Zbierka zákonov è. 429/2002

Strana 4422

Èiastka 168

429
ZÁKON
z 18. júna 2002
o burze cenných papierov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, èinnos• a skonèenie èinnosti burzy cenných papierov (ïalej len „burza“), obchodovanie s cennými
papiermi a inými investiènými nástrojmi1) na burze
a doh¾ad nad èinnos•ou burzy.
§2
Burza
(1) Burza je akciovou spoloènos•ou so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorá organizuje verejný
trh s cennými papiermi (ïalej len „verejný trh“) a zabezpeèuje s tým súvisiace èinnosti a ktorá má na výkon tejto èinnosti povolenie na vznik a èinnos• burzy
udelené pod¾a tohto zákona.
(2) Burza môže okrem èinností pod¾a odseku 1 vykonáva•, ak ich má uvedené v povolení na vznik a èinnos• burzy (ïalej len „povolenie“), tieto ïalšie èinnosti:
a) organizova• termínové obchody a obchody s inými
investiènými nástrojmi, ako sú cenné papiere,
b) organizova• na urèenom mieste a v urèenom èase
primárny trh, ak emitent súèasne s vydávaním cenných papierov alebo iných investièných nástrojov
žiada o ich prijatie na trh burzy,
c) zabezpeèova• èinnosti súvisiace s èinnos•ami pod¾a
písmen a) a b).
(3) Pri výkone èinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 prináleží
burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4) Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do
obchodného registra.

(5) Burza nesmie obchodova• s cennými papiermi
ani vykonáva• iné èinnosti ako èinnosti pod¾a odsekov
1 a 2.
(6) Iná osoba ako burza nemôže vykonáva• èinnosti
pod¾a odseku 1; to neplatí pre Národnú banku Slovenska pri výkone èinnosti vykonávanej na usmernenie
peòažného trhu pod¾a osobitného zákona2) a pre zahraniènú burzu so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ïalej len „èlenský štát“) pri výkone
èinnosti pod¾a odseku 14.
(7) Obchodné meno burzy musí obsahova• oznaèenie „burza cenných papierov“; iné právnické osoby,
ktoré nevznikli pod¾a tohto zákona, alebo fyzické osoby nemôžu používa• vo svojom obchodnom mene toto
oznaèenie ani oznaèenie s ním zamenite¾né v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8) Burzu môže založi• najmenej desa• zakladate¾ov.
(9) Zakladate¾om burzy môže by• len obchodník
s cennými papiermi,3) správcovská spoloènos•,4) pois•ovòa5) alebo banka6) a právnické osoby so sídlom
v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti.
(10) Burza môže vyda• akcie len ako zaknihované
cenné papiere na meno. Zakazuje sa
a) zmena podoby a formy akcií burzy,
b) vydávanie prioritných akcií7) burzou,
c) zmena právnej formy burzy,
d) predaj podniku burzy alebo jeho èasti.8)
(11) Akcionárom burzy môže by• len právnická osoba, ktorá môže by• zakladate¾om burzy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a centrálny depozitár cenných papierov.9)
(12) Základné imanie burzy je najmenej 100 000 000 Sk.
(13) Na burzu sa vz•ahujú ustanovenia Obchodného
zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14) Zahranièná burza so sídlom v èlenskom štáte
alebo organizátor iného zahranièného regulovaného
verejného trhu so sídlom v èlenskom štáte, ktorého
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papieroch).
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z.
Zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 159 Obchodného zákonníka.
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.
§ 99 zákona è. 566/2001 Z. z.
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èinnos• je v súlade s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi, ktorý vykonáva èinnos• bez požiadavky na fyzickú prítomnos•
èlenov pri obchodovaní, môže na území Slovenskej
republiky poskytova• obchodníkovi s cennými papiermi vybavenie nevyhnutne potrebné na to, aby obchodník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej
republiky mal prístup k obchodovaniu na tejto zahraniènej burze alebo na tomto zahraniènom regulovanom verejnom trhu; to platí len vtedy, ak obchodník
s cennými papiermi poskytuje investièné služby na
základe práva slobodného poskytovania investièných
služieb na území èlenského štátu, v ktorom má sídlo
príslušná zahranièná burza alebo organizátor iného
zahranièného regulovaného verejného trhu, a ak obchodník s cennými papiermi požiadal o èlenstvo alebo
o prístup k obchodovaniu na tejto zahraniènej burze
alebo na tomto zahraniènom regulovanom verejnom
trhu.
§3
Vymedzenie pojmov
(1) Organizovaním verejného trhu s cennými papiermi je organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov na urèenom mieste a v urèenom èase.
(2) Kótovaným cenným papierom je cenný papier
prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy
(§ 25).
(3) Kótovacím prospektom cenného papiera (ïalej
len „kótovací prospekt“) je písomný dokument zostavený na úèely zverejnenia údajov o cennom papieri
a jeho emitentovi v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pred zaèiatkom obchodovania s týmto cenným
papierom na trhu kótovaných cenných papierov burzy.
(4) Manipuláciou kurzov cenných papierov a iných
investièných nástrojov je
a) burzový obchod alebo pokyn na vykonanie burzového obchodu, ktorý spôsobil alebo je spôsobilý
vyda• nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách cenných papierov
a iných investièných nástrojov alebo ktorý je vykonávaný samostatne jednou osobou alebo viacerými
osobami konajúcimi v zhode,10) na úèely dosiahnutia alebo udržania ceny jedného alebo viacerých
cenných papierov a iných investièných nástrojov
na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
b) šírenie informácií prostriedkami zverejnenia, ktoré
spôsobili alebo sú spôsobilé vyda• zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách cenných papierov
a iných investièných nástrojov, vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ.
(5) Európskym hospodárskym priestorom sú èlenské štáty Európskych spoloèenstiev a èlenské štáty
10
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Európskej dohody o vo¾nom obchode, ktoré podpísali
zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.
(6) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných investièných nástrojov na burze,
b) priemerným kurzom vážený aritmetický priemer
cien cenných papierov alebo cien iných investièných nástrojov urèený burzou v súlade s burzovými pravidlami,
c) obchodným dòom každý deò, v ktorom sa môžu na
trhu organizovanom burzou uzatvára• burzové obchody,
d) obchodnou hodinou každá hodina, poèas ktorej sa
môžu na trhu organizovanom burzou uzatvára•
burzové obchody,
e) primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky
cenných papierov alebo iných investièných nástrojov pri ich vydaní,
f) finanènou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) poboèka zahranièného obchodníka s cennými
papiermi,3) banka,6) poboèka zahraniènej banky,6)
správcovská spoloènos•,4) organizaèná zložka zahraniènej správcovskej spoloènosti,4) pois•ovòa,5)
poboèka zahraniènej pois•ovne,5) doplnková dôchodková pois•ovòa,11) centrálny depozitár cenných
papierov9) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom èinnosti,
g) kvalifikovanou úèas•ou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet, ktorý predstavuje aspoò 5 %
na základnom imaní právnickej osoby alebo na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnos• uplatòovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnate¾ného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
h) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo
právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými
právnická osoba vykonáva kontrolu,
i) kontrolou pod¾a písmena h)
1. priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na
základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2. právo vymenúva• alebo odvoláva• štatutárny orgán, väèšinu èlenov štatutárneho orgánu, dozornej 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“), v ktorej je iná fyzická osoba spoloèníkom,
akcionárom alebo èlenom, a to na základe zmluvy
s právnickou osobou, stanov právnickej osoby
alebo dohody s ostatnými spoloèníkmi, akcionármi alebo èlenmi právnickej osoby, alebo
4. možnos• vykonáva• priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j) osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jed-

) § 66b Obchodného zákonníka.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení zákona è. 409/2000 Z. z.
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notlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba právnická osoba alebo fyzická osoba.
Povolenie na vznik a èinnos• burzy
§4
(1) Na vznik a èinnos• burzy je potrebné povolenie.
O udelení povolenia rozhoduje Úrad pre finanèný trh 12)
(ïalej len „úrad“) na základe písomnej žiadosti zakladate¾ov burzy.
(2) Na udelenie povolenia musí by• preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie najmenej 100 000 000 Sk,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného imania a ïalších finanèných zdrojov burzy,
c) vhodnos• osôb s kvalifikovanou úèas•ou na burze
a preh¾adnos• vz•ahov týchto osôb s inými osobami, najmä preh¾adnos• podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d) odborná spôsobilos• a dôveryhodnos• fyzických
osôb, ktoré sú navrhované za èlenov predstavenstva, za èlenov dozornej rady, za generálneho riadite¾a burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e) preh¾adnos• skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej
patrí aj akcionár s kvalifikovanou úèas•ou na burze,
f) výkonu doh¾adu neprekážajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena e),
g) výkonu doh¾adu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má
skupina pod¾a písmena e) úzke väzby,
h) schopnos• akcionárov burzy preklenú• prípadnú
nepriaznivú finanènú situáciu burzy,
i) technická a organizaèná pripravenos• na výkon
èinností burzy.
(3) V žiadosti o povolenie sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b) identifikaèné èíslo budúcej burzy, ak už jej bolo
pridelené,
c) výšku základného imania budúcej burzy,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní
budúcej burzy,
e) návrh, v akom rozsahu bude burza vykonáva• svoje
èinnosti,
f) vecné, personálne a organizaèné predpoklady na
výkon èinností burzy,
g) zoznam zakladate¾ov,
h) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo fyzických osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva, za èlenov dozornej rady, za generálneho riadite¾a a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových
obchodov a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
i) podpisy a vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
12

(4) Prílohou žiadosti o povolenie je
zakladate¾ská zmluva,
návrh stanov burzy,
návrh burzových pravidiel,
struèný odborný životopis, doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva, za èlenov dozornej rady, za generálneho riadite¾a a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
fyzických osôb pod¾a odseku 3 písm. h) a ich èestné
vyhlásenia o tom, že spåòajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,14)
g) doklad o splatení základného imania.

a)
b)
c)
d)

(5) Úrad žiados• o povolenie zamietne, ak žiadate¾
nesplní niektorú z podmienok pod¾a odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu by•
ekonomické potreby trhu.
(6) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by• splnené
nepretržite poèas platnosti povolenia.
(7) Podrobnosti o podmienkach pod¾a odseku 2
a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“).
(8) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú
za èlena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru
inšpekcie burzových obchodov sa považuje fyzická
osoba s ukonèeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné èinnosti v oblasti finanèného trhu.
(9) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú
za generálneho riadite¾a sa považuje osoba s ukonèeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej pä•
rokov vykonávala odborné èinnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva a ktorá má najmenej
trojroèné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového
trhu alebo bankovníctva.
(10) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú
za èlena dozornej rady burzy sa považuje osoba
s ukonèeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné èinnosti vo finanènej oblasti.
(11) Za dôveryhodnú osobu sa na úèely tohto zákona
považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii pod¾a odseku 3 písm. h)
v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo
nepôsobila vo funkcii èlena štatutárneho orgánu
alebo dozornej rady vo finanènej inštitúcii, ktorej
bolo odòaté povolenie na vznik alebo èinnos•, a to

) Zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z.
14
) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
15
) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
13
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kedyko¾vek v období jedného roka pred odòatím
povolenia na vznik alebo èinnos•,
b) nepôsobila vo funkcii pod¾a odseku 3 písm. h)
v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii èlena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej inštitúcii, nad ktorou
bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila vo funkcii pod¾a odseku 3 písm. h)
v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii èlena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej inštitúcii, na ktorú
bol vyhlásený konkurz,14) povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do
likvidácie, a to kedyko¾vek v období jedného roka
pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania
alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom
do likvidácie,
d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloži• pod¾a tohto
alebo osobitného zákona.16)
(12) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
riadiacej funkcie; bezúhonnos• sa preukazuje výpisom
z registra trestov 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.
(13) Fyzickú osobu pod¾a odseku 11 písm. a), b) a c)
môže úrad v konaní o udelení povolenia uzna• za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z h¾adiska
pôsobenia vo funkciách pod¾a odseku 11 písm. a), b)
a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvni• èinnos• burzy alebo finanènej inštitúcie a spôsobi• následky pod¾a odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení
povolenia úrad uvedie dôvody uznania fyzickej osoby
pod¾a prvej vety za dôveryhodnú.
(14) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok
pod¾a odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá
hodnoverne preukáže preh¾adný a dôveryhodný pôvod
svojho základného imania a ïalších finanèných zdrojov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude prekážkou riadneho vykonávania èinnosti burzy.
§5
(1) Povolenie sa ude¾uje na dobu neurèitú a nemožno ho previes• na inú osobu. Povolenie neprechádza
na právneho nástupcu burzy; to neplatí, ak právny
nástupca burzy vznikol na základe predchádzajúceho
súhlasu pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) a splnil podmienky
pod¾a § 4 ods. 2.
(2) Na žiados• burzy možno rozhodnutím úradu po16

