

DRUHÁ ČASŤ

ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH

§ 30

Zmluva o kúpe cenných papierov
a zmluva o darovaní cenných papierov

(1) Zmluva o  kúpe cenných papierov sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej
zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Na plat-
nos� zmluvy o kúpe cenných papierov sa vyžaduje, aby
bol v nej určený druh prevádzaného cenného papiera,
počet prevádzaných cenných papierov, ich kúpna cena
a ich ISIN, ak je pridelený.

(2) Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cen-
ných papierov platná, len keï strany v tejto zmluve
prejavili vô¾u uzavrie� ju bez určenia kúpnej ceny.
V takých prípadoch je kupujúci povinný zaplati� kúp-
nu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý
sa zastupite¾ný cenný papier predával v deň uzavretia
zmluvy na burze cenných papierov. Ak zastupite¾ný
cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodo-
vania na burze cenných papierov, je kupujúci povinný
zaplati� kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu
kurzu, za ktorý sa zastupite¾ný cenný papier naposle-
dy predával na burze cenných papierov. Ak nemožno
kúpnu cenu takto urči�, je kupujúci povinný zaplati�
cenu, ktorú bolo možné dosiahnu� pri vynaložení od-
bornej starostlivosti (§ 73).

(3) Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na
meno musí ma� písomnú formu, a ak tak ustanovuje
osobitný zákon, aj zmluva o kúpe listinného cenného
papiera na rad.

(4) Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej
zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva
o darovaní cenných papierov musí ma� písomnú for-
mu.

Komisionárska zmluva o obstaraní  kúpy
alebo predaja cenného papiera

§ 31

(1) Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo
predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že
zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet
kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční
činnos� na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa
zaväzuje zaplati� mu odplatu.

(2) Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo
predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami
Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak
tento zákon neustanovuje inak. Komisionárska zmlu-
va o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera
musí ma� písomnú formu.

(3) Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy
alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné,
musí ma� komitentov pokyn, pod¾a ktorého komisio-
nár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera,
písomnú formu. Ak pokyn komitenta nemá písomnú
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formu, je komisionár povinný vyda� komitentovi na
jeho žiados� potvrdenie o udelenom pokyne.

§ 32

(1) Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obsta-
ranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiada�
preddavok.

(2) Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obsta-
ranie predaja cenného papiera, môže komisionár po-
žadova�, aby mu v prípade listinného cenného papiera
komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prí-
pade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii
centrálneho depozitára zaregistrované pozastavenie
práva naklada� s týmto cenným papierom.

(3) Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný poky-
nom komitenta na obstaranie predaja cenného papie-
ra, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papie-
rom naklada�.

§ 33

(1) Komisionár môže svoj záväzok splni� tak, že ko-
mitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo
od komitenta cenný papier kúpi, len ak to komisionár-
ska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného
papiera pripúš�a.

(2) Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy
alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné
a ak komisionár má takú možnos�, je komisionár po-
vinný aj bez súhlasu komitenta preda� cenný papier
za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo
kúpi� cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená
v pokyne, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým komi-
tentovi spôsobil.

(3) Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena
v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpi� cen-
ný papier alebo preda� cenný papier za najvýhodnejšiu
cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnu� pri
vynaložení odbornej starostlivosti.

§ 34

Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú
majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia
osoba.

§ 35

Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komi-
sionár, prechádzajú do majetku komitenta dňom ich
odovzdania komisionárovi v prípade listinných cen-
ných papierov alebo zapísaním na účet majite¾a v prí-
pade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je
povinný bez zbytočného odkladu odovzda� listinné
cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihova-
ných cenných papierov zabezpeči� bez zbytočného od-
kladu prevedenie cenných papierov na účet majite¾a
komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených
cenných papierov a odplatu pod¾a § 31 ods. 1. Túto

povinnos� komisionár nemá, ak je pod¾a zmluvy povin-
ný pre komitenta cenné papiere uschova� alebo uloži�
(§ 39 a 41).

§ 36

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy
alebo predaja cenných papierov

(1) Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo pre-
daja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v me-
ne mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný
papier pod¾a pokynov mandanta alebo že uskutoční
činnos� na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa
zaväzuje zaplati� mu odplatu. Na povinnosti a práva
mandatára sa vz�ahujú ustanovenia § 33 o povinnos-
tiach a právach komisionára.

(2) Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo pre-
daja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Ob-
chodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento
zákon neustanovuje inak. Mandátna zmluva o obsta-
raní kúpy alebo predaja cenných papierov musí ma�
písomnú formu.

§ 37

Zmluva o sprostredkovaní kúpy
alebo predaja cenných papierov

(1) Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja
cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovate¾, že
bude vyvíja� činnos� smerujúcu k tomu, aby záujemca
mal príležitos� preda� alebo kúpi� cenný papier, a zá-
ujemca sa zaväzuje zaplati� mu odplatu.

(2) Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja
cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchod-
ného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon
neustanovuje inak. Zmluva o sprostredkovaní kúpy ale-
bo predaja cenných papierov musí ma� písomnú formu.

§ 38

Zmluva o pôžičke cenného papiera

(1) Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje
verite¾, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupite¾-
ných cenných papierov, a  dlžník sa zaväzuje previes�
na verite¾a po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký
počet zastupite¾ných cenných papierov. Zároveň sa
dlžník zaväzuje zaplati� odplatu, ak bola dojednaná.
Namiesto odplaty v peniazoch možno dojedna� odplatu
prevedením väčšieho počtu zastupite¾ných cenných
papierov, než ko¾ko ich verite¾ požičal dlžníkovi.

(2) Zmluva o pôžičke cenného papiera musí ma� pí-
somnú formu. Na platnos� zmluvy o pôžičke cenného
papiera sa vyžaduje, aby v nej bol určený druh prevá-
dzaného cenného papiera, počet prevádzaných cen-
ných papierov a ich ISIN, ak je pridelený.

(3) Záväzkové vz�ahy z odplatnej   zmluvy o pôžičke
cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanove-
niami Obchodného zákonníka o obchodných záväzko-
vých vz�ahoch.43) Záväzkové vz�ahy z bezodplatnej

43) § 261 až 408 Obchodného zákonníka.
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zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú vše-
obecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
o pôžičke.

Zmluva o úschove
l ist inných cenných papierov

§ 39

(1) Zmluvou o úschove listinných cenných papierov
sa zaväzuje uschovávate¾ prevzia� listinný cenný pa-
pier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej
úschovy a zložite¾ sa zaväzuje zaplati� mu odplatu.
Zmluva musí obsahova� určenie osôb, ktoré sú opráv-
nené s listinným cenným papierom ukladaným do
úschovy naklada�. Ak nie je v zmluve odplata určená,
má uschovávate¾ právo na obvyklú odplatu v čase
uzavretia zmluvy. Ak ide o úschovu zastupite¾ného
cenného papiera, môže by� uschovávate¾om iba ob-
chodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník
s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Ak
zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupite¾ný lis-
tinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy
a nezastupite¾ný listinný cenný papier do samostatnej
úschovy. Zmluva o úschove listinných cenných papie-
rov musí ma� písomnú formu.

(2) Samostatnou úschovou je uloženie listinného
cenného papiera jedného zložite¾a oddelene od listin-
ných cenných papierov ostatných zložite¾ov. Uschová-
vate¾ je povinný vráti� zložite¾ovi ten istý listinný cenný
papier, ktorý mu zložite¾ zveril do úschovy. Uschová-
vate¾ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cen-
nom papieri, ibaže ju nemohol odvráti� pri vynaložení
odbornej starostlivosti.

(3) Hromadnou úschovou je spoločné uloženie za-
stupite¾ného listinného cenného papiera zložite¾a so
zastupite¾nými listinnými cennými papiermi iných zlo-
žite¾ov. Uschovávate¾ je povinný odovzda� zložite¾ovi
zastupite¾ný listinný cenný papier, ale zložite¾ nemá
právo na vrátenie toho istého listinného cenného pa-
piera, ktorý zveril uschovávate¾ovi do úschovy. Uscho-
vávate¾ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom
cennom papieri, ibaže ju nemohol odvráti� pri vynalo-
žení odbornej starostlivosti. Zastupite¾né listinné cen-
né papiere v hromadnej úschove sú spoločným majet-
kom zložite¾ov. Podiel zložite¾a na spoločnom majetku
je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupite¾-
ných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hro-
madnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých
zastupite¾ných cenných papierov v hromadnej úscho-
ve. Ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodno-
tu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov
listinných cenných papierov. Na zastupite¾né listinné
cenné papiere v hromadnej úschove sa nevz�ahujú
ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníc-
tve. Každý zložite¾ je oprávnený uplatňova� si svoje
práva voči uschovávate¾ovi  samostatne.

(4) Uschovávate¾ je povinný vies� evidenciu o listin-
nom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia
obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identi-
fikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné
číslo zložite¾a a emitenta, druh listinného cenného

papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú
hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného
papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto ulo-
ženia.

 (5) Ak sa listinný cenný papier nenachádza
u uschovávate¾a v čase uzavretia zmluvy, je uschová-
vate¾ povinný ho prevzia� a uloži�.

 (6) Uschovávate¾ je povinný s vynaložením odbor-
nej starostlivosti chráni� listinný cenný papier pred
stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.

 (7) Zložite¾ je oprávnený kedyko¾vek požadova�,
aby mu uschovávate¾ listinný cenný papier odovzdal,
a odovzda� ho spä� uschovávate¾ovi, ak zmluva o ulo-
žení listinných cenných papierov nezanikla.

 (8) Zmluvu o úschove cenných papierov môže
uschovávate¾ alebo zložite¾ vypoveda�. Ak nie je dohod-
nutá výpovedná lehota, môže uschovávate¾ vypoveda�
zmluvu ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúce-
ho po doručení výpovede a zložite¾ s okamžitou účin-
nos�ou.

 (9) Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo
z prejavu vôle zložite¾a nevyplýva v súvislosti s vy-
zdvihnutím uloženého listinného cenného papiera iné,
považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložite¾
vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.

(10) Uschovávate¾ má na zabezpečenie svojich práv
zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo
k listinnému cennému papieru uloženému do úscho-
vy, ak sa u neho nachádza.

(11) Ak je na majetok uschovávate¾a vyhlásený kon-
kurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vyko-
na� všetky potrebné kroky na  odovzdanie listinných
cenných papierov uložených do samostatnej alebo hro-
madnej úschovy a odovzda� ich jednotlivým zložite¾om
v súlade s ich podielmi pod¾a odsekov 2 a 3. Ak nemož-
no odovzda� listinné cenné papiere všetkým zložite-
¾om, je správca konkurznej podstaty povinný uloži�
neodovzdané cenné papiere u iného uschovávate¾a za
podobných podmienok, ako boli uložené, s prihliadnu-
tím na ochranu záujmov zložite¾ov. Správca konkurz-
nej podstaty má voči úpadcovi právo na náhradu ná-
kladov spojených s odovzdaním listinných cenných
papierov. Zložitelia sú povinní uhradi� takto vzniknuté
náklady pod¾a pomerov svojich podielov.

§ 40

(1) Uschovávate¾ je oprávnený listinný cenný papier
prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papie-
rov odovzda� do úschovy inému aj bez súhlasu zloži-
te¾a, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.

(2) Odovzdaním listinného cenného papiera inému
uschovávate¾ovi nie sú dotknuté práva zložite¾a voči
uschovávate¾ovi, s ktorým uzavrel zmluvu o úschove
listinných cenných papierov.

§ 41

Zmluva o správe cenných papierov

(1) Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje
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správca, že po dobu trvania zmluvy bude robi� všetky
právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachova-
nie práv spojených s určitým cenným papierom, a ma-
jite¾ cenného papiera sa zaväzuje zaplati� mu odplatu.
Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo
na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva
o správe cenných papierov musí ma� písomnú formu.

 (2) Správcom pod¾a odseku 1 môže by� len osoba,
ktorá je oprávnená túto činnos� vykonáva� na základe
povolenia pod¾a § 54 alebo 100.

 (3) Správca je povinný aj bez pokynov majite¾a
cenného papiera urobi� s odbornou starostlivos�ou
všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachova-
nie práv spojených s cenným papierom, najmä poža-
dova� splnenie záväzkov spojených s cenným papie-
rom, ako aj vykonáva� výmenné práva alebo
predkupné práva spojené s cenným papierom, ak
zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak.

 (4) Správca je povinný plni� pokyny majite¾a cen-
ného papiera; tieto pokyny sa musia  da� písomne, ak
zmluva o správe cenných papierov nepripúš�a inú for-
mu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majite¾a
cenného papiera včas upozorni�.

 (5) Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca
uskutočni�, je majite¾ cenného papiera povinný odo-
vzda� správcovi listinný cenný papier alebo potrebné
písomné splnomocnenie, a to bez zbytočného odkladu
po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka
zaknihovaného cenného papiera, je jeho majite¾ povin-
ný po vyzvaní správcom včas urobi� opatrenia, aby bol
správca oprávnený v potrebnom rozsahu dáva� príka-
zy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.

 (6) Ak správca má vykonáva� hlasovacie právo spo-
jené s cenným papierom, je oprávnený od majite¾a
tohto cenného papiera požadova� potrebné písomné
splnomocnenie. Ak dá majite¾ cenného papiera správ-
covi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využi�, je
správca povinný hlasova� za majite¾a cenného papiera
takto určeným spôsobom.

 (7) Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier
jeho majite¾ovi bez zbytočného odkladu po uskutočne-
ní úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný,
ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu,
keï správca má listinný cenný papier u seba, zodpo-
vedá za škodu na ňom pod¾a § 39 ods. 2.

 (8) Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za sprá-
vu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca
vynaložil pri plnení svojho záväzku.

 (9) Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca
právne úkony spojené so správou cenného papiera
v mene majite¾a cenného papiera a na jeho účet maji-
te¾a; na určenie práv a povinností strán sa použijú
primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného
zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca pod¾a
zmluvy uskutočni� právny úkon vo svojom mene a na
účet majite¾a cenného papiera, platia primerane usta-
novenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o ko-
misionárskej zmluve.

(10) Na výpoveï zmluvy o správe cenných papierov

sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto
zmluva neustanovuje inak.

§ 42

Zmluva o uložení cenných papierov

(1) Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatro-
vate¾ zaväzuje  prevzia� listinný cenný papier, aby ho
uložil a spravoval, a uložite¾ sa zaväzuje zaplati� za to
odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opat-
rovate¾ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia
zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí ma�
písomnú formu.

(2) Opatrovate¾om pod¾a odseku 1 môže by� len oso-
ba, ktorá je oprávnená túto činnos� vykonáva� na
základe povolenia pod¾a § 54 alebo 100.

(3) Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia
primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove
cenných papierov a zmluvu o správe cenných papie-
rov.

(4) Opatrovate¾ je povinný uložite¾ovi poda� každo-
ročne správu o stave uložených listinných cenných
papierov.

(5) Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložite¾ovi
na jeho žiados�, nemá opatrovate¾ po dobu, keï sa
u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnos�
ho spravova�.

(6) Uložite¾ môže obmedzi� záväzok opatrovate¾a na
povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cen-
ných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo
zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má
uložite¾ plati�, sa v tomto prípade primerane zníži.

(7) Opatrovate¾ môže odovzda� listinný cenný papier
do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a sprá-
vy len s písomným súhlasom uložite¾a. Osobu, ktorá
prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy
a správy, nemožno splnomocni� na výkon hlasovacie-
ho práva spojeného s týmto cenným papierom.

§ 43

Zmluva o riadení portfólia cenných papierov

(1) Zmluvou o riadení portfólia cenných papierov sa
obhospodarovate¾ zaväzuje hospodári� s portfóliom
klienta na základe rozhodovania obhospodarovate¾a
v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zapla-
ti� za to odplatu. Táto zmluva musí ma� písomnú
formu.

(2) Obhospodarovate¾om pod¾a odseku 1 môže by�
len osoba, ktorá je oprávnená túto činnos� vykonáva�
na základe povolenia pod¾a § 54.

(3) Obhospodarovate¾ je povinný aj bez pokynov
klienta obstaráva� kúpu a predaj, ako aj prvé nado-
budnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva
niečo iné, vykonáva� činnosti pod¾a § 39 a 41, a to
s cie¾om zabezpeči� dlhodobú odbornú starostlivos�
o portfólio klienta. Klient môže záväzok obhospodaro-
vate¾a obmedzi� len na povinnosti, ktoré sa týkajú
obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cen-
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ných papierov pri ich vydaní. Odplata, ktorú má klient
zaplati�, sa v tomto prípade primerane zníži.

(4) Zmluvu o riadení portfólia cenných papierov
možno vypoveda�. Ak nie je dohodnutá výpovedná
lehota, možno túto zmluvu vypoveda� ku koncu dru-
hého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doru-
čení výpovede.

(5) Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanove-
nie § 39 ods. 7 sa použije primerane.

(6) Na zmluvu o riadení portfólia cenných papierov
sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách pod¾a
§ 31 až 36 a § 39 až 41.

§ 44

Imobilizácia cenných papierov

(1) Zmluvu o hromadnej úschove pod¾a § 39 ods. 3
môže ako zložite¾ uzavrie� aj emitent týchto cenných
papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere
(ïalej len „imobilizované cenné papiere“) u centrálne-
ho depozitára sa primerane použijú ustanovenia tohto
zákona o zaknihovaných cenných papieroch. Ak sú
cenné papiere v hromadnej úschove u obchodníka
s cennými papiermi, použijú sa ustanovenia tohto zá-
kona o listinných cenných papieroch.

(2) Na postup pod¾a odseku 1 sa v prípade už vyda-
ného listinného cenného papiera primerane použije
ustanovenie § 16.

(3) Majite¾ imobilizovaného cenného papiera má prá-
vo požadova� od emitenta, aby mu bez zbytočného
odkladu listinný cenný papier odovzdal.

TRETIA  ČASŤ

ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI

Zmluvné záložné právo

§ 45

(1) Zmluvné záložné právo k  cenným papierom
vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registrá-
ciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii zalo-
žených cenných papierov (ïalej len „register záložných
práv“).

(2) Register záložných práv u listinných cenných pa-
pierov vedie centrálny depozitár. Register záložných
práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrál-
ny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri
emitenta.

(3) Pri listinných cenných papieroch centrálny depo-
zitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva
vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na za-
loženie“.

(4) Na vznik zmluvného záložného práva k listinným
cenným papierom, ktoré sú prevodite¾né rubopisom,
je potrebné aj písomné vyhlásenie majite¾a cenného

papiera urobené na tomto cennom papieri (ïalej len
„záložný rubopis“). V záložnom rubopise sa uvedie aj
osoba záložného verite¾a. Inak musí záložný rubopis
obsahova� primerane náležitosti uvedené v § 21
ods. 2. Záložný verite¾ nesmie listinné cenné papiere,
ktoré obsahujú záložný rubopis, ïalej prevádza�.

(5) Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustano-
venia osobitného zákona.44)

(6) Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cenné-
mu papieru vzniká i poskytnutím úveru pod¾a osobit-
ného zákona45) na dobu poskytnutia úveru. Centrálny
depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zare-
gistrova� v registri záložných práv na základe príkazu
Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska
súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia vý-
konu práva naklada� so založeným cenným papierom
pod¾a § 28 ods. 3 na dobu trvania úverového vz�ahu.

§ 46

(1) Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa
mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku
zmluvného záložného práva k cenným papierom v re-
gistri záložných práv.

(2) Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného
záložného práva k listinným cenným papierom cen-
trálny depozitár vyznačí túto skutočnos� na listinnom
cennom papieri.

§ 47

(1) Register záložných práv obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je

právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a ad-
resu záložcu, ak je fyzickou osobou,

b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c) označenie založeného cenného papiera obsahujúce

druh cenného papiera, jeho ISIN, obchodné meno
alebo názov  a sídlo emitenta, ak je právnickou
osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emi-
tenta, ak je fyzickou osobou,

d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veri-
te¾a, ak je právnickou osobou, alebo meno a prie-
zvisko a trvalý pobyt záložného verite¾a, ak je fyzic-
kou osobou,

e) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného ve-
rite¾a,

f) počet cenných papierov,
g) výšku poh¾adávky, pre ktorú sa zmluvné záložné

právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,
h) dátum registrácie zmluvného záložného práva v re-

gistri záložných práv.

(2) Centrálny depozitár je povinný na písomnú žia-
dos� právnickej osoby alebo fyzickej osoby vyda� výpis
z registra záložných práv v rozsahu údajov pod¾a od-
seku 1 písm. a), c), f) a h).

44) Napríklad § 19 zákona č. 191/1950 Zb.
45) § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
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§ 48

(1) Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianske-
ho zákonníka o záložnom práve, ak tento zákon ne-
ustanovuje inak.

(2) Zmluva o založení cenných papierov musí ma�
písomnú formu.

(3) Predmetom zmluvy o založení cenných papierov
nemôžu by� cenné papiere, ktoré sú založené.

§ 49

(1) Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému
cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený,
je zložite¾ alebo uložite¾ povinný oznámi� túto skutoč-
nos� uschovávate¾ovi alebo opatrovate¾ovi. K oznáme-
niu je zložite¾ alebo uložite¾ povinný priloži� prvopis
alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cen-
ných papierov.

(2) Založený listinný cenný papier, ktorý je v samo-
statnej úschove, sa musí uloži� oddelene od ostatných
cenných papierov zložite¾a. Založený listinný cenný
papier uložený v úschove sa nesmie vyda� zložite¾ovi
bez súhlasu záložného verite¾a alebo bez preukázania
zániku zmluvného záložného práva. To isté platí aj
o založenom listinnom cennom papieri uloženom po-
d¾a zmluvy o uložení cenných papierov.

§ 50

Registrácia zmluvného záložného práva

(1) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva
k  cennému papieru môže da� záložný verite¾, záložca
alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu
záložného práva pod¾a § 45 ods. 6. K príkazu na regis-
tráciu zmluvného záložného práva je povinný záložný
verite¾ alebo záložca priloži� prvopis alebo úradne ove-
renú kópiu zmluvy o založení cenných papierov. To
neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného
práva k cennému papieru dáva Národná banka Slo-
venska.

(2) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva
k  cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitá-
rovi, ak sú údaje o majite¾ovi cenného papiera evido-
vané na účte majite¾a vedenom centrálnym depozitá-
rom, alebo členovi, ak sú údaje o majite¾ovi cenného
papiera evidované na účte majite¾a vedenom členom.
Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu
zmluvného záložného práva k  cennému papieru bez
zbytočného odkladu postúpi� tento príkaz centrálne-
mu depozitárovi.

(3) Centrálny depozitár po vykonaní registrácie
zmluvného záložného práva v registri záložných práv
bez zbytočného odkladu zaeviduje túto skutočnos� aj
na účte majite¾a založeného cenného papiera, ak sa
účet majite¾a vedie v jeho evidencii, alebo bez zbytoč-
ného odkladu oznámi túto skutočnos� členovi, u kto-
rého sa vedie účet majite¾a založeného cenného papie-
ra. Člen je povinný po oznámení centrálneho
depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložné-

ho práva v registri záložných práv bez zbytočného
odkladu zaevidova� túto skutočnos� na príslušnom
účte majite¾a založeného cenného papiera.

(4) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva
k cennému papieru a príkaz na registráciu zmeny ale-
bo zániku zmluvného záložného práva k  cennému
papieru obsahuje údaje pod¾a § 47 ods. 1.

(5) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluv-
ného záložného práva k  cennému papieru môže poda�
záložný verite¾, záložca alebo Národná banka Sloven-
ska. Ak príkaz na registráciu zmeny alebo zániku
zmluvného záložného práva k  cennému papieru po-
dáva záložca, musí priloži� doklad preukazujúci, že
zabezpečená poh¾adávka sa zmenila alebo zanikla,
prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny alebo
zániku zmluvného záložného práva k  cennému papie-
ru. Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného zá-
ložného práva k  cennému papieru sa postupuje pod¾a
odsekov 2 a 3.

(6) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluv-
ného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne
alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým
spôsobil.

§ 51

(1) Pri nakladaní so založeným cenným papierom
pôsobí záložné právo aj voči nadobúdate¾ovi.

(2) Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papie-
ru môže by� záložcom len majite¾ cenného papiera.

(3) Po dobu trvania zmluvného záložného práva
k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vz�ahuje
aj na výnosy zo založeného cenného papiera.

(4) So založenými cennými papiermi nemožno uzat-
vára� anonymné obchody s výnimkou pod¾a odseku 5.

(5) Ak poh¾adávka zabezpečená zmluvným záložným
právom k cennému papieru nie je riadne a včas splne-
ná, je záložný verite¾ oprávnený založený cenný papier
preda� prostredníctvom obchodníka s cennými pa-
piermi. O zamýš¾anom predaji je záložný verite¾ povin-
ný vopred informova� záložcu, ak sa v zmluve o zalo-
žení cenných papierov nedohodne inak.

(6) Predaj cenných papierov pod¾a odseku 5, ktoré
boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov,  možno vykona� len ich predajom
na burze cenných papierov formou anonymného ob-
chodu prostredníctvom obchodníka s cennými papier-
mi. V prípade, ak cenný papier prijatý na trh kótova-
ných cenných papierov burzy cenných papierov nebol
za posledné tri mesiace predmetom obchodu, možno
ho ponúknu� na predaj prostredníctvom obchodníka
s cennými papiermi za najvyššiu cenu, akú možno
dosiahnu� s vynaložením odbornej starostlivosti.

(7) Predaj cenných papierov pod¾a odseku 5, ktoré
nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov
burzy cenných papierov, možno vykona� len predajom
prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to
za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnu� s vynalože-
ním odbornej starostlivosti.
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§ 52

Zákonné záložné právo

(1) Zákonné záložné právo k cenným papierom sa
riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zá-
kon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cen-
nému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje
v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo
zániku zákonného záložného práva k cennému papie-
ru.

(2) Príkaz na registráciu zákonného záložného prá-
va, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny or-
gán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majite-
¾ovi cenného papiera evidované na účte majite¾a
vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú
údaje o majite¾ovi cenného papiera evidované na účte
majite¾a vedenom členom. K tomuto príkazu priloží
právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo záni-
ku zákonného záložného práva. Na postup pri regis-
trácii zákonného záložného práva sa vz�ahuje § 50
ods. 3.

(3) Príkaz na registráciu zákonného záložného prá-
va, jeho zmeny alebo  zániku musí obsahova� údaje
pod¾a § 47 ods. 1.

(4) Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vz�ahujú aj na
zákonné záložné právo k cenným papierom.

§ 53

Zabezpečovacie prevody cenných papierov

(1) Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných pa-
pierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákon-
níka o zabezpečení záväzkov prevodom práva. Zmluva
o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí
ma� písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako
ustanovuje § 47 ods. 1, obsahova� údaje o dlžníkovi,
o verite¾ovi, o prevádzaných cenných papieroch
a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných pa-
pierov primerane pod¾a § 47 ods. 1.

(2) Zabezpečovacie prevody cenných papierov evidu-
je centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečo-
vacích prevodov cenných papierov.

(3) Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpe-
čovacích prevodov cenných papierov sa primerane
vz�ahujú ustanovenia § 45 ods. 1, 2 a 6, § 46, 47 a 50.

(4) Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabez-
pečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne
alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým
spôsobil.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

Povolenie
na poskytovanie invest ičných služieb

§ 54

(1) Obchodníkom s cennými papiermi je akciová
spoločnos� so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktorá poskytuje investičné služby na základe povole-
nia na poskytovanie investičných služieb udeleného
úradom.

(2) Povolením na poskytovanie investičných služieb
sa povo¾uje vznik obchodníka s cennými papiermi ale-
bo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon
činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo
pobočky zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za pod-
mienok uložených týmto povolením.

(3) Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi
nesmie bez povolenia úradu pod¾a odseku 1 poskyto-
va� hlavné investičné služby a ved¾ajšie investičné
služby pod¾a § 6 ods. 3 písm. a) a e), ak tento zákon
alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie
úradu pod¾a odseku 1 sa nevyžaduje na činnos� Ná-
rodnej banky Slovenska pod¾a osobitného zákona.49)

(4) Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi
je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investič-
né služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto
činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.

(5) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými
papiermi je organizačná zložka zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi umiestnená na území Slo-
venskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo nie-
ktoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej
republike zahraničným obchodníkom s cennými pa-
piermi so sídlom v členskom štáte Európskych spolo-
čenstiev alebo v štáte, ktorý je súčas�ou Európskeho
hospodárskeho priestoru (ïalej len „členský štát“), sa
považujú z h¾adiska oprávnenia vykonáva� investičné
služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka
s cennými papiermi.

(6) Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže
poskytova� investičné služby na území Slovenskej
republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak
mu bolo udelené povolenie úradu na poskytovanie
investičných služieb, pod¾a § 56. Také povolenie je
potrebné aj pre zahraničného obchodníka s cennými
papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na

46) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov.

47) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov.

48) Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.
49) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
50) § 21 a 28 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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území Slovenskej republiky vykonáva činnos� pro-
stredníctvom svojej pobočky.

 (7) Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka
zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie
vykonáva� pre iné osoby iné činnosti ako investičné
služby s výnimkou sprostredkovania v pois�ovníctve
v súlade s osobitným zákonom; tým nie je dotknuté
vykonávanie činností pod¾a osobitného zákona ob-
chodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou alebo
pobočkou zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi, ktorá je pobočkou zahraničnej banky.

 (8) Obchodné meno obchodníka s cennými papier-
mi s výnimkou banky musí obsahova� označenie „ob-
chodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“.
Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto
označenie používa�.

 (9) Na obchodníka s cennými papiermi a na poboč-
ku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa
vz�ahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak ten-
to zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.

(10) Obchodník s cennými papiermi môže vyda� ak-
cie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zme-
na ich podoby alebo formy sa zakazuje.

(11) Základné imanie obchodníka s cennými papier-
mi je najmenej 35 000 000 Sk, ak tento zákon neus-
tanovuje inak.

(12) Základné imanie obchodníka s cennými papier-
mi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby pod¾a § 6
ods. 2 písm. a), b) alebo d), je najmenej 6 000 000 Sk.

(13) Základné imanie obchodníka s cennými papier-
mi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby pod¾a § 6
ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní
investičných služieb oprávnený naklada� s peňažnými
prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, je
najmenej 2 500 000 Sk.

(14) Obchodník s cennými papiermi pod¾a odse-
ku 13 nemôže poskytova� ved¾ajšie investičné služby
pod¾a § 6 ods. 3 písm. a).

§ 55

(1) O udelení povolenia na poskytovanie investič-
ných služieb rozhoduje úrad. Žiados� o udelenie povo-
lenia na poskytovanie investičných služieb predklada-
jú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi
úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povo-
lenie na vznik a činnos� obchodníka s cennými papier-
mi žiada banka, predkladá žiados� predstavenstvo
banky.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa musí
preukáza� splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie obchodníka s cennými

papiermi pod¾a § 54,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného ima-

nia a ïalších finančných zdrojov obchodníka s cen-
nými papiermi,

c) vhodnos� osôb s kvalifikovanou účas�ou na ob-

chodníkovi s cennými papiermi a preh¾adnos� vz�a-
hov týchto osôb s inými osobami, najmä preh¾ad-
nos� podielov na základnom imaní a na hlasovacích
právach,

d) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� osôb, ktoré
sú navrhované za členov predstavenstva, za vedú-
cich zamestnancov,51) a osôb zodpovedných za vý-
kon vnútornej kontroly,

e) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej
patrí aj akcionár s kvalifikovanou účas�ou na ob-
chodníkovi s cennými papiermi,

f) výkonu doh¾adu neprekážajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena e),

g) výkonu doh¾adu neprekáža právny poriadok a spô-
sob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má
skupina pod¾a písmena e) úzke väzby,

h) sídlo obchodníka s cennými papiermi a vykonáva-
nie jeho činnosti musí by� na území Slovenskej
republiky; čas� svojej činnosti môže obchodník
s cennými papiermi vykonáva� aj mimo územia Slo-
venskej republiky prostredníctvom svojej pobočky
alebo bez založenia pobočky za podmienok ustano-
vených týmto zákonom,

i) technická a organizačná pripravenos� na výkon po-
volených činností obchodníka s cennými papiermi.

(3) V žiadosti o povolenie pod¾a odseku 1 sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúceho obchodníka

s cennými papiermi,
b) identifikačné číslo budúceho obchodníka s cenný-

mi papiermi, ak  mu už bolo pridelené,
c) výška základného imania budúceho obchodníka

s cennými papiermi,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účas�ou na

budúcom obchodníkovi s cennými papiermi; v zo-
zname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt
a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška
kvalifikovanej účasti,

e) návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými
papiermi poskytova� investičné služby a vo vz�ahu
ku ktorým investičným nástrojom; žiadate¾ je pri-
tom povinný uvies� najmenej jednu z hlavných
investičných služieb,

f) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
výkon činností obchodníka s cennými papiermi,

g) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb
navrhovaných za členov predstavenstva,  za čle-
nov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich
zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva
a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
ako aj údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôvery-
hodnosti,

h) vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené údaje sú úplné
a pravdivé.

(4) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov obchodníka s cennými papiermi,
c) návrh organizačnej štruktúry obchodníka s cenný-

51) § 27 ods. 5 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
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mi papiermi, návrh pravidiel činnosti obchodníka
s cennými papiermi (§ 71) a návrh obchodnej stra-
tégie obchodníka s cennými papiermi,

d) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom
vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za
členov predstavenstva a za vedúcich zamestnan-
cov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva,

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
osôb pod¾a odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhláse-
nie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto
zákonom,

f) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vy-
rovnanie,52)

g) doklad o splatení základného imania,
h) vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žia-

dosti, ak je žiadate¾om banka.

 (5) O žiadosti pod¾a odseku 1 rozhodne úrad v le-
hote pod¾a osobitného zákona53) na základe posúdenia
žiadosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných,
personálnych a organizačných predpokladov vo vz�a-
hu k navrhovanému rozsahu hlavných investičných
a ved¾ajších investičných služieb.

 (6) Úrad žiados� pod¾a odseku 1 zamietne, ak žia-
date¾ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku
2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti pod¾a odseku 1
nemôžu by� ekonomické potreby trhu.

 (7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na
poskytovanie investičných služieb.

 (8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok
pod¾a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 (9) Odbornou spôsobilos�ou sa pri osobách navrh-
nutých za členov predstavenstva obchodníka s cenný-
mi papiermi, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka
s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútor-
nej kontroly rozumie skončené vysokoškolské vzdela-
nie ekonomického, právneho, prírodovedného alebo
technického zamerania a najmenej trojročná prax
v oblasti finančného trhu. Žiadate¾ je povinný preuká-
za� aspoň u jednej osoby navrhovanej za vedúceho
zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predsta-
venstva aj pä�ročnú prax v oblasti kapitálového trhu.

(10) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok
pod¾a odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hod-
noverne preukáže splnenie podmienok pod¾a odseku 2
písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabez-
pečí riadne vykonávanie investičných služieb v záujme
stability finančného trhu.

§ 56

(1) O udelení povolenia na poskytovanie investič-
ných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými

papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slo-
venskej republiky rozhoduje úrad. Žiados� o udelenie
povolenia na poskytovanie investičných služieb zahra-
ničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá
úradu zahraničný obchodník s cennými papiermi.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa musia
splni� tieto podmienky:
a) dostatočný objem a preh¾adnos� pôvodu finanč-

ných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodní-
kom s cennými papiermi jeho pobočke s oh¾adom
na rozsah a rizikovos� podnikania pobočky,

b) dôveryhodnos� zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi a jeho finančná schopnos� primeraná
rozsahu podnikania jeho pobočky,

c) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� osôb navrho-
vaných zahraničným obchodníkom s cennými pa-
piermi na riadenie jeho pobočky,

d) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej
patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,

e) úzke väzby v rámci skupiny pod¾a písmena d) ne-
bránia výkonu doh¾adu,

f) právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štá-
te, na ktorého území má skupina pod¾a písmena d)
úzke väzby, nebránia výkonu doh¾adu,

g) zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý
chce pôsobi� prostredníctvom pobočky na území
Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú čas�
svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo.

(3) V žiadosti o  udelenie povolenia pod¾a odseku 1
uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi
údaje pod¾a § 55 ods. 3 písm. d) a e) a ïalej
a) obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka

s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na
území Slovenskej republiky,

b) vecné, personálne a  organizačné predpoklady na
vykonávanie činnosti pod¾a odseku 1 na úze-
mí  Slovenskej republiky,

c) meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky
zahraničného obchodníka s cennými papiermi a je-
ho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti
a miesto ich pobytu.

(4) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) povolenie na poskytovanie služieb v  oblasti cen-

ných papierov v poslednom úplnom znení vydané
v  súlade s právnym poriadkom štátu, v  ktorom
má zahraničný obchodník s cennými papiermi síd-
lo,

b) účtovné závierky  za posledné tri roky overené au-
dítorom; ak zahraničný obchodník s cennými pa-
piermi je súčas�ou konsolidovaného celku, tiež
konsolidované účtovné závierky za posledné tri ro-
ky,

c) výpis z registra trestov osôb pod¾a odseku 2
písm. c) nie starší ako tri mesiace; zahraničná fy-
zická osoba predloží tiež dokument obdobného cha-
rakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trva-
lého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov,
v ktorých sa táto osoba v posledných piatich ro-

52) § 30 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
53) § 24 zákona č. 329/2000 Z. z.
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koch nepretržite zdržovala viac než šes� mesiacov;
ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú,
nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,

d) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom
vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za
vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi a za jeho zástupcu,

e) súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahra-
ničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zria-
dením pobočky zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký
súhlas vydáva pod¾a právneho poriadku štátu, kde
má sídlo,

f) vyjadrenie orgánu doh¾adu štátu, v ktorom má za-
hraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,
k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republi-
ky, ako aj písomný prís¾ub tohto dozorného orgánu
o včasnom písomnom informovaní úradu o zme-
nách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného
obchodníka s cennými papiermi a o iných skutoč-
nostiach, ktoré by mohli ma� negatívny vplyv na
schopnos� zahraničného obchodníka s cennými
papiermi a jeho pobočky plni� svoje záväzky,

g) ak je žiadate¾om zahraničná banka, ktorá má na
území Slovenskej republiky umiestnenú pobočku,
aj výpis z obchodného registra a vyjadrenie Národ-
nej banky Slovenska k tejto žiadosti.

 (5) Pri posudzovaní žiadosti zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou ban-
kou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vyko-
náva činnos� prostredníctvom svojej pobočky, môže
úrad po dohode s Národnou bankou Slovenska upus-
ti� od predloženia niektorých informácií a dokladov
pod¾a odsekov 3 a 4.

 (6) O žiadosti pod¾a odseku 1 rozhodne úrad v le-
hote pod¾a osobitného zákona53) na základe posúdenia
žiadosti a jej príloh.

 (7) Úrad žiados� pod¾a odseku 1 zamietne, ak žia-
date¾ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku
2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujú-
cich splnenie tejto podmienky úrad pod¾a odseku 5
neupustil. Dôvodom na zamietnutie žiadosti pod¾a
odseku 1 nemôžu by� ekonomické potreby trhu.

 (8) Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie
nemôže by� skutočnos�, že právna forma zahraničného
obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej
forme akciovej spoločnosti.

 (9) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na
poskytovanie investičných služieb.

(10) Spôsob preukazovania splnenia podmienok
pod¾a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(11) Odbornou spôsobilos�ou sa pri osobách navrh-
nutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodní-
ka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie
ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického,
právneho, prírodovedného alebo technického zamera-

nia a najmenej trojročná prax v oblasti finančného
trhu.

§ 57

Povolenie na poskytovanie investičných služieb ne-
možno  udeli�, ak by to bolo v rozpore s medzinárod-
nou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 58

Úrad je povinný konzultova� s príslušným orgánom
doh¾adu členského štátu udelenie povolenia pod¾a
§ 55 právnickej osobe, ktorá je
a) dcérskou spoločnos�ou právnickej osoby alebo fy-

zickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so
sídlom na území členského štátu,

b) dcérskou spoločnos�ou materskej spoločnosti práv-
nickej osoby uvedenej v § 65 ods. 1 alebo banky so
sídlom na území členského štátu,

c) kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a práv-
nickými osobami, ktoré kontrolujú zahraničného
obchodníka s cennými papiermi so sídlom na úze-
mí členského štátu alebo zahraničnú banku so
sídlom na území členského štátu, ktorá nie je za-
hraničným obchodníkom s cennými papiermi.

§ 59

(1) Povolenie na poskytovanie investičných služieb
sa ude¾uje na dobu neurčitú a nemožno ho previes� na
inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani nepre-
chádza na právneho nástupcu.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia po-
d¾a osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia,
ktorým sa ude¾uje povolenie na poskytovanie investič-
ných služieb, obsahova�
a) obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými pa-

piermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie
pobočky zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi,

b) ktoré investičné služby a vo vz�ahu ku ktorým in-
vestičným nástrojom alebo derivátom je obchodník
s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník
s cennými papiermi oprávnený poskytova�,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov
predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedú-
ceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými
papiermi.

(3) Povolenie na poskytovanie investičných služieb
musí obsahova� najmenej jednu z hlavných investič-
ných služieb. Povolenie na poskytovanie investičných
služieb môže obsahova� aj podmienky, ktoré musí
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi splni� pred začatím výko-
nu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je ob-
chodník s cennými papiermi povinný dodržiava� pri
výkone ktorejko¾vek povolenej činnosti. V povolení na
poskytovanie investičných služieb možno výkon nie-
ktorých investičných služieb obmedzi�.

54) § 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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(4) Na žiados� obchodníka s cennými papiermi alebo
zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno
rozhodnutím úradu povolenie na poskytovanie inves-
tičných služieb zmeni�. Úrad postupuje pri posudzo-
vaní žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie in-
vestičných služieb pod¾a § 55 alebo 56 primerane.
Zmeny povolenia na poskytovanie investičných služieb
vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo
miesta trvalého pobytu už schválených fyzických osôb
pod¾a § 70 v orgánoch obchodníka s cennými papier-
mi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi si nevyžadujú súhlas úradu. Obchodník
s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník
s cennými papiermi je však povinný úradu túto zmenu
písomne ohlási� najneskôr do 30 dní odo dňa, keï
k nej došlo.

(5) Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi je povinný poda� prí-
slušnému súdu návrh na zápis povolených činností do
obchodného registra na základe povolenia na poskyto-
vanie investičných služieb alebo jeho zmeny do desia-
tich dní odo dňa, keï toto povolenie alebo jeho zmena
nadobudla právoplatnos�, a predloži� úradu výpis
z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do ob-
chodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom
registri.

(6) Obchodník s cennými papiermi je povinný ozná-
mi� úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutoč-
nostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. a) až d). Ob-
chodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytoč-
ného odkladu oznámi� aj zmeny v skutočnostiach uve-
dených v § 55 ods. 3 písm. f) alebo v § 56 ods. 3
písm. b), ak tieto môžu ovplyvni� spôsobilos� obchod-
níka s cennými papiermi alebo zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi vykonáva� činnos� v povole-
nom rozsahu.

§ 60

(1) Povolenie na poskytovanie investičných služieb
zaniká
a) obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zru-

šenia z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na
poskytovanie investičných služieb,

b) obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia
konkurzu na majetok obchodníka s cennými pa-
piermi pod¾a osobitného predpisu,52)

c) pobočke zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok za-
hraničného obchodníka s cennými papiermi alebo
dňom zrušenia zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi z iného dôvodu ako pre odňatie povo-
lenia na poskytovanie investičných služieb,

d) obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke
zahraničného obchodníka s cennými papiermi
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vráti�
len písomne a s predchádzajúcim súhlasom pod¾a
§ 70 ods. 1 písm. e),

e) ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný

obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na
zápis do obchodného registra pod¾a § 59 ods. 5,

f) dňom predaja podniku obchodníka s cennými pa-
piermi alebo pobočky zahraničného obchodníka
s cennými papiermi,33)

g) pobočke zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným
obchodníkom s cennými papiermi,

h) dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí ban-
kového povolenia alebo dňom zániku bankového
povolenia obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý
je bankou, alebo pobočke zahraničného obchodní-
ka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou ban-
kou.

(2) Obchodník s cennými papiermi, zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného
obchodníka s cennými papiermi sú povinní písomne
informova� úrad o skutočnostiach uvedených v odse-
ku 1 písm. a) až e) a g) do 30 dní od ich vzniku.

§ 61

Sprostredkovate¾ investičných služieb

(1) Sprostredkovate¾om investičných služieb je práv-
nická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a) nie je oprávnená poskytova� inú investičnú službu

ako prijímanie a postupovanie pokynov klienta tý-
kajúcich sa zastupite¾ných cenných papierov,

b) nie je oprávnená prijíma� peňažné prostriedky ale-
bo investičné nástroje klientov a nemôže sa tak za
žiadnych okolností dosta� voči svojim klientom do
postavenia osoby dlhujúcej peňažné prostriedky
alebo cenné papiere,

c) v rámci poskytovania služby pod¾a písmena a) po-
stupuje pokyny len banke alebo pobočke zahranič-
nej banky, obchodníkovi s cennými papiermi alebo
pobočke zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi, správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej
správcovskej spoločnosti.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže čin-
nos� pod¾a odseku 1 vykonáva�, len ak má na výkon
tejto činnosti úradom udelené  povolenie na výkon
činnosti sprostredkovate¾a investičných služieb.

(3) V žiadosti o povolenie pod¾a odseku 2 je žiadate¾
povinný uvies�
a) meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko, ak ide

o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo
a právnu formu vrátane mena, rodného čísla a byd-
liska osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgá-
nom, ak ide o právnickú osobu,

b) výšku základného imania, ak ide o právnickú oso-
bu,

c) výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá
sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný do-
klad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje
do obchodného registra,

d) doklady o splnení podmienok pod¾a odsekov 4 a 5,
e) v prípade fyzickej osoby zmluvu o vykonávaní čin-

nosti pod¾a odseku 1 písm. a) uzavretú s právnic-
kou osobou uvedenou v odseku 1 písm. c).
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 (4) Ak je žiadate¾om fyzická osoba, na udelenie
povolenia pod¾a odseku 2 musí spĺňa� tieto podmienky:
a) je dôveryhodnou osobou,
b) dosiahla vek 18 rokov,
c) je plne spôsobilá na právne úkony,
d) má ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej

trojročnú prax v oblasti finančného trhu alebo zlo-
žila odbornú skúšku, ktorej obsahom bolo najmä
preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti
kapitálového trhu.

 (5) Ak je žiadate¾om právnická osoba, na udelenie
povolenia musí  pod¾a odseku 2 spĺňa� tieto podmien-
ky:
a) základné imanie najmenej 1 000 000 Sk,
b) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vyko-

náva� povolenú činnos�, spĺňajú podmienky pod¾a
odseku 4 písm. a) až c).

 (6) O žiadosti pod¾a odseku 2 rozhodne úrad v le-
hote 30 dní od podania alebo doplnenia žiadosti.

 (7) Úrad žiados� pod¾a odseku 2 zamietne, ak žia-
date¾ nespĺňa niektorú podmienku uvedenú v odse-
koch 4 a 5.

 (8) Právnická osoba, ktorej úrad udelil povolenie
pod¾a odseku 2, môže zača� výkon povolenej činnosti,
až keï sa poistí pre prípad zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri vykonávaní činnosti pod¾a odseku 1,
a to minimálne s limitom poistného plnenia 5 000 000
Sk. Kópiu poistnej zmluvy je táto právnická osoba
povinná predloži� úradu do 15 dní odo dňa jej uzavretia.

 (9) Podmienky pod¾a odsekov 4 a 5 je právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie
pod¾a odseku 1, povinná dodržiava� počas platnosti
povolenia.

(10) Odbornú skúšku pod¾a odseku 4 písm. d) za-
bezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba.
Za vykonanie odbornej skúšky je žiadate¾ povinný
zaplati� úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej
odbornej skúške nevracia. Úhrada za vykonanie od-
bornej skúšky je príjmom štátneho rozpočtu. Ak od-
bornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená
úradom, je úhrada za vykonanie odbornej skúšky
príjmom tejto osoby.

(11) Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania
a výšku úhrady za jej vykonanie ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej
úrad udelil povolenie pod¾a odseku 2, je pri výkone
činnosti pod¾a odseku 1 povinná dodržiava� ustanove-
nia § 73, 75, 112 až 134.

(13) Činnos� právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorej úrad udelil povolenie pod¾a odseku 2, podlieha
doh¾adu pod¾a tohto zákona. Na zánik povolenia pri-
merane platí ustanovenie § 60.

§ 62

Zakladanie pobočiek v zahraničí

(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozho-

dol založi� pobočku na území iného štátu, je povinný
úradu písomne oznámi�
a) štát, na území ktorého chce založi� pobočku,
b) plán činnosti pobočky, ktorý obsahuje výpočet

predpokladaných činností,
c) predpokladanú adresu pobočky,
d) mená a priezviská vedúceho pobočky a jeho zá-

stupcu,
e) organizačnú štruktúru pobočky.

(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný bez
zbytočného odkladu oznámi� úradu udelenie povole-
nia na zriadenie pobočky v inom štáte.

§ 63

(1) Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení
pod¾a § 62 ods. 1 uviedol, že sa rozhodol zriadi� poboč-
ku na území členského štátu, odovzdá úrad do troch
mesiacov od doručenia oznámenia pod¾a § 62 ods. 1
toto oznámenie, údaje o výške vlastných zdrojov finan-
covania obchodníka s cennými papiermi na výpočet
primeranosti vlastných zdrojov a informácie o pod-
mienkach ochrany klientov (§ 80) pod¾a tohto zákona
príslušnému orgánu doh¾adu členského štátu, o čom
informuje aj obchodníka s cennými papiermi.

(2) Ak má úrad dôvody pochybova� o údajoch uvede-
ných v oznámení pod¾a § 62 ods. 1 vo vz�ahu k orga-
nizačnej štruktúre, finančnej situácii obchodníka a vo
vz�ahu k povoleným činnostiam obchodníka s cenný-
mi papiermi, neodovzdá oznámenie pod¾a § 62 ods. 1
príslušnému orgánu doh¾adu členského štátu a v le-
hote pod¾a odseku 1 o tejto skutočnosti informuje
obchodníka s cennými papiermi a svoj postup odôvod-
ní.

(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný ozná-
mi� úradu a príslušnému orgánu doh¾adu členského
štátu zmeny v údajoch uvedených v § 62 ods.1 najme-
nej 30 dní pred ich uskutočnením.

(4) Doh¾ad nad pobočkou obchodníka s cennými pa-
piermi založenou na území členského štátu vykonáva
úrad. Doh¾ad nad dodržiavaním pravidiel činnosti ob-
chodníka s cennými papiermi vo vz�ahu ku klientom
vykonáva úrad v spolupráci s orgánom doh¾adu prí-
slušného členského štátu, ak sa nedohodnú inak.  Tá-
to pobočka podlieha tiež opatreniam prijatým prísluš-
ným členským štátom v rámci jeho menovej politiky;
v prípade štátov, ktoré zaviedli euro ako svoju menu,
táto pobočka podlieha opatreniam prijatým Európ-
skou centrálnou bankou.

(5) Ak orgán doh¾adu príslušného členského štátu
upozorní úrad, že pobočka obchodníka s cennými pa-
piermi pri poskytovaní investičných služieb na území
tohto členského štátu porušuje právne predpisy, úrad
prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho
stavu.

(6) Ak pobočka obchodníka s cennými papiermi pri
poskytovaní investičných služieb na území členského
štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je
povinná vykona� alebo strpie� opatrenia prijaté orgá-
nom doh¾adu príslušného členského štátu.
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(7) Pri výkone doh¾adu pod¾a odseku 4 nad dodržia-
vaním pravidiel činnosti obchodníka s cennými pa-
piermi vo vz�ahu ku klientom na území príslušného
členského štátu môže orgán doh¾adu príslušného člen-
ského štátu požadova�  od pobočky obchodníka s cen-
nými papiermi  rovnaké informácie ako od obchodní-
kov s cennými papiermi so sídlom na jeho území.
Orgán doh¾adu príslušného členského štátu môže od
obchodníka s cennými papiermi, ktorý má pobočku na
jeho území, požadova� pravidelné hlásenie o jej čin-
nosti na svojom území na štatistické účely. Obchodník
s cennými papiermi je povinný tejto žiadosti vyhovie�.

(8) Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papier-
mi povolenie na poskytovanie investičných služieb, je
povinný bez zbytočného odkladu informova� o tejto
skutočnosti príslušný orgán doh¾adu v členskom štá-
te, kde má obchodník s cennými papiermi umiestnenú
pobočku.

§ 64

(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozho-
dol poskytova� investičné služby v rozsahu povolenia
na poskytovanie investičných služieb udeleného úra-
dom v členskom štáte na základe práva slobodného
poskytovania investičných služieb bez zriadenia po-
bočky, je povinný pred prvým poskytnutím investičnej
služby písomne oznámi� tento zámer úradu.

(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný
v oznámení pod¾a odseku 1 uvies�
a) členský štát, na území ktorého sa rozhodol posky-

tova� investičné služby,
b) plán činnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah

investičných služieb, ktoré sa obchodník s cennými
papiermi rozhodol poskytova� v tomto členskom
štáte.

(3) Údaje uvedené v oznámení pod¾a odseku 2 zašle
úrad v lehote do 30 dní od ich získania príslušnému
orgánu doh¾adu členského štátu.

(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný ozná-
mi� úradu a príslušnému orgánu doh¾adu členského
štátu každú zmenu v údajoch poskytnutých pod¾a od-
seku 2 písm. b) najmenej 30 dní pred vykonaním prí-
slušných zmien.

(5) Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papier-
mi povolenie na poskytovanie investičných služieb, je
povinný bez zbytočného odkladu informova� o tejto
skutočnosti príslušný orgán doh¾adu v členskom štá-
te, v ktorom obchodník s cennými papiermi vykonáva
činnos�.

§ 65

(1) Zahraničný obchodník s cennými papiermi so
sídlom na území členského štátu môže na území Slo-
venskej republiky poskytova� investičné služby pro-
stredníctvom svojej pobočky bez povolenia pod¾a § 56,
ak oprávnenie na ich výkon bolo tomuto zahraničné-
mu obchodníkovi s cennými papiermi udelené v člen-
skom štáte, a to na základe súhlasného písomného

vyjadrenia príslušného orgánu doh¾adu členského štá-
tu doručeného úradu.

(2) Úrad v lehote do 60 dní od doručenia oznámenia
príslušného orgánu doh¾adu členského štátu o tom, že
nemá pochybnosti o organizačnej štruktúre a finan-
čnej situácii zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi pod¾a odseku 1, pripraví sa na doh¾ad nad
pobočkou zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi, a ak je to potrebné, oznámi mu ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky, ktoré sa na jej činnos� budú vz�ahova�.

(3) Po doručení oznámenia pod¾a odseku 1 úradom
alebo po márnom uplynutí lehoty pod¾a odseku 2 môže
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi pod¾a odseku 1 zača� vykonáva� činnos� na území
Slovenskej republiky.

(4) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými
papiermi pod¾a odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní
pred ich uskutočnením oznámi� úradu zmeny
a) v rozsahu jej činností,
b) adresy pobočky,
c) mena a priezviska vedúceho pobočky a jeho zá-

stupcu,
d) organizačnej štruktúry pobočky.

(5) Na zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi pod¾a odseku 1 sa nevz�ahujú ustanovenia § 54
ods. 8, § 56, § 60 ods. 2, § 70 ods. 1 písm. f) a § 136
ods. 2 a 3.

§ 66

(1) Zahraničný obchodník s cennými papiermi pod¾a
§ 65 ods. 1 je oprávnený na poskytovanie investičných
služieb na území Slovenskej republiky aj bez založenia
pobočky na základe práva slobodného poskytovania
služieb po písomnom oznámení orgánu doh¾adu prí-
slušného členského štátu v rozsahu pod¾a § 64 ods. 2
úradu pred prvým poskytnutím investičnej služby.

(2) O doručení oznámenia pod¾a odseku 1 úrad in-
formuje zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi, a ak je to potrebné, oznámi mu ustanovenia vše-
obecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky, ktoré sa na jej činnos� budú vz�ahova�.

(3) Zahraničný obchodník s cennými papiermi pod¾a
odseku 1 je povinný oznámi� úradu zmeny v údajoch
pod¾a § 64 ods. 2 písm. b) najneskôr 30 dní pred ich
uskutočnením tak, aby úrad mohol uskutočni� zodpo-
vedajúcu zmenu alebo dodatok v oznámení pod¾a od-
seku 2.

§ 67

Poskytovanie investičných služieb zahraničným ob-
chodníkom s cennými papiermi pod¾a § 65 ods. 1
a § 66 ods. 1 na území Slovenskej republiky podlieha
doh¾adu príslušného orgánu doh¾adu členského štátu,
na území ktorého má zahraničný obchodník s cennými
papiermi sídlo. Doh¾ad nad dodržiavaním pravidiel
činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vz�ahu ku
klientom pod¾a § 73 vykonáva úrad v spolupráci s prí-
slušným orgánom doh¾adu členského štátu, na území
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ktorého má zahraničný obchodník s cennými papiermi
sídlo.

§ 68

(1) Ak úrad zistí, že zahraničný obchodník s cenný-
mi papiermi pod¾a § 65 ods. 1 a § 66 ods. 1 pri posky-
tovaní investičných služieb na území Slovenskej re-
publiky poruší právne predpisy, bez zbytočného
odkladu vyzve tohto zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi, aby v stanovenej lehote uskutočnil
nápravu.

(2) Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi
pod¾a odseku 1 v stanovenej lehote neuskutoční ná-
pravu, informuje úrad príslušný orgán doh¾adu člen-
ského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných
opatrení potrebných na skončenie protiprávneho sta-
vu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.

(3) Ak napriek opatreniu pod¾a odseku 2 zahraničný
obchodník s cennými papiermi naïalej porušuje práv-
ne predpisy, môže úrad po predchádzajúcom informo-
vaní príslušného orgánu doh¾adu členského štátu pri-
ja� opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho
stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie ale-
bo ukončenie činnosti zahraničného obchodníka
s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.
Zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný
opatrenia vykona�.

(4) Ak vec neznesie odklad, môže úrad prija� opatre-
nie na ochranu klientov zahraničného obchodníka
s cennými papiermi pod¾a odseku 1. O prijatí takých
opatrení informuje úrad Komisiu Európskych spolo-
čenstiev (ïalej len „komisia“) a príslušný orgán doh¾a-
du členského štátu. Úrad zmení alebo zruší prijaté
opatrenie na základe rozhodnutia komisie.

(5) Ak príslušný orgán doh¾adu členského štátu odo-
berie zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
pod¾a odseku 1 povolenie na poskytovanie investič-
ných služieb, prijme úrad bez zbytočného odkladu po
tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na
zamedzenie poskytovania investičných služieb touto
osobou na území Slovenskej republiky.

§ 69

(1) Úrad informuje komisiu o počte a charaktere prí-
padov, v ktorých odmietol odovzda� orgánu doh¾adu
členského štátu informáciu o založení pobočky ob-
chodníka s cennými papiermi na území členského štá-
tu.

(2) Úrad oznámi komisii vydanie alebo odňatie povo-
lenia na zriadenie pobočky obchodníkovi s cennými
papiermi mimo územia členského štátu alebo vydanie
alebo odňatie povolenia zahraničnému obchodníkovi
s cennými papiermi so sídlom mimo územia členského
štátu na zriadenie pobočky na území Slovenskej re-
publiky.

(3) Úrad oznámi komisii, že obchodník s cennými

papiermi je alebo sa stane dcérskou spoločnos�ou
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý
sa riadi právnym poriadkom štátu, ktorý nie je člen-
ským štátom.

(4) Úrad oznámi komisii problémy, ktoré sa vyskytli
pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo
pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papier-
mi v štáte, ktorý nie je členským štátom, a skutočnos-
ti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na
území týchto štátov.

(5) Úrad môže na štatistické účely vyžadova�, aby
zahraničný obchodník s cennými papiermi pod¾a § 65,
ktorý poskytuje investičné služby prostredníctvom po-
bočky alebo bez založenia pobočky na území Sloven-
skej republiky, podával pravidelnú správu o činnosti
na území Slovenskej republiky.

(6) Na účely doh¾adu pod¾a § 67 je úrad oprávnený
žiada�, aby pobočka zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi pod¾a § 65 ods. 1 predkladala záznamy
a ïalšiu dokumentáciu pod¾a § 75 ods. 1 a 2.

§ 70

Predchádzajúci súhlas úradu

(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základ-

nom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo
na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými
papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 %
v jednej alebo v nieko¾kých operáciách priamo ale-
bo konaním v zhode,55)

b) zníženie základného imania obchodníka s cennými
papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c) vo¾bu osôb navrhovaných za členov predstavenstva
obchodníka s cennými papiermi, vedúceho poboč-
ky zahraničného obchodníka s cennými papiermi;
ak činnos� obchodníka s cennými papiermi vyko-
náva banka, týka sa predchádzajúci súhlas len tých
osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti
obchodníka s cennými papiermi,

d) zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka

s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnic-
kej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo
na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných
služieb,

f) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi,
pobočky zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi alebo ich časti,33)

g) vykonávanie činnosti člena.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
musia by� primerane splnené podmienky uvedené
v § 55 ods. 2. Na vydanie súhlasu pod¾a odseku 1
písm. a), e) a f) musí by� preukázaný aj preh¾adný
a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca
skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu,
na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu.
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1

55) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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písm. g) musí by� preukázaná technická a organizač-
ná pripravenos� na výkon činnosti člena. Rozdelenie,
splynutie, zlúčenie alebo zrušenie obchodníka s cen-
nými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby
s obchodníkom s cennými papiermi nesmie by� na
ujmu verite¾ov obchodníka s cennými papiermi.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)

(4) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
podávajú
a) pod¾a odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fy-

zické osoby, ktoré zamýš¾ajú nadobudnú� podiel na
základnom imaní obchodníka s  cennými papiermi,

b) pod¾a odseku 1 písm. b) obchodník s cennými pa-
piermi,

c) pod¾a odseku 1 písm. c) obchodník s  cennými pa-
piermi, pobočka zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi alebo akcionár obchodníka s cenný-
mi papiermi,

d) pod¾a odseku 1 písm. d) obchodník s cennými pa-
piermi,

e) pod¾a odseku 1 písm. e) obchodník s cennými pa-
piermi, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spo-
ločne obchodník s cennými papiermi a právnická
osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi
zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými pa-
piermi splýva,

f) pod¾a odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cen-
nými papiermi alebo zahraničný obchodník s cen-
nými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodní-
ka s cennými papiermi, pobočku zahraničného
obchodníka s cennými papiermi alebo jej čas�,

g) pod¾a odseku 1 písm. g) obchodník s cennými pa-
piermi.

(5) Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Ak nadobúdate¾om podielu na základnom imaní
obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích
právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničný
obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom
štáte alebo materská spoločnos� zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi a ak v dôsledku získa-
nia podielu pod¾a odseku 1 písm. a) touto osobou by
sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spo-
ločnos�ou tejto osoby, udelenie predchádzajúceho sú-
hlasu pod¾a odseku 1 písm. a) musí by� predmetom
konzultácie pod¾a § 58.

(7) O žiadosti pod¾a odseku 1 písm. c) rozhodne
úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.

Organizácia a r iadenie obchodníka
s cennými papiermi

§ 71

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný v sta-
novách upravi� vz�ahy a spoluprácu medzi predsta-

venstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami
obchodníka s cennými papiermi, zamestnancami zod-
povednými za výkon vnútornej kontroly. Obchodník
s cennými papiermi je tiež povinný v stanovách rozde-
li� a upravi� právomoci a zodpovednos� u obchodníka
s cennými papiermi za ochranu pred legalizáciou príj-
mov z trestnej činnosti.

(2) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi pre pobočku zahraničné-
ho obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypra-
cova� a dodržiava� pravidlá činnosti, ktoré musia
upravova�
a) vykonávanie transakcií s investičnými nástrojmi

členmi predstavenstva, dozornej rady a zamest-
nancami obchodníka s cennými papiermi najmä
s cie¾om vyhnú� sa stretu so záujmami klienta,

b) účinný systém vnútornej kontroly zodpovedajúci
charakteru a povahe investičných služieb,

c) informačný systém.

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia ob-
chodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničné-
ho obchodníka s cennými papiermi musí zabezpečova�
riadny a bezpečný výkon investičných služieb uvede-
ných v povolení na poskytovanie investičných služieb.
V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými pa-
piermi a pobočky zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi musí by� zahrnutý zamestnanec alebo
zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly.

(4) Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona
rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných vše-
obecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
aktov riadenia a postupov v činnosti obchodníka
s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi vykonávaná jedným ale-
bo viacerými zamestnancami obchodníka s cennými
papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka
s cennými papiermi, alebo inými osobami na základe
zmluvy.

(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný vždy
vopred písomne informova� úrad o pripravovaných
zmenách svojich stanov. Obchodník s cennými papier-
mi poskytne úradu overenú kópiu platných stanov bez
zbytočného odkladu po každej ich zmene. Obchodník
s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi poskytnú úradu organizačnú
štruktúru bez zbytočného odkladu po každej jej zme-
ne.

(6) Dozorná rada obchodníka s cennými papiermi je
oprávnená požiada� zamestnanca zodpovedného za
výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly ob-
chodníka s cennými papiermi v ňou vymedzenom roz-
sahu.

(7) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly je povinný bez zbytočného odkladu informo-
va� dozornú radu a úrad o skutočnosti, o ktorej sa
v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o poruše-
ní povinností obchodníka s cennými papiermi stano-

56) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej sú�aže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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venými všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi, a ktorá môže ovplyvni� riadny výkon činnosti ob-
chodníka s cennými papiermi.

(8) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly predkladá do 31. marca kalendárneho roka
úradu správu o výsledku svojej činnosti za predchá-
dzajúci kalendárny rok o prijatých opatreniach na
nápravu ním zistených nedostatkov v činnosti ob-
chodníka s cennými papiermi a plán kontrolnej čin-
nosti na kalendárny rok.

(9) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly nesmie by� členom predstavenstva tohto ob-
chodníka s cennými papiermi ani členom jeho dozor-
nej rady.

§ 72

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný upra-
vi� právne vz�ahy s členmi predstavenstva a zahranič-
ný obchodník s cennými papiermi s vedúcim pobočky
zahraničného obchodníka s cennými papiermi zmlu-
vou, na ktorú sa vz�ahuje osobitný predpis57) a ktorá
je v súlade s odsekmi 2 a 3.

(2) Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú
škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší
povinnosti člena predstavenstva obchodníka s cenný-
mi papiermi vyplývajúce pre neho zo zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov
a iných vnútorných aktov riadenia.

(3) Vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi zodpovedá za škodu spôsobenú poru-
šením povinností vyplývajúcich zo zákonov, iných vše-
obecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných
aktov riadenia pri výkone svojej funkcie.

§ 73

Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi
vo vz�ahu ku klientom

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný
a) kona� pri poskytovaní služieb s odbornou starost-

livos�ou v záujme svojich klientov a nesmie dáva�
prednos� obchodom na vlastný účet,58)

b) požiada� klienta pod¾a druhu a rozsahu klientom
požadovaných služieb o informácie o jeho finančnej
situácii, o skúsenostiach v oblasti investovania do
investičných nástrojov a o zámeroch, ktoré chce
dosiahnu� prostredníctvom požadovanej služby,
a poskytova� investičné služby so zrete¾om na takto
zistenú úroveň odborných znalostí a skúseností
klienta, ktorému poskytuje službu, a to v záujme
klienta,

c) poskytnú� klientovi dôležité informácie súvisiace
s obchodom a upozorni� ho na dôležité skutočnosti
a riziká súvisiace s obchodom, vyžiada� si od klien-
ta písomný súhlas, ak z uskutočnenia pokynu vy-
plynú ïalšie finančné záväzky, a bez zbytočného

odkladu informova� o obchodoch, ktoré pre neho
uzavrel,

d) informova� klienta, či sa na požadovaný obchod
vz�ahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o pod-
mienkach záruk poskytovaných týmto systémom
ochrany klientov,

e) poskytnú� klientovi na jeho žiados� informácie
o burzách cenných papierov a o systémoch vyrov-
nania obchodov, ktorých je členom,

f) vyhýba� sa stretu záujmov medzi ním a klientom
alebo medzi jeho klientmi navzájom; ak sa pri po-
skytovaní služby nemožno vyhnú� stretu záujmov
medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi
navzájom, musí pri poskytovaní služby uprednost-
ni� záujmy klienta pred vlastnými a v prípade stre-
tu záujmov klientov zaisti� rovnaké a spravodlivé
zaobchádzanie so všetkými klientmi,

g) plni� pokyny klientov za najvýhodnejších podmie-
nok a vykonáva� ich v časovom poradí, v akom mu
boli udelené, pri kúpach a predajoch postupova�
pod¾a § 33 ods. 2, a to aj v prípadoch, keï predme-
tom obchodu sú iné investičné nástroje ako cenné
papiere,

h) pokyny na nadobudnutie alebo predaj investičných
nástrojov prijatých na obchodovanie na burze cen-
ných papierov vykona� na burze cenných papierov;
to neplatí, ak klient v pokyne požiadal o iný spôsob
jeho vykonania,

i) vies� klientmi zverené finančné prostriedky a cenné
papiere na bankových účtoch a účtoch majite¾ov
oddelene od bankových účtov a účtov majite¾ov, na
ktorých má uložené peňažné prostriedky a cenné
papiere patriace do jeho majetku,

j) nepoužíva� nepravdivé alebo zavádzajúce informá-
cie pri propagácii svojich investičných služieb, ne-
zamlčova� dôležité skutočnosti a neponúka� výho-
dy, ktorých spo¾ahlivos� nemôže zaruči�,

k) zdrža� sa použitia informácií o náhradách poskyto-
vaných systémom ochrany klientov pri propagácii
investičných služieb na reklamné účely,

l) zaisti�, aby mal dostatok finančných prostriedkov
na splnenie záväzkov voči klientom.

(2) Obchodník s cennými papiermi poskytujúci
služby pod¾a § 6 ods. 3 písm. d) a f) je povinný posky-
tova� tieto investičné služby len v záujme svojich klien-
tov a nesmie poskytova� poradenstvo v obchodoch, na
ktorých sa zúčastňuje vo svojom mene alebo v mene
iného klienta. Obchodník s cennými papiermi nesmie
poskytnú� informácie získané od klienta pri poskyto-
vaní poradenstva inej osobe a nesmie tieto informácie
využi� vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby.

(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný vyko-
náva� činnos� tak, aby nedochádzalo k narušeniu bez-
pečnosti finančného systému, a nesmie vykonáva�
žiadne činnosti smerujúce k manipulácií kurzov cen-
ných papierov.

(4) Obchodník s cennými papiermi poskytujúci in-
vestičnú službu pod¾a § 6 ods. 2 písm. d) nesmie s ma-

57) § 66 Obchodného zákonníka v znení zákona č.  500/2001 Z. z.
58) § 65 Obchodného zákonníka.
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jetkom klienta vykonáva� obchody, ktorých hlavným
cie¾om je získanie odplaty.

 (5) Majetok klienta zverený obchodníkovi s cenný-
mi papiermi na účely realizácie jeho pokynov alebo na
účely riadenia portfólia v súlade so zmluvou pod¾a
§ 43 nie je súčas�ou majetku obchodníka s cennými
papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie vy-
uži� zverené peňažné prostriedky a investičné nástroje
klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích
osôb.

 (6) Vynaloženie odbornej starostlivosti pri poskyto-
vaní investičných služieb spočíva predovšetkým v tom,
že obchodník s cennými papiermi s prihliadnutím na
charakter poskytovanej investičnej služby
a) pri jednotlivých predajoch, nákupoch a ostatných

obchodoch porovnáva ponuky cien, prípadne doloží
nevhodnos� či nemožnos� posúdenia viacerých po-
núk,

b) dokumentuje spôsob uskutočnenia obchodu, kon-
troluje objektívnos� evidovaných údajov a predchá-
dza riziku finančných strát,

c) uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti ob-
chodov z dostupných informácií,

d) vypracuje obchodné a investičné zámery, ktoré sú
podkladom na uskutočňovanie jednotlivých operá-
cií.

 (7) Obchodník s cennými papiermi je povinný na
žiados� klienta alebo úradu hodnoverne preukáza�
vynaloženie odbornej starostlivosti.

 (8) Ministerstvo môže ustanovi� všeobecne záväz-
ným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách
činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vz�ahu ku
klientom, uvedených v odsekoch 1 až 7.

 (9) Obchodník s cennými papiermi je povinný pri
každom obchode požadova� preukázanie totožnosti
klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovie�
každej takejto žiadosti obchodníka s cennými papier-
mi. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity
klienta je obchodník s cennými papiermi povinný od-
mietnu�.

(10) Na účely odseku 9 možno totožnos� klientov
preukáza� dokladom totožnosti klienta alebo podpi-
som klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je
jeho podpis bez akýchko¾vek pochybností zhodný
s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom
u obchodníka s cennými papiermi, pri ktorého podpi-
sovaní klient preukázal svoju totožnos� dokladom to-
tožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom
technických zariadení sa totožnos� preukazuje osob-
ným identifikačným číslom alebo obdobným kódom,
ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka
zahraničného obchodníka s cennými papiermi pridelí
klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý obchodník
s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi dohodne s klientom,
alebo elektronickým podpisom pod¾a osobitného záko-
na.

(11) Obchodník s cennými papiermi je povinný pri
každom obchode s hodnotou nad 100 000 Sk zis�ova�
vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vyko-

nanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlast-
níctvo prostriedkov zis�uje záväzným písomným vyhlá-
sením klienta, v ktorom je klient povinný uvies�, či sú
tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vyko-
náva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníc-
tvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet
inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uvies� meno,
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adre-
su trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pri-
delené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet
ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient
povinný odovzda� obchodníkovi s cennými papiermi aj
písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej pro-
striedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto
obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti pod¾a
tohto odseku, obchodník s cennými papiermi je povin-
ný odmietnu� vykonanie požadovaného obchodu.

(12) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný
obchodník s cennými papiermi sú povinní uschováva�
údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta
a doklady o zis�ovaní vlastníctva prostriedkov použi-
tých klientom na vykonanie obchodu najmenej desa�
rokov od skončenia obchodu.

(13) Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vz�ahujú aj na
zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho
činnosti na území Slovenskej republiky.

§ 74

Primeranos� vlastných zdrojov obchodníka
s cennými papiermi

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný udr-
žiava� primeranos� vlastných zdrojov najmenej 8 %.

(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabez-
peči� udržiavanie primeranosti vlastných zdrojov kon-
solidovaného celku (§ 138), ktorý kontroluje.

(3) Primeranos�ou vlastných zdrojov sa rozumie po-
mer vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi
k aktívam obchodníka s cennými papiermi pod¾a stup-
ňa úverového rizika v nich obsiahnutého a k trhovým
rizikám.

(4) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi
nesmú klesnú� pod úroveň základného imania pod¾a
§ 54.

(5) Na účely výpočtu primeranosti vlastných zdrojov
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá ministerstvo, rizikové váhy, podrobnosti o výpočte
vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi
a vlastných zdrojov konsolidovaného celku a subkon-
solidovaného celku, podrobnosti o výpočte aktív ob-
chodníka s cennými papiermi a aktív konsolidované-
ho celku a subkonsolidovaného celku, podrobnosti
o výpočte trhových rizík obchodníkov s cennými pa-
piermi, trhových rizík konsolidovaného celku a sub-
konsolidovaného celku, ako aj to, čo sa rozumie aktí-
vami, rezervami a rizikami a čo tvorí vlastné zdroje
obchodníka s cennými papiermi a čo tvorí vlastné
zdroje konsolidovaného celku a subkonsolidovaného
celku.
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(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevz�ahujú na
obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený
poskytova� iba hlavnú investičnú službu pod¾a § 6
ods. 2 písm. a) a nie je pri jej poskytovaní oprávnený
naklada� s peňažnými prostriedkami alebo investičný-
mi nástrojmi klienta.

O b c h o d n á   d o k u m e n t  á c  i  a

§ 75

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný vies�
denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch
uzavretých na základe týchto pokynov. Záznamy
v tomto denníku musia obsahova� najmä tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov, sídlo predávajúceho

a kupujúceho, ak je právnickou osobou, alebo me-
no a priezvisko a trvalý pobyt predávajúceho a ku-
pujúceho, ak je fyzickou osobou,

b) identifikačné číslo alebo rodné číslo predávajúceho
a kupujúceho; to neplatí ak bol pokyn realizovaný
formou anonymného obchodu,

c) ISIN cenného papiera alebo údaj identifikujúci iný
investičný nástroj a počet kusov prevádzaných in-
vestičných nástrojov,

d) cenu, za ktorú sa má investičný nástroj kúpi� alebo
preda�, alebo aspoň spôsob jej určenia a cenu, za
ktorú sa obchod uskutočnil,

e) lehotu na obstaranie kúpy alebo predaja investič-
ného nástroja a čas uskutočnenia kúpy alebo pre-
daja investičného nástroja,

f) dátum a čas, miesto prijatia pokynu a spôsob jeho
odovzdania,

g) meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával
odborné obchodné činnosti súvisiace s uzavretým
obchodom,

h) pri nerealizovaných pokynov dôvod, prečo nebolo
možno pokyn realizova�,

i) výšku odplaty účtovanej za obstaranie prevodu a za
poskytnutie s ním súvisiacich služieb,

j) pri zaknihovaných cenných papierov pozastavenie
výkonu práva naklada� s cenným papierom pod¾a
§ 28,

k) označenie burzy cenných papierov alebo iného
miesta, na ktorom bol investičný nástroj kúpený
alebo predaný.

(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný pri-
merane uvádza� vo svojom denníku aj údaje pod¾a
odseku 1 o kúpe a predaji investičných nástrojov
uskutočnených na vlastný účet.

(3) Záznamy pod¾a odsekov 1 a 2 a ïalšiu dokumen-
táciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je ob-
chodník s cennými papiermi povinný uchováva� naj-
menej desa� rokov. Túto dokumentáciu je povinný
poskytnú� úradu na jeho žiados� bez zbytočného od-
kladu.

(4) Záznamy pod¾a odsekov 1 a 2 a ïalšiu dokumen-
táciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb môže

obchodník s cennými papiermi uchováva� aj v elektro-
nickej forme.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vz�ahujú aj na
pobočku zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi.

§ 76

(1) Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem
účtovnej závierky pod¾a osobitného predpisu59) aj úč-
tovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvr�-
roka.