) § 144 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z.
§ 48 ods. 6 zákona è. 95/2002 Z. z.
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volenie zmeni•. Úrad postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia primerane pod¾a § 4.
(3) Burza je povinná poda• príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených èinností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho
zmeny do 30 dní odo dòa, keï toto povolenie alebo jeho
zmena nadobudla právoplatnos•, a predloži• úradu
výpis z obchodného registra do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní
zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu
v obchodnom registri.
(4) Burza je povinná oznámi• úradu bez zbytoèného
odkladu zmeny v skutoènostiach uvedených v § 4
ods. 3 písm. a) až d); burza je povinná oznámi• aj
zmeny v skutoènostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. f),
ak tie môžu ovplyvni• spôsobilos• burzy vykonáva•
èinnos• v povolenom rozsahu.
§6
Predchádzajúci súhlas úradu
(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekroèenie podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach
v burze vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
a 66 % v jednej alebo v nieko¾kých operáciách
priamo alebo konaním v zhode,10)
b) vo¾bu èlenov predstavenstva a dozornej rady burzy,
na vymenovanie generálneho riadite¾a a vedúceho
útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c) zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane
zlúèenia inej právnickej osoby s burzou,
d) vrátenie povolenia,
e) nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho
33 % základného imania právnickej osoby.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) pod¾a odseku 1 písm. a) sa rovnako vz•ahujú podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a h) a musí
by• preukázaný aj preh¾adný a dôveryhodný pôvod,
dostatoèný objem a vyhovujúca skladba finanèných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b) pod¾a odseku 1 písm. b) sa rovnako vz•ahujú podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. d),
c) pod¾a odseku 1 písm. c) sa rovnako vz•ahujú podmienky pod¾a § 4 ods. 2, ak zlúèením, splynutím
alebo rozdelením burzy má vzniknú• burza, a podmienka pod¾a § 6 ods. 2 písm. d), ak zlúèením,
splynutím alebo rozdelením burzy má vzniknú• iná
právnická osoba ako burza; zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúèenia inej právnickej osoby s burzou nesmie by• na ujmu verite¾ov
burzy,
d) pod¾a odseku 1 písm. d) musí burza preukáza•, že
ku dòu skonèenia èinnosti burzy budú vyrovnané
všetky na nej uzavreté obchody,
e) pod¾a odseku 1 písm. e) sa rovnako vz•ahujú pod-
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mienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí by•
preukázaný aj preh¾adný a dôveryhodný pôvod,
dostatoèný objem a vyhovujúca skladba finanèných prostriedkov burzy na vykonanie tohto úkonu.
(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú
dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)
(4) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu
podávajú
a) pod¾a odseku 1 písm. a) právnické osoby, ktoré
zamýš¾ajú nadobudnú• podiel na základnom imaní
burzy ustanovený v odseku 1 písm. a),
b) pod¾a odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,
c) pod¾a odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúèenie
alebo o splynutie, spoloène burza a právnická osoba, s ktorou sa burza zluèuje alebo s ktorou burza
splýva,
d) pod¾a odseku 1 písm. d) a e) burza.
(5) Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Ak úrad do 15 dní od doruèenia žiadosti pod¾a
odseku 1 písm. b), ktorá spåòa všetky náležitosti,
nevydá rozhodnutie, platí, že predchádzajúci súhlas
pod¾a odseku 1 písm. b) udelil.
(7) Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) povolenie zaniká.
(8) Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý
právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci
súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon
urobený na základe rozhodnutia o predchádzajúcom
súhlase vydanom na základe nepravdivých údajov.
DRUHÁ ÈAS•
ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY
A BURZOVÉ PRAVIDLÁ
§7
Orgány burzy
Orgánmi burzy sú
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada,
d) generálny riadite¾.
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(3) Valné zhromaždenie
a) schva¾uje stanovy burzy a ich zmeny,
b) rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania
burzy,
c) volí a odvoláva èlenov predstavenstva a urèuje odmeny za ich èinnos•,
d) urèí, ktorý z èlenov predstavenstva je predsedom
predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e) volí a odvoláva èlenov dozornej rady a urèuje odmeny za ich èinnos•,
f) schva¾uje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú úètovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku
a urèuje výšku tantiém,
g) rozhoduje o skonèení èinnosti burzy,
h) plní ïalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný
zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
(4) Akcionár burzy má na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie právo pod¾a menovitej hodnoty
svojich akcií, najviac však 15 % z celkového poètu
hlasov. Akcionári burzy konajúci v zhode10) majú na
rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie práva pod¾a menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však spoloène 15 % z celkového poètu hlasov.
§9
Predstavenstvo
(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.
(2) Predstavenstvo má najmenej devä• èlenov.
(3) Èlenovia predstavenstva sú volení na dobu urèenú stanovami, ktorá však nesmie by• dlhšia ako pä•
rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(4) Najmenej jednu tretinu èlenov predstavenstva
tvoria fyzické osoby, ktoré nie sú èlenmi štatutárnych
orgánov a dozorných orgánov akcionárov burzy ani
zamestnancami akcionárov burzy.
(5) Predstavenstvo sa schádza pod¾a potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
(6) Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúèastni• sa aj poverený zástupca úradu.
§ 10
Práva a povinnosti predstavenstva

§8
Valné zhromaždenie
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy,
ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov
burzy.
(2) Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúèastni• aj generálny riadite¾ a poverený zástupca úradu.

(1) Predstavenstvo
a) schva¾uje návrh burzových pravidiel a návrh na ich
zmeny,
b) vymenúva a odvoláva generálneho riadite¾a,
c) vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riadite¾a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
d) rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (§ 12 ods. 3),
e) rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný
trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným
papierom, o preradení cenného papiera na iný trh

17

) Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej sú•aže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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burzy a o vylúèení cenného papiera z príslušného
trhu burzy,
f) rozhoduje o prijatí iných investièných nástrojov
ako cenné papiere na obchodovanie na burze
a o skonèení obchodovania s týmito investiènými
nástrojmi na burze,
g) ude¾uje a odníma oprávnenie obchodova• na burze,
h) vykonáva ïalšie èinnosti pod¾a tohto zákona a èinnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových
pravidlách.
(2) Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva
upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.
(3) Predstavenstvo je schopné uznáša• sa, ak je prítomná aspoò polovica jeho èlenov. Predstavenstvo rozhoduje väèšinou hlasov prítomných èlenov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri prerokúvaní
návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia by•
prítomné aspoò dve tretiny èlenov predstavenstva
a rozhodnutie musí by• schválené aspoò dvojtretinovou väèšinou hlasov prítomných èlenov, inak je rozhodnutie neplatné.
(4) Èinnos• predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia predstavenstva a plní ïalšie úlohy uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(5) Predsedu predstavenstva poèas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.
§ 11
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý
dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti
predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.
(2) Èlenovia dozornej rady sú volení na dobu urèenú
stanovami, ktorá však nesmie by• dlhšia ako pä• rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(3) Èlenmi dozornej rady nesmú by• zamestnanci
burzy.
(4) Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúèastni• sa aj poverený zástupca úradu.
§ 12
Generálny riadite¾
(1) Generálny riadite¾ je výkonným orgánom burzy
a riadi èinnos• burzy.
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stavení burzového obchodu možno platne odvola• pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných
papierov pod¾a osobitného zákona18) len do okamihu
ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov.
Pozastavi• burzový obchod alebo obchodovanie s cenným papierom možno najdlhšie na 30 dní. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom je generálny riadite¾ povinný bez
zbytoèného odkladu informova• predsedu predstavenstva a úrad. Rozhodnutie generálneho riadite¾a o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania
s cenným papierom musí by• prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riadite¾a o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom
nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnos•.
(4) Generálny riadite¾ je povinný zruši• burzový obchod, ak
a) uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,
b) burzový obchod bol uzavretý na úèet tej istej osoby
na strane kupujúceho a predávajúceho,
c) uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii
kurzov cenného papiera.
(5) Generálny riadite¾ môže zruši• burzový obchod, ak
a) sa burza dozvie o skutoènostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli vies• k poškodeniu investorov,
b) uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,
c) má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii kurzov cenného papiera,
d) došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného
systému burzy alebo k poruche obchodného systému burzy,
e) o jeho zrušenie požiadajú všetci úèastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných
obchodov19) obchodný systém burzy neumožòuje
urèi•, kto podal príkazy na uzavretie príslušného
burzového obchodu.
(6) Rozhodnutie generálneho riadite¾a pod¾a odsekov 4 a 5 možno vykona• len do okamihu prijatia
pokynov na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov, 19) ktoré sú predmetom burzového obchodu pod¾a odsekov 4 a 5, centrálnym depozitárom
cenných papierov.
(7) Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny
riadite¾ povinný zúèastni• sa na ich zasadnutí.
§ 13

(2) Generálny riadite¾ je zamestnancom burzy. Generálny riadite¾ sa vymenovaním stáva prokuristom
burzy. Burza je povinná bez zbytoèného odkladu po
vymenovaní generálneho riadite¾a poda• návrh na zápis prokúry do obchodného registra.

(1) Burza je povinná zriadi• útvar inšpekcie burzových obchodov.

(3) Generálny riadite¾ je oprávnený pozastavi• burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy úèastníkov finanèného trhu, alebo v súlade s § 38 ods. 2 pozastavi•
obchodovanie s cenným papierom na burze; pri poza-

(2) Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný
sledova• a zaznamenáva• údaje o burzových obchodoch, systematicky a nepretržite zaznamenáva• a vyhodnocova• údaje o burzových obchodoch potrebných

18

) § 22 až 25 zákona è. 566/2001 Z. z.
) § 7 ods. 10 zákona è. 566/2001 Z. z.

19

Útvar inšpekcie burzových obchodov
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na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru
inšpekcie burzových obchodov a v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolova•
burzové obchody a poskytova• súèinnos• úradu.20)
(3) Burza je povinná zabezpeèi• materiálne, technické, organizaèné a personálne podmienky potrebné
na èinnos• útvaru inšpekcie burzových obchodov.
Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité
zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o burzových obchodoch umožòujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov.
(4) Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci
útvaru inšpekcie burzových obchodov a osoby poverené vykonávaním èinnosti útvaru inšpekcie burzových
obchodov sú zamestnancami burzy.
(5) Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov
vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riadite¾a
predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase úradu.
(6) v súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpekcie burzových obchodov oprávnený vyžadova• poskytnutie informácií a predloženie dokladov od orgánov
a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov
a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali
iné investièné nástroje prijaté na obchodovanie na
burze, a od èlenov burzy.
(7) Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný
bez zbytoèného odkladu vyhovie• žiadosti úradu o súèinnos•20) pri vykonávaní kontroly burzových obchodov a vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov je
povinný poda• v urèenej lehote úradu správu o výsledku kontroly vykonanej burzou.
(8) Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri výkone svojej èinnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpoklada•, že došlo
k porušeniu tohto zákona, osobitného zákona,3) burzových pravidiel alebo k vzniku skutoèností, ktoré by
mohli naruši• priebeh burzového obchodu, je povinný
bez zbytoèného odkladu o tom informova• úrad, predstavenstvo a generálneho riadite¾a.
(9) Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá
úradu najneskôr do 30 dní po skonèení kalendárneho
štvr•roka správu o výsledku svojej èinnosti za predchádzajúci kalendárny štvr•rok a správu o prijatých
opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.
(10) Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových obchodov nesmie by• èlenom predstavenstva burzy, èlenom jej dozornej rady ani generálnym riadite¾om.
§ 14
Organizácia a riadenie burzy
(1) Burza je povinná v stanovách upravi• vz•ahy
20
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a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, generálnym riadite¾om a vedúcim útvaru inšpekcie burzových obchodov. Burza je tiež povinná v stanovách rozdeli• a upravi• právomoci a zodpovednos•
v burze za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej
èinnosti.21)
(2) Organizaèná štruktúra a systém riadenia burzy
musia zabezpeèova• riadny a bezpeèný výkon èinností
uvedených v povolení. V organizaènej štruktúre burzy
musí by• zahrnutý útvar inšpekcie burzových obchodov ako organizaèný útvar.
(3) Burza je povinná poskytnú• úradu úradne osvedèenú kópiu platných stanov a organizaènú štruktúru
bez zbytoèného odkladu po ich každej zmene.
(4) Burza je povinná upravi• právne vz•ahy s èlenmi
predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vz•ahuje osobitný predpis.22)
§ 15
Oznamovacia povinnos• burzy
(1) Burza je povinná bez zbytoèného odkladu po
schválení výroènej správy o svojom hospodárení valným zhromaždením predloži• ministerstvu a úradu
výroènú správu o svojom hospodárení (ïalej len „roèná
správa“).
(2) Roèná správa musí obsahova•
a) úètovnú závierku overenú audítorom,
b) údaje o rozdelení zisku,
c) informáciu o oèakávanej hospodárskej a finanènej
situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 1 úètovná závierka overená audítorom, je burza povinná predloži• ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytoèného
odkladu potom, keï túto správu dostane.
(4) Burza je povinná predloži• ministerstvu a úradu
do 31. marca kalendárneho roka aktuálny zoznam
svojich akcionárov.
§ 16
Konflikt záujmov
(1) Zamestnanec burzy nesmie by• zároveò zamestnancom banky alebo poboèky zahraniènej banky, obchodníka s cennými papiermi alebo poboèky zahranièného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej
spoloènosti, zahraniènej správcovskej spoloènosti, pois•ovne alebo poboèky zahraniènej pois•ovne, centrálneho depozitára alebo inej burzy a ani právnických
osôb, ktoré vykonávajú kontrolu [§ 3 ods. 6 písm. i)]
nad obchodníkom s cennými papiermi alebo inou burzou.
(2) Èlen orgánov úradu alebo zamestnanec úradu
nesmie by• èlenom predstavenstva, èlenom dozornej
rady alebo zamestnancom burzy.