(2) Obchodník s cennými papiermi a pobočka za-
hraničného obchodníka s cennými papiermi sú povin-
ní denne prepočítava� majetok a záväzky vyjadrené
v cudzej mene na slovenské koruny pod¾a kurzu vy-
hláseného Národnou bankou Slovenska60) platného
k tomuto dňu.

(3) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchod-
níka s cennými papiermi, je povinný bez zbytočného
odkladu informova� úrad o akejko¾vek skutočnosti,
o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a) svedčí o porušení povinností obchodníka s cenný-

mi papiermi ustanovenými zákonmi a inými vše-
obecne záväznými právnymi predpismi,

b) môže ovplyvni� riadny výkon činnosti obchodníka
s cennými papiermi alebo

c) môže vies� k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej
závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(4) Odsek 3 sa vz�ahuje rovnako na audítora, ktorý
overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchod-
níkom skupinu s úzkymi väzbami.

Oznamovacia  povinnos�  obchodníka 
s cennými papiermi

§ 77

(1) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do
dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka
predloži� ministerstvu a úradu správu o svojom hos-
podárení (ïalej len „polročná správa“) a najneskôr do
piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka pred-
loži� ministerstvu a úradu výročnú správu o svojom
hospodárení (ïalej len „ročná správa“).

(2) Ročná správa musí obsahova�
a) účtovnú závierku overenú audítorom,
b) správu o finančnej situácii pod¾a § 123 ods. 1

písm. c),
c) údaje o rozdelení zisku,
d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej

situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.

(3) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 1 účtovná závier-
ka overená audítorom, je obchodník s cennými papier-
mi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi
povinný predloži� ministerstvu a úradu správu audí-

59) Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
60) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

Strana 5808 Zbierka zákonov č. 566/2001 Čiastka 222



tora bez zbytočného odkladu potom, keï túto správu
dostane.

(4) Polročná správa musí obsahova�
a) účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audí-

tora, ak  účtovnú závierku overil audítor,
b) správu o finančnej situácii v rozsahu pod¾a § 123

ods. 1 písm. c) za uplynulý polrok,
c) opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikate¾-

skú činnos� emitenta a jeho hospodárske výsledky za
obdobie, na ktoré sa polročná správa vz�ahuje,

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej
situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.

(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný bez
meškania oznámi� úradu každú zmenu vo svojej fi-
nančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu
ohrozi� jeho schopnos� plni� záväzky voči klientom.

(6) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi sú povinní predklada�
ministerstvu a úradu údaje z účtovnej evidencie a šta-
tistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo
preh¾adov ustanoveným spôsobom a v ustanovených
termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje
za porušenie povinnosti mlčanlivosti pod¾a § 134. Roz-
sah, spôsob a termíny predkladania ustanoví všeobec-
ne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(7) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi sú povinní vypracova�
a predklada� úradu výkazy, hlásenia a iné správy
ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch.
Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto
predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo. Údaje a iné informá-
cie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach
musia by� zrozumite¾né, preh¾adné, preukazné, musia
poskytova� pravdivý obraz o hlásených skutočnos-
tiach a musia by� predložené včas. Ak predložené vý-
kazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanove-
nej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti
o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník s cennými
papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi
sú povinní na vyžiadanie úradu predloži� podklady
s cennými papiermi a poda� vysvetlenie v ním určenej
lehote.

§ 78

(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný ozná-
mi� úradu každý obchod na svoj účet alebo na účet
klienta s investičnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na
obchodovanie na burze cenných papierov, na zahra-
ničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom
regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, naj-
neskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu.
Táto povinnos� sa vz�ahuje aj na obchody s týmito
investičnými nástrojmi uzavreté mimo burzy cenných
papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov
alebo mimo zahraničného regulovaného verejného tr-
hu s cennými papiermi.

(2) Na účely tohto zákona sa zahraničným regulova-
ným verejným trhom s cennými papiermi rozumie ve-
rejný trh, ktorý je schválený a účinne regulovaný

príslušným orgánom doh¾adu v štáte, kde má sídlo
tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje
pravidelne.

(3) Oznámenie pod¾a odseku 1 musí obsahova�
a) označenie a identifikačné údaje investičného ná-

stroja,
b) dátum a čas uzatvorenia obchodu a predpoklada-

ného vyrovnania obchodu,
c) kurz alebo cenu a počet daného investičného ná-

stroja.

(4) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa pokladá za splnenú,
ak boli požadované údaje v rozsahu najmenej pod¾a
odseku 3 poskytnuté úradu burzou cenných papierov,
zahraničnou burzou cenných papierov alebo zahranič-
ným regulovaným verejným trhom s cennými papier-
mi, na ktorom bol uzavretý príslušný obchod.

(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný ucho-
váva� údaje pod¾a odseku 3 najmenej desa� rokov.
Tieto údaje je povinný poskytnú� úradu na jeho žia-
dos� bez zbytočného odkladu.

§ 79

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
zníži� svoj podiel na základnom imaní obchodníka
s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach
v obchodníkovi s cennými papiermi pod 50 %, 33 %,
20 % alebo pod 10 % v jednej alebo v nieko¾kých ope-
ráciách priamo alebo konaním v zhode,55) musí o tejto
skutočnosti písomne informova� úrad.

(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 musí obsahova�
a) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého po-

bytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifi-
kačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,

b) rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická
osoba pod¾a odseku 1 zníži� podiel na základnom
imaní obchodníka s cennými papiermi.

(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný infor-
mova� úrad o každej zmene na jeho základnom imaní,
pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 % alebo
50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich
v zhode55) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo
osôb konajúcich v zhode55) na základnom imaní ob-
chodníka s cennými papiermi pod 50 %, 33 % , 20 %
alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní
tejto informácie.

(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný pred-
loži� ministerstvu a úradu do 31. marca kalendárneho
roka zoznam svojich akcionárov.

PIATA ČASŤ

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ

§ 80

(1) Zriaïuje sa Garančný fond investícií (ïalej len
„fond“), ktorý sústreïuje peňažné príspevky (ïalej len
„príspevky“) obchodníkov s cennými papiermi a pobo-
čiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky ma-
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jetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo
zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vy-
konanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutý-
mi peňažnými prostriedkami v súlade s týmto záko-
nom.

(2) Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchod-
ného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho
organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto
zákonom.

(3) Fond nie je štátnym fondom pod¾a osobitného
zákona.61)

§ 81

(1) Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona
rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje
klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo
zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vy-
konanie investičnej služby a tvoriace záväzok obchod-
níka s cennými papiermi alebo zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi voči klientovi, a to vrátane
úrokov a iných majetkových výhod spojených so zve-
rením týchto peňažných prostriedkov a investičných
nástrojov, ak klientom je
a) fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikate¾a,
b) nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organi-

zácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64)
združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov,66)

c) právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b),
s výnimkou
1. banky, pois�ovne, doplnkovej dôchodkovej pois-

�ovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku
v podielovom fonde, obchodníka s cennými pa-
piermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozi-
tára, burzy cenných papierov, komoditnej bur-
zy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej
lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-import-
nej banky Slovenskej republiky,70)

2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1
alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo
len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet
činnosti ako niektorá z právnických osôb uvede-
ných v bode1,

3. právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2,
ktorá pod¾a osobitného zákona71) musí ma� po-
vinne účtovnú závierku overenú audítorom,

4. štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej prí-

spevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyš-
šieho územného celku a orgánov verejnej moci,

5. právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa
nevz�ahujú body 1 až 4.

(2) Za klientsky majetok pod¾a odseku1 sa považuje
aj
a) spoločný klientsky majetok, ktorým je pod¾a zázna-

mov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi
alebo zahraničným obchodníkom s cennými pa-
piermi pred dňom, keï sa klientsky majetok stal
nedostupným pod¾a § 82 ods. 1, vedený pre viac
klientov s rozsahom údajov o každom klientovi naj-
menej pod¾a odseku 5 písm. a),

b) notárska úschova uložená u obchodníka s cennými
papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi, ak oprávneným príjemcom investič-
ných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tej-
to úschovy je alebo má by� osoba, ktorej klientsky
majetok je chránený pod¾a tohto zákona, a ak pred
dňom, keï sa klientsky majetok stal nedostupným
pod¾a § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku
úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cen-
nými papiermi alebo pobočke zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi písomné oznámenie
s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej
v rozsahu pod¾a odseku 5 písm. a).

(3) Klientsky majetok pod¾a odsekov 1 a 2 je chráne-
ný v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto
zákonom.

(4) Klientskym majetkom nie sú peňažné prostried-
ky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi
alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými
papiermi a vedené na účtoch chránených pod¾a oso-
bitného zákona.72)

(5) Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona
nepovažuje
a) klientsky majetok, ktorý pod¾a záznamov vykona-

ných obchodníkom s cennými papiermi alebo po-
bočkou zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi pred dňom, keï sa klientsky majetok stal
nedostupným pod¾a § 82 ods. 1, nie je vedený pre
klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, kto-
rými sú
1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum naro-

denia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej
osoby,

2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo
klienta v prípade právnickej osoby, ktorého

61) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
63) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch.
64) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
65) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
66) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
67) Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
68) Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
69) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
70) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
71) Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. v znení zákona č. 336/1999 Z. z.
72) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.
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klientsky majetok je chránený týmto zákonom,
ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom
alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnic-
kej osoby,

b) spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú spl-
nené podmienky pod¾a odseku 2 písm. a),

c) notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené pod-
mienky pod¾a odseku 2 písm. b).

§ 82

(1) Nedostupným klientskym majetkom je klientsky
majetok prijatý
a) obchodníkom s cennými papiermi alebo zahranič-

ným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol
pod¾a § 86 ods. 3 vyhlásený za neschopného plni�
záväzky voči klientom,

b) obchodníkom s cennými papiermi alebo zahranič-
ným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému
súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s klient-
skym majetkom, ak sa toto rozhodnutie stalo vyko-
nate¾ným pred vyhlásením pod¾a § 86 ods. 3.

(2) Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú
cenné papiere a iné investičné nástroje prijaté obchod-
níkom s cennými papiermi pod¾a odseku 1, ktoré je
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi schopný vráti� klientovi bez
toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.

§ 83

Účas� obchodníkov
s cennými papiermi na ochrane klientov

(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelil
úrad povolenie na poskytovanie investičných služieb,
je povinný zúčastni� sa pod¾a tohto zákona na ochrane
klientov a plati� na tento účel príspevky do fondu.

(2) Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú
povinní zúčastni� sa na ochrane klientov a plati� prí-
spevky pod¾a tohto zákona v celom rozsahu, ak klient-
sky majetok prijatý ich pobočkami
a) nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má

zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje
sídlo, alebo

b) je chránený alebo poistený v menšom rozsahu
v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cen-
nými papiermi svoje sídlo, ako to ustanovuje tento
zákon.

(3) Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je
povinný zúčastni� sa na ochrane klientov pod¾a tohto
zákona, ak klientsky majetok prijatý pobočkou zahra-
ničného obchodníka s cennými papiermi je chránený
v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými
papiermi svoje sídlo najmenej v rozsahu pod¾a tohto
zákona, a za predpokladu, že je zaručená vzájomnos�.

(4) Povinnos� zúčastni� sa na ochrane klientov ne-
platí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom
v Slovenskej republike v rozsahu klientskeho majetku

prijatého od klientov jeho pobočkou umiestnenou
v štáte, v ktorom je zákonná povinnos� chráni� alebo
poisti� klientsky majetok, a to pod¾a práva tohto štátu
bez oh¾adu na systém ochrany klientov v Slovenskej
republike.

(5) Náhrady poskytované za nedostupný klientsky
majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi, ktorý sa zúčastňuje na ochrane alebo na
poistení klientskeho majetku v štáte, v ktorom má
zakladajúci zahraničný obchodník s cennými papier-
mi svoje sídlo, nemôžu by� vyššie ako náhrady pod¾a
tohto zákona.

(6) Povinnos� zúčastni� sa na ochrane klientov pod¾a
tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi
a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o udelení povolenia na poskytovanie investičných slu-
žieb, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Úroveň a rozsah ochrany klientov pod¾a tohto
zákona nesmie by� predmetom hospodárskej sú�aže
ani predmetom reklamy.73) Tým nie je dotknuté usta-
novenie § 98 tohto zákona.

(8) Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vz�ahujú
na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vz�a-
hujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými pa-
piermi pod¾a odseku 2, ak jednotlivé ustanovenia tejto
časti neobsahujú osobitnú úpravu pre zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi.

§ 84

Príspevky obchodníkov
s cennými papiermi do fondu

(1) Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhra-
di� do fondu tieto príspevky:
a) vstupný príspevok,
b) ročný príspevok,
c) mimoriadny príspevok.

(2) Vstupný príspevok je jednorazový príspevok ob-
chodníka s cennými papiermi.

(3) Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok ob-
chodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytvára-
nie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za
nedostupný klientsky majetok.

(4) Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka
s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov
fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný
klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia
zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za
nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu spláca-
nia úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad
za nedostupný klientsky majetok.

(5) Výška vstupného príspevku je
a) 5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a za-

hraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí
sú oprávnení poskytova� hlavné investičné služby
len v rozsahu pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d)
a nie sú pri poskytovaní investičných služieb opráv-

73) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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není naklada� s peňažnými prostriedkami alebo in-
vestičnými nástrojmi klienta,

b) 12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi
a zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
ktorí sú oprávnení poskytova� hlavné investičné
služby len v rozsahu pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), b)
alebo d),

c) 70 000 Sk pre ostatných obchodníkov s cennými
papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi.

 (6) Výška vstupného príspevku Národnej banky
Slovenska je 10 000 000 Sk.

 (7) Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond
vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra pred-
chádzajúceho roka takto:
a) obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je opráv-

nený poskytova� hlavné investičné služby len v roz-
sahu pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je
pri poskytovaní investičných služieb oprávnený na-
klada� s peňažnými prostriedkami alebo investič-
nými nástrojmi klienta, v rozpätí od 0,1 % do 1 %
z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom
za poskytované investičné služby, najmenej  však
2 500 Sk,

b) obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorí sú opráv-
není poskytova� hlavné investičné služby len v roz-
sahu pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), v rozpätí
od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtova-
ných klientom za poskytované investičné služby,
najmenej však 6 000 Sk,

c) ostatným obchodníkom s cennými papiermi a za-
hraničným obchodníkom s cennými papiermi
v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov
účtovaných klientom za poskytované investičné
služby, najmenej však 35 000 Sk.

 (8) Fond určuje ročný príspevok  rovnako pre všet-
kých obchodníkov s cennými papiermi v rámci skupín
obchodníkov s cennými papiermi pod¾a odseku 7.
Fond nesmie pri určení ročného príspevku zvýhodni�
niektorú zo skupín obchodníkov s cennými papiermi
pod¾a odseku 7.

 (9) Výška ročného príspevku na roky, počas kto-
rých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty
náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná
hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku;
výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond
nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie vý-
platy náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hod-
noty všetkých klientskych majetkov chránených pod¾a
tohto zákona, je fond povinný urči� v  hornej polovici
rozpätia sadzby ročného príspevku.

(10) Výšku mimoriadneho príspevku určuje úrad
pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovna-
ko. Suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom
roku môže prekroči� 3 % z ročnej sumy poplatkov
účtovným klientom za poskytované investičné služby

za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti
mimoriadneho príspevku, len so súhlasom rady fondu.

§ 85

(1) Vstupný príspevok je obchodník s cennými pa-
piermi povinný uhradi� do 30 dní odo dňa vzniku
povinnosti zúčastni� sa na ochrane klientov.

(2) Ročný príspevok je obchodník s cennými papier-
mi povinný uhradi� v pravidelných štvr�ročných splát-
kach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca ka-
lendárneho štvr�roka. Za rok, v ktorom bolo
obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie
na poskytovanie investičných služieb, je obchodník
s cennými papiermi povinný uhradi� len alikvotnú
čiastku ročného príspevku.

(3) Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými
papiermi povinní uhradi� v lehotách určených rozhod-
nutím fondu.

(4) Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú prí-
spevky v slovenskej mene. Pri ochrane klientov za
záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim
splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na
slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou
bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému obchodníci
s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely
zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádza-
júci štvr�rok pod¾a § 84 ods. 7.

(5) Obchodník s cennými papiermi, ktorého klient-
sky majetok sa stal nedostupným pod¾a § 82 ods. 1,
nie je povinný hradi� fondu príspevky, ktorých splat-
nos� nastala po dni, keï sa tento klientsky majetok
stal nedostupným.

(6) Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil
riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej
sumy príspevku zaplati� fondu úroky z omeškania vo
výške pod¾a osobitného predpisu.74)

(7) Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil
príspevok do fondu v lehote pod¾a odsekov 1 až 3,
nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto
príspevku uzaviera� nové zmluvy o poskytovaní inves-
tičných služieb. Úrad stanoví tomuto obchodníkovi
s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie
príspevku do fondu, ktorá však nesmie by� dlhšia ako
90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí
príspevok v dodatočnej lehote, úrad postupuje pod¾a
§ 156 ods. 1 písm. f).

§ 86

(1) Ak obchodník s cennými papiermi aj napriek po-
užitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný
plni� záväzky voči klientom počas 48 hodín, je povinný
oznámi� túto skutočnos� najneskôr v najbližší pracov-
ný deň úradu a fondu; obchodník s cennými papiermi,
ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou ban-

74) § 492 a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. 
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
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kou, je povinný oznámi� túto skutočnos� fondu, Ná-
rodnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.

(2) Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom
s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené
v odseku 1, oznámenie pod¾a odseku 1 vykoná nútený
správca obchodníka s cennými papiermi (ïalej len
„nútený správca“).

(3) Úrad vyhlási obchodníka s cennými papiermi za
neschopného plni� záväzky voči klientom do troch
pracovných dní od doručenia oznámenia pod¾a odse-
ku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity ob-
chodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže
nemožnos� odstránenia dočasného nedostatku likvidi-
ty. Úrad môže obchodníka s cennými papiermi vyhlá-
si� za neschopného uhrádza� záväzky aj z vlastného
podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto
odseku, bez oznámenia pod¾a odsekov 1 a 2.

(4) Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi,
ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou ban-
kou, za neschopného plni� záväzky voči klientom, sa
nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení
obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, ale-
bo pobočky zahraničného obchodníka s cennými pa-
piermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného
plni� záväzky, sa postupuje pod¾a osobitného záko-
na.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi,
ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou ban-
kou, za neschopného plni� záväzky pod¾a osobitného
zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopné-
ho plni� záväzky pod¾a tohto zákona; takéto vyhlásenie
pod¾a osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.

(5) Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi za
neschopného plni� záväzky voči klientom sa nevz�ahu-
jú všeobecné predpisy o správnom konaní.76)

(6) Vyhlásenie pod¾a odseku 3 úrad doručí obchod-
níkovi s cennými papiermi a fondu.

(7) Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedo-
stupným pod¾a § 82 ods. 1, sa až do skončenia vy-
plácania náhrad pod¾a § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje
nakladanie s investičnými nástrojmi a peňažnými
prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky ma-
jetok, postupovanie poh¾adávok voči obchodníkovi
s cennými papiermi z nedostupného klientskeho ma-
jetku a započítavanie vzájomných poh¾adávok medzi
obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami.
Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými pa-
piermi zakazuje poskytova� investičné služby alebo
uzatvára� iné obchody, ktorými sa zvyšujú poh¾adávky
alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči
iným osobám.

(8) Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom,
ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným pod¾a
§ 82 ods. 1, oprávnený požiada� o vrátenie cenného
papiera alebo investičného nástroja pod¾a § 82 ods. 2
a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto po-
žiadavke vyhovie�.

§ 87

Náhrada za nedostupný klientsky majetok

(1) Za nedostupný klientsky majetok má klient prá-
vo na náhradu z fondu v slovenskej mene a fond je
povinný zaň poskytnú� náhradu v rozsahu a za pod-
mienok ustanovených týmto zákonom. Iná oprávnená
osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak
to ustanovuje tento zákon.

(2) Za chránený klientsky majetok poskytuje fond
náhradu vo výške 90 % z klientskeho majetku; v sú-
hrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej
osobe pod¾a tohto zákona patrí náhrada z fondu naj-
viac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu
20 000 EUR na slovenské koruny pod¾a kurzu vyhlá-
seného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keï sa
klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi
stal nedostupným pod¾a § 82 ods. 1. Ustanovením
tohto odseku nie je dotknuté ustanovenie § 167.

(3) Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený
klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky
majetok toho istého klienta u jedného obchodníka
s cennými papiermi vrátane jeho podielov na klient-
skych majetkoch, ktoré klientovi patria spoločne s iný-
mi klientmi a ktoré sú chránené týmto zákonom, pod¾a
stavu ku dňu, keï sa klientsky majetok stal nedostup-
ným pod¾a § 82 ods. 1. Pri každom spoločnom klient-
skom majetku platí, že každý z klientov má rovnaký
podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné
podiely jednotlivých klientov. Úroky a iné majetkové
výhody spojené s nedostupným klientskym majetkom
sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú pod¾a
stavu ku dňu, keï sa klientsky majetok stal nedostup-
ným pod¾a § 82 ods. 1, a pripočítajú sa k nedostupné-
mu klientskemu majetku klienta. Takto zistená výška
nedostupného klientskeho majetku sa na účely výpočtu
náhrady zníži o všetky premlčané investičné nástroje77)
a vklady78) a tiež o všetky záväzky klienta voči obchodní-
kovi s cennými papiermi pod¾a stavu ku dňu, keï sa
klientsky majetok stal nedostupným pod¾a § 82 ods. 1.

(4) Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú ur-
čujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keï sa klientsky maje-
tok stal nedostupným pod¾a § 82 ods. 1, vyplývajú zo
zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo
z osobitných právnych predpisov79) vz�ahujúcich sa
na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty

75) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
76) Zákon č. 71/1967 Zb.
77) Napríklad § 23 zákona č. 530/1990 Zb.
78) § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.

§ 397 Obchodného zákonníka.
§ 101 a 785 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

79) Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z.
o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde.
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cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu
kótovaných cenných papierov burzy cenných papie-
rov80) sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných
papierov zverejneného burzou cenných papierov ku
dňu, keï sa klientsky majetok stal nedostupným po-
d¾a § 82 ods. 1.

(5) Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota
klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči ob-
chodníkovi s cennými papiermi, je rozhodujúci zá-
znam z evidencie obchodníka s cennými papiermi, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.81)

(6) Klientovi patrí náhrada pod¾a odsekov 1 a 2 aj
vtedy, keï jeho investičný nástroj nie je splatný do
konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí pod¾a
§ 88 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s in-
vestičným nástrojom alebo pri zákaze jeho úhrady
pod¾a osobitných predpisov.82) Po skončení zákazu
možno poskytnú� náhradu pod¾a povahy veci klientovi
alebo inej osobe, ak jej na investičný nástroj klienta
alebo na jeho čas� vzniklo právo pod¾a rozhodnutia
príslušného orgánu.

(7) Náhrada nepatrí za premlčané investičné nástro-
je77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí
majú osobitný vz�ah k obchodníkovi s cennými pa-
piermi, kedyko¾vek v období jedného roka pred dňom,
keï sa klientsky majetok stal nedostupným. Za toto
obdobie si fond môže v súlade s § 90 ods. 1 vyžiada�
od obchodníkov s cennými papiermi zoznam týchto
osôb.

(8) Za osoby, ktoré majú osobitný vz�ah k obchodní-
kovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona
považujú
a) členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cenný-

mi papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka
s cennými papiermi, ïalší zamestnanci obchodníka
s cennými papiermi určení stanovami obchodníka
s cennými papiermi a prokurista obchodníka
s cennými papiermi,

b) členovia dozornej rady obchodníka s cennými pa-
piermi,

c) právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontro-
lu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia
štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb
a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,

d) osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka
s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka
s cennými papiermi, vedúcim zamestnancom ob-
chodníka s cennými papiermi alebo fyzickým oso-
bám majúcim kontrolu nad obchodníkom s cenný-
mi papiermi,

e) právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvede-
ných v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifiko-
vanú účas�,

f) akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi
s cennými papiermi a akáko¾vek právnická osoba,
ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi
kontrolu,

g) právnické osoby kontrolované obchodníkom s cen-
nými papiermi,

h) audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene
audítorskej spoločnosti audítorskú činnos�,

i) člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cen-
nými papiermi a vedúci pobočky zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi,

j) vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi a jeho zástupca.

(9) Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí
a) svojou trestnou činnos�ou, za ktorú boli súdom

v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne
alebo úplne spôsobili neschopnos� obchodníka
s cennými papiermi uhrádza� záväzky klientom,

b) nadobudli investičné nástroje a peňažné prostried-
ky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej čin-
nosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne
odsúdení.

(10) Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti
ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trest-
nou činnos�ou, ktorá môže ma� vz�ah k neschopnosti
obchodníka s cennými papiermi uhrádza� záväzky
klientom.

(11) Za klientsky majetok klientov pod¾a odsekov 7
a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispie-
va� do fondu v súlade s týmto zákonom.

(12) O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vy-
plácaním pod¾a tohto zákona rozhoduje súd.

§ 88

Vyplácanie náhrad

(1) Fond najneskôr do piatich dní, keï sa klientsky
majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedo-
stupným pod¾a § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, po-
stup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom
doručí bez zbytočného odkladu obchodníkovi s cenný-
mi papiermi.

(2) Vyplácanie náhrad sa musí skonči� najneskôr do
troch mesiacov od vyhlásenia pod¾a § 86 ods. 3 alebo
od doručenia vykonate¾ného rozhodnutia súdu pod¾a
§ 82 ods. 1 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim
súhlasom úradu vo výnimočných a odôvodnených prí-
padoch túto lehotu predĺži� najviac o tri mesiace. Vy-
plácanie náhrad však musí by� skončené najneskôr do
jedného roka od vyhlásenia pod¾a § 86 ods. 3 alebo od
doručenia vykonate¾ného rozhodnutia súdu pod¾a
§ 82 ods. 1 písm. b).

(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje
pod¾a odseku 1 spolu s vyhlásením pod¾a § 86 ods. 3
alebo výrokom vykonate¾ného rozhodnutia súdu pod¾a
§ 82 ods. 1 písm. b) uverejni� v tlači s celoštátnou
pôsobnos�ou a vo verejne prístupných priestoroch ob-
chodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň
po doručení oznámenia pod¾a odseku 1.

80) § 20 ods. 1 zákona č. 330/2000 Z. z.
81) § 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
82) Napríklad § 76 ods. 1 písm. e), § 175e ods. 1 a 2, § 305 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
83) § 116 Občianskeho zákonníka.
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(4) Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky
majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento
účel poverí. Na tento účel je oprávnený dáva� banke
potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.

(5) Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhra-
du, musí preukáza� pod¾a druhu klientskeho majetku,
že má právo na výplatu náhrady za tento klientsky
majetok; toto právo sa preukazuje najmä dokladom
o nároku na investičný nástroj alebo peňažné pro-
striedky alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Fy-
zická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu,
musí zároveň preukáza� svoju totožnos�; právnická
osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí
zároveň predloži� výpis z úradného registra alebo
z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako
jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu.
Zástupca klienta musí preukáza� aj svoju totožnos�
a odovzda� doklad alebo úradne osvedčenú kópiu do-
kladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na za-
stupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú ne-
uplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, na
tomto doklade musí by� úradne osvedčený podpis
štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak klient
alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom
splnomocnenca, splnomocnenec musí preukáza� tiež
svoju totožnos� a odovzda� plnomocenstvo s úradne
osvedčeným podpisom splnomocnite¾a; ak je splno-
mocnite¾om právnická osoba, na plnomocenstve musí
by� úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu
tejto právnickej osoby. Totožnos� klienta, zástupcu
alebo ich splnomocnenca sa preukazuje
a) platným občianskym preukazom84) alebo
b) platným cestovným pasom,85) diplomatickým pa-

som, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povo-
lením na pobyt cudzinca86) na území Slovenskej
republiky.

(6) V oznámení fondu pod¾a odseku 1 sa môže urči�,
za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovost-
ným prevodom.

(7) Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi
klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje
výšku náhrady pod¾a § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne
za investičné nástroje postupne v časovom poradí, ako
boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do
výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom
nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jedno-
razovo.

(8) Výška náhrady za klientsky majetok tvorený in-
vestičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami
v cudzej mene sa vypočítava pod¾a kurzu vyhláseného
Národnou bankou Slovenska ku dňu, keï sa investič-
né nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostup-
nými pod¾a § 82 ods. 1.

(9) Ak nemohol klient alebo iná osoba pod¾a § 87
ods. 6 uplatni� právo na náhradu v lehote pod¾a odse-

kov 1 a 2 z preukázaných závažných zdravotných ale-
bo z iných závažných dôvodov,87) môže fond poskytnú�
náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto leho-
te, najneskôr však do jedného roka, keï sa klientsky
majetok stal nedostupným pod¾a § 82 ods. 1.

§ 89

Vznik a zánik niektorých práv

(1) Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká poh¾a-
dávka a fond sa stáva verite¾om voči obchodníkovi
s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi v rozsahu náhrady, kto-
rú fond vyplatil klientovi. Týmto dňom zaniká poh¾a-
dávka klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi
alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými
papiermi v rozsahu vyplatenej náhrady pod¾a § 87.

(2) Fond si môže uplatni� voči obchodníkovi s cen-
nými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodní-
ka s cennými papiermi aj skutočné náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vz�ahy
medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za
ktorého nedostupný klientsky majetok  vyplatil náhra-
dy fond, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zá-
konníka o ručení.

(4) Výplata náhrady za nedostupný klientsky maje-
tok, výška úrokov a iných majetkových výhod ziste-
ných pod¾a § 87 ods. 4 a výška zostatku záväzku, za
ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii
obchodníka s cennými papiermi a v dokladoch o vz�a-
hu k investičnému nástroju, v ktorých sa uvádza výš-
ka záväzku.

§ 90

Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov
s cennými papiermi

(1) Fond môže žiada� od obchodníka s cennými pa-
piermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo
súvisiace s jeho činnos�ou predtým, ako sa klientsky
majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedo-
stupným. Fond nemôže žiada� údaje, ktoré je obchod-
ník s cennými papiermi povinný utajova�. Ak sa ob-
chodník s cennými papiermi stal neschopným
uhrádza� záväzky klientom z klientskeho majetku, je
povinný neodkladne odovzda� fondu na základe jeho
písomnej žiadosti informácie a dokumenty o investič-
ných nástrojoch a záväzkoch obchodníka s cennými
papiermi.

(2) Fond môže informácie pod¾a odseku 1 získa�  so
súhlasom úradu aj vlastným zis�ovaním u obchodníka
s cennými papiermi. Ak má fond, skôr ako sa klientsky
majetok stal nedostupným, dôvodné podozrenie
o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých

84) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
85) Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
86) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov.
87) Napríklad § 784 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
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obchodníkom s cennými papiermi, ktoré súvisia
s údajmi, ktoré je obchodník s cennými papiermi po-
vinný utajova�, môže požiada� o ich preverenie úrad.

(3) Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania ná-
hrad po predchádzajúcom súhlase úradu, ktoré musia
obsahova� podrobnosti o postupoch pri uplatňovaní
práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva
na náhradu.

(4) Fond má právo vykonáva� kontrolu správnosti
plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných pod-
mienok vyplácania náhrad a s tým súvisiacich poky-
nov fondu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý
bol vyhlásený za neschopného plni� záväzky voči klien-
tom z klientskeho majetku, a v banke, ktorej prostred-
níctvom  fond zabezpečuje vyplácanie náhrad.

(5) Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za
nedostupné investičné nástroje uschované, spravova-
né, obhospodarované alebo držané obchodníkom
s cennými papiermi uchováva fond alebo ním povere-
ná osoba v súlade s osobitným predpismi.88)

(6) Obchodníci s cennými papiermi sú povinní
a) plati� fondu príspevky v stanovených lehotách

a v stanovenom rozsahu,
b) poskytova� fondu informácie pod¾a odseku 1 v le-

hote určenej fondom a spôsobom stanoveným fon-
dom,

c) uverejni� vo svojich prevádzkových priestoroch
v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov
pod¾a tohto zákona vrátane všeobecných podmie-
nok poskytovania náhrad vydaných pod¾a odse-
ku 3,

d) neodkladne predloži� fondu a úradu vykonate¾né
rozhodnutie súdu pod¾a § 82 ods. 1 písm. b),

e) vo svojom informačnom systéme osobitne evidova�
klientsky majetok, na ktorý sa vz�ahuje systém
ochrany klientov.

(7) Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňo-
va� informácie o ochrane klientov pod¾a tohto zákona
inak ako pod¾a odseku 6 písm. c).

§ 91

Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu

(1) Zdrojmi fondu sú
a) príspevky pod¾a § 84,
b) výnosy z použitia peňažných prostriedkov pod¾a

odseku 4 vrátane príjmov z predaja cenných papie-
rov, ktorých emitentom je Slovenská republika (ïa-
lej len „štátne cenné papiere“), nakúpených pod¾a
odseku 4 písm. a),

c) úvery pod¾a odseku 2,
d) prostriedky získané na základe uplatnenia práv,

ktoré nadobudol fond pod¾a § 89.

(2) Fond môže požiada� Fond ochrany vkladov, Ná-
rodnú banku Slovenska, banky alebo pobočky zahra-
ničných bánk o poskytnutie úveru.

(3) Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobit-
ných účtoch v Národnej banke Slovenska.

(4) Peňažné prostriedky fondu možno použi� okrem
poskytovania náhrad za investičné nástroje pod¾a § 87
aj na tieto účely:
a) nákup štátnych cenných papierov so splatnos�ou

do jedného roka odo dňa nákupu,
b) splátky úverov pod¾a odseku 2,
c) poskytnutie úveru obchodníkom s cennými papier-

mi v nútenej správe na obnovenie likvidity s cie¾om
získa� schopnos� plni� záväzky obchodníkov s cen-
nými papiermi voči klientom, najviac do výšky 10 %
prostriedkov fondu,

d) poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac
do výšky 10 % prostriedkov fondu,

e) úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie
činnosti fondu.

(5) Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia
stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(6) Fond je povinný vies� účtovníctvo a zostavova�
účtovnú závierku pod¾a osobitného predpisu.59)

(7) Účtovnú závierku fondu overuje audítor.

§ 92

Orgány fondu

Orgány fondu sú:
a) rada fondu,
b) prezídium fondu,
c) dozorná rada fondu.

§ 93

Rada fondu

(1) Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.

(2) Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Jej
funkčné obdobie je štvorročné.

(3) Jedným členom rady fondu je zástupca minister-
stva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií,
jedným členom rady fondu je zástupca Národnej banky
Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér
Národnej banky Slovenska. Jedným členom rady fon-
du je zástupca úradu, ktorého vymenúva a odvoláva
rada úradu.  Ďalších šiestich členov rady fondu volia
a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými pa-
piermi, na ktorých sa vz�ahuje povinnos� pod¾a § 83,
na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papier-
mi. Zástupcovia jednotlivých obchodníkov s cennými
papiermi sú určení ich štatutárnym orgánom a na
schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi
majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria
príspevky obchodníkov s cennými papiermi zaplatené
do fondu pod¾a § 84 ods. 7. O priebehu schôdze zá-
stupcov obchodníkov s cennými papiermi a o výsled-
ku vo¾by členov rady fondu sa vyhotovuje notárska
zápisnica.

(4) Za výkon funkcie člena rady fondu nepatrí odme-
na. Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov,
ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

88) Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(5) Rada fondu
a) volí a odvoláva členov prezídia fondu,
b) volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnim-

kou pod¾a § 95 ods. 2,
c) volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu

rady fondu,
d) schva¾uje rokovací poriadok rady fondu a rokovací

poriadok prezídia fondu,
e) schva¾uje stanovy fondu,
f) schva¾uje rozpočet fondu; súčas�ou rozpočtu fondu

je aj rozpočet nákladov fondu pod¾a § 91 ods. 4
písm. e),

g) schva¾uje ročnú účtovnú závierku fondu,
h) schva¾uje výročnú správu o činnosti fondu za pred-

chádzajúci rok, ktorá sa predkladá úradu,
i) rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s tým-

to zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,
j) schva¾uje použitie zdrojov fondu,
k) určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov

s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriad-
nych príspevkov,

l) schva¾uje poskytnutie úveru obchodníkom s cen-
nými papiermi pod¾a § 91 ods. 4 písm. c),

m) schva¾uje zásady odmeňovania zamestnancov fon-
du,

n) schva¾uje všeobecné podmienky vyplácania náhrad
za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov
s cennými papiermi.

(6) Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej
dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je
predsedom rady fondu alebo podpredsedom rady fon-
du.

§ 94

Prezídium fondu

(1) Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia
fondu a ïalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých
volí a odvoláva rada fondu.

(2) Predseda prezídia fondu a ïalší členovia prezídia
fondu sú zamestnancami fondu.

(3) Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu.
Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vyme-
dzenom stanovami. Ak prezídium fondu koná v mene
fondu, na platnos� písomných právnych úkonov sa
vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia fon-
du. Stanovy ïalej určia, kedy a v akom rozsahu členo-
via prezídia konajú v mene fondu, a ude¾ujú splno-
mocnenie kona� v mene fondu.

§ 95

Dozorná rada fondu

(1) Dozorná rada fondu má piatich členov, jej funkč-
né obdobie je štvorročné.

(2) Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva
rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi
prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými
papiermi. Jedným z členov dozornej rady fondu je
zástupca ministerstva, ktorého vymenuje a odvoláva
minister financií zo zamestnancov ministerstva, a jed-

ným zástupca úradu, ktorého vymenuje a odvoláva
rada úradu.

(3) Dozorná rada fondu volí zo svojich členov pred-
sedu a podpredsedu.

(4) Členmi dozornej rady fondu nemôžu by� členovia
rady fondu ani iní zamestnanci fondu.

(5) Dozorná rada fondu dohliada na činnos� a hos-
podárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnos�
a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecný-
mi podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný
klientsky majetok a so stanovami fondu.

(6) Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení na-
hliada� do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti
fondu a získava� informácie o nakladaní s jeho zdroj-
mi.

(7) Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a úra-
du o svojich zisteniach správu raz za štvr�rok a v prí-
pade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecný-
mi podmienkami alebo stanovami najneskôr do troch
dní od jeho zistenia.

(8) Za výkon funkcie člena dozornej rady fondu ne-
patrí odmena. Člen dozornej rady fondu má právo na
náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vý-
konom jeho funkcie.

§ 96

Kancelária fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, adminis-
tratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bež-
ného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kance-
lária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci
fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o po-
stavení a činnosti kancelárie fondu ustanovia stanovy
fondu.

§ 97

Povinnos� mlčanlivosti

(1) Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fon-
du, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej
prostredníctvom fond vypláca náhrady, a iné osoby
podie¾ajúce sa na činnosti fondu sú povinné zachová-
va� mlčanlivos� vo veciach týkajúcich sa obchodníkov
s cennými papiermi a ich klientov, o ktorých sa dozve-
deli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti
s nimi, a to aj po skončení členstva v rade fondu
a v dozornej rade fondu alebo po skončení pracovného
pomeru alebo iného pracovnoprávneho vz�ahu.