) § 47 ods. 2 zákona è. 96/2002 Z. z.
) Zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

21
22

è. 566/2001 Z. z.

) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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§ 17
Povinnos• mlèanlivosti
(1) Fyzické osoby, ktoré sú èlenmi orgánov burzy,
èlenmi orgánov èlenov burzy, zamestnancami burzy
a zamestnancami èlenov burzy, sú povinné zachováva• mlèanlivos• o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení
svojich pracovných povinností a ktoré majú význam
pre vývoj finanèného trhu alebo sa dotýkajú záujmov
úèastníkov burzových obchodov.
(2) Povinnos• mlèanlivosti pod¾a odseku 1 trvá aj po
skonèení pracovného pomeru alebo iného právneho
vz•ahu.
(3) Za porušenie povinnosti mlèanlivosti pod¾a odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a) úradu na úèely výkonu doh¾adu,12)
b) útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c) súdu na úèely obèianskeho súdneho konania,23)
d) orgánu èinnému v trestnom konaní na úèely trestného konania,24)
e) Národnej banke Slovenska na úèely bankového doh¾adu,2) devízovej kontroly alebo doh¾adu nad platobnými systémami,2)
f) službe kriminálnej polície a službe finanènej polície
Policajného zboru na úèely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,25)
g) daòovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach
daòového konania26) alebo colného konania,26)
h) správcu finanènej kontroly pri výkone finanènej
kontroly pod¾a osobitného predpisu,27)
i) ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom, 28)
j) orgánu štátnej správy na úèely výkonu rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu,29)
k) exekútorovi, ak sa má exekúcia vykona• predajom
cenného papiera.30)
(4) Poskytnutie informácie útvaru inšpekcie burzových obchodov zamestnancami a èlenmi orgánov burzy a zamestnancami a èlenmi orgánov èlenov burzy sa
nepovažuje za porušenie povinnosti mlèanlivosti pod¾a osobitného zákona,31) ak je informácia poskytnutá
v súvislosti s výkonom kontroly burzového obchodu,
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pri ktorej požiadal úrad útvar inšpekcie burzových
obchodov o súèinnos• pod¾a § 13 ods. 7.
§ 18
Burzové pravidlá
(1) Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných investièných nástrojov a podmienky obchodovania na burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä
a) podrobnosti o podmienkach prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skonèenia obchodovania
s cenným papierom na príslušnom trhu burzy,
b) podmienky obchodovania, najmä vymedzenie úèastníkov burzového obchodu, èas a miesto burzového
obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na
kúpu a pokynov na predaj cenného papiera, spôsob
uzatvárania burzových obchodov, spôsob realizácie
ponuky na prevzatie32) a povinnej ponuky na prevzatie,33) spôsob urèenia a zverejòovania kurzov
cenných papierov, podmienky pozastavenia obchodovania na burze, podrobnejšie podmienky zrušenia burzových obchodov v súlade s § 10 a spôsob
riešenia sporov z burzových obchodov v súlade
s § 24,
c) pravidlá udelenia, pozastavenia a odòatia èlenstva
na burze,
d) pravidlá úèasti burzy a jej èlenov na zabezpeèovaní
zúètovania a vyrovnania burzových obchodov,
e) vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzh¾adom na
ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia
osobitné, burzovými pravidlami ustanovené podmienky pri uzatváraní burzového obchodu,
f) pravidlá zabezpeèenia záväzkov a poh¾adávok èlenov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov,
g) spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých èlen burzy uzatvára burzové
obchody (§ 20 ods. 3),
h) spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej osoby pod¾a osobitného zákona,21)
i) pravidlá urèenia toho, èo sa rozumie nezvykle výraznou zmenou kurzu cenného papiera,
j) vymedzenie èinností, ktoré sa považujú za manipu-

23

) Obèiansky súdny poriadok.
) Trestný poriadok.
25
) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
26
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
24

neskorších predpisov.
Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
zákona è. 182/2002 Z. z.
Zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona è. 553/2001 Z. z.
27
) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorších predpisov.
28
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z. v znení zákona è. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady
è. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
29
) § 71 až 80 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
30
) § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona è. 280/1999 Z. z.
31
) Napríklad § 134 zákona è. 566/2001 Z. z.
32
) § 114 zákona è. 566/2001 Z. z.
33
) § 118 zákona è. 566/2001 Z. z.
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láciu kurzov cenných papierov a iných investièných
nástrojov,
k) podmienky a pravidlá pod¾a písmen a) až j), ak
burza organizuje aj obchody s inými investiènými
nástrojmi, ako sú cenné papiere, a to pre jednotlivé
druhy investièných nástrojov primerane.
(2) Generálny riadite¾ je povinný predloži• úradu
predstavenstvom schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien.
(3) Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú úèinnos• najskôr dòom právoplatnosti rozhodnutia úradu
o ich schválení, najneskôr však 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich schválení. Ak úrad
nevydá rozhodnutie do 30 dní odo dòa, keï mu bol
návrh burzových pravidiel alebo ich zmien doruèený,
alebo odo dòa doplnenia podania, burzové pravidlá
a ich zmeny sa považujú za schválené.
(4) Burza je povinná zosúladi• burzové pravidlá so
všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní
od nadobudnutia ich úèinnosti, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inú lehotu na
ich zosúladenie. Ak burza nezosúladí burzové pravidlá
so všeobecne záväznými právnymi predpismi v lehote
pod¾a prvej vety, úrad nariadi burze zmenu alebo
doplnenie burzových pravidiel a urèí burze dodatoènú
lehotu na ich zosúladenie.
(5) Úrad burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak
sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Úrad burzové pravidlá a ich zmeny neschváli ani vtedy, ak sú
v rozpore s predpismi Európskej únie upravujúcimi
obchodovanie s cennými papiermi na burzách.
(6) Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich
zmien a doplnkov bez zbytoèného odkladu sprístupni•
verejnosti v písomnej forme v sídle burzy a uverejni•
o tom oznam v tlaèi s celoštátnou pôsobnos•ou uverejòujúcej burzové správy.
(7) Burzové pravidlá sú záväzné pre èlenov
emitentov cenných papierov prijatých na trh
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vydali
vestièné nástroje prijaté na obchodovanie na
a pre Národnú banku Slovenska.

burzy,
burzy,
iné inburze,

TRETIA ÈAS•
BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJÒOVANIE KURZOV
CENNÝCH PAPIEROV A SPORY
Z BURZOVÉHO OBCHODU
§ 19
Oprávnenie obchodova• na burze
Obchodova• na burze môžu len èlenovia burzy a Národná banka Slovenska.
34

) § 54, 65 a 66 zákona è. 566/2001 Z. z.
) § 74 zákona è. 566/2001 Z. z.

35
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§ 20
Èlen burzy
(1) Èlenom burzy môže by• len právnická osoba
oprávnená na poskytovanie investièných služieb pod¾a
osobitného zákona,34) na ktorú sa vz•ahuje povinnos•
dodržiava• ustanovenia o primeranosti vlastných
zdrojov pod¾a osobitných predpisov, 35) alebo správcovská spoloènos•, ak táto právnická osoba alebo správcovská spoloènos• spåòa podmienky èlenstva uvedené
v burzových pravidlách.
(2) Èlenstvo ude¾uje burza na žiados• právnickej
osoby pod¾a odseku 1. Ak sú splnené všetky podmienky pod¾a odseku 1 a ak nie sú známe skutoènosti,
ktoré by v prípade udelenia èlenstva mohli vies• k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich
záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu, je burza povinná udeli• žiadate¾ovi èlenstvo.
(3) Èlen burzy môže uzatvára• burzové obchody iba
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná,
ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravidlá a burza jej spôsobilos• na uzatváranie burzových
obchodov osvedèila spôsobom urèeným v burzových
pravidlách.
(4) Ak èlen burzy prestane by• oprávnený na poskytovanie investièných služieb pod¾a osobitného zákona,34) burza mu odníme oprávnenie obchodova• na
burze. Ak èlen burzy prestane spåòa• podmienky uvedené v burzových pravidlách alebo vážne porušuje
burzové pravidlá, môže mu burza doèasne alebo trvalo
odòa• oprávnenie obchodova• na burze. Právnickej
osobe, ktorej bolo trvalo odòaté oprávnenie obchodova• na burze, zaniká èlenstvo na burze.
(5) Burza môže èlenovi burzy doèasne odòa• oprávnenie obchodova• na burze najdlhšie na jeden rok.
§ 21
Práva a povinnosti úèastníkov burzového obchodu
(1) Pri burzovom obchode majú jeho úèastníci rovnaké práva. Všetkým úèastníkom burzového obchodu
musia by• dostupné v rovnaký èas rovnaké informácie
o skutoènostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.
(2) Úèastníci burzového obchodu nesmú uzatvára•
burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.
(3) Zakazuje sa manipulácia kurzov cenných papierov a iných investièných nástrojov. Za manipuláciu
kurzov cenných papierov a iných investièných nástrojov sa nepovažujú èinnosti spojené s riadením štátneho dlhu, verejných financií a menovej politiky vykonávané štátnymi orgánmi, orgánmi èlenských štátov,
Národnou bankou Slovenska, centrálnou bankou
èlenského štátu a Európskou centrálnou bankou alebo osobami konajúcimi v ich mene.
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(4) Èlen burzy je povinný odmietnu• vykonanie pokynu, ktorého zjavným úèelom je manipulácia kurzu
cenného papiera alebo iného investièného nástroja,
a bez zbytoèného odkladu oznámi• túto skutoènos•
útvaru inšpekcie burzových obchodov a úradu.
(5) Fyzické osoby, ktoré majú zo svojho zamestnania
alebo postavenia informácie o skutoènostiach, ktoré
môžu ovplyvni• kurz niektorých cenných papierov,
skôr ako ostatní úèastníci burzového obchodu, nesmú
uzavrie• obchody s týmito cennými papiermi alebo
svoje informácie využi• v prospech iných osôb, a to až
dovtedy, kým tieto informácie nie sú všeobecne známe.
(6) Burza je povinná v burzových pravidlách v súlade s § 18 ods. 1 upravi• podrobnosti o tom, ktoré
èinnosti sa považujú za manipuláciu kurzov cenných
papierov a iných investièných nástrojov.
§ 22
(1) Burza je povinná zverejni• o každom cennom papieri alebo inom investiènom nástroji prijatom na òou
organizovaný trh po skonèení každého obchodného
dòa v dennom kurzovom lístku burzy najmä
a) najnižší kurz a najvyšší kurz,
b) priemerný kurz,
c) objem uzavretých burzových obchodov.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 je burza povinná zverejni•
spôsobom urèeným v burzových pravidlách najneskôr
na zaèiatku prvej obchodnej hodiny nasledujúceho
obchodného dòa.
(3) Burza je tiež povinná zverejòova• priemerný kurz
a objem burzových obchodov každého cenného papiera alebo iného investièného nástroja v rámci priebežného obchodovania. Ak informácie pod¾a prvej vety nie
sú zverejòované poèas obchodného dòa v reálnom èase, je ich burza povinná zverejni• vždy na konci každej
obchodnej hodiny, a to za posledných šes• obchodných hodín, ktoré sa skonèili dve obchodné hodiny
pred zverejnením týchto informácií.
(4) Burza je tiež povinná zverejòova• priemerný
kurz, najvyšší kurz a najnižší kurz burzových obchodov uzavretých na òou organizovanom trhu v rámci
priebežného obchodovania s cenným papierom alebo
iným investièným nástrojom. Ak informácie pod¾a
prvej vety nie sú zverejòované poèas obchodného dòa
v reálnom èase, je ich burza povinná zverejni• po
uplynutí každých 20 minút každej obchodnej hodiny,
a to za obdobie dvoch obchodných hodín, ktoré sa
skonèili jednu obchodnú hodinu pred uverejnením
týchto informácií.
(5) Zverejòovanie údajov pod¾a odsekov 3 a 4 sa
nevyžaduje v prípade cenných papierov alebo iných
investièných nástrojov nespåòajúcich kritériá likvidity
alebo ak si to vyžaduje ochrana investorov.
36
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(6) Spôsob a lehoty zverejnenia údajov pod¾a odsekov 3 a 4 upraví burza v burzových pravidlách tak, by
sa zoh¾adnila ve¾kos• òou organizovaného trhu, možnosti a potreby burzy a možnosti a potreby úèastníkov burzového obchodu. Burza v burzových pravidlách upraví v súlade s odsekom 5 kritériá likvidity
a ïalšie podmienky, za ktorých sa údaje pod¾a odsekov
3 a 4 nezverejòujú.
(7) Ak majú investori možnos• dopredu sa oboznámi• s informáciami o cenách a objemoch burzových
obchodov, ktoré môžu by• na burze uzavreté, je burza
povinná zabezpeèi•, aby
a) tieto informácie boli na trhu burzy k dispozícii
v priebehu celej doby, poèas ktorej burzové obchody na trhu burzy prebiehajú,
b) podmienky oznámené pre uvedenú cenu a uvedený
objem boli podmienkami, za ktorých môže investor taký obchod uzavrie•.
(8) Burza je povinná zverejòova• za každý obchodný
deò aj ceny a objemy burzových obchodov, ktoré neboli uzavreté ako anonymné obchody.19) Spôsob zverejòovania údajov pod¾a prvej vety upraví burza v burzových pravidlách.
(9) Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno poda• na burze námietku, a to do troch dní odo dòa
nasledujúceho po ich zverejnení. Námietka musí obsahova• najmä urèenie cenného papiera a kurzu, ktorého sa námietka týka, a rozsah požadovanej opravy.
(10) O námietke rozhodne generálny riadite¾ do troch
dní od jej doruèenia. Ak generálny riadite¾ v tejto lehote nerozhodne, platí, že námietku prijíma. Proti rozhodnutiu generálneho riadite¾a nemožno poda• rozklad.
(11) Ak generálny riadite¾ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je
burza povinná bez zbytoèného odkladu vykona• opravu príslušných kurzov cenných papierov a túto skutoènos• zverejni• spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2
písm. a).
§ 23
Zúètovanie a vyrovnanie burzových obchodov upravuje osobitný zákon.36)
§ 24
(1) Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak
strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie
sporov rozhodcovským súdom. 37) Burza môže zriadi•
stály burzový rozhodcovský súd. 38)
(2) V sporoch z burzového obchodu je neprípustná
námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.

) § 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona è. 566/2001 Z. z.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 448/2001 Z. z.
38
) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 218/1996 Z. z.
37
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ŠTVRTÁ ÈAS•
TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE
CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY,
POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH
CENNÝCH PAPIEROV A KÓTOVACÍ
PROSPEKT
HLAVA I
TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE
CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY
A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH
CENNÝCH PAPIEROV
§ 25
(1) Burza organizuje verejný trh s cennými papiermi
na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom vo¾nom trhu burzy.
(2) Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy,
na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti
spåòajú podmienky na prijatie pod¾a § 29 až 32. Regulovaný vo¾ný trh burzy je trh burzy, na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti spåòajú podmienky na prijatie pod¾a § 29.
(3) Cenný papier môže by• prijatý na príslušný trh
burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spåòajú podmienky pod¾a tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
(4) Ustanovenia § 26 ods. 2 písm. c) až e), § 26 ods.
3 písm. c) a d), § 26 ods. 4, 8 a 9, § 27, § 28, § 29
ods. 1 písm. b), d), f) až i), § 29 ods. 5 až 7, § 30 a 31,
§ 37 ods. 1 až 4, 6, 7 a 9 a § 37 ods. 5 písm. a) a e)
sa nevz•ahujú na štátne cenné papiere,40) cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska a na cenné
papiere vydané èlenským štátom a jeho orgánmi alebo
orgánmi územnej samosprávy. Ustanovenia § 28, § 29
ods. 1 písm. b), d), f) a i) a § 31 sa nevz•ahujú na
dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.
(5) Organizova• obchodovanie s inými investiènými
nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za
podmienok pod¾a § 40. Iný investièný nástroj ako cenné papiere môže by• prijatý na obchodovanie na burze, len ak tento investièný nástroj spåòa podmienky
pod¾a tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových
pravidiel.
Prijatie cenného papiera na trh burzy
§ 26
(1) O prijatie cenného papiera na trh kótovaných
cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia
emitenta èlen burzy. O prijatie cenného papiera na
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regulovaný vo¾ný trh burzy žiada jeho emitent alebo
èlen burzy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Žiados• o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ïalej len „žiados• o kótovanie“) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta; ak emitent nie je žiadate¾om, aj obchodné meno
a sídlo žiadate¾a,
b) druh, formu, podobu, poèet a celkovú menovitú
hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa
žiada,
c) oznaèenie inej burzy alebo zahraniènej burzy, na
ktorých bola v predchádzajúcich 60 dòoch pred
podaním žiadosti o kótovanie podaná žiados• o prijatie tých istých cenných papierov, alebo oznaèenie
inej burzy alebo zahraniènej burzy, na ktorých
bude v nasledujúcich 60 dòoch podaná žiados•,
d) oznaèenie burzy alebo zahraniènej burzy, na ktorej
trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti
o kótovanie,
e) kótovací prospekt, ak tento zákon neustanovuje
inak,
f) písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti,
ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho akcie,
g) ïalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových
pravidlách.
(3) Žiados• o prijatie cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo emitenta; ak emitent nie je žiadate¾om, aj obchodné meno
a sídlo žiadate¾a,
b) druh, formu, podobu, poèet a celkovú menovitú
hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa
žiada,
c) oznaèenie burzy alebo zahraniènej burzy, na ktorej
trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,
d) prospekt cenného papiera41) a rozhodnutie o jeho
schválení pod¾a osobitného zákona42) a doklad
o zverejnení prospektu, ak bol prospekt cenného
papiera zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahranièí rozhodnutie
príslušného orgánu oprávneného na schválenie
prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt cenného
papiera prvýkrát schválený,
e) ïalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových
pravidlách.
(4) Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere, pre ktoré bude v èase medzi podaním žiadosti
o kótovanie a predpokladaným prijatím na trh kótovaných cenných papierov alebo súèasne s prijatím na
trh kótovaných cenných papierov vyhlásená verejná
ponuka cenných papierov,43) je žiadate¾ povinný predloži• aj rozhodnutie úradu o schválení prospektu cen-
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) Napríklad zákon è. 566/2001 Z. z., Obchodný zákonník, zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon
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è. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

) § 2 zákona è. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) § 123 zákona è. 566/2001 Z. z.
42
) § 122 zákona è. 566/2001 Z. z.
43
) § 120 zákona è. 566/2001 Z. z.
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ného papiera pod¾a osobitného zákona.42) Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané
v súvislosti s premenou44) emitenta, je emitent povinný sprístupni• verejnosti dokumenty opisujúce podmienky a okolnosti, za ktorých došlo k premene, vrátane zaèiatoènej súvahy, ak emitent ešte nezostavil
úètovnú závierku.
(5) Žiados• o kótovanie a žiados• o prijatie cenného
papiera na regulovaný vo¾ný trh sa musí vz•ahova• na
všetky cenné papiere tej istej emisie a v prípade akcií
na všetky akcie toho istého druhu45) vydané jedným
emitentom. Zo žiadosti však môžu by• vyòaté akcie
držané v majetku na úèely ovládania emitenta46) alebo
také akcie, s ktorými nie je možné na základe platne
uzavretej dohody po urèitú dobu obchodova•, ak burza
za podmienok stanovených burzovými pravidlami
uzná, že to neohrozí záujmy majite¾ov akcií, pre ktoré
sa podáva žiados•. Vyòatie zo žiadosti spôsobom pod¾a
druhej vety sa musí vz•ahova• na všetky akcie s rovnakým kódom ISIN. Skutoènos•, že sa žiados• vz•ahuje
len na èas• akcií toho istého druhu,45) musí by• uvedená v kótovacom prospekte akcií spolu s uvedením
dôvodu.
(6) Ak sú splnené podmienky pod¾a § 25 ods. 3,
burza rozhodne o žiadosti pod¾a odseku 1 do 60 dní
od jej doruèenia alebo doplnenia; ak sa na posudzovanie žiadosti o kótovanie vz•ahuje aj § 33 až 36, môže
burza predåži• lehotu na rozhodnutie na šes• mesiacov
od doruèenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyžaduje postup pod¾a § 33 až 36.
(7) Burza je povinná vyda• písomné rozhodnutie
o žiadosti pod¾a odseku 1 a oboznámi• žiadate¾a s rozhodnutím bez zbytoèného odkladu potom, èo rozhodla.
Ak burza v lehote pod¾a odseku 6 rozhodnutie nevydá,
možno sa jeho vydania domáha• na súde.
(8) Súèas•ou rozhodnutia o prijatí cenného papiera
na trh kótovaných cenných papierov je schválenie
kótovacieho prospektu; na žiados• emitenta môže burza vyda• aj osobitné rozhodnutie o schválení kótovacieho prospektu. Burza je oprávnená v konaní pri
rozhodovaní o žiadosti o kótovanie požiada•, aby jej
bola predložená doplòujúca správa audítora, ktorého
správa bola použitá pri zostavovaní kótovacieho prospektu. Burza kótovací prospekt neschváli, ak neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak jej v urèenej
lehote nebola doruèená doplòujúca správa audítora.
Burza v konaní pri rozhodovaní o žiadosti o kótovanie
nie je povinná preverova• pravdivos• alebo hodnovernos• údajov uvedených v kótovacom prospekte s výnimkou identifikaèných údajov žiadate¾a a oprávnenosti osôb podpisujúcich kótovací prospekt. Ak však
burza v rámci konania o žiadosti o kótovanie zistí, že
údaje v kótovacom prospekte nezodpovedajú skutoènosti, kótovací prospekt neschváli.
(9) Kótovací prospekt nesmie by• zverejnený pred
jeho schválením pod¾a odseku 8, ak tento zákon neustanovuje inak.
44

) § 69 Obchodného zákonníka.
) § 155 ods. 5 Obchodného zákonníka.
46
) § 66a Obchodného zákonníka.
45
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(10) Na regulovaný vo¾ný trh burzy je burza oprávnená prija• cenný papier aj bez žiadosti; v takom prípade je burza povinná najmenej 30 dní pred plánovaným prijatím cenného papiera upovedomi• emitenta
o tejto skutoènosti.
(11) Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh burzy èlen burzy, musí burze preukáza•, že informoval emitenta o plánovanom obchodovaní s jeho cennými papiermi na burze.
(12) Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho
prijatie na regulovaný vo¾ný trh, môže v lehote 30 dní
od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh zakáza• obchodovanie s týmto cenným
papierom písomným oznámením doruèeným burze. Ak
emitent v lehote pod¾a prvej vety obchodovanie s cenným papierom nezakáže, možno zaèa• obchodova•
s týmto cenným papierom na regulovanom vo¾nom
trhu burzy.
(13) O prijatí cenného papiera na trh kótovaných
cenných papierov je burza povinná zverejni• oznámenie v celoštátnej tlaèi uverejòujúcej burzové správy,
prièom je potrebné uvies• najmenej oznaèenie cenného
papiera, obchodné meno emitenta, deò prijatia na trh
kótovaných cenných papierov a deò zaèiatku obchodovania.
§ 27
(1) Rozhodnutie burzy o prijatí cenného papiera na
trh kótovaných cenných papierov nadobúda právoplatnos• dòom zverejnenia kótovacieho prospektu.
S cenným papierom možno zaèa• obchodova• na trhu
kótovaných cenných papierov burzy najskôr v deò nasledujúci po dni zverejnenia kótovacieho prospektu.
Ak kótovací prospekt nebol zverejnený do šiestich
mesiacov odo dòa rozhodnutia burzy o prijatí cenného
papiera na trh kótovaných cenných papierov, stráca
toto rozhodnutie platnos•.
(2) Zverejnením kótovacieho prospektu sa rozumie
a) zverejnenie v tlaèi s celoštátnou pôsobnos•ou uverejòujúcej burzové správy alebo
b) bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle
emitenta, v sídle burzy a v sídle obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytoval pre emitenta služby spojené s vydávaním cenného papiera, a oznámenie miesta takéhoto zverejnenia v tlaèi
s celoštátnou pôsobnos•ou uverejòujúcej burzové
správy.
(3) Burza môže na žiados• emitenta povoli• nezverejnenie urèitej informácie z kótovacieho prospektu, len ak
a) vplyv tejto informácie na posúdenie súèasnej alebo
budúcej finanènej situácie emitenta nie je podstatný alebo
b) by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta; burza neschváli žiados•, ak by nezverejnenie
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informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
(4) Kótovací prospekt musí by• zostavený pod¾a § 41
až 56, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Za zostavenie kótovacieho prospektu v súlade
s týmto zákonom zodpovedá emitent alebo ním poverená právnická osoba alebo fyzická osoba. Za úplnos•
a pravdivos• údajov uvedených v kótovacom prospekte zodpovedá emitent.
(6) Ak v èase medzi zverejnením kótovacieho prospektu a zaèatím obchodovania s cenným papierom
na trhu kótovaných cenných papierov nastanú zmeny
v skutoènostiach uvedených v kótovacom prospekte,
je emitent povinný bez zbytoèného odkladu vypracova•
doplnok ku kótovaciemu prospektu a predloži• ho burze. Po preskúmaní doplnku ku kótovaciemu prospektu
burzou je emitent povinný ho bez meškania uverejni•
rovnakým spôsobom ako kótovací prospekt. Ak burza
zistí, že predložený doplnok ku kótovaciemu prospektu je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,39) zruší rozhodnutie o prijatí cenného papiera
na trh kótovaných cenných papierov.
§ 28
(1) Akéko¾vek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktorý obsahuje informácie o prijatí alebo o procese prijímania cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov burzy a údaje o týchto cenných papieroch
a ktorý má by• zverejnený alebo hromadne používaný
emitentom v období medzi podaním žiadosti o kótovanie
a zaèatím obchodovania s týmito cennými papiermi na
trhu kótovaných cenných papierov, musí obsahova•
údaj o tom, že bol alebo bude zverejnený kótovací prospekt a kde bol alebo bude zverejnený.
(2) Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument pod¾a odseku 1 musí by• pred uverejnením doruèený
burze a možno ho uverejni•, len ak jeho uverejnenie
burza v lehote do 15 dní od jeho doruèenia nezakázala.
(3) Burza uverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu
a ïalšieho dokumentu pod¾a odseku 1 zakáže, ak
nespåòa podmienku pod¾a odseku 1 alebo ak obsahuje
informácie, ktoré sú v rozpore s obsahom kótovacieho
prospektu, alebo informácie, prípadne súbor informácií z kótovacieho prospektu, ktoré by pri nedostatku
iných informácií z kótovacieho prospektu mohli by•
zavádzajúce.
§ 29
Podmienky na prijatie cenných papierov
na trh burzy
(1) Cenný papier môže by• prijatý na príslušný trh
burzy, len ak
a) je tento cenný papier investièným nástrojom,1)
47