(2) Rada fondu môže oslobodi� od povinnosti mlčan-
livosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo
prezídia fondu; ostatné osoby uvedené v odseku 1
môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodi� prezídium
fondu.
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§ 98

Zmluvné poistenie obchodníkov
s cennými papiermi

Nad rozsah ochrany klientov pod¾a tohto zákona
môžu obchodníci s cennými papiermi pois�ova� inves-
tičné nástroje na základe zmluvne dohodnutých pod-
mienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnos�
osobitné povolenie udelené úradom.23)

ŠIESTA  ČASŤ

CENTRÁLNY DEPOZITÁR

§ 99

(1) Centrálny depozitár je akciovou spoločnos�ou so
sídlom na území Slovenskej republiky, pre ktorú platia
ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon
neustanovuje inak. Premena formy centrálneho depo-
zitára sa zakazuje.

(2) Základné imanie centrálneho depozitára je naj-
menej 250 000 000 Sk.

(3) Centrálny depozitár
a) eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované

cenné papiere  v registroch emitentov s výnimkou
cenných papierov evidovaných v centrálnom regis-
tri krátkodobých cenných papierov vedenom Ná-
rodnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4),

b) eviduje majite¾ov zaknihovaných cenných papierov
na účtoch majite¾ov a údaje o cenných papieroch
na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanove-
nom týmto zákonom,

c) eviduje zmeny na účtoch majite¾ov v rozsahu usta-
novenom týmto zákonom a na klientskych účtoch
členov,

d) eviduje údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cen-
ných papierov a imobilizovaných cenných papierov
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) pride¾uje, mení a ruší ISIN,
f) poskytuje služby členom centrálneho depozitára,

emitentom cenných papierov, burze cenných papie-
rov, zahraničnej burze cenných papierov spojené
s činnos�ami pod¾a písmen a) až e) a pod¾a odse-
ku 4,

g) zabezpečuje a organizuje systém pre technické
spracovanie údajov vedenia evidencie pod¾a písmen
a) až d) a pod¾a § 104 ods. 2 písm. a) až c),

h) zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových ob-
chodov s investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vy-
rovnanie obchodov s investičnými nástrojmi na žia-
dos� klienta,

i) vedie zoznamy akcionárov89) pri listinných akciách
na meno,

j) eviduje ïalšie údaje, ak tak ustanoví tento alebo
osobitný zákon.

(4) Centrálny depozitár môže okrem činností uvede-
ných v odseku 3
a) zabezpečova� splácanie menovitej hodnoty cenných

papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ïalšie s tým
súvisiace činnosti na žiados� emitenta,

b) uschováva� a spravova� jeden investičný nástroj
alebo nieko¾ko investičných  nástrojov  na základe
zmluvy pod¾a § 39 alebo 41,

c) prenajíma� bezpečnostné schránky,
d) poskytova� úvery alebo pôžičky klientovi na účel

vykonania obchodu klienta s investičnými nástroj-
mi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného
zákona,15)

e) zriaïova� klientsky účet u iných centrálnych depo-
zitárov alebo u centrálnych depozitárov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky a poskytova�
s tým súvisiace služby,

f) zabezpečova� iné činnosti súvisiace s činnos�ou
centrálneho depozitára pod¾a tohto zákona.

 (5) Činnosti uvedené v odseku 4 môže centrálny
depozitár vykonáva�, ak ich má uvedené v povolení na
vznik a činnos� centrálneho depozitára. Povolenie na
výkon činnosti pod¾a odseku 3 písm. e) môže by� ude-
lené len jednému centrálnemu depozitárovi. Na cen-
trálneho depozitára, ktorý nemá v povolení na vznik
a činnos� centrálneho depozitára uvedenú činnos�
pod¾a odseku 3 písm. e), sa ustanovenie odseku 3
písm. e) nevz�ahuje.

 (6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie
je centrálnym depozitárom pod¾a tohto zákona, nesmie
vykonáva� činnosti uvedené v odseku 3, ak tento zá-
kon neustanovuje inak.

 (7) Činnosti uvedené v povolení na vznik a činnos�
centrálneho depozitára vykonáva centrálny depozitár
za odplatu, ak tento zákon neustanovuje inak.

 (8) Centrálny depozitár má právo na poskytnutie
všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho čin-
nosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmiet-
nu�. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené
alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej
ako požadovanej forme je na �archu toho, kto je povin-
ný ich poskytnú�.

 (9) Obchodné meno centrálneho depozitára musí
obsahova� označenie „centrálny depozitár cenných pa-
pierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných pa-
pierov“ ani jeho preklady nesmie používa� v obchod-
nom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická
osoba.

(10) Zakladate¾mi centrálneho depozitára môžu by�
len ministerstvo, Národná banka Slovenska, banka,
obchodník s cennými papiermi, pois�ovňa, správcov-
ská spoločnos�, iný centrálny depozitár alebo burza
cenných papierov a právnické osoby so sídlom v za-
hraničí s obdobným predmetom činnosti, ak tento ale-
bo osobitný zákon neustanovuje inak.

(11) Centrálny depozitár je povinný vyda� zakniho-
vané akcie na meno; zmena ich podoby a formy sa
zakazuje. Centrálny depozitár nesmie vydáva� priorit-
né akcie ani zamestnanecké akcie.90)

89) § 156 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
90) § 158 a 159 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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(12) Akcionárom centrálneho depozitára môže by�
len právnická osoba, ktorá môže by� zakladate¾om
centrálneho depozitára.

(13) Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti
vo vz�ahu ku klientom centrálneho depozitára sa vz�a-
hujú ustanovenia § 71 a § 73 ods. 9 a 10.

(14) Centrálny depozitár je povinný pri každom ob-
chode s hodnotou nad 100 000 Sk zis�ova� vlastníctvo
prostriedkov použitých klientom na vykonanie obcho-
du; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu
zaknihovaných cenných papierov pod¾a § 24 a 25
a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa
zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými investičný-
mi nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníc-
tvo prostriedkov zis�uje záväzným písomným vyhláse-
ním klienta, v ktorom je klient povinný uvies�, či sú
tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vyko-
náva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníc-
tvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet
inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uvies� meno,
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adre-
su trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pri-
delené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej
účet  je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient
povinný odovzda� centrálnemu depozitárovi aj písom-
ný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov
na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu
na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti pod¾a tohto
odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnu� vy-
konanie požadovaného obchodu.

§ 100

Povolenie na vznik a činnos� centrálneho depozitára

(1) Na vznik a činnos� centrálneho depozitára treba
povolenie na vznik a činnos� centrálneho depozitára.
Toto povolenia sa ude¾uje na žiados� zakladate¾ov
centrálneho depozitára, ak tento zákon neustanovuje
inak.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by�
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie najmenej 250 000 000 Sk,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného ima-

nia a ïalších finančných zdrojov centrálneho depo-
zitára,

c) vhodnos� osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifiko-
vanou účas�ou na centrálnom depozitári, a pre-
h¾adnos� vz�ahov týchto osôb s inými osobami, naj-
mä preh¾adnos� podielov na základnom imaní
a hlasovacích právach,

d) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
činnos� centrálneho depozitára,

e) odborná spôsobilos� a dôveryhodnos� osôb, ktoré
sú navrhované za členov predstavenstva, dozornej
rady,  prokuristu a osôb zodpovedných za výkon
vnútornej kontroly,

f) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej
patrí aj akcionár s kvalifikovanou účas�ou na cen-
trálnom depozitári,

g) výkonu doh¾adu neprekážajú úzke väzby v rámci
skupiny s úzkymi väzbami pod¾a písmena f),

h) schopnos� akcionárov zakladajúcich centrálny de-
pozitár preklenú� prípadnú nepriaznivú finančnú
situáciu  centrálneho depozitára,

i) technická a organizačná pripravenos� na výkon po-
volených činností.

(3) Žiados� o povolenie pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno a sídlo budúceho centrálneho de-

pozitára a identifikačné číslo, ak už mu bolo pride-
lené,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnic-
kých osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní
centrálneho depozitára, a ich podiel na základnom
imaní centrálneho depozitára,

c) výšku základného imania budúceho centrálneho
depozitára,

d) návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár
vykonáva� svoje činnosti,

e) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
činnos� centrálneho depozitára,

f) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb
navrhovaných do funkcií členov predstavenstva,
členov dozornej rady, prokuristov a osôb zodpoved-
ných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich
odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,

g) vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené údaje sú úplné
a pravdivé.

(4) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov centrálneho depozitára,
c) návrh prevádzkového poriadku centrálneho depozi-

tára (ïalej len „prevádzkový poriadok“),
d) návrh organizačnej štruktúry centrálneho depozi-

tára,
e) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní

a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov
predstavenstva, dozornej rady, prokuristov a osôb
zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a ich
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky
ustanovené týmto zákonom,

f) písomné vyhlásenie žiadate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vy-
rovnanie,52)

g) doklad o splatení základného imania.

(5) O žiadosti pod¾a odseku 1 rozhodne úrad v lehote
pod¾a osobitného zákona53) na základe posúdenia tejto
žiadosti a jej príloh vo vz�ahu k navrhovanému rozsa-
hu činností centrálneho depozitára.

(6) Úrad žiados� pod¾a odseku 1 zamietne, ak žiada-
te¾ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2.
Dôvodom na zamietnutie žiadosti pod¾a odseku 1 ne-
môžu by� ekonomické potreby trhu.

(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by� splnené
nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na
vznik a činnos� centrálneho depozitára.

(8) Povolenie pod¾a odseku 1 sa ude¾uje na dobu
neurčitú a nie je prevodite¾né na inú osobu, ani nepre-
chádza na právneho nástupcu.

(9) Za vhodnú osobu sa na účely tohto zákona pova-
žuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie pod-
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mienok pod¾a odseku 2 písm. b) a zo všetkých okol-
ností je zrejmé, že zabezpečí riadne a bezpečné vyko-
návanie činnosti centrálneho depozitára.

(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena
predstavenstva centrálneho depozitára sa považuje
osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním eko-
nomického, právneho, prírodovedného alebo technic-
kého zamerania, ktorá najmenej tri roky vykonávala
odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu ale-
bo bankovníctva.

(11) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za pro-
kuristu centrálneho depozitára sa považuje osoba
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ekonomic-
kého, právneho, prírodovedného alebo technického
zamerania.

(12) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena
dozornej rady centrálneho depozitára sa považuje oso-
ba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ekono-
mického, právneho, prírodovedného alebo technické-
ho zamerania, ktorá najmenej tri roky vykonávala
odborné činnosti vo finančnej oblasti.

(13) Podrobnosti o podmienkach pod¾a odseku 2
a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá ministerstvo.

(14) Na žiados� centrálneho depozitára možno roz-
hodnutím úradu povolenie pod¾a odseku 1 zmeni�. Na
posudzovanie žiadosti o zmenu tohto povolenia sa pri-
merane použijú ustanovenia odsekov 1 až 13.

(15) Centrálny depozitár je povinný oznámi� úradu
bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uve-
dených v odseku 3 písm. a) a b).

(16) Centrálny depozitár je povinný oznámi� aj zme-
ny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. d),
ak tieto môžu ovplyvni� jeho spôsobilos� vykonáva�
činnos� v povolenom rozsahu.

§ 101

(1) Centrálny depozitár nesmie splynú� s inou oso-
bou ani sa rozdeli�. Zakazuje sa predaj centrálneho
depozitára alebo jeho časti.33) Centrálny depozitár sa
nesmie zlúči� s inou osobou, ako je centrálny depozi-
tár alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, s ob-
dobným predmetom činnosti. Na takéto zlúčenie sa
vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu pod¾a § 102.

(2) Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktorej
bolo udelené povolenie na vznik a činnos� centrálneho
depozitára, môže rozhodnú� o zrušení spoločnosti
s likvidáciou až po udelení predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a § 102. Akciová spoločnos�, ktorej úrad
udelil predchádzajúci súhlas na zrušenie pod¾a § 102,
je povinná vráti� povolenie na vznik a činnos� centrál-
neho depozitára.

§ 102

Predchádzajúci súhlas

(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekročenie akéhoko¾vek po-

dielu na základnom imaní centrálneho depozitára
v jednej operácii alebo v nieko¾kých operáciách
priamo alebo konaním v zhode,

b) nadobudnutie majetkového podielu centrálneho
depozitára na základnom imaní právnických osôb
prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej
osoby,

c) vo¾bu členov predstavenstva a dozornej rady a na
vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára,

d) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo ude-
lené povolenie na vznik a činnos� centrálneho de-
pozitára,

e) zníženie základného imania centrálneho depozitá-
ra, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so
stratou,

f) zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym
depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom
v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a od-
seku 1 písm. a) sa rovnako vz�ahujú podmienky pod¾a
§ 100 ods. 2 písm. c), f) g) a h) a musí by� preukázaný
preh¾adný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem
a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vy-
konanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho sú-
hlasu pod¾a odseku 1 písm. b) sa rovnako vz�ahujú
podmienky pod¾a § 100 ods. 2 písm. f) a g) a musí by�
preukázaný preh¾adný a dôveryhodný pôvod, dosta-
točný objem a vyhovujúca skladba finančných pro-
striedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada ude-
lenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. c) sa
rovnako vz�ahujú podmienky pod¾a § 100 ods. 2
písm. e). Podmienkou na vydanie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 písm. d) je preukázanie, že
evidenciu pod¾a § 99 ods. 3 prevezme a výkon činnosti
centrálneho depozitára pod¾a tohto zákona zabezpečí
iný centrálny depozitár najneskôr ku dňu zrušenia
žiadate¾a. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu po-
d¾a odseku 1 písm. e) sa rovnako vz�ahujú podmienky
pod¾a § 100 ods. 2 písm. a). Na vydanie predchádza-
júceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. f) sa rovnako
vz�ahujú podmienky pod¾a § 100 ods. 2.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)

(4) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 písm. a) podávajú právnické osoby,
ktoré nadobúdajú podiel na základnom imaní centrál-
neho depozitára. Žiadosti o udelenie predchádzajúce-
ho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. a) až f) podáva cen-
trálny depozitár.

(5) Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné po-
skytnú� na písomné požiadanie úradu v ním určenej
lehote požadované informácie na účel zis�ovania, či
nedošlo ku konaniu, na ktoré je potrebný predchádza-
júci súhlas pod¾a odseku 1, najmä informácie o maji-
te¾och podielov na základnom imaní akcionárov cen-
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trálneho depozitára a informácie o dohodách o výkone
hlasovacích práv.

(7) Osoba, ktorá sa chce vzda� svojho podielu na
základnom imaní centrálneho depozitára alebo na hla-
sovacích právach v centrálnom depozitári, je povinná
tento zámer, ako aj skutočnos�, že centrálny depozitár
prestane by� jej dcérskou spoločnos�ou, vopred písom-
ne oznámi� úradu.

(8) Centrálny depozitár je povinný
a) na požiadanie písomne informova� úrad o akcioná-

roch a o iných osobách, ktoré na valnom zhromaž-
dení centrálneho depozitára vykonávali hlasovacie
práva,

b) písomne informova� úrad o skutočnostiach uvede-
ných v odseku 1 písm. a) a odseku 7 bez zbytočné-
ho odkladu po tom, čo sa o nich dozvie,

c) písomne informova� úrad o skutočnostiach na-
svedčujúcich, že člen porušuje tento zákon alebo
osobitné právne predpisy súvisiace s výkonom čin-
nosti centrálneho depozitára.

(9) O žiadosti pod¾a odseku 1 písm. c) rozhodne
úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.

§ 103

Prevádzkový poriadok

(1) Prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob
pri vykonávaní činností pod¾a § 99 ods. 3 a 4 a obsa-
huje zoznam poskytovaných služieb, ktoré má centrál-
ny depozitár uvedené v povolení na vznik a činnos�
centrálneho depozitára.

(2) Prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a) pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta,

spôsob a postupy vydávania, zmeny náležitostí cen-
ných papierov a zániku cenných papierov, spôsob
a postup zmeny podoby cenných papierov, spôsob
a postup podávania príkazov na pozastavenia prá-
va naklada� pod¾a § 28, spôsob a postup registrácie
záložného práva na cenné papiere, postup a spôsob
poskytovania údajov z registra záložných práv,

b) pravidlá založenia a zrušenia účtov majite¾ov vede-
ných centrálnym depozitárom a klientskych účtov
členov,

c) spôsob a postup zadávania príkazov na prevod
a prechod cenných papierov,

d) spôsob a postup na podávanie príkazov na registrá-
ciu pozastavenie práva naklada�,

e) spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevo-
dov cenných papierov (§ 53),

f) pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb,
ktorých prostredníctvom  člen vykonáva činnosti
člena,

g) pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým cen-
trálny depozitár poskytuje služby,

h) pravidlá na udelenie, pozastavenie a odňatie člen-
stva členovi a pravidlá na ude¾ovanie sankcií členo-
vi za nedodržiavanie prevádzkového poriadku,

i) spôsob a postup pride¾ovania, zmeny a rušenia
ISIN,

j) spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií
pod¾a § 108 ods. 1 až 3,

k) spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s inves-
tičnými nástrojmi,

l) pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní
burzových obchodov s cennými papiermi,

m) určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich
z burzových obchodov s cennými papiermi,

n) určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania
burzových obchodov s cennými papiermi,

o) pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obcho-
dov s cennými papiermi,

p) spôsob a postup pri ostatných činnostiach centrál-
neho depozitára uvedených v povolení na výkon
činnosti centrálneho depozitára.

(3) Predstavenstvo centrálneho depozitára je povin-
né predloži� úradu na schválenie návrh prevádzkového
poriadku a  jeho zmien.

(4) Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú
účinnos� najskôr dňom schválenia úradom. Ak úrad
nerozhodne do 30 dní odo dňa, keï mu bol návrh
prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený,
prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za
schválené.

(5) Centrálny depozitár je povinný prevádzkový po-
riadok vrátane jeho zmien sprístupni� verejnosti v pí-
somnej forme v sídle centrálneho depozitára a v síd-
lach členov a uverejni� o tom oznam v tlači
s celoštátnou pôsobnos�ou uverejňujúcou burzové
správy.

(6) Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho
depozitára, členov, emitentov, ktorých cenné papiere
sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, kto-
rým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov,
burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické
osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny
a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické
osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na lis-
tinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzic-
ké osoby požadujúce výpis z registra záložných práv.

§ 104

Člen

(1) Členom môže by� len právnická osoba, ktorá má
povolenie pod¾a § 54 a je oprávnená poskytova� hlavné
investičné služby pod¾a § 6 ods. 2 písm. a), b) a d), je
pri poskytovaní investičných služieb oprávnená nakla-
da� s peňažnými prostriedkami alebo investičnými ná-
strojmi klienta a úrad jej udelil predchádzajúci súhlas
pod¾a § 70 ods. 1 písm. g) alebo Národná banka Slo-
venska, iný centrálny depozitár alebo centrálny depo-
zitár so sídlom mimo územia Slovenskej republiky za
podmienky, že spĺňa pravidlá prevádzkového poriadku
pod¾a § 103 ods. 2 písm. f) a h), a ktorej centrálny de-
pozitár udelil na jej žiados� členstvo.

(2) Člen vykonáva tieto činnosti:
a) eviduje majite¾ov zaknihovaných cenných papierov

a ich zmeny, ako aj ïalšie údaje, ktoré sa týchto
majite¾ov týkajú,

b) eviduje údaje pod¾a § 99 ods. 3 písm. d) na účtoch
majite¾ov,

c) podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vyko-
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nanie účtovného zápisu v prospech alebo na �archu
klientskeho účtu člena,

d) podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému
členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,

e) podáva centrálnemu depozitárovi ïalšie príkazy ok-
rem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na
vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s in-
vestičnými nástrojmi.

(3) Člen vykonáva činnosti pod¾a odseku 2 v rámci
systému pre technické spracovanie údajov centrálne-
ho depozitára za podmienok ustanovených týmto zá-
konom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.

(4) Člen môže podáva� príkazy na prevod zaknihova-
ného cenného papiera a na vykonanie zúčtovania a vy-
rovnania obchodov s investičnými nástrojmi iba pro-
stredníctvom fyzickej osoby, ktorá je bezúhonná,
ovláda spôsob podávania príkazov, pozná prevádzkový
poriadok a centrálny depozitár jej spôsobilos� na po-
dávanie príkazov osvedčil spôsobom určeným v pre-
vádzkovom poriadku.

(5) Centrálny depozitár je oprávnený požadova� od
člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie
povinností centrálneho depozitára pod¾a tohto zákona.
Člen je povinný na požiadanie centrálneho depozitára
bez zbytočného odkladu poskytnú� tieto údaje. Cen-
trálny depozitár nesmie vykonáva� zápisy na účte ma-
jite¾a vedenom členom.

(6) Člen je oprávnený požadova� od centrálneho de-
pozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plne-
nie povinností člena pod¾a tohto zákona. Centrálny
depozitár je povinný na požiadanie člena bez zbytoč-
ného odkladu tieto údaje poskytnú�. 

(7) Ak úrad odňal členovi povolenie na poskytovanie
investičných služieb, táto osoba prestáva by� členom
potom, čo úrad takúto skutočnos� centrálnemu depo-
zitárovi oznámil.

(8) Ak člen nedodržiava prevádzkový poriadok, môže
mu centrálny depozitár pozastavi� alebo odňa� člen-
stvo. Centrálny depozitár môže členovi pozastavi� člen-
stvo v centrálnom depozitári najdlhšie na jeden rok.
Centrálny depozitár je povinný odňatie alebo pozasta-
venie členstva bez zbytočného odkladu oznámi� úradu.

§ 105

Účet majite¾a

(1) Účet majite¾a obsahuje
a) číselné označenie účtu majite¾a a dátum jeho zria-

denia,
b) tieto údaje o majite¾ovi účtu:

1. obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo, ak je právnickou osobou,

2. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak
je fyzickou osobou,

c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1. druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z h¾a-

diska jeho zastupite¾nosti, ISIN a ïalšie náležitos-
ti cenného papiera,

2. počet kusov cenného papiera príslušnej emisie
a ich podiel z takejto emisie,

3. obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla,
spolumajite¾ov cenného papiera, ak sú právnic-
kými osobami, a ve¾kos� ich podielu alebo mená
a priezviská a rodné čísla spolumajite¾ov cenného
papiera, ak sú fyzickými osobami, a ve¾kos� ich
podielu,

4. údaj o registrácii pozastavenia práva naklada�
a obmedzení výkonu tohto práva,

5. obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými
papiermi, ktorý cenný papier spravuje pod¾a § 41
alebo s ním hospodári pod¾a § 43,

6. údaj o tom, či je cenný papier predmetom zálož-
ného práva, a identifikačné údaje záložného veri-
te¾a,

d) identifikačné údaje pod¾a písmena b) osôb oprávne-
ných naklada� s cennými papiermi evidovanými na
účte majite¾a a rozsah tohto oprávnenia,

e) identifikačné údaje pod¾a písmena b) osôb oprávne-
ných požadova� údaje o týchto cenných papieroch
a rozsah tohto oprávnenia,

f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápi-
su na tomto účte majite¾a.

(2) Centrálny depozitár zriadi pre každého člena
účet majite¾a bez zbytočného odkladu po tom, čo mu
udelí členstvo. Centrálny depozitár zriadi na žiados�
účet majite¾a aj štátnemu orgánu konajúcemu v mene
Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slo-
venskej republiky a inej právnickej osobe alebo fyzic-
kej osobe len na žiados� člena.

(3) Pre iné právnické osoby ako osoby pod¾a odseku
2 alebo pre fyzické osoby môže na ich žiados� zriadi�
účet majite¾a len člen. Člen zriadi účet majite¾a
právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiados�
obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničné-
ho obchodníka s cennými papiermi, zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy
cenných papierov.

(4) Číselné označenie účtu majite¾a centrálny depo-
zitár oznámi iba členovi, ktorému takýto účet zriadil,
a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu majite¾a.
Číselné označenie účtu majite¾a vedeného členom
oznámi člen iba osobe, ktorej tento účet majite¾a zria-
dil, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu
majite¾a.

(5) Právne vz�ahy medzi členom, ktorému bol účet
majite¾a zriadený, a centrálnym depozitárom a právny
vz�ah medzi členom a majite¾om takéhoto účtu sa
spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

(6) Člen je povinný zapísa� do ním vedenej evidencie
údaje pod¾a odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn cen-
trálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal prí-
kaz pod¾a § 28 ods. 5 vz�ahujúci sa na celú emisiu
cenných papierov.

(7) Centrálny depozitár je povinný odovzda� členovi
výpis z účtu majite¾a bez zbytočného odkladu po tom,
čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na �archu
tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiados�
člena. Člen je povinný odovzda� majite¾ovi takéhoto
účtu výpis z účtu majite¾a bez zbytočného odkladu po
tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na �ar-
chu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak. Člen je povinný
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odovzda� majite¾ovi účtu výpis z účtu majite¾a bezod-
kladne potom, čo majite¾ tohto účtu o to požiada.

 (8) Výpis z účtu majite¾a pod¾a odseku 1 pri vyko-
naní účtovného zápisu v prospech alebo na �archu
tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, kto-
rých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného
zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov
cenných papierov pod¾a jednotlivých druhov, emiten-
tov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
Výpis z účtu majite¾a pod¾a odseku 1 vypracovaný na
žiados� majite¾a účtu obsahuje počet kusov cenných
papierov pod¾a jednotlivých druhov, emitentov a emi-
sií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.

 (9) Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníc-
tve viacerých majite¾ov, centrálny depozitár alebo člen
eviduje cenný papier na účte majite¾a
a) pod¾a zmluvy; v tomto prípade spôsob a postup

evidencie upraví prevádzkový poriadok,
b) pod¾a právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c) na základe právoplatného rozhodnutia iného štát-

neho orgánu alebo
d) na základe iných právnych skutočností.

(10) Člen nesmie vies� účet majite¾a sám pre seba.

§ 106

Klientsky účet člena

(1) Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom
eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papie-
roch, ktorých majite¾ov eviduje. Klientsky účet člena
nie je účtom pod¾a § 105.

(2) Klientsky účet člena obsahuje
a) číselné označenie tohto klientskeho účtu člena

a dátum jeho zriadenia,
b) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo

a sídlo člena,
c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

1. druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z h¾a-
diska jeho zastupite¾nosti, ISIN a ïalšie náležitos-
ti cenného papiera,

2. počet kusov cenného papiera príslušnej emisie
a ich podiel z takejto emisie,

3. iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o regis-
trácii pozastavenia práva naklada�,

d) dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto
klientskom účte člena.

(3) Centrálny depozitár zriadi členovi na základe
jeho žiadosti klientsky účet člena.

(4) Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi cen-
trálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi čísel-
né označenie tohto účtu.

(5) Právne vz�ahy medzi členom, na základe žiadosti
ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrál-
nym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Ob-
chodným zákonníkom.

(6) Centrálny depozitár je povinný odovzda� členovi
výpis z klientskeho účtu člena bez zbytočného odkladu
vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo
na �archu tohto klientskeho účtu člena, ak sa nedo-
hodnú inak, alebo na žiados� člena.

(7) Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní úč-
tovného zápisu v prospech alebo na �archu tohto
klientskeho účtu člena obsahuje údaje o cenných pa-
pieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním
účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením poč-
tu kusov cenných papierov pod¾a jednotlivých druhov,
emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej
emisie. Výpis z klientskeho účtu člena vypracovaný na
žiados� člena obsahuje počet kusov cenných papierov
pod¾a jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane
ich podielu z príslušnej emisie.

§ 107

Register emitenta

(1) Centrálny depozitár zriadi na žiados� emitenta
register emitenta.

(2) Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden
register emitenta.

(3) Právny vz�ah medzi emitentom a centrálnym de-
pozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto záko-
nom a Obchodným zákonníkom.

(4) Register emitenta obsahuje
a) číselné označenie registra emitenta a dátum jeho

založenia,
b) tieto údaje o emitentovi:

1. obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo, ak je právnickou osobou,

2. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak
je fyzickou osobou,

c) údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu
pod¾a § 105 ods. 1 písm. b) a c), ak je cenný papier
evidovaný na účte vedenom centrálnym depozitá-
rom; obchodné meno alebo názov, identifikačné
číslo a sídlo člena, údaje o jednotlivých cenných
papieroch pod¾a § 105 ods. 1 písm. c) bodov 1 a 2
a pod¾a § 106 ods. 2 písm. c) bodu 3, ak sú údaje
o cenných papieroch evidované na klientskom účte
člena,

d) dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto
registri emitenta.

(5) Centrálny depozitár je povinný odovzda� emiten-
tovi výpis z jeho registra emitenta
a) vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenné-

ho papiera,
b) vždy pri premene podoby cenného papiera,
c) na žiados� emitenta cenných papierov na meno

v rozsahu údajov o cenných papieroch na meno,
d) na žiados� emitenta dlhopisu na účely výplaty me-

novitej hodnoty a výnosov dlhopisov.

(6) Ak centrálny depozitár eviduje údaje o majite-
¾och cenných papierov príslušného emitenta na úč-
toch majite¾ov vedených centrálnym depozitárom, vý-
pis z registra emitenta pod¾a odseku 1 obsahuje
a) označenie majite¾ov cenných papierov s uvedením

ich
1. obchodného mena alebo názvu, ak sú právnický-

mi osobami, alebo mena a priezviska, ak sú fyzic-
kými osobami,

2. identifikačného čísla alebo rodného čísla,
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3. sídla, ak sú právnickými osobami, alebo trvalého
pobytu, ak sú fyzickými osobami,

b) údaje o menovitej hodnote a počte kusov emiten-
tom vydaných cenných papierov na účtoch týchto
majite¾ov.

 (7) Ak centrálny depozitár eviduje cenné papiere
príslušného emitenta na klientskych účtoch vedených
členmi, výpis z registra emitenta pod¾a odseku 1 ob-
sahuje
a) obchodné mená, identifikačné čísla a sídla členov,
b) údaje o menovitej hodnote a počte kusov emiten-

tom vydaných cenných papierov na týchto klient-
skych účtoch.

 (8) Emitent je v prípade pod¾a odseku 5 písm. c)
oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) spl-
nomocni� centrálneho depozitára na zistenie názvu
alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla,
sídla alebo bydliska majite¾a emitentom vydaných cen-
ných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného
papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných
papierov na meno na účtoch majite¾a v prípade účtov
majite¾ov vedených členom.

 (9) Emitent zaknihovaných akcií na meno môže
požiada� centrálny depozitár o vedenie zoznamu ak-
cionárov.89)

(10) Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcio-
nárov89) listinných akcií na meno vykoná zápis týkajú-
ci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na zákla-
de pokynu emitenta.

(11) Centrálny depozitár je povinný na žiados� emi-
tenta vyda� mu zoznam akcionárov89) a na žiados� ak-
cionára vyda� mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti,
ktorá sa ho týka.

(12) Centrálny depozitár vykonáva činnosti súvisia-
ce s vedením zoznamu akcionárov89) na základe zmlu-
vy s emitentom akcií na meno. Emitent listinných
akcií na meno je povinný uzavrie� s centrálnym depo-
zitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zby-
točného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.

§ 108

Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena

(1) Centrálny depozitár je povinný na základe ná-
mietky majite¾a účtu majite¾a, člena, burzy cenných
papierov alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú,
ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu
vykona� opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii.
Opravu vykoná ku dňu, keï sa chybný zápis vykonal,
doplnenie ku dňu, keï neúplnos� vznikla.

(2) Člen je povinný na základe námietky majite¾a
účtu majite¾a alebo centrálneho depozitára, ktorú
uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného
rozhodnutia súdu vykona� opravu alebo doplnenie vo
svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keï sa chybný

zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keï neúplnos� vznik-
la.

(3) Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený po-
stupova� pod¾a odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu,
ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnos�.
O zistených chybách a neúplnostiach sú centrálny de-
pozitár a člen povinní vies� dokumentáciu.

(4) Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na
ktorých účte majite¾a, klientskom účte člena alebo
v ktorých registri emitenta vykonal opravy alebo dopl-
nenia, výpis z ich účtu majite¾a alebo registra s odô-
vodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo
došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.

(5) Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte
majite¾a vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich
účtu majite¾a s odôvodnením, a to bez zbytočného
odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo
doplneniu.

(6) Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal ne-
správne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za ško-
du, ktorú tým spôsobil.

(7) Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne
alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá
za škodu, ktorú tým spôsobil osobám, ktorých účty
majite¾a vedie.

(8) Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo one-
skorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu,
ktorú tým spôsobil emitentom, ktorých registre vedie.

§ 109

Utajované skutočnosti

(1) Údaje v evidencii centrálneho depozitára pod¾a
§ 99 ods. 3 písm. a) až d) alebo člena pod¾a § 104
ods. 2 písm. a) až c) sú centrálny depozitár a člen po-
vinní utajova�, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Okrem údajov poskytovaných pri plnení infor-
mačnej povinnosti pod¾a § 105, 107 a 108 poskytuje
centrálny depozitár alebo člen údaje iba vtedy, ak tak
ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a ïalej
len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi alebo čle-
novi preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, opráv-
nil tieto údaje získa�.

§ 110

(1) Centrálny depozitár je povinný poda� informáciu
o utajovaných skutočnostiach pod¾a § 109 ods. 1
a) právnickej osobe vykonávajúcej doh¾ad na účely

pod¾a osobitného zákona,20)
b) súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trest-

ného konania,92)
d) Národnej banke Slovenska na účely bankového do-

h¾adu alebo devízovej kontroly,93)

91) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
92) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
93) Zákon č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 483/2001 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície
Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanove-
ných osobitným zákonom,94)

f) daňovému orgánu vo veciach daňového konania95)
alebo colnému orgánu vo veciach colného konania,
ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitá-
ra alebo člena,

g) ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej oso-
bitným predpisom,96)

h) orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu.97)

(2) Na účely pod¾a odseku 1 a na účely pod¾a § 107
ods. 8 je centrálny depozitár oprávnený získa� potreb-
né údaje z evidencie člena vedenej na účte majite¾a.

(3) Správu pod¾a odseku 1 podá centrálny depozitár
alebo člen iba na písomné vyžiadanie oprávnených
subjektov, ktoré obsahuje údaje, pod¾a ktorých  mož-
no požadovaný údaj identifikova�. Oprávnené subjekty
môžu získané údaje použi� len na účely, na ktoré ich
žiadali.

(4) Za podanie správy pod¾a odseku 1 písm. b) patrí
centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákla-
dov.

(5) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobit-
ným zákonom uložená povinnos� prekazi� alebo ozná-
mi� spáchanie trestného činu.

§ 111

Informačná povinnos� centrálneho depozitára

(1) Centrálny depozitár je povinný bez zbytočného
odkladu uverejni� v dennej tlači s celoštátnou pôsob-
nos�ou uverejňujúcej burzové správy
a) údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených

emisiách cenných papierov prijatých na trh kótova-
ných cenných papierov burzy cenných papierov
v členení pod¾a
1. obchodného mena, sídla a identifikačného čísla

emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo
mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je
fyzickou osobou,

2. druhu cenného papiera,
3. ISIN,
4. dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5. formy, podoby a počtu cenných papierov emisie,

b) údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakla-
da� s celou emisiou cenných papierov prijatých na
trh kótovaných cenných papierov burzy cenných
papierov pod¾a § 28 v členení pod¾a
1. obchodného mena, sídla a identifikačného čísla

emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo
mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je
fyzickou osobou,

2. druhu cenného papiera,
3. ISIN,

4. dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva na-
klada� s cenným papierom.

(2) Centrálny depozitár je povinný údaje pod¾a odse-
ku 1 poskytnú� burze cenných papierov, Národnej
banke Slovenska a členom najneskôr pred začiatkom
nasledujúceho obchodného dňa.

(3) Centrálny depozitár a člen sú povinní najmenej
raz za týždeň uverejňova� v dennej tlači s celoštátnou
pôsobnos�ou uverejňujúcej burzové správy údaje
o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cen-
ných papierov, pri ktorých zaevidoval odplatný prevod
inak ako na pokyn burzy cenných papierov, najmä
a) obchodné meno emitenta, druh cenného papiera

a ISIN,
b) počet prevedených kusov cenného papiera pri kaž-

dej emisii,
c) priemernú cenu pri každej emisii, pri ktorej boli

prevedené cenné papiere.

S IEDMA ČASŤ

OCHRANA FINANČNÉHO TRHU

§ 112

(1) Emitent pri plnení povinností vyplývajúcich
z tohto zákona a pri propagácii vydávania svojich cen-
ných papierov nesmie používa� nepravdivé alebo zavá-
dzajúce informácie alebo zamlčova� skutočnosti dôle-
žité pri rozhodovaní o nadobúdaní cenných papierov,
najmä ponúka� výhody, ktorých splnenie nemôže za-
ruči� alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo
uvádza� nesprávne údaje o svojej hospodárskej situá-
cii. Emitent zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil poru-
šením týchto povinností. Ustanovenia Obchodného
zákonníka o nekalej sú�aži nie sú dotknuté.

(2) Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgá-
nu emitenta cenných papierov prijatých na obchodo-
vanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov je povinný  do siedmich dní odo dňa
účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho
vo¾be do týchto orgánov oznámi� úradu, burze cen-
ných papierov a emitentovi údaje o majetkovom po-
diele v iných obchodných spoločnostiach a o členstve
v orgánoch iných obchodných spoločností. Člen štatu-
tárneho orgánu alebo dozorného orgánu je tiež povin-
ný oznámi� každú zmenu týchto údajov v lehote do
siedmich dní od uskutočnenia tejto zmeny.

(3) Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgá-
nu emitenta akcií prijatých na trh kótovaných cenných
papierov burzy cenných papierov (ïalej len „kótované
akcie“) je okrem údajov pod¾a odseku 2 povinný ozná-
mi� úradu, burze cenných papierov a emitentovi údaje
o zmene jeho podielu na základnom imaní emitenta
v lehote do troch dní od uskutočnenia tejto zmeny.

94) § 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
95) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
96) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady

č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
97) § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb.
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(4) Burza cenných papierov je povinná bez zbytočné-
ho odkladu uverejni� informáciu pod¾a odseku 3.

§ 113

Oznamovacia povinnos�

(1) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nado-
budne podiel na hlasovacích právach spojených s ak-
ciami emitenta kótovaných akcií, ktorý predstavuje
viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 %
všetkých hlasovacích práv spojených s akciami jedné-
ho emitenta kótovaných akcií, je povinná do troch
pracovných dní nasledujúcich po dni nadobudnutia
týchto akcií písomne oznámi� emitentovi, centrálnemu
depozitárovi a  úradu prekročenie uvedených limitov,
ako aj výšku svojho podielu; to platí aj v prípade, ak
podiel klesne pod uvedené limity. Rovnakú povinnos�
majú právnické osoby a fyzické osoby konajúce v zho-
de.55)

(2) Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby po-
d¾a odseku 1 na hlasovacích právach spojených s ak-
ciami jedného emitenta sa určí ako pomer súčtu me-
novitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je
spojené hlasovacie právo, ktoré má právnická osoba
alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 vo svojom majetku,
k súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta,
s ktorými je spojené hlasovacie právo. Hlasovacie prá-
vo spojené s  dočasným listom prijatým na obchodo-
vanie na trhu kótovaných cenných papierov sa pova-
žuje za hlasovacie právo spojené s akciou, ktorú
dočasný list nahrádza. Na účely tohto zákona sa prio-
ritné akcie, pri ktorých stanovy vylučujú hlasovacie
právo, považujú za akcie, s ktorými hlasovacie právo
spojené nie je, a to aj v prípadoch, keï pod¾a osobit-
ného zákona98) hlasovacie právo dočasne nadobúdajú.