) § 107 ods. 9 zákona è. 566/2001 Z. z.
) § 7 ods. 6 zákona è. 566/2001 Z. z.
49
) § 121 zákona è. 566/2001 Z. z.
50
) § 27 zákona è. 385/1999 Z. z.
51
) § 156 ods. 8 Obchodného zákonníka.
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b) je zastupite¾ným cenným papierom,
c) nie je obmedzená jeho prevodite¾nos•,
d) je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak
je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v èlenskom štáte, ktorý pripúš•a prijatie listinných cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov,
a ak túto skutoènos• burza zverejnila,
e) je vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom bol
vydaný, a jeho emitent spåòa požiadavky na vydávanie cenných papierov pod¾a práva štátu, v ktorom má emitent sídlo,
f) burze cenných papierov nie sú známe skutoènosti,
ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie na verejnom trhu mohli vies• k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich
záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného
záujmu,
g) bol schválený a zverejnený prospekt cenného papiera42) alebo kótovací prospekt, ak tento zákon
neustanovuje inak,
h) emitent zabezpeèí v prípade akcií na meno vedenie
zoznamu akcionárov spôsobom pod¾a osobitného
zákona,47)
i) bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)
j) bolo úspešne skonèené jeho upisovanie na základe
verejnej ponuky alebo ak uplynula lehota, poèas
ktorej bolo možné prijíma• žiadosti o upísanie cenného papiera; to neplatí pre dlhopisy vydávané
priebežne, ak uzávierka na upisovanie nie je stanovená,
k) sú splnené ïalšie požiadavky, ktoré na cenný papier a jeho emitenta kladie tento zákon alebo osobitný zákon.39)
(2) Schválenie a zverejnenie prospektu cenného papiera sa nevyžaduje, ak ide o cenné papiere, na ktoré
sa vz•ahujú výnimky z verejnej ponuky cenných papierov pod¾a osobitného zákona;49) pri podielových listoch
podielových fondov platí táto výnimka len vtedy, ak bol
zverejnený štatút alebo predajný prospekt podielového
fondu.50)
(3) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú• výnimku z podmienky pod¾a odseku 1 písm. i), ak obchodovanie s cenným
papierom, ktorého emisný kurz nie je úplne splatený,
nebude v rozpore so záujmami investorov a ak kótovací prospekt tohto cenného papiera alebo prospekt cenného papiera obsahuje údaj o neúplnom splatení
emisného kurzu spolu s uvedením opatrení prijatých
na zabezpeèenie bezproblémového obchodovania
s cenným papierom.
(4) Pri akciách na meno, ktorých prevod je podmienený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka pod¾a
odseku 1 písm. c) považuje za splnenú, ak požiadavka
na súhlas orgánov emitenta51) nebude prekážkou pri
obchodovaní s akciami na príslušnom trhu burzy.
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(5) Ak sú predmetom žiadosti o prijatie cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh cenné papiere, pre ktoré
bol zostavený a zverejnený prospekt cenného papiera
v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti, pokladá
sa takto predložený prospekt, doklad o jeho schválení
príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo emitent
alebo v ktorom boli cenné papiere vydané, a doklad
o zverejnení za splnenie podmienky pod¾a odseku 1
písm. g) na prijatie cenného papiera na regulovaný
vo¾ný trh. To platí aj vtedy, ak o prijatí cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh rozhoduje burza bez žiadosti. Pri cenných papieroch vydaných v zahranièí možno
uzna• predložený prospekt cenného papiera za splnenie podmienky pod¾a odseku 1 písm. g), len ak rozsah
údajov v tomto prospekte nie je užší ako rozsah údajov vyžadovaných pod¾a osobitného zákona.41)
(6) Ak by medzi dòom zverejnenia prospektu cenného papiera a prijatím na regulovaný vo¾ný trh uplynulo
viac ako 12 mesiacov, je žiadate¾ povinný opätovne
zverejni• prospekt cenného papiera a údaje z prospektu
cenného papiera, pri ktorých nastali zmeny od posledného zverejnenia prospektu cenného papiera spôsobom
pod¾a § 27 ods. 2, najneskôr do 30 dní od rozhodnutia
o prijatí cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh; táto
povinnos• sa vz•ahuje aj na burzu, ak sa rozhodla prija•
cenný papier na regulovaný vo¾ný trh bez žiadosti.
(7) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných
papierov na inej burze so sídlom v Slovenskej republike v období dvoch mesiacov pred podaním žiadosti
o kótovanie, burza oslobodí emitenta od povinnosti
zostavi• nový kótovací prospekt, ak jej bolo doruèené
vyjadrenie tejto inej burzy, že òou schválený kótovací
prospekt bol zostavený v súlade s týmto zákonom.
Ustanovenie § 57 tým nie je dotknuté.
(8) Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanovi• ïalšie podmienky na prijatie cenného papiera na
príslušný trh burzy, len ak sú tieto ïalšie podmienky
uplatòované rovnako na všetkých emitentov alebo na
emitentov rovnakého druhu cenných papierov. Podmienkou prijatia cenných papierov vydaných so sídlom v èlenskom štáte, nesmie by• požiadavka na ich
predchádzajúce prijatie na trh kótovaných cenných
papierov burzy so sídlom v èlenskom štáte. Burza je
však oprávnená upusti• od uplatòovania dodatoèných
podmienok pod¾a prvej vety, ak by boli na prekážku
postupu pri posudzovaní žiadosti o kótovanie v prípade pod¾a § 33.
§ 30
Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných
cenných papierov
(1) Akcia môže by• prijatá na trh kótovaných cenných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spåòajú
podmienky pod¾a § 29 a ak
a) emitent zostavil a zverejnil úètovnú závierku v súlade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky
predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiados•,
52
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b) súèin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu
akcie a poètu akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie,
dosahuje najmenej 1 000 000 EUR; ak nie je predpokladaný kurz možné odhadnú•, vz•ahuje sa táto
podmienka na vlastné imanie emitenta,
c) sú distribuované medzi verejnos•ou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre
ktoré sa podáva žiados• o kótovanie, alebo ak vzh¾adom na ve¾ký poèet týchto akcií alebo ve¾ký poèet
akcionárov bude zaruèené bezproblémové obchodovanie s touto akciou aj pri nižšom percente distribúcie.
(2) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú• výnimku z podmienky pod¾a odseku 1 písm. a), ak je to v záujme emitenta
a investorov a ak burza dôjde k záveru, že investori
budú ma• aj napriek udelenej výnimke dostatok informácií na presné a správne posúdenie cenného papiera, majetku a záväzkov emitenta a jeho finanènej
situácie.
(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak
akcie rovnakého druhu vydané tým istým emitentom
už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov
burzy, na ktorej sa podáva žiados•.
(4) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú• výnimku z podmienky pod¾a odseku 1 písm. b), ak je predpoklad, že pre
akcie bude zabezpeèené dostatoène likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky. Výnimku
pod¾a prvej vety nemožno udeli•, ak je poèet akcií, pre
ktoré sa podáva žiados•, nižší ako 10 000.
(5) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú• výnimku z podmienky pod¾a odseku 1 písm. c), ak
a) dostatoèná distribúcia akcií má by• zabezpeèená
ich predajom na burze pri ich vydaní a burza dôjde
k záveru, že podmienka pod¾a odseku 6 bude splnená v krátkom èase po prijatí akcie na trh kótovaných cenných papierov,
b) iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú
už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy alebo burzy so sídlom v zahranièí, na ktorej tieto
akcie podmienku dostatoènej distribúcie spåòajú.
(6) Za akcie distribuované medzi verejnos•ou sa považujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom na
danej emisii menej ako 5 % a súèasne nie sú v majetku emitenta, èlenov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov a dcérskych spoloèností emitenta.
(7) Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý
nie je èlenským štátom, a ktoré nie sú prijaté na trh
kótovaných cenných papierov burzy v štáte sídla emitenta ani v štáte, v ktorom je väèšina týchto akcií
distribuovaná medzi verejnos•ou, môže burza prija• na
trh kótovaných cenných papierov, len ak žiadate¾ preukáže, že neprijatie týchto akcií na trh kótovaných
cenných papierov burzy v uvedených štátoch nie je
spôsobené nevyhnutnos•ou ochrany investorov v uvedených štátoch.