(3) Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby po-
d¾a odseku 1 na kótovaných akciách jedného emiten-
ta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený pod¾a
odseku 2 sa zvyšuje o hlasy, ktoré
a) je táto fyzická osoba alebo právnická osoba opráv-

nená vykonáva� vo vlastnom mene, ale na účet ich
majite¾a,

b) sú držané tre�ou právnickou osobou alebo fyzickou
osobou, s ktorou táto právnická osoba alebo fyzická
osoba uzavrela písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje
prija� trvalý spoločný postup riadenia emitenta
pod¾a odseku 1 prostredníctvom spoločného výko-
nu hlasovacích práv,

c) sú vykonávané majite¾om akcií na pokyn a v pro-
spech tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby
pod¾a zmluvy o výkone hlasovacích práv,

d) môže nadobudnú� právnická osoba alebo fyzická
osoba pod¾a odseku 1 alebo osoba uvedená v pís-
menách a) až c) v súlade so zmluvou na základe
jednostranného prejavu vôle; v tomto prípade sa
lehota pod¾a odseku 1, počíta odo dňa uzavretia
zmluvy,

e) je právnická osoba pod¾a odseku 1 oprávnená vy-
konáva� na základe zmluvy o správe akcií alebo

uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia a ak
jej majite¾ akcií neudelil pokyny týkajúce sa hlaso-
vania.

(4) Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby po-
d¾a odseku 1 na kótovaných akciách jedného emiten-
ta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený pod¾a
odseku 2 sa znižuje o hlasy, ktoré je oprávnená vyko-
náva�
a) právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odse-

ku 1 na účet inej osoby, ako je osoba ňou priamo
alebo sprostredkovane ovládaná alebo osoba ju
ovládajúca,

b) iná osoba na základe zmluvy o správe akcií alebo
zmluvy o uložení akcií, alebo zmluvy o riadení port-
fólia, pričom nie je viazaná pokynmi právnickej
osoby alebo fyzickej osoby pod¾a odseku 1.

(5) Oznámenie pod¾a odseku 1 musí obsahova�
a) tieto údaje o osobe pod¾a odseku 1:

1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je
právnickou osobou,

2. meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak
je fyzickou osobou; u zahraničnej fyzickej osoby
sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narode-
nia,

b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a ISIN
kótovaných akcií emitenta, v ktorom má právnická
osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 podiel na
hlasovacích právach pod¾a odseku 1,

c) výšku podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby
pod¾a odseku 1 na hlasovacích právach spojených
s kótovanými akciami emitenta pod¾a písmena b),

d) štruktúru podielu právnickej osoby alebo fyzickej
osoby pod¾a odseku 1 na hlasovacích právach spo-
jených s kótovanými akciami emitenta určenú po-
d¾a odsekov 2 až 4,

e) výšku podielu jednotlivých osôb konajúcich v zho-
de na hlasovacích právach spojených s akciami
emitenta kótovaných cenných papierov, ak majú
povinnos� pod¾a odseku 1 fyzické osoby alebo práv-
nické osoby konajúce v zhode,55)

f) deň, keï právnickej osobe alebo fyzickej osobe po-
d¾a odseku 1 vznikla povinnos� pod¾a odseku 1.

Za osoby konajúce v zhode55) môže splni� povinnos�
pod¾a odseku 1 jedna z nich; túto skutočnos� uvedie
v oznámení pod¾a odseku 1.

(6) Centrálny depozitár je povinný uverejni� údaje
pod¾a odseku 5, s výnimkou rodného čísla alebo dátu-
mu narodenia fyzickej osoby, v dennej tlači s celoštát-
nou pôsobnos�ou uverejňujúcej burzové správy do
dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia pod¾a
odseku 1.

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
v omeškaní so splnením povinnosti pod¾a odseku 1,
nesmie po dobu omeškania vykonáva� hlasovacie prá-
va spojené s akciami, ktoré nadobudla. Pri prekročení
podielu, pri ktorom právnická osoba alebo fyzická oso-
ba vykonala oznámenie pod¾a odseku 1, nesmie táto
právnická osoba alebo fyzická osoba po dobu omeška-
nia vykonáva� hlasovacie práva spojené s akciami,

98) § 159 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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ktoré nadobudla nad podiel, ktorého prekročenie už
oznámila.

§ 114

Ponuka na prevzatie

(1) Ponuka na prevzatie (ïalej len „ponuka“) je verej-
ný prís¾ub99) na nadobudnutie podielu na kótovaných
akciách, s ktorými je spojené hlasovacie právo, alebo
všetkých kótovaných akcií vydaných jednou akciovou
spoločnos�ou (ïalej len „cie¾ová spoločnos�“), s ktorý-
mi je spojené hlasovacie právo, alebo dočasných listov,
ktoré nahrádzajú takéto akcie, alebo iných cenných
papierov,100) s ktorými je spojené právo nadobudnú�
takéto akcie (ïalej len „majetkové cenné papiere“), a to
kúpou alebo výmenou za iné cenné papiere.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prija-
la rozhodnutie o tom, že urobí ponuku alebo ktorej
vznikla povinnos� urobi� ponuku (ïalej len „navrhova-
te¾“), je povinná bez zbytočného odkladu oznámi� túto
skutočnos� predstavenstvu cie¾ovej spoločnosti a úra-
du a toto rozhodnutie alebo skutočnosti, na ktorých
základe navrhovate¾ovi vznikla povinnos� urobi� ponu-
ku, uverejni� v dennej tlači s celoštátnou pôsobnos�ou
uverejňujúcej burzové správy.

(3) Navrhovate¾ je povinný do desiatich dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia o tom, že urobí ponuku, alebo
skutočností, na ktorých  základe mu vznikla povinnos�
urobi� ponuku, predloži� písomný návrh ponuky úra-
du. Ak je navrhovate¾om cudzozemec alebo osoba
s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej re-
publiky, ktorá sa zdržuje v zahraničí, je povinná spolu
s návrhom ponuky písomne oznámi� úradu meno,
priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov, trvalý
pobyt alebo sídlo fyzickej osoby alebo právnickej oso-
by, ktorá je splnomocnená na preberanie rozhodnutí
a iných písomností úradu.

(4) Pred schválením ponuky úradom nesmie navrho-
vate¾ túto ponuku uverejni�.

(5) Návrh ponuky, ktorá je v rozpore s týmto záko-
nom, úrad v lehote siedmich pracovných dní odo dňa
jej doručenia zamietne. Úrad môže do piatich pracov-
ných dní odo dňa doručenia písomného návrhu ponu-
ky uloži� navrhovate¾ovi, aby doplnil údaje v návrhu
ponuky. Ak úrad uloží navrhovate¾ovi, aby doplnil
údaje v návrhu ponuky, určí navrhovate¾ovi lehotu na
jej doplnenie a opätovné predloženie; táto lehota ne-
môže by� dlhšia ako desa� dní. Po opätovnom predlo-
žení návrhu ponuky začína plynú� nová pä�dňová
lehota na vydanie rozhodnutia úradom.

(6) Proti rozhodnutiu úradu pod¾a odseku 4 sa ne-
možno odvola�. Ak úrad v lehote pod¾a odseku 4 nedo-
ručí navrhovate¾ovi rozhodnutie, ktorým vykonanie
ponuky zakázal alebo ktorým uložil navrhovate¾ovi
povinnos� doplni� údaje v návrhu ponuky alebo roz-
hodnutie, ktorým návrh ponuky schválil, platí, že ná-
vrh ponuky bol schválený.

(7) Návrh ponuky obsahuje
a) obchodné meno alebo názov a sídlo navrhovate¾a,

ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko
a bydlisko navrhovate¾a, ak je fyzickou osobou; ak
navrhovate¾ koná vo vlastnom mene, ale na účet
inej osoby, aj obchodné meno alebo názov a sídlo
právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý
pobyt fyzickej osoby, na ktorej účet  navrhovate¾
koná,

b) obchodné meno a sídlo cie¾ovej spoločnosti,
c) obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými pa-

piermi, ktorý pre navrhovate¾a obstará nadobudnu-
tie majetkových cenných papierov cie¾ovej spoloč-
nosti na základe ponuky na prevzatie,

d) lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôže
by� kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako
60 kalendárnych dní; lehota začína plynú� dňom
zverejnenia ponuky na prevzatie,

e) obchodné meno alebo meno a priezvisko a sídlo
alebo trvalý pobyt emitenta majetkových cenných
papierov, na ktoré sa ponuka vz�ahuje, ich druh,
formu a ISIN,

f) určenie počtu majetkových cenných papierov, ktoré
sa navrhovate¾ zaväzuje nadobudnú�; v ponuke
možno stanovi� maximálnu menovitú hodnotu ale-
bo maximálny počet majetkových cenných papie-
rov, ktoré sa navrhovate¾ zaväzuje nadobudnú�,
alebo podmienku minimálneho počtu majetkových
cenných papierov, ktoré sa navrhovate¾ zaväzuje
nadobudnú�,

g) uvedenie počtu, prípadne druhu alebo formy ma-
jetkových cenných papierov cie¾ovej spoločnosti,
ktoré má navrhovate¾ v majetku a s ktorými sú
spojené hlasovacie práva, vrátane akcií, ktoré majú
v majetku osoby blízke, ovládané a ovládajúce oso-
by, osoby konajúce v zhode, a času nadobudnutia
majetkových cenných papierov a ich nadobúdaciu
cenu, údaja o predaji majetkových cenných papie-
rov týmito osobami v posledných 12 mesiacoch,

h) určenie ceny za jeden majetkový cenný papier rov-
nakého druhu a formy; ak sa majú majetkové cenné
papiere previes� výmenou za iné cenné papiere,
určenie týchto cenných papierov a ich výmenný
pomer za akcie a metódy použité na určenie ceny
alebo výmenného pomeru; cena alebo výmenný po-
mer zastupite¾ných majetkových cenných papierov
pre všetky právnické osoby a fyzické osoby prijíma-
júce ponuku musia by� stanovené rovnako,

i) zdroje a spôsob financovania záväzkov vyplývajú-
cich z ponuky a prípadné predpokladané zadlženie
navrhovate¾a alebo cie¾ovej spoločnosti v súvislosti
s ponukou,

j) spôsob, akým možno prija� ponuku na prevod ma-
jetkových cenných papierov, spôsob uzatvorenia
zmluvy o prevode majetkových cenných papierov
a spôsob a podmienky zaplatenia kúpnej ceny ale-
bo výmeny majetkových cenných papierov za iné
cenné papiere,

k) ciele a zámery navrhovate¾a vo vz�ahu k cie¾ovej
spoločnosti týkajúce sa najmä použitia majetku

 99) § 850 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
100) Napr. § 160 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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cie¾ovej spoločnosti a zachovania jej činnosti, prí-
padnej reorganizácie cie¾ovej spoločnosti a spoloč-
ností ovládaných cie¾ovou spoločnos�ou, zmien
v štatutárnom a dozornom orgáne cie¾ovej spoloč-
nosti, zamestnanosti, prípadných zámerov, ak ide
o účas� zamestnancov na zisku alebo riadení cie¾o-
vej spoločnosti, zamýš¾aných zmien stanov cie¾ovej
spoločnosti,

l) ïalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu ma� vplyv
na rozhodnutie majite¾ov akcií cie¾ovej spoločnosti
o prijatí ponuky na prevzatie.

 (8) Podmienky ponuky na prevzatie musia by� pre
všetkých majite¾ov zastupite¾ných majetkových cen-
ných papierov cie¾ovej spoločnosti rovnaké.

 (9) Navrhovate¾ ponuky na prevzatie musí poskyt-
nú� majite¾om akcií cie¾ovej spoločnosti dostatok in-
formácií potrebných na rozhodnutie majite¾ov akcií
cie¾ovej spoločnosti o prijatí ponuky. Navrhovate¾ mu-
sí vypracova� informácie s odbornou starostlivos�ou
a nesmie uvies� nepravdivé alebo zavádzajúce infor-
mácie.

(10) Navrhovate¾ ponuky je po vyhlásení ponuky
povinný najmenej raz týždenne zverejňova� stav svojho
podielu v cie¾ovej spoločnosti a údaje o vývoji ponuky,
najmä počet a menovitú hodnotu majetkových cen-
ných papierov ponúknutých v rámci ponuky.

(11) Ak navrhovate¾ nie je obchodníkom s cennými
papiermi, je povinný poveri� obstaraním nadobudnu-
tia majetkových cenných papierov na základe ponuky
obchodníka s cennými papiermi.

(12) Ponuku schválenú úradom navrhovate¾ doručí
predstavenstvu cie¾ovej spoločnosti a následne uverej-
ní v dennej tlači s celoštátnou pôsobnos�ou uverejňu-
júcej burzové správy.

(13) Ponuku možno odvola�, len ak je to v nej výslov-
ne uvedené, a to najneskôr dovtedy, kým nebude
ponuka prijatá prvým záujemcom spôsobom určeným
v ponuke, ak tento zákon neustanovuje inak. Účinky
odvolania ponuky nastávajú jeho zverejnením v den-
nej tlači s celoštátnou pôsobnos�ou uverejňujúcej
burzové správy.

(14) Navrhovate¾ môže po zverejnení ponuky najne-
skôr do začiatku plynutia posledného týždňa lehoty jej
platnosti ponuku zmeni�. Zmena ponuky podlieha
schváleniu úradu, ustanovenia odsekov 2 až 5 sa
použijú primerane. Účinky zmien ponuky nastávajú
ich zverejnením v dennej tlači s celoštátnou pôsobnos-
�ou uverejňujúcej burzové správy. V prípade zmeny
ponuky sa predlžuje lehota jej platnosti o jeden týždeň
odo dňa jej zverejnenia.

(15) Úrad môže opakovanú zmenu ponuky zakáza�,
ak by opakované zmeny ponuky mohli vies� k negatív-
nemu ovplyvneniu činnosti cie¾ovej spoločnosti alebo
trhu s cennými papiermi.

(16) Zmeny ponuky nesmú zhoršova� podmienky, za
ktorých sa navrhovate¾ zaväzuje nadobudnú� majetko-
vé cenné papiere cie¾ovej spoločnosti. Zmeny ponuky
sa vz�ahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby,
ktoré prijali ponuku pred zverejnením jej zmeny. Záu-
jemca, ktorý prijal ponuku pred zverejnením jej zme-

ny, môže do uplynutia lehoty platnosti ponuky odvola�
svoje prijatie pôvodnej ponuky.

(17) Po uplynutí lehoty záväznosti ponuky uverejní
navrhovate¾ výsledky ponuky spôsobom určeným na
zverejnenie ponuky.

(18) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, môže ustanovi� ïalšie podrobnosti
o podmienkach ponuky a o náležitostiach návrhu po-
nuky pod¾a odseku 7.

§ 115

(1) Predstavenstvo cie¾ovej spoločnosti, dozorná ra-
da cie¾ovej spoločnosti a členovia výkonných orgánov
cie¾ovej spoločnosti nesmú robi� žiadne opatrenia
a úkony, ktoré sú spôsobilé zabráni� akcionárom cie-
¾ovej spoločnosti v možnosti prija� so znalos�ou veci
slobodné rozhodnutie o prijatí ponuky.

(2) Predstavenstvo cie¾ovej spoločnosti nesmie v ča-
se od zverejnenia ponuky do zverejnenia výsledkov
ponuky rozhodnú� o zvýšení základného imania alebo
vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené prednostné prá-
vo na upísanie akcií cie¾ovej spoločnosti alebo akcií,
s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie
cie¾ovej spoločnosti, o kúpe vlastných akcií cie¾ovej
spoločnosti, zaviaza� cie¾ovú spoločnos� na plnenie bez
primeranej protihodnoty a uskutočni� právne úkony,
v ktorých dôsledku  sa podstatne zmenia majetkové
pomery cie¾ovej spoločnosti.

§ 116

(1) Majetkové cenné papiere jednej cie¾ovej spoloč-
nosti môžu by� súčasne predmetom viacerých ponúk
na prevzatie (ïalej len „konkurenčná ponuka“). Na
konkurenčnú ponuku sa použijú ustanovenia tohto
zákona o ponuke, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôžu
uskutočni� osoby konajúce v zhode55) s osobou, ktorej
ponuka bola zverejnená, a ak lehota jej platnosti ne-
uplynula.

(3) Ak bola uskutočnená konkurenčná ponuka, pre-
dlžuje sa lehota záväznosti pôvodnej ponuky až do
uplynutia lehoty záväznosti konkurenčnej ponuky,
najviac však o desa� dní, ak navrhovate¾ pôvodnej
ponuky túto neodvolá, ustanovenie § 114 ods. 13 prvá
veta sa nepoužije. Navrhovate¾ pôvodnej ponuky je
povinný do troch dní od vyhlásenia konkurenčnej
ponuky uverejni� v dennej tlači s celoštátnou pôsob-
nos�ou uverejňujúcej burzové správy informáciu
o predĺžení lehoty záväznosti ponuky, prípadne roz-
hodnutie o odvolaní ponuky a oznámi� tieto skutoč-
nosti úradu. Odvolanie ponuky zároveň písomne ozná-
mi všetkým navrhovate¾ovi známym osobám, ktoré
prijali ponuku pred jej odvolaním spolu s odôvodne-
ním, prečo bola ponuka odvolaná.

(4) Ak bola uskutočnená konkurenčná ponuka, mô-
žu majitelia majetkových cenných papierov cie¾ovej
spoločnosti kedyko¾vek v lehote platnosti pôvodnej
ponuky predĺženej pod¾a odseku 3 odvola� svoje prija-
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tie pôvodnej ponuky, pričom za to nemôžu by� zo
strany navrhovate¾a pôvodnej ponuky sankcionovaní.

(5) Predstavenstvo cie¾ovej spoločnosti je povinné
vyhlasovate¾a ponuky po doručení konkurenčnej po-
nuky bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti in-
formova�. 

§ 117

Navrhovate¾ a cie¾ová spoločnos�, ako aj ïalšie oso-
by, ktoré sa zúčastňujú na ponuke, sú povinné správa�
sa tak, aby v dôsledku ponuky nedošlo k negatívnemu
ovplyvneniu trhu s cennými papiermi. Navrhovate¾ ne-
smie po zverejnení rozhodnutia o tom, že urobí ponu-
ku alebo po zverejnení skutočností, na ktorých základe
mu vznikla povinnos� urobi� ponuku (§ 114 ods. 2),
nadobúda� majetkové cenné papiere cie¾ovej spoloč-
nosti okrem nadobudnutia na základe ponuky.

Povinná ponuka na prevzat ie

§ 118

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo osoby
konajúce v zhode,55) ktorých podiel na hlasovacích
právach spojených s akciami jedného emitenta kóto-
vaných akcií dosiahne alebo presiahne 33 % všetkých
hlasovacích práv spojených s  akciami tejto akciovej
spoločnosti, sú povinné uskutočni� ponuku pod¾a
§ 114 na kúpu všetkých kótovaných akcií tejto akcio-
vej spoločnosti (ïalej len „povinná ponuka“). Rovnakú
povinnos� majú tieto osoby, ak ich podiel na hlasova-
cích právach spojených s akciami jedného emitenta
kótovaných akcií dosiahne alebo presiahne 50 % alebo
66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami
tejto akciovej spoločnosti. Na určenie podielu na hla-
sovacích právach sa použijú ustanovenia osobitného
zákona.101)

(2) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na
a) právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých

práv a záväzkov akcionára v prípade, že tento ak-
cionár povinnos� pod¾a odseku 1 splnil,

b) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nado-
búda akcie dedením,

c) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nado-
búda akcie postupom pod¾a osobitného zákona,102)

d) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nado-
búda akcie kúpou podniku alebo jeho časti postu-
pom pod¾a osobitného zákona.21)

(3) Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nemô-
že by� nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na
burze cenných papierov za posledných šes� mesiacov
pred získaním podielu na hlasovacích právach pod¾a
odseku 1, a zároveň nemôže by� nižšia ako 50 % hod-
noty čistého obchodného imania pripadajúceho na
jednu akciu pod¾a poslednej účtovnej závierky overe-
nej audítorom v čase zverejnenia ponuky.

(4) Do zverejnenia povinnej ponuky nesmie osoba

pod¾a odseku 1 vykonáva� hlasovacie práva presahu-
júce podiel na všetkých hlasovacích právach akciovej
spoločnosti pod¾a odseku 1.

(5) Na povinnú ponuku sa použijú ustanovenia
§ 114 s výnimkou § 114 ods. 7 písm. f), g) a k).

(6) Povinnú ponuku nemožno odvola�.

§ 119

(1) Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kó-
tovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emi-
tentom prestanú by� kótované, je emitent povinný
vyhlási� povinnú ponuku na kúpu všetkých kótova-
ných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromažde-
ní nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú
by� kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromažde-
nia nezúčastnili. V povinnej ponuke sa musí uvies�, že
dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky je rozhodnutie
valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú
by� kótované.

(2) Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že ak-
cie vydané týmto emitentom prestanú by� kótované,
musí ma� formu notárskej zápisnice. V notárskej zá-
pisnici z valného zhromaždenia musia by� menovite
uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že
akcie spoločnosti prestanú by� kótované.

(3) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa pokladá za splnenú,
ak povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných
akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení
nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú by�
kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent
týchto akcií.

(4) Predstavenstvo spoločnosti je povinné bez zby-
točného odkladu po prijatí rozhodnutia pod¾a odseku
1 valným zhromaždením oznámi� toto rozhodnutie
úradu a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa
s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notár-
skou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia
pod¾a odseku 1 a textom povinnej ponuky.

(5) Burza cenných papierov je povinná skonči� ob-
chodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných
papierov do piatich dní odo dňa, keï mu emitent
oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky.

Verejná ponuka cenných papierov

§ 120

(1) Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodo-
vanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov, sa môžu verejne ponúka�, len ak bol
zverejnený prospekt cenného papiera (ïalej len „pro-
spekt“).

(2) Verejnou ponukou cenných papierov sa pod¾a
tohto zákona rozumie akéko¾vek oznámenie, odporú-
čanie alebo iný text, alebo akéko¾vek konanie, ktorým
sa ktoko¾vek obracia sám alebo prostredníctvom tre-

101) § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
102) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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tích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích
osôb akýmiko¾vek prostriedkami zverejnenia103) voči
neurčitému okruhu vopred neurčených osôb na účel
oznámenia možnosti nadobudnutia ponúkaných cen-
ných papierov alebo ktoré vyvoláva záujem o nadobud-
nutie cenných papierov.

§ 121

(1) Ustanovenie § 120 sa nepoužije, ak
a) verejná ponuka cenných papierov je určená výhrad-

ne právnickým osobám alebo len obmedzenému
okruhu osôb, ktorých počet nepresahuje 50,

b) súčin počtu ponúkaných cenných papierov a ich
emisného kurzu nepresahuje sumu zodpovedajúcu
40 000 EUR alebo

c) ponúkané cenné papiere možno nadobudnú� len za
cenu prevyšujúcu sumu zodpovedajúcu 40 000 EUR
na jednu fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

(2) Ustanovenie § 120 sa tiež nepoužije, ak predme-
tom verejnej ponuky cenných papierov sú
a) cenné papiere, ktorých menovitá hodnota zodpove-

dá aspoň sume 40 000 EUR,
b) štátne cenné papiere alebo cenné papiere vydané

Národnou bankou Slovenska,
c) cenné papiere vydané členským štátom,
d) podielové listy podielových fondov,
e) cenné papiere ponúkané v súvislosti so zlúčením,

splynutím, s rozdelením alebo prevzatím obchod-
ných spoločností,

f) akcie ponúkane bezodplatne doterajším akcioná-
rom,

g) akcie alebo podobné cenné papiere ponúkané na
výmenu za iné akcie toho istého emitenta, pričom
sa nezvyšuje základné imanie,

h) vkladové listy alebo pokladničné poukážky, ktorých
emitentom je banka,

i) akcie ponúkané zamestnancom,
j) akcie ponúkané na výmenu za dlhopisy, s ktorými

je spojené právo požadova� v čase v nich ustanove-
nom vydanie akcií emitenta (ïalej len „vymenite¾né
dlhopisy“), alebo na základe výkonu práva k prio-
ritným dlhopisom, ak bol prospekt viažuci sa
k týmto vymenite¾ným alebo prioritným dlhopisom
zverejnený v súlade s týmto zákonom,

k) cenné papiere vydané nadáciami,62) neinvestičnými
fondami63) a neziskovými organizáciami poskytujú-
cimi všeobecne prospešné služby,64)

l) cenné papiere Euro ponúkané neurčitému okruhu
vopred neurčených osôb, pričom sa nevykonáva
verejná reklamná kampaň alebo propagácia.

(3) Cennými papiermi Euro sa na účely tohto zákona
považujú cenné papiere, ktoré
a) sú upisované a predávané združením osôb, ktorého

najmenej dvaja členovia majú sídlo v rôznych člen-
ských štátoch,

b) z väčšej časti sú ponúkané v jednom alebo vo via-
cerých štátoch rozdielnych od štátu sídla emitenta a

c) môžu by� upisované len prostredníctvom banky
alebo inej finančnej inštitúcie.

§ 122

(1) Do schválenia prospektu úradom nesmie by� pro-
spekt alebo akéko¾vek oznámenia, inzeráty, plagáty
a ïalšie dokumenty, ktoré obsahujú verejnú ponuku
cenných papierov, zverejnené.

(2) Prospekt schva¾uje úrad na žiados� emitenta cen-
ných papierov alebo právnickej osoby, alebo fyzickej
osoby uskutočňujúcej verejnú ponuku cenných papie-
rov pod¾a § 120 (ïalej len „vyhlasovate¾ verejnej ponu-
ky cenných papierov“).

(3) Súčas�ou žiadosti na schválenie prospektu je
a) údaj o tom, že má by� vyhlásená verejná ponuka

cenných papierov,
b) údaj o tom, či bude na cenné papiere, ktoré majú

by� verejne ponúkané, podaná žiados� na prijatie
týchto cenných papierov na trh burzy cenných pa-
pierov s uvedením tohto trhu,

c) prospekt s náležitos�ami pod¾a § 123.

(4) Ak žiados� o schválenie prospektu neobsahuje
náležitosti pod¾a tohto zákona, vyzve úrad žiadate¾a na
ich doplnenie v lehote 30 dní od doručenia výzvy.

(5) Úrad prospekt neschváli, ak neobsahuje predpí-
sané náležitosti. Úrad v konaní pri rozhodovaní o žia-
dosti nie je povinný preverova� pravdivos� alebo hod-
novernos� údajov uvedených v prospekte s výnimkou
identifikačných údajov vyhlasovate¾a verejnej ponuky
cenných papierov a oprávnenosti osôb podpisujúcich
prospekt. Ak však úrad v rámci konania o žiadosti
pod¾a odseku 2 zistí, že údaje v prospekte nezodpove-
dajú skutočnosti, prospekt neschváli.

(6) Ak úrad nerozhodne v lehote pod¾a osobitného
zákona,53) že prospekt neschva¾uje, považuje sa pro-
spekt za schválený.

(7) Každá zmena údajov obsiahnutých v prospekte,
ktorá nastane alebo bola zistená pred uplynutím leho-
ty záväznosti verejnej ponuky cenných papierov a kto-
rá môže ovplyvni� presné a správne posúdenie vyhla-
sovate¾a verejnej ponuky cenných papierov alebo
ponúkaných cenných papierov, musí by� zahrnutá do
dodatku prospektu, ktorý podlieha schváleniu úra-
dom a musí by� zverejnený v rovnakom rozsahu a spô-
sobom, akým bol zverejnený prospekt.

(8) Prospekt musí by� zverejnený najneskôr v čase
vykonania verejnej ponuky cenných papierov. Ak vy-
hlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov do šies-
tich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia o schválení prospektu prospekt neuverejní,
stráca toto povolenie platnos�.

(9) Zverejnením prospektu sa rozumie
a) uverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsob-

nos�ou uverejňujúcej burzové správy alebo
b) bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle

emitenta, v sídle vyhlasovate¾a verejnej ponuky
cenných papierov, v sídle obchodníka s cennými
papiermi, ktorý zabezpečuje služby pre emitenta,

103) § 3 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
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a oznámenie tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou
pôsobnos�ou uverejňujúcou burzové správy.

§ 123

Prospekt

(1) Prospekt musí obsahova�
a) základné údaje o emitentovi a o jeho podnikaní:

1. obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzic-
kou osobou,

2. identifikačné číslo, ak bolo emitentovi pridelené,
3. dátum vzniku a právna forma,
4. predmet podnikania,
5. meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý po-

byt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej
rady a vedúcich zamestnancov; ak ide o emitenta,
ktorý vykonáva verejnú ponuku akcií, aj ich po-
diel na základnom imaní emitenta a suma odmien
vyplatená emitentom týmto osobám za posled-
ných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním
žiadosti pod¾a § 122,

6. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzic-
kých osôb a obchodné meno a sídlo právnických
osôb, ktoré ovládajú emitenta, ak emitentovi mô-
žu by� známe,

7. obchodné meno a sídlo právnických osôb, s kto-
rými je emitent majetkovo prepojený,104)

8. základné imanie, počet a druh cenných papierov
alebo podielov, na ktoré je základné imanie roz-
delené, a nesplatené základné imanie,

9. zoznam patentov a licencií vlastnených emiten-
tom a ich charakteristika,

10. zoznam výdavkov emitenta na obstaranie hmot-
ného investičného majetku a nehmotného inves-
tičného majetku presahujúce sumu 10 000 000 Sk
za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred
podaním žiadosti a spôsob ich financovania,

11. preh¾ad poh¾adávok a záväzkov emitenta v lehote
splatnosti, preh¾ad poh¾adávok a záväzkov emi-
tenta po lehote splatnosti a preh¾ad iného hmot-
ného majetku a nehmotného majetku, o ktorý
emitent vedie súdny spor,

12. zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov
emitenta alebo realizáciu služieb, ktoré poskytu-
je,

13. podiel výrobkov emitenta alebo služieb poskyto-
vaných emitentom na domácom trhu a na zahra-
ničnom trhu,

b) údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vykonáva
verejná ponuka:
1. druh, forma a podoba cenného papiera,
2. ISIN,
3. menovitá hodnota jedného cenného papiera a sú-

čet ich menovitých hodnôt,
4. spôsob, miesto a dátum vydania cenných papie-

rov, emisný kurz cenných papierov, dátum a spô-
sob uverejnenia výsledkov vydávania cenného pa-
piera, obchodné meno a sídlo obchodníka

s cennými papiermi alebo zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi, ktorí obstarali pre emi-
tenta vydanie alebo upísanie cenných papierov
a poskytovali mu s tým súvisiace služby,

5. opis práv spojených s cennými papiermi,
6. prípadné obmedzenie prevodite¾nosti cenných

papierov,
7. účel použitia prostriedkov získaných vydaním

cenných papierov,
8. označenie burzy cenných papierov, na ktorej trh

kótovaných cenných papierov alebo vo¾ný trh boli
cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,

9. označenie zahraničného regulovaného verejného
trhu, na ktorom sa s cennými papiermi obchodo-
valo pred podaním žiadosti,

10. cena, za ktorú sú cenné papiere ponúkané, a spô-
sob jej úhrady,

11. spôsob, termíny a miesto výplaty výnosov z cen-
ného papiera alebo jeho splácania, lehota, v kto-
rej možno uplatni� nároky na vyplatenie výnosov
z cenného papiera alebo na jeho splatenie, a ob-
chodné meno a sídlo obchodníka s cennými pa-
piermi alebo zahraničného obchodníka s cenný-
mi papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta
vyplácanie výnosov z cenného papiera alebo jeho
splácanie, ak emitent nevykonáva tieto činnosti
samostatne,

12. spôsob uverejňovania skutočností spojených
s uplatňovaním práv majite¾ov cenných papierov,

13. spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov,
c) údaje o finančnej situácii emitenta:

1. tabu¾ka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov
a strát emitenta za posledné dve účtovné obdobia
predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žia-
dos�,

2. tabu¾ka s údajmi pod¾a bodu 1 z konsolidova-
ných účtovných závierok za posledné dve účtovné
obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podá-
va žiados�, ak ich emitent zostavuje, a použité
postupy na vykonanie konsolidácie účtovných
závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo podnikate¾ských subjektov zahrnutých do
konsolidovanej účtovnej závierky,

3. preh¾ad o prijatých bankových úveroch a iných
úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na
krátkodobé a dlhodobé,

4. druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota
cenných papierov doteraz vydaných emitentom
a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj
dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti
ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu
a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich
menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov
vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré
záruky prevzali,

5. počet a menovitá hodnota doteraz vydaných vy-
menite¾ných dlhopisov a postupy pri ich výmene
za akcie,

6. hospodárske výsledky za posledné tri kalendárne
mesiace pred podaním žiadosti,

104) § 23 ods. 6 písm. d) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
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7. údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej si-
tuácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa podá-
va žiados�, v rozsahu údajov uvádzaných v účtov-
nej závierke,

d) základné strategické zámery podnikate¾skej čin-
nosti emitenta najmenej na jeden rok,

e) vyhlásenie štatutárneho orgánu emitenta, že účtov-
né závierky, z ktorých sú údaje pod¾a písmena c),
overil audítor a výrok audítora týkajúci sa overova-
nia týchto účtovných závierok emitenta,

f) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné
meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie úč-
tovných závierok emitenta za posledné dve účtovné
obdobia,

g) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý po-
byt  zamestnancov vyhlasovate¾a verejnej ponuky
cenných papierov zodpovedných za informácie uve-
dené v prospekte cenného papiera,

h) dátum, ku ktorému bol prospekt cenného papiera
vyhotovený, a lehotu platnosti verejnej ponuky,

i) vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovate¾a
verejnej ponuky cenných papierov, že skutočnosti
uvedené v prospekte sú úplné a pravdivé,

j) podpis štatutárneho orgánu vyhlasovate¾a verejnej
ponuky cenných papierov.

(2) Ak sa verejná ponuka vz�ahuje na dlhopis, za
ktorého splatenie menovitej hodnoty alebo za vypláca-
nie výnosov prevzala záruku právnická osoba alebo
fyzická osoba, obsahuje aj údaje primerane pod¾a od-
seku 1 písm. a) a c) o týchto osobách, ak tieto údaje
môžu by� emitentovi známe.

(3) Ak sa verejná ponuka vz�ahuje na vymenite¾ný
dlhopis, prospekt obsahuje aj údaje o
a) akciách emitenta, ktorých vydanie môže majite¾

vymenite¾ného dlhopisu požadova� pod¾a odseku 1
písm. b),

b) emitentovi akcií v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a)
a c), ak emitentom vymenite¾ných dlhopisov nie je
emitent akcií, za ktoré majú by� vymenené vymeni-
te¾né dlhopisy,

c) postupe pri výmene vymenite¾ných dlhopisov za
akcie.

(4) Prospekt cenného papiera, ktorého emitent vzni-
kol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred
podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho
vzniku.

(5) Ak bol pre cenné papiere v lehote dvanástich
mesiacov pred verejnou ponukou zverejnený prospekt
pre iné cenné papiere toho istého emitenta, prospekt
obsahuje  údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vyko-
náva verejná ponuka, a údaje uvedené v pôvodnom
prospekte, v ktorých došlo k zmene od zverejnenia
pôvodného prospektu a ktoré môžu ovplyvni� hodnotu
ponúkaných cenných papierov. Pôvodný prospekt sa
musí  priloži� k prospektu pod¾a prvej vety.

(6) Úrad môže na žiados� emitenta povoli� nezverej-
nenie určitej informácie z prospektu, len ak
a) vplyv tejto informácie na posúdenie súčasnej alebo

budúcej finančnej situácie emitenta nie je podstat-
ný alebo

b) ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore
s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emi-
tenta; úrad neschváli žiados�, ak by nezverejnenie
informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozho-
dovanie verejnosti.

(7) Ak vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papie-
rov nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú pred-
metom verejnej ponuky, úrad môže  okrem prípadov
uvedených v odseku 6 povoli� zúženie obsahu pro-
spektu o údaje, ku ktorým nemá vyhlasovate¾ verejnej
ponuky cenných papierov prístup.

(8) Ak predmetom verejnej ponuky sú cenné papiere,
ktoré v čase verejnej ponuky budú predmetom žiadosti
o prijatie na obchodovanie na trhu kótovaných cen-
ných papierov burzy cenných papierov, prospekt ob-
sahuje údaje pod¾a osobitného predpisu.105)

§ 124

(1) Akéko¾vek oznámenie, inzerát, plagát a iný doku-
ment, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke
cenných papierov a ktoré sa majú zverejni� alebo ich
má hromadne používa� vyhlasovate¾ verejnej ponuky
cenných papierov, musia obsahova�
a) údaj o tom, že bol zverejnený prospekt a kde bol

zverejnený,
b) upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investí-

ciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propago-
vaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov

a nesmú zamlčova� skutočnosti dôležité na rozhodo-
vanie verejnosti, najmä uvádza� informácie o budú-
com zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého do-
siahnutie nemožno predpoklada�.

(2) Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument pod¾a
odseku 1 musia by� pred uverejnením doručené úradu
a možno ich uverejni�, len ak ich uverejnenie úrad
v lehote do 15 dní od ich doručenia nezakázal.

(3) Úrad uverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu
a ïalšieho dokumentu pod¾a odseku 1 zakáže, ak ne-
spĺňajú podmienku uvedenú v odseku 1 alebo ak ob-
sahujú informácie, ktoré sú v rozpore s obsahom pro-
spektu, alebo informácie, prípadne súbor informácií
z prospektu, ktoré by pri nedostatku iných informácií
z prospektu mohli by� zavádzajúce.

§ 125

Spolupráca a vo¾ný pohyb v rámci Európskej únie
a Európskeho hospodárskeho priestoru

(1) Ak úrad schváli prospekt, vystaví o tom ponúka-
júcemu na jeho žiados� potvrdenie, ak na tieto cenné
papiere súčasne alebo v blízkom časovom období má
by� vyhlásená verejná ponuka v Slovenskej republike
a v inom členskom štáte. Súčas�ou žiadosti na potvr-
denie musí by� názov členského štátu, v ktorom bude
verejná ponuka vyhlásená. Potvrdenie vystaví úrad

105) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu
cenného papiera.
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v slovenskom jazyku, na osobitné požiadanie ponúka-
júceho vystaví úrad toto potvrdenie aj v anglickom
jazyku. Ak úrad povolil pod¾a § 123 ods. 6 zúženie
obsahu prospektu, musí by� toto zúženie špecifikova-
né v potvrdení spolu s uvedením dôvodov.

(2) Ak cenné papiere majú by� verejne ponúkané aj
v inom členskom štáte,  osoba povinná uverejni� pro-
spekt pod¾a tohto zákona musí doruči� príslušnému
orgánu v tomto členskom štáte návrh prospektu s rov-
nakými údajmi, aké obsahuje prospekt schválený po-
d¾a tohto zákona.

(3) Ak majú by� cenné papiere emitenta, ktorý má
sídlo v inom členskom štáte, súčasne alebo v  blízkom
časovom období verejne ponúkané v Slovenskej re-
publike a v tomto inom štáte a tieto cenné papiere nie
sú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na
trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných pa-
pierov so sídlom v Slovenskej republike, úrad uzná
schválenie prospektu príslušným orgánom v štáte síd-
la emitenta, ak žiados� obsahuje
a) preklad prospektu schváleného príslušným orgá-

nom štátu v sídle emitenta do slovenského jazyka,
b) preklad potvrdenia príslušného orgánu štátu v síd-

le emitenta o schválení prospektu do slovenského
jazyka.

(4) Ak príslušný orgán členského štátu povolil zúže-
nie prospektu pod¾a odseku 3, úrad uzná  schválenie
tohto prospektu príslušným orgánom v štáte sídla
emitenta, len ak by toto zúženie bolo možné aj pod¾a
ustanovení tohto zákona.