) § 20 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení zákona è. 366/1999 Z. z.
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§ 31
Podmienky na prijatie dlhopisov
na trh kótovaných cenných
papierov
(1) Burza môže prija• na trh kótovaných cenných
papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent
spåòajú podmienky pod¾a § 29 a ak hodnota jeho emisie urèená emisným kurzom dlhopisov je najmenej
200 000 EUR.
(2) Burza je za podmienok ustanovených burzovými
pravidlami oprávnená poskytnú• výnimku z podmienky pod¾a odseku 1, ak je odôvodnený predpoklad, že
pre dlhopisy bude zabezpeèené dostatoène likvidné
obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky.
(3) Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výmenu za akcie spoloènosti alebo prednostné právo na
upísanie akcií spoloènosti53) (ïalej len „vymenite¾ný
dlhopis“), môže by• prijatý na trh kótovaných cenných
papierov, len ak sú už na trh burzy prijaté akcie
emitenta, za ktoré majú by• vymenené vymenite¾né
dlhopisy, alebo ak tieto akcie budú prijaté súèasne
s vymenite¾nými dlhopismi.
§ 32
Podmienky na prijatie cenných papierov
zastupujúcich akcie na trh kótovaných
cenných papierov
(1) Cenný papier zastupujúci akcie môže by• prijatý
na trh kótovaných cenných papierov, len ak emitent
akcií a akcie spåòajú podmienky pod¾a § 29 a 30
a emitent akcií zverejòuje informácie pod¾a § 37 a ak
tento cenný papier spåòa podmienky pod¾a § 30.
(2) Burza môže prija• žiados• o kótovanie cenných
papierov pod¾a odseku 1 len vtedy, ak dospela k názoru, že emitent cenného papiera zastupujúceho akcie
poskytuje dostatoèné záruky ochrany investorov.
(3) Na trh kótovaných cenných papierov nemôže by•
prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je èlenským štátom,
ak zastupované akcie nie sú prijaté na trh kótovaných
cenných papierov burzy so sídlom v štáte, kde má sídlo
emitent akcií.
Spolupráca a vo¾ný pohyb v rámci
Európskeho hospodárskeho priestoru
§ 33
(1) Ak bola podaná žiados• o kótovanie toho istého
cenného papiera súèasne na burzu a na zahraniènú
burzu so sídlom v èlenskom štáte alebo ak na týchto
burzách súèasne prebieha rozhodovanie o žiadosti
o kótovanie, burza koordinuje svoju èinnos• s príslušným orgánom v tomto èlenskom štáte a prijme opatrenia nevyhnutné na urýchlenie a zjednodušenie postupov prijatia, najmä pokia¾ ide o posudzovanie,
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prípadne odpustenie splnenia dodatoèných podmienok na prijatie ustanovených burzou alebo príslušným
orgánom èlenského štátu nad minimálny rozsah stanovený predpismi Európskej únie o prijímaní cenných
papierov na trh kótovaných cenných papierov.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje aj na posudzovanie žiadosti o kótovanie cenného papiera už prijatého na trh kótovaných cenných papierov zahraniènej
burzy so sídlom v èlenskom štáte. Burza je oprávnená
žiados• o prijatie takého cenného papiera zamietnu•,
ak si emitent neplní povinnosti vyplývajúce z kótovania jeho cenných papierov v tomto èlenskom štáte.
§ 34
(1) Ak burza schváli žiados• o kótovanie, vystaví na
žiados• emitenta potvrdenie o schválení kótovacieho
prospektu, ak pre tieto cenné papiere v blízkom èasovom období má by• podaná žiados• aj v inom èlenskom
štáte. Súèas•ou žiadosti o potvrdenie musí by• názov
èlenského štátu, v ktorom bude podaná žiados•. Potvrdenie vystaví burza v slovenskom jazyku, na osobitné požiadanie emitenta vystaví burza toto potvrdenie
aj v anglickom jazyku. Ak burza povolila zúženie obsahu kótovacieho prospektu, musí by• toto zúženie
špecifikované v potvrdení spolu s uvedením dôvodov.
(2) Ak pre cenné papiere má by• v období do 60 dní
po podaní žiadosti o kótovanie podaná žiados• o kótovanie aj v inom èlenskom štáte, musí žiadate¾ doruèi•
príslušnému orgánu v tomto èlenskom štáte návrh
kótovacieho prospektu s rovnakými údajmi ako kótovací prospekt predložený burze pod¾a tohto zákona,
a ak kótovací prospekt už burza schválila, aj potvrdenie pod¾a odseku 1. Ak má by• podaná žiados• o kótovanie v inom èlenskom štáte v období viac ako 60 dní
po podaní žiadosti o kótovanie, má žiadate¾ povinnos•
pod¾a prvej vety len vtedy, ak to vyžaduje príslušný
orgán tohto èlenského štátu.
§ 35
(1) Ak žiados• o kótovanie podáva zahranièný emitent so sídlom v èlenskom štáte a súèasne alebo v období 60 dní pred podaním alebo po podaní žiadosti
tento emitent podával alebo podá žiados• v èlenskom
štáte, v ktorom má sídlo, burza uzná kótovací prospekt zostavený v súlade s právom tohto èlenského
štátu, ak bol schválený príslušným orgánom tohto
èlenského štátu. Ak príslušný orgán povolil zúženie
obsahu kótovacieho prospektu, musí by• toto zúženie
špecifikované v potvrdení spolu s uvedením dôvodov.
(2) Ak žiados• o kótovanie podáva zahranièný emitent so sídlom v èlenskom štáte a súèasne alebo v období 60 dní pred podaním alebo po podaní žiadosti
tento emitent podával žiados• v èlenskom štáte, v ktorom nemá sídlo, použijú sa ustanovenia odseku 1, len
ak emitent oznámil burze, že kótovací prospekt bude
zostavený v súlade s právom tohto èlenského štátu.
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(3) Súèas•ou žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) kótovací prospekt a jeho preklad do slovenského
jazyka,
b) potvrdenie príslušného orgánu èlenského štátu o jeho schválení a jeho preklad do slovenského jazyka.
(4) Burza je v prípade pod¾a odseku 1 oprávnená
vyžadova• za podmienok uvedených v burzových pravidlách doplnenie kótovacieho prospektu údajom
o spôsobe uverejòovania skutoèností spojených
s uplatòovaním práv majite¾ov cenných papierov
a údaje o právnických osobách, ktorých služby emitent využíva alebo bude využíva• v Slovenskej republike pri vyplácaní výnosov z cenných papierov.
(5) Ak príslušný orgán èlenského štátu povolil zúženie kótovacieho prospektu pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, burza uzná kótovací prospekt, len ak by toto
zúženie bolo možné aj pod¾a ustanovení tohto zákona.
(6) Ak žiados• o kótovanie podáva emitent so sídlom
v èlenskom štáte a ak bol v období troch mesiacov
pred podaním žiadosti o kótovanie v tomto èlenskom
štáte zverejnený prospekt cenného papiera, ktorého
obsah zodpovedá minimálnym náležitostiam kótovacieho prospektu pod¾a tohto zákona, burza uzná tento
prospekt cenného papiera za kótovací prospekt, ak sú
splnené podmienky pod¾a odsekov 1 až 5.
(7) Lehota 60 dní pod¾a odsekov 1 a 2 sa nepoužije,
ak je žiados• o kótovanie podaná v èlenskom štáte,
ktorého právny poriadok umožòuje dlhšie lehoty na
rozhodovanie o žiadosti o kótovanie alebo na schválenie kótovacieho prospektu.
§ 36
(1) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, s ktorými je spojené právo vz•ahujúce sa na akcie vydané emitentom so sídlom v èlenskom štáte
a tieto akcie sú v štáte sídla emitenta prijaté na trh
kótovaných cenných papierov, burza musí schválenie
kótovacieho prospektu konzultova• s príslušným orgánom v štáte sídla emitenta. Burza môže kona• v rozhodovaní o žiadosti o kótovanie až po uskutoènení
konzultácií pod¾a prvej vety.
(2) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných
papierov na inej burze so sídlom v èlenskom štáte
v období dvoch mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie, burza oslobodí emitenta od povinnosti zostavi• nový kótovací prospekt, ak dostane vyjadrenie
príslušného orgánu v štáte sídla emitenta, že ním
schválený kótovací prospekt bol zostavený v súlade
s predpismi tohto èlenského štátu. Ustanovenia § 35
ods. 4 a 6 tým nie sú dotknuté.
(3) Ustanovenia § 33 až 36 sa nevz•ahujú na podielové listy otvorených podielových fondov, na cenné
papiere vydané Slovenskou republikou alebo iným
èlenským štátom alebo jeho orgánmi.
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§ 37
Povinnosti emitenta kótovaných cenných papierov
(1) Okrem informácií pod¾a osobitného zákona54) je
emitent kótovaných cenných papierov povinný zverejni• rovnakým spôsobom aj konsolidovanú úètovnú
závierku zostavenú pod¾a medzinárodných úètovných
štandardov šes• mesiacov po skonèení kalendárneho
roka a tri mesiace po skonèení kalendárneho polroka,
ak ju zostavuje, vrátane výroku audítora, ak bola
konsolidovaná úètovná závierka overená audítorom.
(2) Emitent kótovaných cenných papierov je povinný
predloži• burze všetky informácie, ktoré burza v burzových pravidlách urèí ako informácie potrebné na
ochranu investorov a na zabezpeèenie bezproblémového fungovania verejného trhu s cennými papiermi,
a pod¾a požiadaviek burzy tieto informácie zverejni•
rovnakým spôsobom ako informácie pod¾a odseku 1.
Ak emitent požiadavke burzy na zverejnenie informácie nevyhovie, môže po prejednaní s emitentom túto
informáciu zverejni• burza.
(3) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný
bez zbytoèného odkladu oznámi• burze všetky informácie, ktoré môžu ma• významný vplyv na jeho aktíva,
pasíva alebo finanènú situáciu a môžu vies• k podstatným zmenám v kurze cenného papiera.
(4) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný
zasla• burze návrh na zmenu svojich stanov, spoloèenskej zmluvy alebo zakladate¾skej listiny najneskôr do
zvolania valného zhromaždenia spoloènosti, ktoré má
o navrhovanej zmene rozhodnú•; emitent iných cenných papierov ako akcií má túto povinnos• len vtedy,
ak navrhovaná zmena má vplyv na práva majite¾ov ním
vydaných cenných papierov.
(5) Emitent kótovaného cenného papiera je povinný
bez zbytoèného odkladu oznámi• burze
a) informácie o zvolaní valného zhromaždenia,
b) svoje rozhodnutie o vyplácaní výnosov z cenných
papierov,
c) termín a spôsob vyplácania výnosov z cenných papierov,
d) termín a spôsob splácania cenných papierov,
e) svoje rozhodnutie o vydaní nových cenných papierov.
(6) Emitent dlhopisov prijatých na trh kótovaných
cenných papierov je povinný bez zbytoèného odkladu
oznámi• burze informácie o prijatých úveroch a o ich
zabezpeèení.
(7) Emitent kótovaných cenných papierov je povinný
bez zbytoèného odkladu oznámi• burze informácie
o všetkých zmenách v právach, ktoré sú spojené s týmito cennými papiermi. Emitent vymenite¾ných dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je
povinný bez zbytoèného odkladu oznámi• burze aj
informácie o výkone práv z týchto vymenite¾ných dlhopisov a o akejko¾vek zmene v právach spojených s akciami, ktoré môžu by• nadobudnuté za tieto vymenite¾né dlhopisy.
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(8) Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov viacerých búrz alebo zahranièných búrz, je emitent povinný
zabezpeèi•, aby každej burze a zahraniènej burze boli
oznámené rovnocenné informácie v rovnakom èase.
(9) Ak emitent akcií prijatých na trh kótovaných
cenných papierov vydá nové akcie toho istého druhu,
je povinný poda• žiados• o kótovanie týchto akcií do
šiestich mesiacov od ich vydania, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10) Burza je povinná bez zbytoèného odkladu zverejni• informáciu, ktorú jej pod¾a odsekov 3, 5 a 7 oznámil emitent kótovaných cenných papierov. To neplatí,
ak by sa zverejnením informácie poškodili záujmy
emitenta kótovaného cenného papiera; burza zverejní
informácie, ak by ich nezverejnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie investorov. Emitent kótovaného cenného papiera so sídlom v zahranièí je
povinný oznamova• a zverejòova• informácie pod¾a odsekov 1 až 7 v slovenskom jazyku. Ak sú cenné papiere
emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných
cenných papierov burzy so sídlom v èlenskom štáte, je
emitent povinný bez zbytoèného odkladu zabezpeèi•
zverejnenie informácií pod¾a odsekov 1, 3, 5 a 7 v tomto èlenskom štáte.
(11) Zverejnením informácií pod¾a odsekov 1 až 10 sa
rozumie ich zverejnenie spôsobom uvedeným v § 27
ods. 2.
(12) Ak emitent kótovaných cenných papierov nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo
vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov,
je povinný tieto èinnosti vykonáva• len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, zahranièného
obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej
osoby, ktorá má na túto èinnos• oprávnenie;55) emitent
je povinný oznámi• burze obchodné meno tohto obchodníka s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby.
(13) Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatòova• voèi majite¾om cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov princíp rovnakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykona•
ponuku na predèasné splatenie urèitých dlhopisov ich
majite¾om, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so
zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majite¾ov dlhopisov.
§ 38
(1) Burza je povinná bez zbytoèného odkladu pozastavi• obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý
organizuje, ak cenný papier alebo emitent prestanú
spåòa• podmienky na prijatie cenného papiera na príslušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo
burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom, a vyzva• emitenta
na odstránenie nedostatkov; ak nie je emitentovi mož55
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né doruèi• písomnú výzvu, môže burza vyzva• emitenta
aj spôsobom pod¾a § 27 ods. 2 písm. a) alebo iným
vhodným spôsobom urèeným v burzových pravidlách.
Burza je tiež povinná bez zbytoèného odkladu pozastavi• obchodovanie s cenným papierom, ak zistila manipuláciu kurzov tohto cenného papiera alebo ak v krátkom èase došlo k nezvykle výraznej zmene kurzu
cenného papiera. Burza je povinná v burzových pravidlách ustanovi• kritériá na pozastavenie obchodovania s cenným papierom na základe nezvykle výrazných
zmien jeho kurzu.
(2) Burza je oprávnená v súlade s burzovými pravidlami pozastavi• obchodovanie s cenným papierom na
trhu, ktorý organizuje, ak
a) emitent cenných papierov oznámil burze skutoènosti pod¾a § 37 ods. 3 a 5 a pozastavenie obchodovania s týmto cenným papierom je v záujme
ochrany investorov,
b) sa dozvie o skutoènostiach, ktoré by v prípade nepozastavenia obchodovania mohli vies• k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu,
c) bol podaný príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva naklada• s cenným papierom pod¾a
osobitného predpisu,56)
d) má dôvodné podozrenie z manipulácie kurzov cenného papiera.
(3) Burza môže pozastavi• obchodovanie s cenným
papierom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný preveri• skutoènosti, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania pod¾a odseku 1
druhej vety alebo pod¾a odseku 2 písm. b), a poda•
správu úradu, predstavenstvu a generálnemu riadite¾ovi; v správe sa uvedie najmä, èi bol porušený zákon
a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby
zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené
obchodovanie pod¾a odseku 1 a emitent cenného papiera v urèenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza cenný papier vylúèi z príslušného trhu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky
cenný papier spåòa.
(4) Skonèenie obchodovania s cenným papierom,
pozastavenie obchodovania s cenným papierom alebo
vylúèenie cenného papiera z príslušného trhu je burza
povinná bez zbytoèného odkladu oznámi• úradu a zverejni• spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2 písm. a).
Burza je oprávnená zverejni• aj skutoènos•, že emitent
neplní alebo nie je schopný plni• povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných cenných papierov na trh
burzy.
(5) Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada
burzu o skonèenie obchodovania pri zániku cenných
papierov prijatých na príslušný trh burzy, je burza
povinná skonèi• obchodovanie s týmito cennými papiermi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená,
do piatich dní odo dòa doruèenia žiadosti.
(6) Ak požiada burzu o skonèenie obchodovania na
príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa
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vz•ahuje povinnos• pod¾a § 39 alebo pod¾a osobitného
zákona,57) je povinný predloži• burze doklady o splnení
tejto povinnosti alebo rozhodnutie všetkých akcionárov emitenta o skonèení obchodovania na príslušnom
trhu burzy. Burza je povinná skonèi• obchodovanie
s týmito akciami do piatich dní odo dòa, keï jej emitent oznámil splnenie záväzkov z povinnej ponuky na
prevzatie,32) alebo bezodkladne po prijatí oznámenia
emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta
o skonèení obchodovania na príslušnom trhu burzy.
(7) Emitent cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent cenného papiera prijatého na regulovaný vo¾ný trh, ktorý má
v prospekte cenného papiera uvedený údaj o tom, že
s cenným papierom bude možné obchodova• na burze
alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na
trh burzy, zodpovedá majite¾om cenných papierov
a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku
pozastavenia obchodovania s cenným papierom pod¾a
odseku 1 alebo v dôsledku vylúèenia cenného papiera
z trhu z dôvodu pod¾a odseku 3 druhej vety.
(8) Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný vo¾ný trh, ktorý má v prospekte cenného papiera uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné
obchodova• na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, je povinný vyhlási•
povinnú ponuku33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými
by po vylúèení z trhu burzy pod¾a odseku 3 už nebolo
možné obchodova• na žiadnej burze, na zahraniènej
burze alebo na zahraniènom regulovanom verejnom
trhu58); tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 ani osobitný zákon.57)
(9) Emitent cenného papiera a fyzické osoby alebo
právnické osoby zodpovedné za zostavenie kótovacieho prospektu, ktoré uviedli nepravdivé alebo neúplné
údaje v kótovacom prospekte, zodpovedajú za škodu,
ktorú tým spôsobili investorom.
§ 39
Emitent akcií prijatých na regulovaný vo¾ný trh,
ktorý má v prospekte cenného papiera uvedený údaj
o tom, že s akciou bude možné obchodova• na burze
alebo že emitent požiada o prijatie akcie na príslušný
trh burzy, môže rozhodnú• o tom, že akcia prestane
by• obchodovaná na burze len za podmienok a postupom pod¾a osobitného zákona;57) to neplatí, ak sa
skonèenie obchodovania s touto akciou netýka všetkých búrz, zahranièných búrz alebo zahranièných
regulovaných verejných trhov,58) na ktorých sa s touto
akciou obchoduje.
§ 40
(1) Žiados• o prijatie iných investièných nástrojov
57

) § 119 zákona è. 566/2001 Z. z.
) § 32 ods. 1 zákona è. 385/1999 Z. z.
59
) § 21 zákona è. 563/1991 Zb.
58
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ako cenných papierov na obchodovanie na burze
predkladá èlen burzy.
(2) Žiados• o prijatie iných investièných nástrojov
ako cenných papierov na obchodovanie na burze obsahuje náležitosti pod¾a § 26 ods. 2 písm. a), b) a g)
primerane.
(3) Ak sa žiados• pod¾a odseku 1 podáva pre opcie
na kúpu alebo predaj akcií, je žiadate¾ povinný preukáza•, že emitent týchto akcií bol písomne upovedomený
o plánovanom predložení žiadosti. Emitent týchto akcií
môže do 30 dní od podania žiadosti namieta• porušenie
svojich právom chránených záujmov. V námietke musí
emitent uvies• najmä, aké právom chránené záujmy
emitenta sú ohrozené, a údaje o tom, èi mu hrozí vznik
škody z obchodovania predmetných opcií na burze. Burza nesmie žiados• o prijatie schváli• pred uplynutím tejto
lehoty. Námietku emitenta akcií podanú po uplynutí
lehoty 30 dní je burza povinná zoh¾adni• len vtedy, ak
emitent dokáže, že mu z obchodovania predmetných
opcií na burze hrozí vznik škody.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevz•ahuje na opcie na
indexy finanèného trhu.
(5) Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov
môže by• prijatá na obchodovanie na burze, len ak
menovitá hodnota alebo úètovná hodnota cenných
papierov, na ktoré sa opcia vz•ahuje, je najmenej
1 000 000 EUR.
(6) V prípade prijatia iných investièných nástrojov na
obchodovanie na burze platí § 26 ods. 13 primerane.
HLAVA II
KÓTOVACÍ PROSPEKT
§ 41
Obsah kótovacieho prospektu
(1) Kótovací prospekt musí obsahova• údaje, ktoré
sú nevyhnutné pre investorov, aby mohli presne
a správne posúdi• cenný papier, majetok a záväzky
emitenta, jeho finanènú situáciu, zisky a straty
a predpokladaný vývoj jeho hospodárenia, najmenej
však údaje pod¾a § 41 až 56 v závislosti od druhu
cenného papiera. Údaje v kótovacom prospekte musia
by• prispôsobené povahe emitenta a cenných papierov, pre ktoré sa podáva žiados• o kótovanie, a musia
by• formulované zrozumite¾ne a spôsobom umožòujúcim ich analýzu.
(2) Kótovací prospekt obsahuje najmä údaje o
a) osobách zodpovedných za zostavenie kótovacieho
prospektu (§ 41 a 42),
b) audítoroch zodpovedných za overenie úètovných
závierok emitenta vrátane ich výrokov59) o overení
úètovných závierok (§ 42),
c) cenných papieroch, pre ktoré sa podáva žiados•
o kótovanie (§ 43 až 45),
d) emitentovi (§ 46),
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e)
f)
g)
h)

základnom imaní emitenta (§ 47),
èinnosti emitenta (§ 48),
finanènej situácii a o majetku emitenta (§ 49),
štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch emitenta (§ 50),
i) aktuálnom vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emitenta (§ 51).

(3) Kótovací prospekt obsahuje podpis štatutárneho
orgánu emitenta alebo jeho zástupcu a vyhlásenie
osôb pod¾a odseku 2 písm. a), že
a) údaje uvedené v kótovacom prospekte alebo v jeho
èasti, za ktorú zodpovedajú, sú aktuálne, úplné
a pravdivé a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré
by mohli ovplyvni• presné a správne posúdenia
emitenta a ním vydaných cenných papierov,
b) úètovné závierky emitenta za posledné tri úètovné
obdobia overil audítor.
§ 42
Údaje o osobách zodpovedných za kótovací
prospekt a za overenie úètovnej
závierky emitenta
(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o osobách zodpovedných za kótovací prospekt a za overenie
úètovnej závierky:
a) obchodné meno a sídlo, ak sú právnickými osobami,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak sú fyzickými
osobami, a ak je táto fyzická osoba v pracovnom
alebo obdobnom vz•ahu k právnickej osobe, uvedie
sa jej funkcia u tejto právnickej osoby, obchodné
meno a sídlo tejto právnickej osoby,
c) za zostavenie ktorej èasti kótovacieho prospektu
zodpovedajú osoby pod¾a písmen a) a b).
(2) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o audítoroch zodpovedných za overenie úètovnej závierky za
posledné tri úètovné obdobia predchádzajúce roku,
v ktorom sa podáva žiados• o kótovanie:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné
meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie úètovných závierok emitenta, a evidenèné èíslo ich
dekrétu alebo licencie,
b) výrok audítora týkajúci sa overovania týchto úètovných závierok emitenta, a ak výrok audítora obsahoval výhrady, aj správu o overení úètovnej závierky,
c) skutoènos•, èi boli audítorom overené aj iné èasti
kótovacieho prospektu.

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)
l)

m)

n)
§ 43
Údaje o cenných papieroch
(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o cenných papieroch, pre ktoré sa podáva žiados• o kótovanie:
a) druh, forma, podoba, poèet kusov a ISIN cenných
papierov, menovitá hodnota cenného papiera a cel60

) Napríklad zákon è. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
) § 168 ods. 2 Obchodného zákonníka.
62
) § 6 ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z.
61

o)

p)
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ková menovitá hodnota emisie; v prípade akcií vydaných v zahranièí, ktoré nemajú menovitú hodnotu, sa uvedie ich úètovná hodnota,
údaje o právnej skutoènosti rozhodujúcej na vydanie cenných papierov, najmä rozhodnutie emitenta
o vydaní cenných papierov a èíslo rozhodnutia, ktorým sa vydalo povolenie pod¾a osobitného zákona,60) ak je na vydanie cenných papierov potrebné,
spôsob prevodu cenných papierov, ak je prevodite¾nos• cenných papierov obmedzená, údaj o spôsobe
jej obmedzenia,
spôsob zdaòovania výnosov z cenných papierov, ak
je emitentom zahranièná osoba, aj spôsob zdaòovania výnosov z cenných papierov v štáte, kde má
sídlo emitent, vrátane údaja o tom, èi je emitent
platcom zrážkovej dane z cenných papierov,
oznaèenie burzy, na ktorej sa podala alebo podá
žiados• o prijatie na trh kótovaných cenných papierov,
oznaèenie burzy, na ktorej trh kótovaných cenných
papierov alebo regulovaný vo¾ný trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,
oznaèenie zahraniènej burzy alebo zahranièného
regulovaného verejného trhu,58) na ktorom sa
s cennými papiermi obchodovalo pred podaním žiadosti o kótovanie,
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi alebo finanènej inštitúcie, prostredníctvom
ktorej budú vyplácané výnosy majite¾om cenných
papierov,
ak sa cenné papiere vydávajú alebo umiestòujú
súèasne vo viacerých štátoch, oznaèenie èastí emisie urèenej pre jednotlivé štáty,
údaj, èi existujú predkupné práva na upisovanie
cenných papierov, spôsob ich výkonu a možnos•
ich prevodite¾nosti a zaobchádzanie s neuplatnenými predkupnými právami,
možnos• vydania doèasných listov alebo písomných
potvrdení,61)
dátum vydania emisie cenných papierov, obchodné
meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo
zahranièného obchodníka s cennými papiermi,
ktorí obstarali vydanie cenných papierov,
miesto vydávania cenných papierov pre verejnos•
s uvedením lehoty na upisovanie alebo nákup cenných papierov vrátane možnosti predèasne skonèi•
upisovanie alebo kráti• uskutoènené upisovanie; to
neplatí pre dlhopisy, ktoré sa vydávajú priebežne,
spôsob zaplatenia emisného kurzu alebo kúpnej
ceny,
obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré
upísali62) alebo upisujú celú emisiu alebo sa za úpis
tejto emisie zaruèili; ak sa upisovanie nevz•ahuje
na celú emisiu, uvedie sa údaj o èasti emisie, ktorá
nebola upísaná,
èistý výnos z vydania emisie pre emitenta s uvedením úèelu použitia takto získaných prostriedkov; to
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neplatí pre emisie dlhopisov, pri ktorých sa dlhopisy vydávajú priebežne.
(2) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
akcia (ïalej len „kótovací prospekt akcií“), nemusí
obsahova• údaje pod¾a odseku 1 písm. i) až o), ak pre
tieto akcie bola vykonaná verejná ponuka cenných
papierov menej ako 12 mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie.
(3) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
dlhopis (ïalej len „kótovací prospekt dlhopisov“), nemusí obsahova• údaje pod¾a odseku 1 písm. j) a písm.
l) až p), ak pre tieto dlhopisy bola vykonaná verejná
ponuka cenných papierov menej ako tri mesiace pred
podaním žiadosti o kótovanie.

i)
j)

k)

§ 44
Údaje o akciách
(1) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a § 43 tieto ïalšie údaje o akciách, pre ktoré sa
podáva žiados• o kótovanie:
a) oznámenie, èi sa žiados• o kótovanie týka akcií už
prijatých na trh burzy alebo èi sa žiados• o kótovanie podáva so zámerom uvedenia na trh burzy,
b) opis práv spojených s akciami, najmä spôsob vykonávania hlasovacích práv, práva na podiel na zisku,
na likvidaènom zostatku a prioritné práva,
c) v prípade akcií vydaných v súvislosti so splynutím,
zlúèením alebo rozdelením spoloènosti, s predajom podniku alebo jeho èasti, s ponukou na prevzatie alebo v prípade akcií, ktoré je možné vyda• ako
protiplnenie nepeòažných vkladov, oznaèenie miesta, kde je možné nahliadnu• do dokumentov obsahujúcich podmienky týchto operácií,
d) vznik práva na dividendu a lehota na uplatnenie
práva na jej výplatu vrátane uvedenia postupu
v prípade neuplatnenia práva na dividendu akcionárom v stanovenej lehote,
e) emisný kurz alebo kúpna cena, emisné ážio63) a výška nákladov úètovaná upisovate¾ovi alebo kupujúcemu; v prípade plne nesplatených akcií aj podrobnosti o ich splatení,
f) údaje o predkupnom práve doterajších akcionárov
a o obmedzení alebo vylúèení tohto práva s uvedením dôvodov a oznaèenie osôb, v prospech ktorých
bolo predkupné právo obmedzené alebo vylúèené;
v prípade obmedzenia alebo vylúèenia predkupného práva musí by• pri vydaní akcií zdôvodnená
výška emisného kurzu, ak sa akcie pri ich vydávaní
predávajú za peòažnú hotovos•,
g) celková hodnota emisie a poèet akcií ponúkaných
verejnosti, a ak je to možné, aj s rozlíšením pod¾a
druhov akcií,
h) suma nákladov na vydanie a umiestnenie akcií vrátane odplaty poskytnutej obchodníkom s cennými
papiermi alebo zahranièným obchodníkom s cennými papiermi podie¾ajúcim sa na vydaní alebo
umiestnení cenných papierov a výška týchto nákla63

) § 157 ods. 2 Obchodného zákonníka.
) § 114 a 118 zákona è. 566/2001 Z. z.