(5) Ak sa v Slovenskej republike a v inom členskom
štáte majú verejne ponúka� cenné papiere, ktorých
emitent nemá sídlo v Slovenskej republike ani v tomto
členskom štáte, použijú sa ustanovenia odseku 3, len
ak osoba vykonávajúca verejnú ponuku alebo osoba
konajúca na jej účet stanovila, že prospekt  schváli
príslušný orgán v tomto členskom štáte.

(6) Ak sa majú verejne ponúka� cenné papiere, s kto-
rými je spojené právo vz�ahujúce sa na akcie vydané
emitentom so sídlom v inom členskom štáte, a tieto
akcie sú v štáte, v ktorom má emitent sídlo prijaté na
obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov
burzy cenných papierov, úrad neschváli prospekt,  ak
nedostane vyjadrenie príslušného orgánu štátu, v kto-
rom má emitent sídlo.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až  6 sa vz�ahujú na akcie
a na dlhopisy s lehotou splatnosti nad jeden rok. To
platí aj pre cenné papiere, s ktorými je spojené právo
nadobudnú� cenné papiere pod¾a prvej vety.

Verejná ponuka majetkových hodnôt

§ 126

(1) Na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt
možno zhromažïova� peňažné prostriedky od verej-
nosti na účely podnikania alebo inej zárobkovej čin-

nosti iba spôsobom pod¾a tohto zákona. Verejnou po-
nukou majetkových hodnôt sa pod¾a tohto zákona
rozumie akéko¾vek oznámenie, odporúčanie alebo iný
text, alebo akéko¾vek konanie na účely zhromažïova-
nia peňažných prostriedkov, ktorým sa ktoko¾vek ob-
racia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj
prospech alebo v prospech tretích osôb akýmiko¾vek
prostriedkami zverejnenia na neurčitý okruh vopred
neurčených osôb a ktorá obsahuje informáciu o mož-
nosti nadobudnú� ponúkané majetkové hodnoty alebo
ktorá vyvoláva záujem o nadobudnutie majetkových
hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majetkových
hodnôt. Majetkovými hodnotami sa na účely tohto
zákona rozumejú majetkové práva a majetkové hodno-
ty iné ako cenné papiere.

(2) Majetkové hodnoty sa môžu verejne ponúka�, len
ak bol zverejnený prospekt investície.

(3) V prostriedkoch zverejnenia nesmie by� zverejne-
ná verejná ponuka majetkových hodnôt, ktorá pre
investora obsahuje zjavnú alebo skrytú podmienku
získania ïalších investorov.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevz�ahujú na
činnosti vykonávané bankou, pobočkou zahraničnej
banky, pois�ovňou, pobočkou zahraničnej pois�ovne,
doplnkovou dôchodkovou pois�ovňou a správcovskou
spoločnos�ou v rámci predmetu ich podnikania upra-
veného osobitným zákonom a na nadácie,62) neinves-
tičné fondy63) a neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby64) a na subjekty so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky s obdobným pred-
metom činnosti.

(5) Z peňažných prostriedkov zhromaždených od ve-
rejnosti pod¾a tohto zákona nesmie nikto poskytova�
úvery a pôžičky; pri zhromažïovaní peňažných pro-
striedkov od verejnosti pod¾a tohto zákona nie sú
dotknuté obmedzenia pod¾a osobitného zákona.106)

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zhro-
maždila peňažné prostriedky od verejnosti na základe
verejnej ponuky majetkových hodnôt, je povinnou oso-
bou pod¾a osobitného zákona.107)

§ 127

(1) Do schválenia prospektu investície úradom ne-
smie by� zverejnený prospekt investície alebo akéko¾-
vek oznámenia, inzeráty, plagáty alebo ïalšie doku-
menty, ktoré obsahujú alebo oznamujú verejnú
ponuku majetkových hodnôt.

(2) Prospekt investície schva¾uje úrad na žiados�
právnickej osoby alebo fyzickej osoby uskutočňujúcej
verejnú ponuku majetkových hodnôt pod¾a § 126 (ïa-
lej len „vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hod-
nôt“).

(3) Súčas�ou žiadosti o schválenie prospektu inves-
tície je
a) údaj o tom, že má by� vyhlásená verejná ponuka

majetkových hodnôt,

106) § 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
107) Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) prospekt investície s náležitos�ami pod¾a § 128.

(4) Na postup úradu pri schválení prospektu inves-
tície a na zverejnenie prospektu investície sa vz�ahujú
ustanovenia § 122 ods. 4 až 9.

§ 128

Prospekt investície

(1) Prospekt investície musí obsahova�
a) základné údaje o právnickej osobe alebo fyzickej

osobe uskutočňujúcej verejnú ponuku majetko-
vých hodnôt a o jej podnikaní:
1. obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,

alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzic-
kou osobou,

2. identifikačné číslo, ak bolo vyhlasovate¾ovi verej-
nej ponuky majetkových hodnôt pridelené,

3. dátum vzniku a právna forma,
4. predmet podnikania,
5. meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto tr-

valého pobytu členov štatutárneho orgánu, čle-
nov dozornej rady a vedúcich zamestnancov; ak
ide o emitenta, ktorý vykonáva verejnú ponuku
akcií, aj ich podiel na základnom imaní emitenta,

6. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzic-
kých osôb a obchodné meno a sídlo právnických
osôb, ktoré ovládajú vyhlasovate¾a verejnej ponu-
ky majetkových hodnôt, ak vyhlasovate¾ovi verej-
nej ponuky majetkových hodnôt môžu by� známe,

7. obchodné meno a sídlo právnických osôb, s kto-
rými je vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových
hodnôt majetkovo prepojený,104)

8. základné imanie, počet a druh cenných papierov
alebo podielov, na ktoré je základné imanie roz-
delené, a nesplatené základné imanie,

9. zoznam patentov a licencií vlastnených vyhlaso-
vate¾om verejnej ponuky majetkových hodnôt
a ich charakteristika,

10. zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov
vyhlasovate¾a verejnej ponuky majetkových hod-
nôt alebo realizáciu služieb, ktoré poskytuje,

11. podiel výrobkov vyhlasovate¾a verejnej ponuky
majetkových hodnôt alebo služieb poskytovaných
vyhlasovate¾om verejnej ponuky majetkových
hodnôt na domácom trhu,

b) údaje o majetkových aktívach, ktoré sa majú nado-
budnú� z peňažných prostriedkov zhromaždených
na základe verejnej ponuky,

c) údaje o finančnej situácii vyhlasovate¾a verejnej
ponuky majetkových hodnôt pod¾a § 123 ods.1
písm. c),

d) základné strategické zámery podnikate¾skej čin-
nosti vyhlasovate¾a verejnej ponuky majetkových
hodnôt najmenej na jeden rok,

e) vyhlásenie štatutárneho orgánu vyhlasovate¾a ve-
rejnej ponuky majetkových hodnôt, že účtovné zá-
vierky, z ktorých sú údaje pod¾a písmena c), overil
audítor, a výrok audítora týkajúci sa overovania
týchto účtovných závierok emitenta, meno, prie-
zvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo
audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závie-

rok vyhlasovate¾a verejnej ponuky majetkových
hodnôt za posledné dve účtovné obdobia,

f) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý po-
byt  zamestnancov vyhlasovate¾a verejnej ponuky
majetkových hodnôt zodpovedných za informácie
uvedené v prospekte investície,

g) dátum, ku ktorému bol prospekt investície vyhoto-
vený, a lehotu platnosti verejnej ponuky majetko-
vých hodnôt,

h) vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovate¾a
verejnej ponuky majetkových hodnôt, že skutoč-
nosti uvedené v prospekte investície sú úplné
a pravdivé,

i) podpis štatutárneho orgánu vyhlasovate¾a verejnej
ponuky majetkových hodnôt.

(2) Prospekt investície, ktorej vyhlasovate¾ verejnej
ponuky majetkových hodnôt vznikol pred menej ako
24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti,
obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.

(3) Úrad môže na žiados� vyhlasovate¾a verejnej po-
nuky majetkových hodnôt povoli� nezverejnenie urči-
tej informácie z prospektu investície, ak by zverejnenie
tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom
alebo by vážne poškodilo vyhlasovate¾a verejnej ponu-
ky majetkových hodnôt; úrad neschváli žiados�, ak by
nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyv-
nilo rozhodovanie verejnosti.

§ 129

(1) Akéko¾vek oznámenie, inzerát, plagát a iný doku-
ment, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke
majetkových hodnôt a ktoré sa majú zverejneni� alebo
ich má hromadne používa� osoba uskutočňujúca ve-
rejnú ponuku majetkových hodnôt, musia obsahova�
a) údaj o tom, že bol zverejnený prospekt investície

a kde bol zverejnený,
b) upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investí-

ciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propago-
vaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov,

a nesmú zamlčova� skutočnosti dôležité na rozhodo-
vanie verejnosti, najmä uvádza� informácie o budú-
com zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého do-
siahnutie nemožno predpoklada�.

(2) Na oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument
pod¾a odseku 1 sa vz�ahujú ustanovenia § 124 ods. 2
a 3.

§ 130

Informačná povinnos�

(1) Emitent cenného papiera vydaného na základe
verejnej ponuky je povinný najneskôr do dvoch mesia-
cov po skončení kalendárneho polroka uverejni� pol-
ročnú správu a najneskôr do piatich mesiacov po uply-
nutí kalendárneho roka uverejni� ročnú správu
a predloži� ich spolu s dokladom o uverejnení úradu
a burze cenných papierov, na ktorej je tento cenný
papier prijatý na obchodovanie. Údaje uvedené v roč-
nej správe alebo v polročnej správe musia by� úplné,
pravdivé a vecne správne.
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 (2) Ročná správa musí obsahova� údaje pod¾a § 77
ods. 2 a údaje o skutočnostiach pod¾a odseku 6, ku
ktorým došlo v uplynulom kalendárnom roku.

 (3) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 1 účtovná zá-
vierka overená audítorom,  emitent cenného papiera
vydaného na základe verejnej ponuky je povinný bez
zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predlo-
ži� ju úradu a uverejni� ju ako dodatok k ročnej správe
rovnakým spôsobom ako ročnú správu.

 (4) Ak valné zhromaždenie emitenta cenného pa-
piera vydaného na základe verejnej ponuky neschváli
účtovnú závierku, tento emitent je povinný do 30 dní
uverejni� túto skutočnos� a dôvody neschválenia úč-
tovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného
zhromaždenia.

 (5) Polročná správa musí obsahova� údaje pod¾a
§ 77 ods. 4 a údaje o skutočnostiach pod¾a odseku 6,
ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom polroku.

 (6) Emitent cenného papiera vydaného na základe
verejnej ponuky je povinný počas roka bez zbytočného
odkladu oznamova� úradu zmeny vo svojej finančnej
situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvola�
významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papie-
ra alebo zhorši� schopnos� emitenta plni� záväzky
z emisie cenného papiera.

 (7) Za skutočnosti pod¾a odseku 6 sa považujú
najmä významné zmeny v obchodných, výrobných ale-
bo odbytových podmienkach, začatie konania o kon-
kurze alebo vyrovnaní, pozastavenie činnosti emitenta
úradným rozhodnutím, rozhodnutie o zrušení, zlúče-
ní, rozdelení a iných závažných organizačných zme-
nách, každé zníženie obchodného majetku emitenta
presahujúce 10 %, vstup spoločnosti do likvidácie,
súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá
presahuje 5 % obchodného majetku emitenta, ako aj
zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgá-
noch emitenta.

 (8) Správy pod¾a odseku 1, ako aj skutočnosti uve-
dené v odseku 6 emitent cenného papiera vydaného na
základe verejnej ponuky zverejňuje v dennej tlači s ce-
loštátnou pôsobnos�ou uverejňujúcou burzové správy.
Informáciu zverejnenú pod¾a odseku 6 je emitent po-
vinný bez meškania predloži� burze cenných papierov.

 (9) Ročné správy a polročné správy je emitent cen-
ného papiera vydaného na základe verejnej ponuky
povinný poskytnú� verejnosti na nahliadnutie v sídle
emitenta.

(10) Úrad môže na žiados� emitenta cenného papiera
vydaného na základe verejnej ponuky povoli� vynecha-
nie určitej informácie zo správy pod¾a odseku 1 alebo
z povinnosti zverejnenia pod¾a odseku 8, ak zverejne-
nie tejto informácie by bolo v rozpore s verejným záuj-
mom alebo by vážne poškodilo emitenta, pričom vyne-
chanie informácie nesmie zavádza� verejnos�.

(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vz�ahujú aj na
vyhlasovate¾a verejnej ponuky majetkových hodnôt,
ktorý zhromaždil peňažné prostriedky od verejnosti na
základe verejnej ponuky.

(12) Emitent kótovaných akcií je povinný predloži�

ročnú a polročnú správu v lehote pod¾a odseku 1 aj
orgánu doh¾adu každého členského štátu, v ktorom
boli jeho akcie prijaté na trh kótovaných cenných
papierov.

(13) Úrad môže na žiados� emitenta kótovaných ak-
cií alebo na žiados� dozorného orgánu členského štátu,
v ktorom boli akcie tohto emitenta prijaté na trh kóto-
vaných cenných papierov, povoli� zverejnenie ročnej
alebo polročnej správy v znení požadovanom pod¾a
práva štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na obcho-
dovanie na trhu kótovaných cenných papierov naj-
skôr, ak sa tým emitentovi umožní uverejnenie v čo
najväčšej dosiahnute¾nej miere jednotného znenia
ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike
alebo v tomto členskom štáte.

§ 131

(1) Ak má by� ročná alebo polročná správa emitenta
kótovaných akcií uverejnená v  Slovenskej republike
a v inom členskom štáte, úrad koordinuje svoju čin-
nos� s príslušným orgánom v tomto členskom štáte
tak, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uve-
rejni� v čo najväčšej dosiahnute¾nej miere jednotné
znenie ročnej alebo polročnej správy v  Slovenskej re-
publike a v  tomto štáte.

(2) Úrad koordinuje svoju činnos� s príslušným or-
gánom v  tomto členskom štáte, aby sa  emitentovi
kótovaných akcií umožnilo uverejni� jednotné znenie
ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a práva štátu, v ktorom
boli jeho akcie najskôr prijaté na obchodovanie na
trhu kótovaných cenných papierov.

§ 132

Zákaz využívania dôverných informácií

(1) Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona
považuje informácia, ktorá
a) nebola uverejnená,
b) sa týka jedného alebo nieko¾kých emitentov alebo

jedného alebo nieko¾kých investičných nástrojov
prijatých na obchodovanie na burze cenných papie-
rov, alebo inej významnej skutočnosti dôležitej na
vývoj kurzu alebo ceny jedného alebo nieko¾kých
investičných nástrojov,

c) by po uverejnení mohla významne ovplyvni� kurz
alebo cenu investičných nástrojov prijatých na ob-
chodovanie na burze cenných papierov, čím by ich
majite¾ovi alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej
osobe mohla prinies� akéko¾vek výhody.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
na základe svojej účasti na základnom imaní emitenta,
na základe svojho zamestnania, povolania, postavenia
alebo svojej funkcie oprávnenie získa� dôvernú infor-
máciu a ktorá takú informáciu získa, nesmie
a) využi� dôvernú informáciu vo svoj prospech alebo

v prospech iných právnických osôb alebo fyzických
osôb, najmä kupova� alebo predáva� investičné ná-
stroje, ktorých sa táto informácia týka, a to dovte-
dy, než sa tieto informácie stanú všeobecne známy-
mi,
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b) oznámi� alebo sprístupni� inej právnickej osobe
alebo fyzickej osobe dôvernú informáciu, pokia¾
oznamovanie týchto informácií nie je súčas�ou ich
povinností alebo zamestnania,

c) odporúča� niekomu inému nadobudnutie alebo
predaj cenných papierov na základe znalosti dôver-
nej informácie.

(3) Zákaz pod¾a odseku 2 sa vz�ahuje aj na právnické
osoby alebo fyzické osoby, ktoré získajú dôvernú in-
formáciu od právnických osôb alebo fyzických osôb
uvedených v odseku 2.

(4) Povinnos� mlčanlivosti právnických osôb alebo
fyzických osôb pod¾a odseku 2 trvá aj po skončení ich
pracovného pomeru alebo výkonu funkcie, alebo po
zániku účasti na základnom imaní emitenta. Na účely
trestného konania, občianskeho súdneho konania
a daňového konania sú tieto osoby zbavené povinnosti
mlčanlivosti.

(5) Informácia vyplývajúca z analýz všeobecne zná-
mych údajov alebo skutočností nie je dôvernou infor-
máciou, aj keï môže podstatne ovplyvni� kurz alebo
cenu investičných nástrojov.

§ 133

Konflikt záujmov

(1) Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi
alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými
papiermi nesmie by� zároveň zamestnancom alebo
členom predstavenstva burzy cenných papierov,
správcovskej spoločnosti, pois�ovne, centrálneho de-
pozitára, iného obchodníka s cennými papiermi, inej
pobočky zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi, banky, ktorá nie je obchodníkom s cennými pa-
piermi, pobočky zahraničnej banky, ktorá nie je zahra-
ničným obchodníkom s cennými papiermi, alebo
emitenta cenného papiera prijatého na trh kótovaných
cenných papierov burzy cenných papierov, ktorý nie je
zároveň týmto obchodníkom s cennými papiermi.

(2) Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie by�
zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere
u obchodníka s cennými papiermi, banky, burzy cen-
ných papierov, správcovskej spoločnosti, pois�ovne
alebo u iného centrálneho depozitára.

(3) Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústred-
ného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády
Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štát-
nej správy Slovenskej republiky, úradu, Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Sloven-
skej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republi-
ky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slo-
venskej informačnej služby a Centra kupónovej
privatizácie Slovenskej republiky nesmie by� členom
predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnan-
com obchodníka s cennými papiermi alebo centrálne-
ho depozitára. To neplatí, ak je zamestnanec ústred-
ného orgánu štátnej správy do týchto orgánov vyslaný
svojím zamestnávate¾om.

(4) Členmi dozornej rady centrálneho depozitára ne-
smú by� zamestnanci centrálneho depozitára. Člen
štatutárneho orgánu centrálneho depozitára, vedúci
zamestnanec centrálneho depozitára a zamestnanec
centrálneho depozitára vykonávajúci odborné činnosti
pod¾a § 99 ods. 3 a 4 nesmie by� zároveň zamestnan-
com ani v inom pracovnom pomere u emitenta cen-
ných papierov.

(5) Člen predstavenstva obchodníka s cennými pa-
piermi nesmie by� zároveň zamestnancom ani členom
predstavenstva iného obchodníka s cennými papiermi
alebo zamestnancom pobočky zahraničného obchod-
níka s cennými papiermi.

§ 134

Povinnos� mlčanlivosti

(1) Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, za-
mestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia kon-
kurznej podstaty, ako aj ïalšie osoby podie¾ajúce sa
na činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahranič-
ného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho de-
pozitára, burzy cenných papierov sú povinní zachová-
va� mlčanlivos� o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plne-
ní svojich pracovných povinností a ktoré majú význam
pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov
jeho jednotlivých účastníkov.

(2) Povinnos� mlčanlivosti pod¾a odseku 1 trvá aj po
skončení pracovného pomeru alebo iného právneho
vz�ahu.

(3) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti pod¾a odse-
ku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a) osobám povereným výkonom doh¾adu na účely vý-

konu doh¾adu,20)
b) súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c) orgánu činnému v  trestnom konaní na účely trest-

ného konania,92)
d) Národnej banke Slovenska na účely bankového do-

h¾adu,93)
e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície

Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanove-
ných osobitným zákonom,94)

f) daňovým orgánom na účely daňového konania.95)

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá
osobitným zákonom uložená povinnos� prekazi� alebo
oznámi� spáchanie trestného činu.

ÔSMA ČASŤ

DOH¼AD

§ 135

Predmet doh¾adu

(1) Doh¾ad pod¾a tohto zákona sa vykonáva nad
činnos�ou emitenta cenného papiera, centrálneho de-
pozitára, obchodníka s cennými papiermi a zahranič-
ného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu ich
činnosti na území Slovenskej republiky, fondu, spro-
stredkovate¾a investičných služieb, navrhovate¾a po-
nuky na prevzatie, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cen-
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ných papierov a vyhlasovate¾a verejnej ponuky majet-
kových hodnôt; v rozsahu ustanovenom týmto záko-
nom podlieha doh¾adu aj činnos� iných osôb súvisiaca
s činnos�ou alebo riadením obchodníkov s cennými
papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cen-
nými papiermi alebo centrálneho depozitára. Doh¾ad
sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a sub-
konsolidovanými celkami (§ 138 ), ktorých súčas�ou
sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny
depozitár. Toto ustanovenie sa nevz�ahuje na činnos�
vykonávanú Národnou bankou Slovenska pod¾a oso-
bitného predpisu.108)

(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodržiavanie podmienok ustanovených povolenia-

mi pod¾a tohto zákona,
b) dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov

v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväz-
ných právnych predpisov vydaných na ich vykona-
nie.

(3) Doh¾ad pod¾a odseku 1 vykonáva úrad.

(4) Obchodník s cennými papiermi, zahraničný ob-
chodník s cennými papiermi a centrálny depozitár sú
povinní umožni� účas� osôb poverených výkonom do-
h¾adu na rokovaní valného zhromaždenia obchodníka
s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, do-
zornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo cen-
trálneho depozitára, predstavenstva obchodníka
s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, ale-
bo vedenia pobočky zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi.

§ 136

(1) Predmetom doh¾adu nie sú spory zo zmluvných
vz�ahov obchodníkov s cennými papiermi alebo pobo-
čiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
a ich klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodova-
nie sú príslušné súdy alebo iné orgány pod¾a osobit-
ných predpisov.109)

(2) Na základe dohody uzavretej medzi úradom a or-
gánom doh¾adu iného štátu môže orgán doh¾adu iného
štátu vykonáva� doh¾ad na území Slovenskej republiky
nad činnos�ou pobočky zahraničného obchodníka
s cennými papiermi a nad dcérskou spoločnos�ou za-
hraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je
obchodníkom s cennými papiermi. Takú dohodu môže
úrad uzavrie� len na základe vzájomnosti.

(3) Úrad môže vykonáva� doh¾ad nad pobočkami
obchodníka s cennými papiermi, ktoré pôsobia na
území iného štátu, a nad dcérskou spoločnos�ou ob-
chodníka s cennými papiermi, ktorá je obchodníkom
s cennými papiermi na území iného štátu, ak to pri-
púš�ajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavre-
tá medzi úradom a orgánmi doh¾adu tohto štátu.

§ 137

(1) Pri výkone doh¾adu pod¾a § 135 ods. 1 formou
kontroly na mieste sa vz�ahy medzi úradom a osobami
podliehajúcimi tomuto doh¾adu spravujú ustanove-
niami osobitného zákona.20)

(2) Osoby podliehajúce doh¾adu pod¾a § 135 ods. 1
sú povinné v lehote určenej úradom odovzda� úradu
ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné
na riadny výkon tohto doh¾adu.

Doh¾ad na konsol idovanom základe

§ 138

(1) Doh¾adom na konsolidovanom základe sa rozu-
mie sledovanie a regulácia rizík konsolidovaných cel-
kov a subkonsolidovaných celkov, ktorých súčas�ou
sú obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny
depozitár, na účely obmedzenia rizík, ktorým je ob-
chodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár
vystavený z dôvodu jeho účasti v konsolidovanom cel-
ku alebo subkonsolidovanom celku.

(2) Doh¾ad na konsolidovanom základe nenahrádza
doh¾ad nad jednotlivými osobami zahrnutými do kon-
solidovaného celku a nenahrádza sa ním ani výkon
doh¾adu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými pa-
piermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cen-
nými papiermi pod¾a tohto zákona, ani doh¾ad nad
inštitúciami pod¾a osobitného zákona.15)

(3) Úrad vykonáva doh¾ad na konsolidovanom zákla-
de nad konsolidovaným celkom obchodníka s cennými
papiermi alebo centrálneho depozitára a nad subkon-
solidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi
alebo centrálneho depozitára.

(4) Úrad vykonáva doh¾ad na konsolidovanom zákla-
de nad finančným konsolidovaným celkom, ak práv-
nická osoba kontrolujúca konsolidovaný celok je fi-
nančnou inštitúciou, ktorá nepodlieha doh¾adu pod¾a
osobitného zákona,15) a nad finančným subkonsolido-
vaným celkom, ak právnická osoba kontrolujúca sub-
konsolidovaný celok je finančnou inštitúciou, ktorá
nepodlieha doh¾adu pod¾a osobitného zákona.15)

(5) Konsolidovaným celkom sa na účely tohto záko-
na rozumie skupina právnických osôb, v ktorej jedna
právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby
a ktorá nie je kontrolovaná žiadnou inou právnickou
osobou.

(6) Konsolidovaným celkom obchodníka s cennými
papiermi sa na účely tohto zákona rozumie konsolido-
vaný celok kontrolovaný obchodníkom s cennými pa-
piermi, ku ktorému patria obchodníci s cennými pa-
piermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú
obchodníkmi s cennými papiermi alebo finančnými
inštitúciami.

(7) Konsolidovaným celkom centrálneho depozitára

108) § 23, 26, 27 a § 29 písm. a) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
109) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
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sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok
kontrolovaný centrálnym depozitárom, ku ktorému
patrí centrálny depozitár, obchodníci s cennými pa-
piermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú obchodník-
mi s cennými papiermi alebo finančnými inštitúciami.

 (8) Finančným konsolidovaným celkom sa na účely
tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolova-
ný finančnou inštitúciou, ku ktorému patria prevažne
obchodníci s cennými papiermi alebo finančné inšti-
túcie, pričom aspoň jedna kontrolovaná osoba musí
by� obchodníkom s cennými papiermi alebo centrál-
nym depozitárom.

 (9) Subkonsolidovaným celkom sa na účely tohto
zákona rozumie skupina právnických osôb, v ktorej
jedna právnická osoba kontroluje ostatné právnické
osoby a ktorá je kontrolovaná inou právnickou oso-
bou, ktorú sama nekontroluje.

(10) Subkonsolidovaným celkom obchodníka s cen-
nými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie sub-
konsolidovaný celok kontrolovaný obchodníkom
s cennými papiermi, ku ktorému patria obchodníci
s cennými papiermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú
obchodníkmi s cennými papiermi alebo finančnými
inštitúciami, pričom obchodník s cennými papiermi
kontrolujúci tento celok je kontrolovaný inou právnic-
kou osobou, ktorú sám nekontroluje.

(11) Subkonsolidovaným celkom centrálneho depo-
zitára sa na účely tohto zákona rozumie subkonsoli-
dovaný celok kontrolovaný centrálnym depozitárom,
ku ktorému patria obchodníci s cennými papiermi,
ním kontrolované osoby, ktoré sú obchodníkmi s cen-
nými papiermi alebo finančnými inštitúciami, pričom
centrálny depozitár kontrolujúci tento celok je kontro-
lovaný inou právnickou osobou, ktorú sám nekontro-
luje.

(12) Finančným subkonsolidovaným celkom sa na
účely tohto zákona rozumie celok kontrolovaný finanč-
nou inštitúciou, ku ktorému patria prevažne obchod-
níci s cennými papiermi alebo finančné inštitúcie, pri-
čom aspoň jedna ním kontrolovaná osoba musí by�
obchodníkom s cennými papiermi a ak finančná inšti-
túcia kontrolujúca tento celok je kontrolovaná inou
právnickou osobou, ktorú sama nekontroluje.

§ 139

(1) Úrad vedie zoznam finančných inštitúcií, ktoré
kontrolujú konsolidované celky a subkonsolidované
celky pod¾a § 138 ods. 4; tento zoznam úrad zasiela
Národnej banke Slovenska.

(2) Zoznam pod¾a odseku 1 zasiela úrad aj orgánu
doh¾adu a orgánu doh¾adu nad finančnými inštitúcia-
mi a pois�ovňami členských štátov a  komisii.

§ 140

(1) Úrad je oprávnený nezahrnú� do konsolidované-
ho celku pod¾a § 138 ods. 6 až 12 na účely výkonu
doh¾adu na konsolidovanom základe právnickú oso-
bu,
a) ktorá má sídlo na území iného štátu a právny po-

riadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií
na účely výkonu doh¾adu na konsolidovanom zá-
klade,

b) ktorá má zanedbate¾ný význam na účely výkonu
doh¾adu na konsolidovanom základe, najmä ak cel-
kové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako
10 000 000 EUR alebo 1 % z celkových aktív osoby
kontrolujúcej konsolidovaný celok,

c) ktorej zaradenie do konsolidovaného celku je ne-
vhodné z h¾adiska cie¾ov doh¾adu na konsolidova-
nom základe.

(2) Úrad je oprávnený vyňa� z doh¾adu na konsoli-
dovanom základe konsolidovaný celok pod¾a § 138
ods. 6 až 12, ktorý je súčas�ou iného konsolidovaného
celku, nad ktorým vykonáva doh¾ad na konsolidova-
nom základe úrad alebo orgán doh¾adu iného štátu na
základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom
a orgánom doh¾adu iného štátu.

(3) Úrad oznámi nezahrnutie právnickej osoby pod¾a
odseku 1 písm. b) a c) do konsolidovaného celku pod¾a
§ 138 ods. 6 až 12 tejto právnickej osobe; táto právnic-
ká osoba je povinná poskytnú� na požiadanie informá-
cie potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom
základe orgánu doh¾adu štátu, v ktorom má sídlo jej
materská spoločnos�.

§ 141

(1) Finančná inštitúcia kontrolujúca konsolidovaný
celok pod¾a § 138 ods. 4 je povinná zabezpečova�, aby
konsolidovaný celok dodržiaval požiadavky pod¾a § 74.

(2) Právnická osoba, ktorá je zahrnutá do konsolido-
vaných celkov pod¾a § 138 ods. 6 až 12, je povinná
vypracova� a predklada� úradu priamo alebo prostred-
níctvom osoby kontrolujúcej konsolidovaný celok ale-
bo obchodníka s cennými papiermi určeného úradom
všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potreb-
né na vykonávanie doh¾adu na konsolidovanom zákla-
de ustanoveným spôsobom a v ustanovených termí-
noch. Obchodník s cennými papiermi kontrolujúci
konsolidovaný celok a finančná inštitúcia kontrolujú-
ca konsolidovaný celok je povinná vypracúva� a pred-
klada� úradu za konsolidovaný celok všetky výkazy,
hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon
doh¾adu na konsolidovanom základe ustanoveným
spôsobom a v ustanovených termínoch; na tieto výka-
zy, hlásenia a iné správy sa inak vz�ahuje § 75 ods. 3
a 4.

(3) Podrobnosti o obsahu, forme, členení, termí-
noch, spôsoboch, postupoch a o miestach predklada-
nia výkazov, hlásení a správ pod¾a odseku 2 ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minis-
terstvo.

(4) Audítor právnickej osoby, ktorá je zahrnutá do
konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 6 až 12, je
povinný poskytnú� informácie úradu a audítorom oso-
by kontrolujúcej konsolidovaný celok pod¾a § 138
ods. 6 až 12 na účely výkonu doh¾adu na konsolido-
vanom základe.

(5) Právnická osoba kontrolujúca konsolidovaný ce-
lok pod¾a § 138 ods. 6 až 12 oznámi úradu audítorov,
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ktorí budú vykonáva� audit právnických osôb zahrnu-
tých do konsolidovaného celku pod¾a § 138 ods. 6 až
12, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý
sa má audit vykona�.

§ 142

(1) Právnická osoba, ktorá je zahrnutá do konsolido-
vaného celku pod¾a § 138 ods. 6 až 12, je povinná
vytvori� kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú
správnos� poskytovaných informácií na účely výkonu
doh¾adu na konsolidovanom základe.

(2) Úrad je oprávnený vykona� kontrolu na mieste110)
alebo je oprávnený požiada� o vykonanie kontroly na
mieste iný príslušný orgán doh¾adu nad právnickými
osobami, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného celku,
na účely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe;
tento orgán doh¾adu je povinný požadovanú kontrolu
vykona�.

(3) Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny
depozitár kontrolujúci konsolidovaný celok je povinný
zabezpeči� vykonanie auditu v právnických osobách
zahrnutých do konsolidovaného celku na účely výko-
nu doh¾adu na konsolidovanom základe. Tieto práv-
nické osoby sú povinné na žiados� obchodníka s cen-
nými papiermi alebo centrálneho depozitára
kontrolujúceho konsolidovaný celok uzavrie� zmluvu
o audítorskej činnosti.

§ 143

(1) Ak je obchodník s cennými papiermi alebo cen-
trálny depozitár súčas�ou konsolidovaného celku, kto-
rý kontroluje zahraničný obchodník s cennými papier-
mi alebo finančná inštitúcia, ktorá má sídlo na území
iného štátu, úrad je oprávnený dohodnú� podmienky
výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe v písom-
nej dohode uzavretej medzi úradom a orgánom banko-
vého doh¾adu alebo orgánom doh¾adu nad finančnými
inštitúciami a pois�ovňami iného štátu a ich vzájomnú
výmenu informácií.

(2) Úrad na požiadanie príslušného orgánu doh¾adu
členského štátu vykoná doh¾ad na mieste na konsoli-
dovanom základe alebo umožní výkon doh¾adu na
mieste na konsolidovanom základe povereným oso-
bám príslušného orgánu doh¾adu členského štátu
v konsolidovaných celkoch pod¾a § 138 ods. 6 až 12;
podrobnosti o výkone tohto doh¾adu na mieste na
konsolidovanom základe môže upravi� dohoda pod¾a
odseku 1.

Sankcie

§ 144

(1) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti obchodníka
s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržia-
vaní podmienok určených v povolení pod¾a § 55 alebo

§ 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase,
v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajú-
cich z iných rozhodnutí úradu uložených obchodníkovi
s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmie-
nok pod¾a § 55 ods. 2 a 7 a § 56 ods. 2 a 9, alebo
v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení
tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných vše-
obecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vz�a-
hujú na výkon činností obchodníka s cennými papier-
mi, môže úrad pod¾a závažnosti, miery zavinenia
a povahy zistených nedostatkov
a) uloži� obchodníkovi s cennými papiermi alebo za-

hraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
opatrenia na odstránenie a  nápravu zistených ne-
dostatkov,

b) uloži� obchodníkovi s cennými papiermi alebo za-
hraničnému obchodníkovi s cennými papiermi pri-
ja� opatrenia na jeho ozdravenie,

c) uloži� obchodníkovi s cennými papiermi alebo za-
hraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
predklada� osobitné výkazy, hlásenia a správy,

d) uloži� obchodníkovi s cennými papiermi alebo za-
hraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
skonči� nepovolenú činnos�,

e) uloži� pokutu obchodníkovi s cennými papiermi
alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými pa-
piermi až do 20 000 000 Sk,

f) obmedzi� alebo pozastavi� obchodníkovi s cennými
papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cen-
nými papiermi výkon niektorej z povolených čin-
ností,

g) odňa� obchodníkovi s cennými papiermi alebo za-
hraničnému obchodníkovi s cennými papiermi po-
volenie na výkon niektorej investičnej služby,

h) uloži� opravu účtovnej alebo inej evidencie pod¾a
zistení úradu alebo audítora,

i) uloži� uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej ale-
bo nepravdivej informácie, ktorú obchodník s cen-
nými papiermi alebo zahraničný obchodník s cen-
nými papiermi uverejnil na základe povinnosti
uloženej zákonom,

j) uloži� zúčtovanie strát z hospodárenia so základ-
ným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným
ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo
zisku a s kapitálovými fondmi,

k) zavies� nútenú správu nad obchodníkom s cenný-
mi papiermi z dôvodov uvedených v § 147,

l) odňa� povolenie na poskytovanie investičných slu-
žieb z dôvodov uvedených v § 156.

(2) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti centrálneho
depozitára spočívajúce v nedodržiavaní podmienok ur-
čených v povolení pod¾a § 100 alebo v rozhodnutí
o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 102, v nedodržia-
vaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich
z iných rozhodnutí úradu uložených centrálnemu de-
pozitárovi, v nedodržiavaní podmienok pod¾a § 100
ods. 2 a 7, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní
iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov
alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

110) § 13 zákona č. 329/2000 Z. z.
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ktoré sa vz�ahujú na výkon činností centrálneho de-
pozitára, môže úrad pod¾a závažnosti, miery zavinenia
a povahy zistených nedostatkov
a) uloži� centrálnemu depozitárovi sankcie pod¾a od-

seku 1 písm. a), c) až j),
b) odňa� povolenie na vznik a činnos� centrálneho

depozitára z dôvodov uvedených v § 156.

(3) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti sprostredkova-
te¾a investičných služieb spočívajúce v nedodržiavaní
podmienok určených v povolení pod¾a § 61, v nedodržia-
vaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných
rozhodnutí úradu uložených sprostredkovate¾ovi inves-
tičných služieb, v nedodržiavaní podmienok pod¾a § 61
ods. 4 a 5, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní
iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov ale-
bo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, kto-
ré sa vz�ahujú na výkon činností sprostredkovate¾a in-
vestičných služieb, môže úrad pod¾a závažnosti, miery
zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a) uloži� sprostredkovate¾ovi investičných služieb

sankcie pod¾a odseku 1 písm. a), d) a e),
b) odňa� povolenie na činnos� sprostredkovate¾a in-

vestičných služieb.

(4) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti emitenta cen-
ných papierov, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných
papierov alebo vyhlasovate¾a verejnej ponuky majet-
kových hodnôt spočívajúce v porušení povinností ulo-
žených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných usta-
novení tohto zákona alebo osobitných zákonov
upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,111)
môže úrad pod¾a závažnosti, miery zavinenia a povahy
zistených nedostatkov
a) uloži� emitentovi sankcie pod¾a odseku 1 písm. a)

e) a i),
b) pozastavi� emitentovi cenných papierov, vyhlasova-

te¾ovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vy-
hlasovate¾ovi verejnej ponuky majetkových hodnôt
vydávanie cenných papierov alebo predaj majetko-
vých hodnôt najdlhšie na jeden rok,

c) zakáza� emitentovi cenných papierov, vyhlasovate-
¾ovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhla-
sovate¾ovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vy-
dávanie cenných papierov alebo predaj
majetkových hodnôt.

(5) Ak úrad zistí nedostatky v činnosti navrhovate¾a
ponuky spočívajúce v porušení povinností uložených
týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení
tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich
povinnosti navrhovate¾a ponuky,111) môže úrad pod¾a
závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených ne-
dostatkov
a) uloži� navrhovate¾ovi ponuky sankcie pod¾a odse-

ku 1 písm. a), e) a i),
b) pozastavi� ponuku,
c) zakáza� navrhovate¾ovi ponuky vyhlásenie ponuky.

(6) Ak úrad zistí porušenie tohto zákona fondom,
môže navrhnú� odvolanie členov orgánov fondu zodpo-

vedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo
osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná
návrhu vyhovie� bez zbytočného odkladu.

(7) Úrad môže uloži� členovi štatutárneho orgánu
alebo členovi dozornej rady obchodníka s cennými
papiermi alebo centrálneho depozitára, vedúcemu po-
bočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi
a jeho zástupcovi, nútenému správcovi obchodníka
s cennými papiermi, zástupcovi núteného správcu ob-
chodníka s cennými papiermi, prokuristovi, zamest-
nancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly
alebo vedúcemu zamestnancovi51) obchodníka s cen-
nými papiermi alebo centrálneho depozitára za poru-
šenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona
alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpi-
sov vz�ahujúcich sa na výkon investičných služieb, zo
stanov obchodníka s cennými papiermi alebo centrál-
neho depozitára, alebo za porušenie podmienok alebo
povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom
pokutu pod¾a závažnosti a povahy porušenia až do
výšky dvanás�násobku mesačného priemeru jeho cel-
kových príjmov od obchodníka s cennými papiermi
alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými
papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo konsoli-
dovaného celku, alebo subkonsolidovaného celku, do
ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papier-
mi alebo centrálny depozitár; vedúcemu zamestnanco-
vi51) možno uloži� pokutu najviac do výšky 50 % dva-
nás�násobku mesačného priemeru jeho celkových
príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo po-
bočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
alebo od centrálneho depozitára, alebo konsolidované-
ho celku, alebo subkonsolidovaného celku, do ktorého
patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka
zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo
centrálny depozitár. Osobu, ktorá právoplatným ulo-
žením pokuty prestala by� dôveryhodnou osobou po-
d¾a § 8 písm. b), je obchodník s cennými papiermi,
zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo cen-
trálny depozitár povinný bez zbytočného odkladu od-
vola� z funkcie.

(8)  Opatreniami na ozdravenie obchodníka s cenný-
mi papiermi sa rozumie
a) predloženie ozdravného programu, ktorý musí ob-

sahova�
1. plán kapitálového posilnenia primeranosti vlast-

ných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlep-
šenie primeranosti vlastných zdrojov,

2. plán projekcie súčasného a predpokladaného vý-
voja ekonomickej situácie obchodníka s cennými
papiermi minimálne v rozsahu výkazov bilancií,
ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodné-
ho plánu, analýzy rentability dosiahnutia cie¾ov
programu,

3. iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,
b) obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania divi-

dend,112) tantiém113) a iných podielov na zisku, od-

111) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z.z
v znení zákona č. 329/2000 Z. z.

112) § 178 ods. 1 a 2 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
113) § 178 ods. 3 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
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mien a nepeňažných plnení akcionárom, členom
predstavenstva, členom dozorného orgánu a za-
mestnancom,

c) obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd
členom predstavenstva, členom dozornej rady
a všetkým zamestnancom obchodníka s cennými
papiermi,

d) zavedenie denného sledovania vývoja finančnej si-
tuácie obchodníka s cennými papiermi,

e) obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania no-
vých obchodov obchodníka s cennými papiermi;
tieto obchody môže obchodník s cennými papiermi
vykonáva� iba po predchádzajúcom súhlase úradu.

 (9) Úrad je povinný vyzva� obchodníka s cennými
papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ozdravenie, ak
primeranos� vlastných zdrojov obchodníka s cennými
papiermi klesne pod 8 %.

(10) Predstavenstvo obchodníka s cennými papier-
mi, ktorého primeranos� vlastných zdrojov klesne pod
8 %, je povinný predloži� úradu ozdravný program do
30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Ozdravný program
musí  schváli� predstavenstvo a dozorná rada obchod-
níka s cennými papiermi. Úrad je povinný do desiatich
dní od prijatia záväzného ozdravného programu tento
schváli� alebo zamietnu�. Ak úrad v tejto lehote pred-
ložený ozdravný program nezamietne, považuje sa
ozdravný program za schválený.

(11) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol obchodníkovi
s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi
s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi
obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povo-
lených činností, úrad písomne oznámi túto skutočnos�
obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému ob-
chodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu de-
pozitárovi.

(12) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. e) môže úrad ulo-
ži� aj osobám, ktoré porušili ustanovenia § 54 ods. 8,
§ 70, § 99 ods. 9 alebo § 102. Uloží im aj opatrenie na
odstránenie a nápravu protiprávneho stavu.

(13) Uložením sankcií pod¾a odsekov 1 až 7 alebo
odseku 12 nie je dotknutá zodpovednos� pod¾a iných
právnych predpisov.114)

(14) Sankcie pod¾a odsekov 1 až 6 možno uklada�
súbežne a opakovane. Pokuta pod¾a odsekov 1 až 5,
odseku 7 alebo odseku 12 je splatná do 30 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty
sú príjmom štátneho rozpočtu.

(15) Opatrenia na nápravu a pokuty možno uloži� do
dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však
do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu pod¾a odse-
ku 7 možno uloži� do jedného roka od zistenia nedos-
tatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.

(16) Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení
sankcie prerokova� nedostatky v činnosti obchodníka
s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi alebo centrálneho depozitára s členmi
predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo

centrálneho depozitára, s vedúcim pobočky zahranič-
ného obchodníka s cennými papiermi, s členmi dozor-
nej rady obchodníka s cennými papiermi alebo cen-
trálneho depozitára, s vedúcimi zamestnancami51)
alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon vnú-
tornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnú� úradu ním
požadovanú súčinnos�.

(17) O každej sankcii pod¾a odseku 1 udelenej za-
hraničnému obchodníkovi s cennými papiermi úrad
bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán
doh¾adu v štáte sídla zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi.

(18) O každej sankcii pod¾a odseku 1 udelenej ob-
chodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, ale-
bo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
ktorý je pobočkou zahraničnej banky, úrad bez zbytoč-
ného odkladu písomne informuje Národnú banku Slo-
venska.

§ 145

(1) Úrad môže uloži� právnickej osobe, ktorá je zahr-
nutá do konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva
doh¾ad na konsolidovanom základe, pod¾a závažnosti,
miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov poku-
tu až do 20 000 000 Sk, ak táto právnická osoba
a) neumožní vykona� doh¾ad na mieste,
b) neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné

správy na účely výkonu doh¾adu na konsolidova-
nom základe,

c) poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné vý-
kazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží ter-
míny na ich predloženie alebo

d) nesplní povinnos� pod¾a § 141 ods. 1.

(2) Na pokuty pod¾a odseku 1 sa vz�ahujú ustanove-
nia § 144 ods. 12 až 14.

§ 146

(1) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykona-
la úkon, ktorým došlo k porušeniu § 70 ods. 1
písm. a), § 102 ods.1 písm. a) alebo ktorá získala pred-
chádzajúci súhlas pod¾a § 70 ods. 1 písm. a) alebo
§ 102 ods.1 písm. a) na základe nepravdivých údajov,
môže úrad pozastavi� výkon práva zúčastni� sa a hla-
sova� na valnom zhromaždení obchodníka s cennými
papiermi alebo centrálneho depozitára a práva požia-
da� o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia
obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho de-
pozitára. Výkon týchto práv môže úrad pozastavi� aj
osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa obchodníka s cen-
nými papiermi alebo centrálneho depozitára je na uj-
mu riadneho a obozretného podnikania obchodníka
s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.

(2) Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny
depozitár je povinný pä� dní predo dňom konania
valného zhromaždenia da� príkaz na registráciu poza-
stavenia práva naklada� pre všetky zaknihované akcie,
ktoré vydal.

114) Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
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(3) Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny
depozitár je povinný predloži� úradu výpis z jeho re-
gistra emitenta a z jeho zoznamu akcionárov vyhoto-
vený v deň, keï bol vykonaný príkaz obchodníka
s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára na
registráciu pozastavenia práva naklada� pre všetky
zaknihované akcie, ktoré obchodník s cennými pa-
piermi alebo centrálny depozitár vydal. Výpis sa ne-
smie vyhotovi� skôr, ako sa takáto registrácia vykona-
la. Tento výpis je obchodník s cennými papiermi alebo
centrálny depozitár povinný doruči� úradu v deň jeho
vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto
výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon
práv uvedených v odseku 1, a doručí ho obchodníkovi
s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi
najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného
zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo
centrálneho depozitára.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených
v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise pod¾a odseku 1
písomne označí osobu, u ktorej novo zistil dôvod na
pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(5) Predbežné opatrenie115) vo veci pozastavenia výko-
nu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe
a obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu
depozitárovi najneskôr v deň konania valného zhromaž-
denia. Týmto predbežným opatrením115) je obchodník
s cennými papiermi alebo centrálny depozitár viazaný.
Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opat-
renia115) aj zástupcovi splnomocnenému na zastupova-
nie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny
depozitár nesmie na svojom valnom zhromaždení pri-
pusti� účas� osoby označenej úradom pod¾a odseku 3
ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie
v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva
uvedené v odseku 1,  počas pozastavenia týchto práv
sa nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto
akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti val-
ného zhromaždenia uznáša� sa ani pri rozhodovaní
valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie
podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré
sú uvedené vo výpise predloženom obchodníkom
s cennými papiermi alebo centrálnym depozitárom
pod¾a odseku 3, nevyžaduje sa  predchádzajúci súhlas
úradu pod¾a § 70 ods. 1 písm. a) alebo § 102 ods. 1
písm. a).

(8) Ak pominú dôvody  pozastavenia výkonu práv
uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez
zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uve-
rejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto
žiadosti vyhovie�.

(9) Úrad je oprávnený poda� súdu návrh na vyhláse-
nie rozhodnutia valného zhromaždenia obchodníka
s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára za
neplatné z dôvodu rozporu so zákonmi, s inými vše-
obecne záväznými právnymi predpismi alebo so stano-

vami obchodníka s cennými papiermi alebo centrálne-
ho depozitára do troch mesiacov odo dňa, keï sa
o tomto rozhodnutí dozvedel, najneskôr však do jed-
ného roka od prijatia tohto rozhodnutia.

Nútená správa nad obchodníkom
s cennými papiermi

§ 147

(1) Účelom nútenej správy nad obchodníkom s cen-
nými papiermi je najmä
a) odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení

a činnosti obchodníka s cennými papiermi s cie¾om
zastavi� zhoršovanie ekonomickej situácie obchod-
níka s cennými papiermi,

b) pozastavenie výkonu funkcií orgánom obchodníka
s cennými papiermi zodpovedným za zhoršujúcu sa
hospodársku situáciu obchodníka s cennými pa-
piermi,

c) zistenie skutočného stavu, v akom sa obchodník
s cennými papiermi nachádza vo všetkých oblas-
tiach jeho činnosti a hospodárenia,

d) ochrana investičných nástrojov uschovaných,
spravovaných, obhospodarovaných alebo držaných
obchodníkmi s cennými papiermi a peňažných
prostriedkov prijatých obchodníkmi s cennými pa-
piermi na účely uskutočnenia investičnej služby
pred vznikom alebo narastaním škody,

e) prijatie ozdravného programu, ak  možno odôvod-
nene predpoklada�, že jeho prijatím sa zabezpečí
ekonomické ozdravenie obchodníka s cennými pa-
piermi vrátane prijatia a vykonania organizačných
a iných opatrení na postupnú stabilizáciu obchod-
níka s cennými papiermi a obnovenie jeho likvidity,
najmä v súčinnosti s akcionármi vykonávajúcimi
kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,

f) zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov
klientov vyplývajúcich zo systému ochrany klien-
tov,

g) vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich
k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidá-
cie, ak to vyžaduje ekonomická situácia obchodní-
ka s cennými papiermi.

(2) Úrad je povinný zavies� nútenú správu nad ob-
chodníkom s cennými papiermi, ak
a) primeranos� vlastných zdrojov obchodníka s cen-

nými papiermi klesne pod 4 % alebo
b) obchodník s cennými papiermi po troch rokoch od

začatia svojej činnosti na základe povolenia na
poskytovanie investičných služieb dosiahne kumu-
latívnu stratu prevyšujúcu 30 % zo základného
imania, kapitálových fondov a rezervného fondu.

(3) Úrad môže nútenú správu nad obchodníkom
s cennými papiermi zavies� aj vtedy, ak nastane nie-
ktorá zo skutočností uvedených v  § 144 ods. 1.

(4) Nútenú správu nad obchodníkom s cennými pa-
piermi nemožno zavies� nad pobočkou zahraničného
obchodníka s cennými papiermi. Nútenú správu nad

115) § 22 zákona č. 329/2000 Z. z.
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obchodníkom s cennými papiermi nemožno zavies�
ani nad obchodníkom s cennými papiermi alebo za-
hraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je
bankou alebo zahraničnou bankou, ktorá má umiest-
nenú pobočku na území Slovenskej republiky; ak úrad
zistí dôvody na zavedenie nútenej správy nad obchod-
níkom s cennými papiermi, ktorý je bankou, bez zby-
točného odkladu predloží útvaru bankového doh¾adu
Národnej banky Slovenska písomný návrh na zavede-
nie nútenej správy pod¾a osobitného zákona15) spolu
so všetkými podkladmi o zistených skutočnostiach.

(5) Nútená správa nad obchodníkom s cennými pa-
piermi sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia
o nútenej správe nad obchodníkom s cennými papier-
mi obchodníkovi s cennými papiermi a  je ihneï účin-
ná voči obchodníkovi s cennými papiermi a iným práv-
nickým osobám a fyzickým osobám. Začatie konania
o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cenný-
mi papiermi sa neoznamuje.

(6) Výrok rozhodnutia o zavedení nútenej správy
nad obchodníkom s cennými papiermi úrad bez zby-
točného odkladu uverejní aspoň v jednom denníku
s celoštátnou pôsobnos�ou uverejňujúcom burzové
správy a vo verejne prístupných priestoroch obchod-
níka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená
nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi.
Osoby, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia
požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovie�.

(7) Pri výkone nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi, ktorý je bankou, úrad spolupra-
cuje s Národnou bankou Slovenska.

§ 148

(1) Nútenú správu nad obchodníkom s cennými pa-
piermi vykonáva nútený správca obchodníka s cenný-
mi papiermi (ïalej len „nútený správca“) a zástupca
núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch
zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva
úrad. Nútený správca a zástupca núteného správcu
môžu by� vymenovaní aj na určitý čas.

(2) Núteným správcom a zástupcom núteného
správcu môže by� len fyzická osoba. Ustanovenia § 55
ods. 9 sa primerane vz�ahujú na odbornú spôsobilos�
núteného správcu a zástupcu núteného správcu.

(3) Núteným správcom a zástupcom núteného
správcu nesmie by� osoba, ktorá
a) bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin

alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti pri
vykonávaní riadiacej funkcie,

b) kedyko¾vek v období posledných troch rokov vyko-
návala v obchodníkovi s cennými papiermi, nad
ktorým bola zavedená nútená správa, funkciu člena
dozornej rady, predstavenstva, prokuristu alebo
vedúceho zamestnanca,51) ak sa výkonu tejto funk-
cie sama dobrovo¾ne nevzdala,

c) má k obchodníkovi s cennými papiermi, nad kto-

rým bola zavedená nútená správa, osobitný vz�ah
pod¾a § 87 ods. 8,

d) je dlžníkom alebo verite¾om obchodníka s cennými
papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená sprá-
va,

e) kedyko¾vek v období posledného roka poskytovala
obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola
zavedená nútená správa, audítorské služby bez
vyslovenia výhrad k činnosti tohto obchodníka
s cennými papiermi,

f) ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby,
ktorá je dlžníkom alebo verite¾om obchodníka
s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená
nútená správa,

g) ktorá je členom predstavenstva alebo dozorného
orgánu iného obchodníka s cennými papiermi ale-
bo vedúcim alebo zástupcom vedúceho pobočky
zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

h) je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamest-
nancom úradu kedyko¾vek v období posledných
dvoch rokov.

(4) Nútený správca je oprávnený riadi� obchodníka
s cennými papiermi a jeho zamestnancov. Kompeten-
cie núteného správcu sú vymedzené v zmluve o výko-
ne činnosti núteného správcu uzatvorenej pod¾a § 151
ods. 1 a osobitnými predpismi. Nútený správca je via-
zaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu
o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cenný-
mi papiermi alebo v zmluve o výkone činnosti nútené-
ho správcu.

(5) Zástupca núteného správcu je zodpovedný za
núteným správcom zverenú oblas� činnosti obchodní-
ka s cennými papiermi a podlieha pri výkone nútenej
správy nad obchodníkom s cennými papiermi nútené-
mu správcovi. Kompetencie núteného správcu sú vy-
medzené zmluvou o výkone činnosti zástupcu nútené-
ho správcu uzatvorenou s úradom pod¾a § 151 ods. 1.
Po predchádzajúcom súhlase úradu môže nútený
správca splnomocni� niektorého svojho zástupcu vy-
konávaním úkonov vo svojom mene na základe písom-
ného plnomocenstva s podpisom osvedčeným pod¾a
osobitných predpisov;116) tento predchádzajúci súhlas
môže by� vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti
núteného správcu.

(6) V súvislosti s výkonom nútenej správy nad ob-
chodníkom s cennými papiermi je nútený správca po
predchádzajúcom súhlase úradu oprávnený v záujme
urýchleného riešenia závažných problémov u obchod-
níka s cennými papiermi pribra� odborných poradcov;
tento predchádzajúci súhlas možno vyjadri� priamo
v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.

(7) Ustanovenia § 55 ods. 9 sa primerane vz�ahujú
na odbornú spôsobilos� odborného poradcu.

(8) Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástup-
cov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad
obchodníkom s cennými papiermi alebo uplynutím
doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich odvolaním

116) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.

Čiastka 222 Zbierka zákonov č. 566/2001 Strana 5843



z funkcie. Nútený správca a zástupcovia núteného
správcu môžu by� odvolaní na základe porušenia tohto
zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, alebo na základe zmluvy o výkone činnosti
núteného správcu a zmluvy o výkone činnosti zástup-
cu núteného správcu.

§ 149

(1) Zavedením nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi sa pozastavuje výkon funkcie
všetkých orgánov obchodníka s cennými papiermi
a vedúcich zamestnancov obchodníka s cennými pa-
piermi a pôsobnos� predstavenstva a dozornej rady
prechádza na núteného správcu. Tým nie je dotknuté
právo predstavenstva poda� opravné prostriedky proti
rozhodnutiu o zavedení nútenej správy nad obchodní-
kom s cennými papiermi. Pri výkone pôsobnosti pred-
stavenstva a dozornej rady sa na núteného správcu
nevz�ahuje Obchodný zákonník.

(2) Nútený správca je oprávnený zvola� valné zhro-
maždenie obchodníka s cennými papiermi, riadi� jeho
priebeh a má právo na ňom predklada� návrhy. Valné
zhromaždenie môže prijíma� rozhodnutia len po pred-
chádzajúcom súhlase úradu a len na návrh núteného
správcu.

(3) Nútený správca je oprávnený urobi� opatrenia
nevyhnutné na postupnú stabilizáciu obchodníka
s cennými papiermi a obnovenie likvidity obchodníka
s cennými papiermi, najmä naklada� s poh¾adávkami
a iným majetkom vrátane predaja pobočky obchodní-
ka s cennými papiermi ako časti podniku obchodníka
s cennými papiermi alebo predaja podniku33) obchod-
níka s cennými papiermi za primeranú cenu, skonči�
činnos� obchodníka s cennými papiermi alebo uza-
vrie� pobočku obchodníka s cennými papiermi; tým
nie sú dotknuté ustanovenia § 70 ods. 1. Súhlas val-
ného zhromaždenia na tieto úkony sa nevyžaduje.

(4) Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní
od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cen-
nými papiermi predloži� úradu projekt ozdravenia ob-
chodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zave-
dená nútená správa, alebo iný návrh riešenia situácie
v obchodníkovi s cennými papiermi.

(5) Ak to vyžaduje situácia obchodníka s cennými
papiermi, môže nútený správca po predchádzajúcom
súhlase úradu čiastočne alebo úplne pozastavi� nakla-
danie s investičnými nástrojmi klientov, najdlhšie
však na 30 dní.

(6) Na základe predchádzajúceho súhlasu valného
zhromaždenia môže nútený správca poda� návrh na
vyrovnanie.117)

(7) Nútený správca môže poda� návrh na vyhlásenie
konkurzu,118) ak je obchodník s cennými papiermi
v predlžení.

(8) Nútený správca je povinný oznámi� úradu, ak
zistí skutočnosti pod¾a § 156.

§ 150

(1) Nútený správca, zástupca núteného správcu
a pribratý odborný poradca sú povinní vykonáva� svo-
je funkcie s náležitou odbornou starostlivos�ou a zod-
povedajú za škodu spôsobenú svojou činnos�ou. Nú-
tený správca a ním poverený zástupca núteného
správcu sú povinní pravidelne informova� úrad o úko-
noch vykonaných počas nútenej správy nad obchod-
níkom s cennými papiermi.

(2) Nútený správca, zástupca núteného správcu
a pribratý odborný poradca nesmú zneužíva� informá-
cie, ktoré získali pri výkone nútenej správy nad ob-
chodníkom s cennými papiermi, vo svoj prospech ani
v prospech iných osôb a nesmú naklada� s majetkom
obchodníka s cennými papiermi vo svoj prospech
a v prospech osôb im blízkych.83)

(3) Nútený správca, zástupca núteného správcu
a pribratý odborný poradca sú povinní zachováva�
mlčanlivos� o všetkých skutočnostiach súvisiacich
s vykonávaním nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi voči všetkým osobám okrem úra-
du v súvislosti s plnením jeho úloh pod¾a tohto zákona
alebo osobitného predpisu;119) túto povinnos� mlčanli-
vosti majú aj po skončení svojej činnosti súvisiacej
s vykonávaním nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi. Ustanovenie § 134 ods. 3 tým nie
je dotknuté.

§ 151

(1) Úrad uzatvorí s núteným správcom mandátnu
zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, ktorá
podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví
jeho zodpovednos� za škodu spôsobenú v súvislosti
s výkonom jeho funkcie. Úrad uzatvorí so zástupcom
núteného správcu mandátnu zmluvu o výkone činnos-
ti zástupcu núteného správcu, ktorá podrobnejšie vy-
medzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpoved-
nos� za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho
funkcie.

(2) Pribratie odborných poradcov pod¾a § 148 ods. 6
sa uskutoční na základe zmluvy uzatvorenej s núte-
ným správcom a za podmienok odsúhlasených úra-
dom.

(3) Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu nú-
teného správcu za výkon funkcie určí úrad.

(4) Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad
obchodníkom s cennými papiermi vrátane odmien nú-
teného správcu, zástupcov núteného správcu a odbor-
ných poradcov uhrádza obchodník s cennými papier-
mi, nad ktorým bola zavedená nútená správa.

117) § 46 až 66 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
118) § 4 až 33 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
119) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb.
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§ 152

(1) Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady,
vedúci zamestnanci51) a zamestnanci zodpovední za
výkon vnútornej kontroly sú povinní na požiadanie
núteného správcu spolupracova� s núteným správ-
com, najmä poskytova� mu všetky doklady a ïalšie
podklady vyžiadané správcom v súvislosti s výkonom
nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi.

(2) Nútený správca je oprávnený členom predstaven-
stva, vedúcim zamestnancom51) a zamestnancom zod-
povedným za výkon vnútornej kontroly okamžite zru-
ši� pracovný pomer, da� im výpoveï alebo ich previes�
na inú prácu.

(3) V dôsledku zavedenia nútenej správy nad ob-
chodníkom s cennými papiermi nemôže by� členom
predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená
žiadna odmena v prípade skončenia členstva v týchto
orgánoch obchodníka s cennými papiermi vyplývajúca
zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi
a členom predstavenstva alebo členom dozornej rady,
alebo priznaná vnútornými predpismi obchodníka
s cennými papiermi.

§ 153

(1) Od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi nemožno počas šiestich mesiacov
postupova� poh¾adávky voči obchodníkovi s cennými
papiermi a započítava� vzájomné poh¾adávky medzi
obchodníkom s cennými papiermi, nad ktorým bola
zavedená nútená správa, a inými osobami.

(2) Nútený správca môže odporova� právnemu úko-
nu pod¾a osobitného zákona.120)

§ 154

(1) Zavedenie nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi, údaje o nútenom správcovi a je-
ho zástupcovi, skončenie nútenej správy nad obchod-
níkom s cennými papiermi a s tým súvisiace zmeny sa
zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis nú-
tenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi
podáva úrad; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije
ustanovenie osobitného zákona.121)

(2) Do obchodného registra sa zapisuje meno, prie-
zvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo núteného
správcu a zástupcu núteného správcu.

§ 155

(1) Nútená správa nad obchodníkom s cennými pa-
piermi sa skončí
a) doručením rozhodnutia úradu o skončení nútenej

správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ak
pominú dôvody na jej trvanie,

b) vyhlásením konkurzu na obchodníka s cennými
papiermi alebo centrálnym depozitárom,

c) uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej sprá-
vy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo

d) odňatím, alebo zánikom povolenia na vznik a čin-
nos� obchodníka s cennými papiermi.

(2) Oznámenie o skončení nútenej správy pod¾a od-
seku 1 úrad bez zbytočného odkladu uverejní aspoň
v jednom denníku s celoštátnou pôsobnos�ou uverej-
ňujúcom burzové správy a vo verejne prístupných
priestoroch sídla obchodníka s cennými papiermi, nad
ktorým bola zavedená nútená správa. Osoby, ktoré
úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada, sú po-
vinné tejto žiadosti vyhovie�.

(3) Bez zbytočného odkladu po skončení nútenej
správy nad obchodníkom s cennými papiermi je ob-
chodník s cennými papiermi povinný zvola� mimoriad-
ne valné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo do
30 dní od skončenia nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi. Do programu mimoriadneho val-
ného zhromaždenia je obchodník s cennými papiermi
povinný zaradi� odvolanie doterajších a vo¾bu nových
členov predstavenstva obchodníka s cennými papier-
mi a dozornej rady obchodníka s cennými papiermi;
noví členovia predstavenstva obchodníka s cennými
papiermi a dozornej rady obchodníka s cennými pa-
piermi musia spĺňa� podmienky uvedené v § 55 ods. 2
písm. d).

Odňatie  povolenia

§ 156

(1) Úrad je povinný odňa� povolenie na poskytovanie
investičných služieb, ak
a) vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi

klesnú pod úroveň základného imania pod¾a § 54,
b) primeranos� vlastných zdrojov obchodníka s cen-

nými papiermi klesne pod 2 %,
c) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný

obchodník s cennými papiermi nezačne do šiestich
mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonáva�
činnosti uvedené v povolení alebo počas šiestich
mesiacov tieto činnosti nevykonáva,

d) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi získal povolenie na
základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti
o udelenie povolenia,

e) ide o pobočku zahraničného obchodníka s cennými
papiermi a tento zahraničný obchodník s cennými
papiermi stratil v štáte svojho sídla oprávnenie na
poskytovanie investičných služieb,

f) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi v  lehote pod¾a § 85
ods. 7 neuhradí príspevok do fondu,

g) bol obchodník s cennými papiermi vyhlásený za
neschopného plni� záväzky voči klientom pod¾a
§ 86 ods. 3.

(2) Úrad môže odňa� povolenie na poskytovanie in-
vestičných služieb pri vzniku závažných nedostatkov

120) § 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
121) § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo po-
bočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi
a pri porušovaní požiadaviek na podnikanie obchodní-
kov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných ob-
chodníkov s cennými papiermi, ak
a) obchodník s cennými papiermi neplní podmienky

pod¾a § 55 ods. 2 alebo zahraničný obchodník
s cennými papiermi neplní podmienky pod¾a § 56
ods. 2,

b) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti
pod¾a § 83 až 85,

c) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi nedodržiava pravid-
lá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vz�a-
hu ku klientom pod¾a tohto zákona,

d) obchodník s cennými papiermi zmenil sídlo bez
predchádzajúceho súhlasu úradu,

e) obchodník s cennými papiermi dosiahne stratu
prevyšujúcu 50 % základného imania v jednom
roku alebo 10 % v troch po sebe nasledujúcich
rokoch,

f) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi nesplnil podmienky
na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na
poskytovanie investičných služieb.

(3) Úrad odníme povolenie pod¾a § 100 ods. 1, ak
a) centrálny depozitár získal povolenie na základe ne-

pravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie
povolenia,

b) základné imanie centrálneho depozitára klesne pod
výšku uvedenú v § 100 ods. 2 písm. a),

c) centrálny depozitár do šiestich mesiacov od právo-
platnosti povolenia nezačal vykonáva� činnosti uve-
dené v povolení alebo počas šiestich mesiacov tieto
činnosti nevykonáva.

§ 157

(1) Od okamihu doručenia rozhodnutia o odňatí po-
volenia na poskytovanie investičných služieb alebo
odo dňa zániku povolenia na poskytovanie investič-
ných služieb nesmie taká právnická osoba poskytova�
investičné služby s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnut-
né na vyrovnanie jej poh¾adávok a záväzkov.

(2) Právnická osoba, ktorej bolo odňaté povolenie na
poskytovanie investičných služieb alebo ktorej zaniklo
povolenie na poskytovanie investičných služieb, vyko-
náva činnosti pod¾a odseku 1 ako obchodník s cenný-
mi papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka
s cennými papiermi pod¾a tohto zákona dovtedy, než
vyrovná svoje poh¾adávky a záväzky. Povinnosti ob-
chodníka s cennými papiermi alebo zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi predklada� účtovné vý-
kazy, štatistické výkazy a hlásenia pod¾a tohto zákona
sa na takúto právnickú osobu nevz�ahujú.

(3) Rozhodnutie o odňatí povolenia na poskytovanie
investičných služieb zašle právnická osoba, ktorej bolo
odňaté povolenie na poskytovanie investičných slu-

žieb, na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplat-
nosti Obchodnému vestníku.

(4) Právoplatné rozhodnutie o odňatí povolenia na
poskytovanie investičných služieb zahraničnému ob-
chodníkovi s cennými papiermi oznámi úrad orgánu
doh¾adu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník
s cennými papiermi sídlo. Ak je vydané rozhodnutie
o odňatí povolenia na poskytovanie investičných slu-
žieb obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má zria-
denú pobočku v zahraničí, úrad oznámi túto skutoč-
nos� aj orgánu doh¾adu v štáte, v ktorom má
obchodník s cennými papiermi, ktorému bolo odňaté
povolenie na poskytovanie investičných služieb, svoju
pobočku.

(5) Odňatie povolenia na poskytovanie investičných
služieb sa zapisuje do obchodného registra; to sa
nevz�ahuje na právnickú osobu, ktorá je bankou. Do
15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povole-
nia na poskytovanie investičných služieb úrad zašle
rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti sú-
du, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto
návrhu sa nepoužije ustanovenie osobitného záko-
na.122)

(6) Bez zbytočného odkladu po právoplatnosti roz-
hodnutia o odňatí povolenia na poskytovanie investič-
ných služieb úrad podá príslušnému súdu návrh na
zrušenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo od-
ňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb,
a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím
o zrušení nemôže použi� postup pod¾a osobitného zá-
kona.122)

(7) Konanie o odňatie povolenia na poskytovanie in-
vestičných služieb sa zastaví na základe právoplatné-
ho rozhodnutia o vyhlásení konkurzu pod¾a osobitné-
ho zákona.21)

§ 158

Likvidácia obchodníka s cennými papiermi

(1) Na likvidáciu obchodníka s cennými papiermi sa
použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento
zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.

(2) Ak sa obchodník s cennými papiermi, ktorý nie
je bankou, zrušuje likvidáciou, návrh na vymenovanie
a odvolanie likvidátora je oprávnený poda� iba úrad.
Pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie
pod¾a osobitného zákona.121)

(3) Likvidátor nesmie by� osoba, ktorá má alebo
mala osobitný vz�ah k obchodníkovi s cennými papier-
mi, ktorá je alebo bola v posledných piatich rokoch
audítorom obchodníka s cennými papiermi alebo sa
akýmko¾vek spôsobom na audite obchodníka s cenný-
mi papiermi podie¾ala bez vyslovenia výhrad k činnosti
obchodníka s cennými papiermi.

(4) S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora
úrad určí  výšku a splatnos� jeho odmeny.

(5) Osoby, ktoré sa podie¾ajú na likvidácii obchodní-

122) § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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ka s cennými papiermi, sú povinné zachováva� mlčan-
livos� o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vyko-
návaním likvidácie voči všetkým osobám okrem úradu
v súvislosti s plnením jeho úloh pod¾a tohto zákona
alebo osobitného zákona;20) ustanovenia § 134 tým nie
sú dotknuté.

(6) Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného od-
kladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebe-
hu likvidácie v súlade s osobitným predpisom a ïalšie
podklady vyžadované úradom s cie¾om posúdi� činnos�
likvidátora a priebeh likvidácie.

(7) Na likvidáciu obchodníka s cennými papiermi,
ktorý je bankou, použijú sa  ustanovenia osobitných
zákonov;123) na ich likvidáciu sa nepoužijú ustanove-
nia odsekov 2 až 6.

DEVIATA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 159

(1) Zodpovednos� za škodu spôsobenú porušením
povinností pod¾a tohto zákona sa spravuje úpravou
náhrady škody pod¾a Obchodného zákonníka, ak tento
zákon neustanovuje inak.

(2) Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými
papiermi a centrálnemu depozitárovi, veci, majetkové
práva a iné majetkové hodnoty súvisiace s činnos�ou
centrálneho depozitára pod¾a § 99 ods. 3 nepodliehajú
výkonu rozhodnutia pod¾a osobitných predpisov.

(3) Bez predchádzajúceho súhlasu úradu pod¾a § 70
a 102 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje
predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je aj každý
úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu
udeleného na základe nepravdivých údajov.

§ 160

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú vše-
obecné predpisy o správnom konaní,76) ak tento zákon
alebo osobitný zákon20) neustanovuje inak.

(2) Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačné-
ho čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú
u osôb, ktorým neboli pridelené.

§ 161

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vz�ahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona; vznik týchto právnych vz�ahov, ako aj nároky
z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona sa však posudzujú pod¾a doterajších predpi-
sov, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 162

Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najne-

skôr do 30. júna 2002 zosúladi� svoju činnos� s usta-
noveniami tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje
inak.

§ 163

(1) Stredisko cenných papierov (ïalej len „stredi-
sko“), ktoré vykonávalo k 1. januáru 2002 činnos�
pod¾a doterajších predpisov, je povinné do 31. decem-
bra 2002 poda� úradu žiados� o povolenie na vznik
a činnos� centrálneho depozitára pod¾a § 100.

(2) V žiadosti pod¾a odseku 1 sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára,
b) základné imanie,
c) návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár

vykonáva� činnos�,
d) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov

predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
e) vecné, personálne, organizačné a technické pred-

poklady na činnos� centrálneho depozitára,
f) vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené

údaje sú úplné a pravdivé.

(3) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 sú
a) stanovy,
b) návrh prevádzkového poriadku,
c) odborný životopis členov predstavenstva, dozornej

rady a prokuristu,
d) doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi

člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
e) výpis z registra trestov člena predstavenstva, do-

zornej rady a prokuristu nie starší ako tri mesiace,
f) čestné vyhlásenie člena predstavenstva, dozornej

rady a prokuristu o tom, že spĺňa požiadavky usta-
novené týmto zákonom,

g) doklad o splatení základného imania.

(4) Žiados� pod¾a odseku 1 podáva úradu štatutárny
orgán strediska.

(5) Na rozhodovanie o žiadosti pod¾a odseku 1 sa
primerane vz�ahuje § 100.

(6) Stredisko, ktoré vykonávalo k 1. januáru 2002
činnos� pod¾a doterajších predpisov, je povinné pokra-
čova� v činnosti pod¾a doterajších predpisov, kým prvý
centrálny depozitár zriadený pod¾a tohto zákona ne-
udelí členstvo prvému členovi.

(7) Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia
o udelení povolenia na vznik a činnos� centrálneho
depozitára sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzo-
vých obchodov vykonáva pod¾a doterajších predpisov.

(8) Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia
o udelení povolenia na vznik a činnos� centrálneho
depozitára sa na postup registrácie vzniku, zmeny
a zániku záložného práva na cenné papiere a na evi-
denciu zabezpečovacích prevodov cenných papierov
vz�ahujú doterajšie predpisy.

§ 164

(1) Ak má prevodca účet majite¾a zriadený pod¾a

123) § 70 až 75 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z. 
§ 65 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
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doterajších predpisov, od udelenia členstva prvému
členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným
pod¾a tohto zákona dáva tento prevodca príkaz na
registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera
členovi.

(2) Dňom uplynutia lehoty 60 dní odo dňa udelenia
členstva prvým centrálnym depozitárom zriadeným
pod¾a tohto zákona prvému členovi centrálny depozi-
tár nemôže vykona� na účet majite¾a zriadený pod¾a
doterajších predpisov účtový zápis v prospech tohto
účtu. Účet majite¾a zriadený pod¾a doterajších predpi-
sov zaniká okamihom, keï na ňom nie je evidovaný
žiadny cenný papier. Na žiados� majite¾a takého účtu
predloženú členovi do šiestich mesiacov od nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o žiadosti
pod¾a § 163 ods. 1 je centrálny depozitár a člen povin-
ný bezplatne previes� cenné papiere z tohto účtu na
účet majite¾a zriadený pod¾a § 105.

§ 165

(1) Konania o uloženie pokút alebo iných sankcií
začaté a právoplatne neskončené pred nadobudnutím
účinnosti tohto zákona sa dokončia pod¾a doterajších
predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zá-
kona sa nedostatky zistené v činnosti obchodníkov
s cennými papiermi a iných osôb, ku ktorým došlo
pod¾a doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo
konanie pod¾a doterajších predpisov, posudzujú a pre-
jednávajú pod¾a tohto zákona, ak ide o také nedostat-
ky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj pod¾a tohto
zákona. Odo dňa účinnosti tohto zákona však možno
uloži� len také opatrenie na odstránenie protiprávneho
stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sank-
ciu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov,
ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti
tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnos-
ti tohto zákona ešte neskončili, vz�ahujú sa ustanove-
nia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy ne-
ustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na
vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a prá-
voplatne neskončených pred nadobudnutím účinnosti
tohto zákona, lehoty pod¾a tohto zákona sa uplatnia
s tým, že začínajú plynú� odo dňa nadobudnutia účin-
nosti tohto zákona.

§ 166

(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonával
ku dňu účinnosti tohto zákona činnos� pod¾a doteraj-
ších predpisov, je povinný do deviatich mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiada�
úrad o vydanie povolenia pod¾a § 55. Ak sa žiados�
v tejto lehote nepodá, oprávnenie vykonáva� činnos�
obchodníka s cennými papiermi uplynutím tejto leho-
ty zaniká. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia o žia-
dosti o povolenie na poskytovanie investičných služieb
môže obchodník s cennými papiermi vykonáva� čin-
nos� pod¾a doterajšieho povolenia.

(2) V žiadosti pod¾a odseku 1 obchodník s cennými
papiermi uvedie

a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikačné číslo,
c) výšku základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účas�ou na

obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa
uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo
fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a iden-
tifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifiko-
vanej účasti,

e) návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými
papiermi poskytova� investičné služby a vo vz�ahu
ku ktorým investičným nástrojom; žiadate¾ je pri-
tom povinný uvies� najmenej jednu z hlavných
investičných služieb,

f) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
výkon činností obchodníka s cennými papiermi,

g) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné
číslo členov predstavenstva, členov dozornej rady,
prokuristov a vedúcich zamestnancov51) obchodní-
ka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsob-
nosti štatutárneho orgánu a údaje o ich odbornej
spôsobilosti a dôveryhodnosti,

h) vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené
údaje sú úplné a pravdivé.

(3) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) výpis z obchodného registra,
b) stanovy,
c) organizačná štruktúra, návrh pravidiel činnosti

a obchodnej stratégie obchodníka s cennými pa-
piermi,

d) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb členov predstaven-
stva a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požia-
davky ustanovené týmto zákonom,

e) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papier-
mi, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani
povolené nútené vyrovnanie,

f) doklad o splatení základného imania.

(4) Žiados� pod¾a odseku 1 podáva úradu štatutárny
orgán obchodníka s cennými papiermi.

(5) Na rozhodovanie o žiadosti pod¾a odseku 1 sa
primerane vz�ahuje § 55.

§ 167

(1) Zahraničný obchodník s cennými papiermi, kto-
rý vykonával ku dňu účinnosti tohto zákona činnos�
pod¾a doterajších predpisov, je povinný do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto záko-
na požiada� úrad o vydanie povolenia pod¾a § 56. Ak
sa žiados�  v tejto lehote nepodá, oprávnenie vykoná-
va� činnos� pod¾a doterajších predpisov uplynutím
tejto lehoty zaniká. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia
o žiadosti o povolenie na poskytovanie investičných
služieb môže zahraničný obchodník s cennými papier-
mi vykonáva� činnos� pod¾a doterajšieho povolenia.

(2) V žiadosti pod¾a odseku 1 zahraničný obchodník
s cennými papiermi uvedie údaje pod¾a § 56 ods. 3
a 4.
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(3) Na rozhodovanie o žiadosti pod¾a odseku 1 sa
primerane vz�ahuje § 56.

§ 168

Odborná skúška vykonaná pod¾a predpisov plat-
ných do 1. januára 2002 sa považuje za odbornú
skúšku vykonanú pod¾a tohto zákona.

§ 169

(1) Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá úrad do 30 dní
od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Obchodníci s cennými papiermi, ktorí sú povinní
zúčastni� sa na ochrane investorov pod¾a tohto záko-
na, sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
tohto zákona uhradi� vstupný príspevok fondu na účet
fondu.

(3) Prvú splátku ročného príspevku sú obchodníci
s cennými papiermi povinní uhradi� na účet fondu do
20 dní od doručenia rozhodnutia rady o výške ročného
príspevku pod¾a § 84 ods. 7.

(4) Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý
sa stal nedostupným pod¾a § 82 ods. 1 predo dňom,
keï uplynuli tri roky odo dňa, keï sa Slovenská re-
publika stala členom Európskych spoločenstiev a Eu-
rópskej únie, patrí jednému klientovi náhrada od fon-
du vo výške pod¾a § 87 ods. 2, v súhrne však najviac
vo výške dvadsa�násobku priemernej mesačnej mzdy
v Slovenskej republike za posledné štyri štvr�roky po-
d¾a zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky
známych ku dňu, keï sa klientsky majetok stal nedo-
stupným; takto zistené násobky priemernej mzdy sa
zaokrúh¾ujú na celé stokoruny nahor.

(5) Odseky 2 a 3 sa vz�ahujú aj na zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikla po-
vinnos� zúčastni� sa na ochrane klientov pod¾a tohto
zákona.

§ 170

(1) Cenné papiere, ktoré boli k 1. januáru 2002 ve-
rejne obchodovate¾né pod¾a doterajších predpisov
a neboli ku dňu účinnosti tohto zákona prijaté na ob-
chodovanie na trh kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov, považujú sa za cenné papiere vyda-
né na základe verejnej ponuky.

(2) Do 30. júna 2003 nemožno zmeni� majite¾a cen-
ného papiera prijatého na trh burzy cenných papierov
inak ako obchodom uzavretým na burze cenných pa-
pierov s výnimkou obchodov s cennými papiermi vy-
konávaných Národnou bankou Slovenska na usmer-
nenie peňažného trhu pod¾a osobitného zákona49)
a s výnimkou bezodplatného prevodu a prechodu cen-
ného papiera.

(3) Emitent cenných papierov pod¾a odseku 1 môže
rozhodnú�, že s cennými papiermi sa prestane obcho-
dova� na burze cenných papierov len za podmienok

a postupom pod¾a § 119. Na cenný papier pod¾a odse-
ku 1 sa vz�ahuje ustanovenie § 118 až do úspešného
vykonania prvej povinnej ponuky pod¾a § 118 vyhláse-
nej pre tento cenný papier po nadobudnutí účinnosti
tohto zákona.

§ 171

Súd môže na návrh úradu alebo aj bez návrhu úradu
zruši� akciovú spoločnos�, ktorá nesplnila povinnos�
premeni� podobu cenných papierov do 31. decembra
1999 pod¾a doterajších predpisov. Súd pred rozhod-
nutím o zrušení takejto spoločnosti môže urči� emiten-
tovi primeranú lehotu na odstránenie dôvodu zrušenia
akciovej spoločnosti.

§ 172

(1) Ak práva spojené
a) s cennými papiermi povinne uloženými pod¾a dek-

rétu prezidenta republiky č. 95/1945 Zb. o prihlá-
sení vkladov a iných peňažných poh¾adávok v pe-
ňažných ústavoch, ako aj životných poistení
a cenných papierov,

b) s tuzemskými papiermi vydanými po roku 1945,
zanikli k 1. júnu 1953 pod¾a ustanovení zákona
č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme, ministerstvo je
oprávnené pod¾a osobitného predpisu124) rozhodnú�,
ako naloži� s listinami, ktoré zostali v povinnej úscho-
ve na území Slovenskej republiky a ktoré obsahujú
záznamy, s ktorými boli tieto zaniknuté práva spojené.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa na cenné papiere a prá-
va s nimi spojené, ak boli dotknuté medzinárodnými
zmluvami uzavretými Slovenskou republikou do dňa
účinnosti tohto zákona, použije primerane.

§ 173

Cenné papiere vydané pod¾a doterajších predpisov
alebo pod¾a tohto zákona, alebo pod¾a osobitných zá-
konov a znejúce na takú cudziu menu členského štátu
Európskej únie, ktorá v roku 2002 zanikne a bude
nahradená menou euro, od 1. januára 2002 sa  pova-
žujú za cenné papiere znejúce na menu euro. Menovitá
hodnota takého cenného papiera sa prepočíta na euro
kurzom, ktorý je v Európskej únii stanovený na výme-
nu zanikajúcej cudzej meny, na ktorú znie cenný
papier, za menu euro.

§ 174

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa
1. § 1 až 99f a § 102 zákona č. 600/1992 Zb. o cen-

ných papieroch v znení zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky

124) § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
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č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 373/1996 Z. z., zákona č. 204/1997 Z. z., záko-
na č. 144/1998 Z. z., zákona č. 128/1999 Z. z., zá-
kona č. 247/2000 Z. z., zákona č. 331/2000 Z. z.
a zákona č. 483/2001 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republi-
ky č. 64/1993 Z. z. o technickom vyhotovení verej-
ne obchodovate¾ných listinných cenných papierov,

3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republi-
ky č. 108/2001 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania
odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobi-
losti makléra a určení úhrady za vykonanie odbor-
nej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti
makléra.

Čl. II

Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov
sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „vykonáva� s tým súvisiace
činnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečova� iné čin-
nosti súvisiace s činnos�ou burzy“.

2. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Okrem činnosti pod¾a odseku 1 môže burza or-

ganizova� termínové obchody, obchody s opciami a ob-
dobnými investičnými nástrojmi1) a zabezpečova�
s tým súvisiace činnosti pod¾a tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investič-

ných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch).“.

3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Činnos� vykonávaná Národnou bankou Sloven-
ska na usmernenie peňažného trhu pod¾a osobitného
zákona1a) sa nepovažuje za činnos� organizátora verej-
ného trhu s cennými papiermi pod¾a odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6
až 11.

4. V § 5 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „Fond národného majetku
Slovenskej republiky a centrálny depozitár.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

5. V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „spôsob zúčtovania
a vyrovnania burzových obchodov, najmä pravidlá ko-
nania účastníkov zúčtovania a vyrovnania“ nahrádza-
jú slovami „pravidlá účasti burzy a jej členov na zabez-
pečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových
obchodov“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia
„§ 73 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších pred-
pisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 566/2001 Z. z.“.

 7. V § 20 odsek 2 znie:
„(2) Cenný papier môže by� prijatý na príslušný trh

burzy cenných papierov, len ak tento cenný papier
a jeho emitent spĺňajú podmienky pod¾a tohto zákona,
osobitného zákona20) a burzových pravidiel.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Zákon č. 566/2001 Z. z.“.

 8. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a

Cenný papier môže by� prijatý na príslušný trh
burzy cenných papierov, len ak
a) je zastupite¾ným cenným papierom,
b) nie je obmedzená jeho prevodite¾nos�,
c) je zaknihovaným cenným papierom,
d) zahraničný cenný papier bol vydaný v súlade s prá-

vom štátu, v ktorom má emitent sídlo,
e) burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti,

ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na
obchodovanie na verejnom trhu mohli vies� k po-
škodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu
ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejné-
ho záujmu,

f) bol zostavený a zverejnený prospekt cenného pa-
piera22a) alebo kótovací prospekt cenného papiera;
pri podielových listoch podielových fondov pro-
spekt cenného papiera možno nahradi� štatútom
podielového fondu,

g) emitent zabezpečí pri akciách na meno vedenie zo-
znamu akcionárov pod¾a osobitného zákona.22b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
„22a) § 123 zákona č. 566/2001 Z. z.
 22b) § 107 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

 9. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia
„§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov“ nahrádza citáciou „§ 130 zákona
č. 566/2001 Z. z.“.

10. § 26 znie:

„§ 26

Účas� burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtova-
nia a vyrovnania burzových obchodov upravuje osobit-
ný zákon.25a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej ra-
dy Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
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č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z., zákona
č. 238/2000 Z. z. a zákona č. 397/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

V § 9d ods. 3 sa slová „stredisko cenných papierov“
nahrádzajú slovami „centrálny depozitár1c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch).“.

Čl. IV

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vz�a-
hov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách
v znení zákona č. 297/1992 Zb., zákona
č. 496/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 565/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 182/1993 Z. z. a zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z. sa
mení takto:

V § 17e odsek 4 znie:
„(4) Podielnické listy odkúpené družstvom pod¾a od-

sekov 2 a 3 a podielnické listy premenené na členské
vklady pod¾a § 17f sa považujú za zrušené. Družstvo
oznámi bezodkladne potrebné údaje o týchto po-
dielnických listoch príslušnému centrálnemu depozi-
tárovi. Centrálny depozitár12kk) vykoná na základe toh-
to oznámenia potrebné zmeny v registri emitenta12l)
a v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára zabez-
pečí vykonanie potrebných zmien na účtoch majite¾ov
cenných papierov dotknutých podielnikov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12kk a 12l znejú:
„12kk) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch).

  12l) § 107 a 108 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 11 ods. 1 písm. a) sa slová „hlavnom trhu“
nahrádzajú slovami „trhu kótovaných cenných papie-
rov“.

2. V § 11 odsek 4 znie:
„(4) Pri nakladaní so svojím majetkom nesmie správ-

covská spoločnos� uprednostňova� svoje záujmy pred
záujmami investorov, ktorí svoje peňažné prostriedky
použili na nadobudnutie podielových listov podielo-
vých fondov (ïalej len „podielnik“), ktoré spravuje.
Majetok správcovskej spoločnosti sa musí účtova�

a evidova� oddelene od majetku v podielových fon-
doch.“.

3. V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Správcovská spoločnos� je povinná na naklada-

nie so svojím majetkom tvoreným tuzemskými zakni-
hovanými cennými papiermi evidovanými v registri
emitentov v centrálnom depozitári11) zriadi� a používa�
len jeden osobitný účet majite¾a cenných papierov
(ïalej len „účet“). Správcovská spoločnos� na naklada-
nie so svojím majetkom nesmie ma� zriadených viac
účtov ako jeden.

(3) Správcovská spoločnos� je povinná na naklada-
nie s majetkom v podielovom fonde tvoreným tuzem-
skými zaknihovanými cennými papiermi evidovanými
v registri emitentov v centrálnom depozitári11) zriadi�
a používa� osobitne pre každý ňou spravovaný podielo-
vý fond samostatný účet. Na nakladanie s majetkom
v podielovom fonde nesmie ma� správcovská spoloč-
nos� zriadených a používa� viac účtov ako jeden pre
každý ňou spravovaný podielový fond.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch).“.

4. V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Ak depozitár správcovskej spoločnosti je členom
centrálneho depozitára,11a) účty pod¾a odsekov 2 a 3 je
správcovská spoločnos� povinná zriadi� u svojho de-
pozitára. Ak depozitár správcovskej spoločnosti nie je
členom centrálneho depozitára,11a) účty pod¾a odsekov
2 a 3 je správcovská spoločnos� povinná zriadi� u iné-
ho člena centrálneho depozitára,11a) pričom všetky tie-
to účty zriadi u toho istého člena centrálneho depozi-
tára.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) § 104 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

5. V § 13 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) poplatkov burze cenných papierov, zahraničnej

burze cenných papierov alebo inému zahraničnému
regulovanému trhu (§ 32), subjektom zabezpečujú-
cim vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, ban-
kám, obchodníkom s cennými papiermi, centrálne-
mu depozitárovi11) alebo členovi centrálneho
depozitára.11a)“.

6. Nadpis § 14 znie: „Vydávanie cenných papierov
zahraničnou správcovskou spoločnos�ou“.

7. V § 14 ods. 1 sa vypúš�a druhá veta.

8. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Zahraničná správcovská spoločnos� môže zhro-
mažïova� peňažné prostriedky na území Slovenskej
republiky vydávaním svojich cenných papierov v súla-
de s týmto zákonom a s osobitnými zákonmi len na
základe povolenia udeleného úradom a len prostred-
níctvom svojej organizačnej zložky.12)“.

Čiastka 222 Zbierka zákonov č. 566/2001 Strana 5851



Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3
až 5.

 9. V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
„f) rozhodnutie zahraničnej správcovskej spoločnosti

o zriadení organizačnej zložky na území Slovenskej
republiky,

g) vecné, personálne a organizačné predpoklady na
činnos� organizačnej zložky zahraničnej správcov-
skej spoločnosti na území Slovenskej republiky.“.

10. V § 14 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré
znie:
„c) preukáže splnenie vecných, personálnych a organi-

začných predpokladov na činnos� organizačnej
zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti na
území Slovenskej republiky.“.

11. § 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:
 „(6) Na rozhodovanie o povolení na vydávanie cen-

ných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti
v Slovenskej republike sa primerane vz�ahujú ustano-
venia § 8 ods. 1 a 2.

 (7) Povolenie pod¾a odseku 2 zaniká zahraničnej
správcovskej spoločnosti
a) dňom zániku osvedčenia pod¾a odseku 1,
b) právoplatným rozhodnutím úradu, ak zahraničná

správcovská spoločnos� povolenie vráti,
c) ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti

povolenia zahraničná správcovská spoločnos� ne-
preukáže úradu zriadenie svojej organizačnej zlož-
ky na území Slovenskej republiky.

 (8) Zahraničná správcovská spoločnos�, ktorá vy-
dáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je
povinná urobi� nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpe-
čili všetky práva tuzemských investorov a poskytova�
tuzemským investorom a úradu informácie a doku-
menty o svojej činnosti pod¾a ustanovení tohto zákona.
Tieto informácie a dokumenty o svojej činnosti je po-
vinná úradu a tuzemským investorom poskytova�
v slovenskom jazyku.

 (9) Zahraničná správcovská spoločnos�, ktorá vy-
dáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je
povinná uplatňova� vo vz�ahu k tuzemským investo-
rom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými
investormi.

(10) Zahraničná správcovská spoločnos� môže pri
svojej činnosti v Slovenskej republike používa� svoje
obchodné meno tak, ako ho používa v štáte, v ktorom
má sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena
je zahraničná správcovská spoločnos� povinná doplni�
označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.

(11) Činnos� zahraničnej správcovskej spoločnosti
vykonávaná pod¾a tohto zákona podlieha štátnemu
dozoru pod¾a tohto zákona.“.

12. § 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15

Predaj cenných papierov
vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnos�ou

(1) Zahraničná správcovská spoločnos� môže zhro-
mažïova� peňažné prostriedky od verejnosti na území
Slovenskej republiky predajom ňou vydávaných cen-
ných papierov alebo predajom cenných papierov vydá-
vaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou
spoločnos�ou len prostredníctvom svojej organizačnej
zložky12) alebo prostredníctvom obchodníka s cennými
papiermi, alebo zahraničného obchodníka s cennými
papiermi12a) (ïalej len „obchodník s cennými papier-
mi“), a to v súlade s týmto zákonom a s osobitnými
zákonmi a len na základe povolenia udeleného úra-
dom.

(2) Ak chce zahraničná správcovská spoločnos� pre-
dáva� v Slovenskej republike cenné papiere pod¾a od-
seku 1 prostredníctvom svojej organizačnej zložky, je
povinná vopred písomne požiada� úrad o povolenie.
Zároveň je povinná predloži� úradu overené fotokópie
a úradne overené preklady dokladov pod¾a § 14 ods. 3.
Úrad povolenie udelí, len ak sú splnené predpoklady
pod¾a § 14 ods. 4.

(3) Povolenie pod¾a odseku 2 zahraničnej správcov-
skej spoločnosti zaniká 
a) dňom zániku osvedčenia pod¾a § 14 ods. 1,
b) právoplatným rozhodnutím úradu, ak zahraničná

správcovská spoločnos� povolenie vráti,
c) ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti

povolenia zahraničná správcovská spoločnos� ne-
preukáže úradu zriadenie svojej organizačnej zlož-
ky na území Slovenskej republiky.

(4) Ak chce obchodník s cennými papiermi predáva�
v Slovenskej republike cenné papiere pod¾a odseku 1,
je povinný vopred písomne požiada� úrad o povolenie.
Zároveň je povinný predloži� úradu overené fotokópie
a úradne overené preklady týchto dokladov:
a) osvedčenie zahraničnej správcovskej spoločnosti

o splnení požiadavky na kolektívne investovanie
pod¾a zákona štátu, v ktorom má sídlo, vydané
príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo,

b) zmluvné podmienky alebo štatút, alebo stanovy,
c) predajný prospekt,
d) posledná ročná správa o hospodárení,
e) zmluva uzavretá medzi zahraničnou správcovskou

spoločnos�ou a obchodníkom s cennými papiermi,
ktorej predmetom je najmä výhradné zabezpečova-
nie činností súvisiacich s predajom ňou vydáva-
ných cenných papierov alebo s predajom cenných
papierov vydávaných ňou spravovanou zahranič-
nou správcovskou spoločnos�ou v Slovenskej re-
publike.

(5) Úrad udelí obchodníkovi s cennými papiermi po-
volenie pod¾a odseku 4 len v prípade, ak je v zmluve
uzavretej medzi zahraničnou správcovskou spoločnos-
�ou a obchodníkom s cennými papiermi ustanovenie
ukladajúce obchodníkovi s cennými papiermi povin-
nos� zabezpečova� pre investorov v Slovenskej repub-
like činnosti súvisiace s vyplácaním cenných papierov
vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnos�ou
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a zároveň ustanovenia o postupe zahraničnej správ-
covskej spoločnosti v prípade vypovedania tejto zmlu-
vy a v prípade, ak úrad odníme obchodníkovi s cenný-
mi papiermi povolenie na poskytovanie investičných
služieb12a) zamerané na ochranu investorov.

(6) Obchodník s cennými papiermi, ktorému úrad
udelil povolenie pod¾a odseku 4, je povinný vies� evi-
denciu investorov v členení najmä:
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno investora,
b) trvalé bydlisko alebo sídlo investora,
c) rodné číslo alebo IČO investora,
d) názov podielového fondu,
e) počet podielov podielového fondu vlastnených in-

vestorom.

 (7) Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými pa-
piermi povolenie na poskytovanie investičných slu-
žieb,12a) môže v záujme ochrany investorov a po doho-
de so zahraničnou správcovskou spoločnos�ou, s
ktorou mal obchodník s cennými papiermi uzavretú
výhradnú zmluvu pod¾a odseku 4 písm. e), urči� ná-
hradného obchodníka s cennými papiermi povinného
zabezpečova� pre investorov v Slovenskej republike
vyplácanie cenných papierov vydávaných zahraničnou
správcovskou spoločnos�ou.

 (8) Obchodník s cennými papiermi, ktorému úrad
odňal povolenie na poskytovanie investičných slu-
žieb,12a) je povinný bezodkladne odovzda� náhradnému
obchodníkovi s cennými papiermi evidenciu investo-
rov.

 (9) Pre zahraničnú správcovskú spoločnos� alebo
pre obchodníka s cennými papiermi, ktorému úrad
udelil povolenie pod¾a odseku 2 alebo odseku 4, platí
informačná povinnos� pod¾a § 53 a § 54 ods. 1 a 2.

(10) Činnos� zahraničnej správcovskej spoločnosti
alebo obchodníka s cennými papiermi vykonávaná
pod¾a tohto zákona podlieha štátnemu dozoru pod¾a
tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)  § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

13. V § 16 ods. 4 písm. c) sa vypúš�ajú slová „zo
strediska“.

14. V § 20 ods. 1 sa slová „vykonáva� funkciu depo-
zitára“ nahrádzajú slovami „na poskytovanie investič-
ných služieb“.

15. V § 21 ods. 5 v prvej vete sa slová „povolenie na
výkon činnosti depozitára“ nahrádzajú slovami „opráv-
nenie vykonáva� činnos� depozitára pod¾a tohto záko-
na“ a v druhej vete slová „pôsobi� ako depozitár16)“ sa
nahrádzajú slovami „na poskytovanie investičných
služieb16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.“.

16. V § 21 ods. 6 sa slová „výkon činnosti depozitá-
ra“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných
služieb“.

17. V § 21 ods. 7 sa slová „výkon činnosti depozitá-

ra“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných
služieb“.

18. V § 21 ods. 8 sa slová „výkon činnosti depozitá-
ra“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných
služieb“.

19. V § 22 odsek 7 znie:
„(7) Ak depozitár nevedie pre podielové fondy alebo

pre správcovskú spoločnos� účet, je oprávnený vyžia-
da� si na vlastné náklady od osoby, ktorá vedie tieto
účty, výpisy z účtov vedených pre podielové fondy
alebo pre správcovskú spoločnos� a táto osoba je po-
vinná takejto požiadavke depozitára bezodkladne vy-
hovie�.“.

20. V § 28 odsek 6 znie:
„(6) Správcovská spoločnos� je povinná zabezpeči�

vedenie zoznamu podielnikov pri podielových listoch
na meno. Pri listinných podielových listoch na meno
môže správcovská spoločnos� poveri� vedením zozna-
mu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných
podielových listoch na meno môže správcovská spoloč-
nos� poveri� vedením zoznamu podielnikov centrálne-
ho depozitára.“.

21. V § 29 odsek 6 znie:
„(6) Ak je podielový list otvoreného podielového fon-

du vydaný v zaknihovanej podobe a depozitár vedie pre
tento otvorený podielový fond účet, prevod podielových
listov na účet podielnika pri ich vydaní vykonáva de-
pozitár na základe pokynu správcovskej spoločnosti
po úhrade predajnej ceny podielového listu na bežný
účet otvoreného podielového fondu. Ak je podielový list
otvoreného podielového fondu vydaný v zaknihovanej
podobe a depozitár nevedie pre tento otvorený podielo-
vý fond účet, pokyny členovi centrálneho depozitára
na prevod podielových listov na účet podielnika pri ich
vydaní vykonáva depozitár na základe pokynu správ-
covskej spoločnosti po úhrade predajnej ceny podielo-
vého listu na bežný účet otvoreného podielového fon-
du. Člen centrálneho depozitára vykoná zápis
podielového listu na účet podielnika len na základe
súhlasu depozitára.“.

22. V § 31 ods. 2 písm. d) sa slová „výkon činnosti
depozitára“ nahrádzajú slovami „poskytovanie inves-
tičných služieb“.

23. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúš�ajú slová „alebo
na inom verejnom trhu cenných papierov v Slovenskej
republike“.

24. V § 32 ods. 4 sa slová „hlavnom trhu“ nahrádza-
jú slovami „trhu kótovaných cenných papierov“.

25. V § 32 ods. 5 sa slová „hlavnom trhu“ nahrádza-
jú slovami „trhu kótovaných cenných papierov“.

26. V § 33 ods. 5 sa slová „musia by� vydané najme-
nej šiestimi emitentami“ nahrádzajú slovami „musia
by� tvorené najmenej šiestimi emisiami“.

27. V § 34 sa vypúš�a odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
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28. V § 36 ods. 5 sa slová „povolenie na výkon funk-
cie depozitára“ nahrádzajú slovami „povolenie na po-
skytovanie investičných služieb“.

29. V § 43 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „a musia by�
verejne obchodovate¾né“.

30. § 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Správcovská spoločnos� je povinná bezodkladne

vykona� nevyhnutné opatrenia, aby podielové listy
uzavretého podielového fondu boli prijaté na trh burzy
cenných papierov.“.

31. V § 50 ods. 4 sa vypúš�ajú slová „verejne obcho-
dovate¾ných“, za slová „alebo podielového fondu“ sa
vkladajú slová „ktoré boli prijaté na trh kótovaných
cenných papierov,“ a slovo „prospekt28)“ sa nahrádza
slovami „kótovací prospekt28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28) § 21 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

32. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia
„§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších pred-
pisov“ nahrádza citáciou „122 zákona č. 483/2001
Z. z.“.

33. V § 54 odsek 1 znie:
„(1) Správcovská spoločnos� je povinná vypočíta�

a zverejni� v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnos-
�ou uverejňujúcou burzové správy
a) najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu,

údaje o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely
od posledného zverejnenia týchto údajov a čistú
hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde,

b) najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene po-
dielu, čistej hodnote majetku v uzavretom podielo-
vom fonde a o peňažnej sume za vydané podiely od
posledného zverejnenia týchto údajov počas vydá-
vania podielových listov v uzavretom podielovom
fonde.“.

34. V § 58 ods. 3 sa vypúš�ajú slová „organizátora
verejného trhu cenných papierov“ a slovo „strediska“
sa nahrádza slovami „centrálneho depozitára11)“.

35. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:

„§ 68a

Do splnenia povinnosti pod¾a § 68 ods. 13 sa na
činnos� Reštitučného investičného fondu, a. s., prime-
rane vz�ahujú ustanovenia o depozitárovi.“.

36. Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 70b

Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. januára 2002

Správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské
spoločnosti, ktoré vykonávali svoju činnos� pod¾a do-
terajších predpisov, sú povinné do dvanástich mesia-
cov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona

zosúladi� svoju činnos� s týmto zákonom, s výnimkou
ustanovenia § 43 ods. 5 a ustanovenia § 68a týkajú-
ceho sa depozitára, pri ktorých je lehota na zosúlade-
nie šes� mesiacov.“.

37. V prílohe č. 2 v časti B bode 4 písm. a) sa slová
„hlavnom trhu“ nahrádzajú slovami „trhu kótovaných
cenných papierov“.

Čl. VI

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona
č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona
č. 103/2000 Z. z. a zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúš�ajú slová „ak ide
o verejne obchodovate¾né dlhopisy,“.

2. V § 6 ods. 2 sa za slová „do jedného roka, je“
vkladajú slová „na ich vydanie na území Slovenskej
republiky“.

3. § 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Emitenti pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí

vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr ku
dňu vydania dlhopisov informova� úrad o mieste vyda-
nia dlhopisov a zasla� úradu emisné podmienky týchto
dlhopisov.“.

4. V § 14 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „verejne obcho-
dovate¾ný“.

5. V § 16 ods. 3 sa slová „60 % hodnoty“ nahrádzajú
slovami „osobitným zákonom3ba) ustanovenú čas�
z hodnoty“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:
„3ba) § 72 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 17 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „verejne obcho-
dovate¾né“.

7. V § 20 ods. 3 sa vypúš�ajú slová „verejne obcho-
dovate¾ný“.

Čl. VII

Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov sa mení takto:

V § 3 písm. b) sa slová „stredisko cenných papie-
rov6)“ nahrádzajú slovami „centrálny depozitár6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch).“.
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Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002
s výnimkou ustanovení čl. I § 58, 63 až 69, § 70 ods. 6,
§ 121 ods. 2 písm. l) a ods. 3, § 125, § 130 ods. 12

a 13 a § 131, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom nado-
budnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej re-
publiky k Európskym spoločenstvám, a s výnimkou
čl. I § 73 ods. 1 písm. h), ktoré nadobúda účinnos�
30. júna 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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567

Z Á K O N

z 12. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ïalšom vzdelávaní a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona

č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 386/1997 Z. z. o ïalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
č. 70/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa na konci
pripája táto citácia:
„§ 25 a 26 zákona Slovenskej národnej rady
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona
č. 319/1999 Z. z.“.

2. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v ustanoviz-

niach ïalšieho vzdelávania rozličnými krátkodobými
a dlhodobými vzdelávacími aktivitami rôznych foriem
(napr. seminár, školenie, kurz) v rozličných organizač-
ných formách štúdia (štúdium popri zamestnaní, do-
plňujúce štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné
štúdium, rekvalifikačné štúdium). V ïalšom vzdelávaní
sa využívajú tradičné i najnovšie metódy vzdelávania
vrátane multimediálnych prístupov (korešpondenčné
vzdelávanie, dištančné vzdelávanie, videokonferencie,
vzdelávanie pomocou počítačových sietí).“.

3. V § 3 písmeno a) znie:
„a) vzdelávanie, ktorým sa jeho účastník pripravuje na

získanie stupňa vzdelania okrem vysokoškolského
stupňa vzdelania; doklady o získanom stupni vzde-
lania na základnej škole a na strednej škole sa
vydávajú pod¾a osobitného predpisu.3)“.

4. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slovo „zariadenia“ nahrá-
dza slovom „ustanovizne“.

5. § 5 až 8 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5

Akreditácia vzdelávacej ustanovizne

(1) Akreditácia vzdelávacej ustanovizne (ïalej len
„akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vzdeláva-
cej ustanovizne uskutočňova� vzdelávaciu aktivitu na
základe splnenia podmienok ustanovených týmto zá-
konom.

(2) O akreditácii rozhoduje Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) na zá-

klade stanoviska Akreditačnej komisie Ministerstva
školstva Slovenskej republiky pre ïalšie vzdelávanie
(ïalej len „akreditačná komisia“).

(3) Ministerstvo v oblasti akreditácie ïalšieho vzde-
lávania
a) vykonáva odbornú poradenskú, metodickú, kon-

zultačnú a informačnú činnos�,
b) pripravuje návrhy na koncepčnú činnos�,
c) vykonáva v súlade s plánom kontrolnej činnosti vo

vzdelávacej ustanovizni kontrolu a hodnotenie
úrovne poskytovanej akreditovanej vzdelávacej ak-
tivity, pri zistení nedodržania podmienok akreditá-
cie rozhoduje o odobratí potvrdenia o akreditácii na
uskutočňovanie vzdelávacej aktivity (ïalej len „po-
tvrdenie o akreditácii“); osoby poverené minister-
stvom na výkon kontrolnej činnosti sú oprávnené
vstupova� do budov a kontrolova� uskutočňovanie
vzdelávacích aktivít, vyžadova� predloženie dokla-
dov a pedagogickej dokumentácie akreditovanej
vzdelávacej aktivity,

d) vedie evidenciu o činnosti akreditačnej komisie;
zverejňuje štvr�ročne v publikačnom prostriedku
ministerstva a na internetovej stránke ministerstva
zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktorým bolo vy-
dané alebo odobraté potvrdenie o akreditácii.

(4) Vzdelávacia ustanovizeň je povinná predloži� mi-
nisterstvu žiados� o akreditáciu (ïalej len „žiados�“),
ak bude uskutočňova� vzdelávaciu aktivitu
a) pre zamestnancov a volených predstavite¾ov verej-

nej správy; obsah, rozsah a podmienky absolvova-
nia určí príslušný orgán verejnej správy,

b) pre účastníkov, ktorí sa pripravujú na získanie
stupňa vzdelania; obsah, rozsah a podmienky ab-
solvovania prípravy určí základná škola alebo
stredná škola,

c) na ktorú sa budú poskytova� prostriedky zo štátne-
ho rozpočtu,

d) ktorej absolventom bude vzdelávacia ustanovizeň
vydáva� osvedčenie o získanom vzdelaní pod¾a § 8
ods. 1.

(5) Akreditácii pod¾a tohto zákona nepodliehajú
vzdelávacie aktivity ustanovizní, ktoré vykonávajú
vzdelávanie pod¾a osobitných predpisov.7)

§ 6

Akreditačná komisia

(1) Zriaïuje sa akreditačná komisia ako poradný
orgán ministerstva.
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(2) Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvolá-
va minister školstva (ïalej len „minister“); vymenúva
ich na návrh ústredných orgánov štátnej správy, orgánov
miestnej štátnej správy a orgánov územnej samosprávy,
Národného úradu práce a profesijných organizácií
z radov odborníkov v oblasti ïalšieho vzdelávania. Or-
gány verejnej správy môžu navrhova� kandidáta na
vymenovanie za člena akreditačnej komisie len zo svo-
jich zamestnancov.

(3) Za člena akreditačnej komisie nemožno vymeno-
va� zástupcu vzdelávacej ustanovizne ani iného kan-
didáta, ktorému by pôsobením v akreditačnej komisii
mohol vzniknú� konflikt záujmov.

(4) Akreditačná komisia posudzuje spôsobilos� vzde-
lávacej ustanovizne uskutočňova� vzdelávaciu aktivitu
na základe splnenia podmienok ustanovených týmto
zákonom a predkladá ministerstvu stanovisko na vy-
danie potvrdenia o akreditácii; vykonáva aj ïalšie čin-
nosti v oblasti akreditácie ïalšieho vzdelávania, ak tak
určí ministerstvo.

(5) Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie
a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý
vydá ministerstvo.

§ 7

Podmienky akreditácie, doklady o akreditácii,
povinnosti vzdelávacej ustanovizne

(1) O akreditáciu vzdelávacej aktivity môže požiada�
vzdelávacia ustanovizeň, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) má v predmete činnosti vzdelávaciu činnos�,
b) vypracuje projekt a pedagogickú dokumentáciu

vzdelávacej aktivity,
c) zabezpečí zodpovedajúci lektorský zbor pre vzdelá-

vaciu aktivitu,
d) zabezpečí zodpovedajúce materiálno-technické

podmienky na vzdelávaciu aktivitu.

(2) Žiados� obsahuje názov, adresu, identifikačné
číslo vzdelávacej ustanovizne, charakteristiku činnos-
ti vzdelávacej ustanovizne a názov vzdelávacej aktivity,
pre ktorú sa požaduje vydanie potvrdenia o akreditá-
cii. Súčas�ou žiadosti sú doklady a dokumentácia
preukazujúce splnenie podmienok pod¾a odseku 1
písm. a) až d).

(3) Vzdelávacej ustanovizni, ktorá spĺňa podmienky
akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá minis-
terstvo potvrdenie o akreditácii.

(4) Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na pä� rokov.

(5) Potvrdenie o akreditácii je neprevodite¾né a ne-
prechádza na právneho nástupcu.

(6) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo vy-
dalo potvrdenie o akreditácii, je povinná
a) uskutočňova� akreditovanú vzdelávaciu aktivitu

pod¾a schválenej pedagogickej dokumentácie a za
takých podmienok, za akých bolo potvrdenie
o akreditácii vydané; predklada� všetky zmeny tý-
kajúce sa pedagogickej dokumentácie akreditova-
nej vzdelávacej aktivity na schválenie akreditačnej
komisii,

b) vies� administratívnu agendu o uskutočňovaní
akreditovanej vzdelávacej aktivity,

c) predklada� akreditačnej komisii na základe výzvy
časový plán a miesto uskutočňovania akreditovanej
vzdelávacej aktivity,

d) oznámi� akreditačnej komisii zmeny sídla a názvu,
zrušenie a zánik vzdelávacej ustanovizne.

(7) Ministerstvo odoberie potvrdenie o akreditácii,
ak vzdelávacia ustanovizeň neplní povinnosti pod¾a
odseku 6 písm. a) až d).

§ 8

Vydávanie osvedčení

(1) Vzdelávacia ustanovizeň vydáva absolventovi
vzdelávacej aktivity akreditovanej pod¾a tohto zákona
osvedčenie o získanom vzdelaní [§ 3 písm. b)], ktoré
má celoštátnu platnos�. Vzor osvedčenia o získanom
vzdelaní je v prílohe. Toto osvedčenie má povahu ve-
rejnej listiny a potvrdzuje sa odtlačkom úradnej pe-
čiatky vzdelávacej ustanovizne.

(2) Absolventovi vzdelávania pod¾a § 3 písm. a) a c)
sa vydáva osvedčenie o jeho absolvovaní.

(3) Osvedčenie o získanom vzdelaní vydané absol-
ventovi akreditovanej vzdelávacej aktivity sa vydáva na
neurčitý čas.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci
pripája táto citácia:
„nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000
Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy za-
mestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení
odborných komisií Policajného zboru“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúš�a.

6. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspev-

ková organizácia plánujú finančné prostriedky na ïal-
šie vzdelávanie vlastných zamestnancov na kalendár-
ny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú
v súlade s plánom vzdelávania zamestnancov. Ak tieto
organizácie získajú doplnkové zdroje financovania, fi-
nancujú ïalšie vzdelávanie aj z týchto zdrojov.12)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa na konci
pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

7. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 10a

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Na postup v konaní o akreditácii sa vz�ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.13)

(2) Doklady o akreditácii — kredity vydané Akreditač-
nou komisiou pre rekvalifikačné a vzdelávacie zariade-
nia pri ministerstve v rokoch 1991 až 1996 strácajú
platnos� 30. júna 2002.

(3) Doklady o akreditácii — kredity vydané Akreditač-
nou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej repub-
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liky pre rekvalifikáciu v roku 1997 strácajú platnos�
31. decembra 2002.

(4) Osvedčenia vydané absolventom akreditovaných
vzdelávacích aktivít vzdelávacími ustanovizňami, kto-
rým bol doklad o akreditácii — kredit vydaný pod¾a
odsekov 2 a 3, zostávajú v platnosti.

(5) Osvedčenia vydané absolventom akreditovaných
vzdelávacích aktivít vzdelávacími ustanovizňami, kto-
rým bolo vydané potvrdenie o akreditácii od 1. júna
1998 do 31. decembra 2001, zostávajú v platnosti.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“

Čl. II

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pô-
sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky sa mení takto:

„V čl. XXII sa slová „sedemdesiatom bode“ nahrádza-
jú slovami „šes�desiatom tre�om bode“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Z O R   OSVEDČENIA

(Názov vzdelávacej ustanovizne)

Číslo potvrdenia o akreditácii: .......................................... Číslo protokolu: ........................................................
(Uvedie sa v celom rozsahu číslo pridelené akreditovanej vzdelávacej aktivite.)

O S V E D Č E N I E

o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos�ou

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................

Deň, mesiac a rok narodenia: .............................................................................................................................

Úspešne absolvoval(a) (presný názov vzdelávacej aktivity):

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

v čase od ................................................................ do ......................................................................................

v rozsahu ........................................................ (celkový počet hodín)

s odborným obsahom v predmetovej skladbe (vymenova� hlavné odborné témy a ich rozsah):

O s v e d č e n i e   o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos�ou vydané pod¾a § 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.
o ïalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.

V ..................................... dňa ............................... 200...

odtlačok úradnej

..................................................................             pečiatky               ..................................................................

             predseda skúšobnej komisie                                                 riadite¾ (štatutárny zástupca) vzdelávacej

                                                     ustanovizne

Príloha
k zákonu č. 386/1997 Z. z.
v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
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568

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. R-6/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými
cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa
a) s účinnos�ou od 31. decembra 2001

— určujú maximálne ceny vnútroštátnych výkonov pôšt pod¾a novej klasifikácie poštových zásielok,
— určuje rozsah uplatňovania podmienok vecnej regulácie pod¾a novej klasifikácie poštových služieb,

b) s účinnos�ou od 1. januára 2002 upravuje postup regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2001 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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