64

l)
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dov pripadajúca na jednu akciu; odplata musí by•
uvedená osobitne pre každého obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka
s cennými papiermi,
dátum, ku ktorému majú by• akcie prijaté na trh
kótovaných cenných papierov burzy, ak je tento
dátum známy,
zoznam ponúk na prevzatie 64) akcií emitenta uskutoènených za posledný rok predchádzajúci roku,
v ktorom sa podáva žiados•, podmienky týchto ponúk na prevzatie, najmä ponúkané ceny, a údaje
o úspešnosti týchto ponúk na prevzatie,
zoznam ponúk na prevzatie akcií iných akciových
spoloèností uskutoènených emitentom za posledný rok predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva
žiados•, podmienky týchto ponúk na prevzatie, najmä ponúkané ceny, a údaje o úspešnosti týchto
ponúk na prevzatie,
poèet a charakteristika ïalších akcií emitenta, ktoré majú by• súèasne s prijatím akcií na trh kótovaných cenných papierov verejne alebo neverejne
upisované alebo umiestòované, spolu s podrobnos•ami tohto upisovania alebo umiestòovania.

(2) Kótovací prospekt akcií nemusí obsahova• údaje
pod¾a odseku 1 písm. f) až h), ak pre tieto akcie bola
vykonaná verejná ponuka cenných papierov menej ako
12 mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie.
§ 45
Údaje o dlhopisoch
(1) Kótovací prospekt dlhopisov obsahuje okrem
údajov pod¾a § 43 tieto ïalšie údaje o dlhopisoch, pre
ktoré sa podáva žiados• o kótovanie:
a) názov dlhopisu a èíselné oznaèenie dlhopisu, ak je
jeho náležitos•ou,
b) oznaèenie právneho predpisu, na základe ktorého
boli vydané, a pri dlhopisoch vydaných v zahranièí
oznaèenie súdov príslušných kona• v prípade sporu,
c) mena, v ktorej boli dlhopisy vydané, možnos• vo¾by
meny; ak dlhopisy znejú na zúètovaciu jednotku,
uvedie sa jej zmluvná úprava,
d) emisný kurz, spôsob urèenia výnosu dlhopisu, termíny a miesto jeho výplaty, lehota, v ktorej je možné uplatni• nároky na vyplatenie výnosov z dlhopisu, a obchodné meno a sídlo obchodníka
s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta vyplácanie výnosov z dlhopisu, ak emitent nevykonáva tieto èinnosti samostatne, podmienky
predèasného vyplatenia pomernej èasti výnosu
dlhopisu pod¾a emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia rozhodnutia emitenta o predèasnom vyplatení pomernej èasti výnosu dlhopisu,
e) spôsob, termíny a miesto splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, lehota, v ktorej je možné uplatni•
nároky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisu,
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými pa-
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f)
g)

h)
i)

piermi alebo zahranièného obchodníka s cennými
papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta splácanie
menovitej hodnoty dlhopisu, ak emitent nevykonáva tieto èinnosti samostatne, podmienky predèasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu pod¾a
emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia
rozhodnutia emitenta o predèasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu,
podmienky na poskytnutie ïalších výhod majite¾om dlhopisov,
ak za splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov prevzala záruku právnická osoba
alebo fyzická osoba, aj údaj o mieste, kde je možné
oboznámi• sa s obsahom ruèite¾ského záväzku,
poradie práva na uspokojenie poh¾adávok z dlhopisov v pomere k ostatným existujúcim alebo budúcim záväzkom emitenta,
ak bol ustanovený spoloèný zástupca majite¾ov
dlhopisov, spôsob jeho ustanovenia, meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
rozsah jeho oprávnení a oznaèenie miest, na ktorých možno nahliadnu• do príslušných zmlúv alebo
iných dokumentov o jeho ustanovení.
§ 46
Údaje o emitentovi

Kótovací prospekt obsahuje tieto základné údaje
o emitentovi:
a) obchodné meno,
sídlo emitenta alebo adresa
umiestnenia hlavnej administratívnej prevádzkarne emitenta, ak sa líši od sídla emitenta, alebo
meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je emitent fyzickou osobou,
b) identifikaèné èíslo emitenta a oznaèenie registrového súdu, ktorý ho pridelil; ak je emitentom cudzozemec,65) oznaèenie verejného zoznamu alebo registra, do ktorého sa zapisujú ustanovené údaje
týkajúce sa podnikate¾ov v štáte, v ktorom má sídlo
emitent, a identifikaèné èíslo, pod ktorým je v tomto verejnom zozname alebo registri zapísaný,
c) predmet podnikania emitenta s odkazom na príslušné ustanovenie v zakladate¾skej listine, v zakladate¾skej zmluve alebo v stanovách,
d) dátum vzniku emitenta a doba, na ktorú bol emitent založený, ak bol založený na dobu urèitú,
e) právny poriadok a právny predpis, na základe ktorého bol emitent založený, a právna forma emitenta,
f) oznaèenie miesta, kde je možné nahliadnu• do dokumentov o emitentovi citovaných v kótovacom prospekte alebo na ktoré odkazuje kótovací prospekt.
§ 47
Údaje o základnom imaní emitenta
(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o základnom imaní emitenta:
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a) výška základného imania emitenta, druh, forma
a podoba akcií tvoriacich základné imanie, ich charakteristika a opis práv s nimi spojených a výška
nesplateného základného imania s uvedením poètu
a druhu doteraz nesplatených akcií zoradených
pod¾a rozsahu, v akom neboli splatené; u emitenta,
ktorý nie je akciovou spoloènos•ou, sa uvedú údaje
primerane pod¾a jeho právnej formy,
b) poèet, forma a menovitá hodnota doteraz vydaných
vymenite¾ných dlhopisov a postupy pri ich výmene
za akcie,
c) ak emitent patrí do skupiny s úzkymi väzbami, opis
tejto skupiny a opis postavenia emitenta v rámci
tejto skupiny,
d) poèet, menovitá hodnota a úètovná hodnota akcií
vydaných emitentom v majetku emitenta alebo
právnickej osoby, na ktorej má emitent priamy
alebo nepriamy podiel vyšší ako 50 %.
(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a odseku 1 tieto ïalšie údaje o základnom imaní
emitenta:
a) súèet menovitých hodnôt ešte nevydaných akcií, ak
emitent rozhodol o zvýšení základného imania alebo o podmienenom zvýšení základného imania,66)
lehota na jeho zvýšenie, okruh osôb, ktoré majú
predkupné právo alebo právo na výmenu cenných
papierov za tieto akcie,
b) poèet a charakteristika akcií, ktoré nezakladajú podiel na základnom imaní emitenta,
c) podmienky ustanovené stanovami emitenta na zvyšovanie a znižovanie základného imania, na vydanie nových akcií a na zmenu práv vyplývajúcich
z jednotlivých druhov akcií, ak sú tieto podmienky
prísnejšie ako podmienky ustanovené zákonom,
d) súhrnný opis operácií, ktorými došlo za posledných
36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti
o kótovanie k zmenám v základnom imaní emitenta, v poète alebo v druhu akcií, do ktorých je základné imanie rozložené,
e) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických
osôb, ktoré ovládajú47) emitenta, ak sú alebo môžu
by• emitentovi známe,
f) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických
osôb, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel na
základnom imaní emitenta alebo na hlasovacích
právach emitenta podiel rovný alebo vyšší ako 5 %,
ak emitentovi môžu by• známe.
§ 48
Údaje o èinnosti emitenta
(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o èinnosti
emitenta:
a) hlavné oblasti èinnosti emitenta, najmä druhy výrobkov a poskytovaných služieb, osobitne sa uvedú
údaje o nových výrobkoch a èinnostiach emitenta
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) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon
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Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

) § 207 Obchodného zákonníka.
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

Zbierka zákonov è. 429/2002

za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti
o kótovanie,
výška tržieb v posledných troch úètovných obdobiach pred podaním žiadosti o kótovanie; ak sa
žiados• týka dlhopisov, výška tržieb v posledných
dvoch úètovných obdobiach pred podaním žiadosti
o kótovanie,
adresa umiestnenia prevádzkarní emitenta s obratom vyšším ako 10 % z celkového obratu emitenta
za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie a súhrnný opis nehnute¾ností vo vlastníctve emitenta,
u emitentov èinných v oblasti •ažby nerastných surovín alebo ropy opis nálezísk, odhad hospodársky
využite¾ných zásob, rozsah a postup doterajších
prác a oèakávaná doba ich trvania a podmienky, za
akých emitent využíva náleziská,
výnimoèné skutoènosti a udalosti, ktoré ovplyvnili
údaje pod¾a písmen a) až d),
údaje o závislosti emitenta od patentov a licencií,
o zmluvách uzavretých emitentom a o nových výrobných procesoch, ak majú zásadný význam pre
podnikate¾skú èinnos• emitenta a jeho ziskovos•
alebo pre zabezpeèenie odbytu výrobkov alebo služieb poskytovaných emitentom,
údaje o súdnych, správnych alebo arbitrážnych konaniach, ktoré mali v období 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie významný vplyv na finanènú situáciu emitenta alebo
môžu ma• v budúcnosti významný vplyv na finanènú situáciu emitenta,
èíselné údaje o hlavných investíciách uskutoènených v bežnom úètovnom období a v troch predchádzajúcich úètovných obdobiach vrátane èíselných
údajov o investíciách do cenných papierov iných
emitentov,
údaje o hlavných uskutoèòovaných investíciách
s výnimkou údajov o investíciách do cenných papierov iných emitentov, rozdelenie týchto investícií
na domáce a zahranièné a spôsob ich financovania,
najmä èi boli tieto investície financované z vlastných zdrojov alebo z cudzích zdrojov,
údaje o hlavných plánovaných výdavkoch emitenta, o ktorých rozhodli orgány emitenta, okrem pripravovaných investícií do cenných papierov iných
emitentov.

(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a odseku 1 tieto ïalšie údaje o èinnosti emitenta:
a) rozdelenie tržieb pod¾a jednotlivých èinností emitenta a pod¾a trhov v rôznych zemepisných oblastiach, ak tieto èinnosti alebo trhy majú s oh¾adom
na spôsob predaja výrobkov alebo poskytovania
služieb emitentom podstatné odlišnosti,
b) informácie o hlavných smeroch výskumu alebo vývoja nových výrobkov a výrobných procesov za posledné tri úètovné obdobia,
c) prerušenia podnikate¾skej èinnosti emitenta v posledných 36 kalendárnych mesiacoch pred podaním žiadosti o kótovanie s výnimkou takých prerušení, ktoré mali iba zanedbate¾ný vplyv na výsledky
podnikate¾skej èinnosti emitenta,
d) poèet zamestnancov a zmeny poètu zamestnancov
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za posledné tri úètovné obdobia s výnimkou takých
zmien, ktoré mali iba zanedbate¾ný vplyv na výsledky
podnikate¾skej èinnosti emitenta, a rozdelenie zamestnancov pod¾a jednotlivých èinností emitenta.
§ 49
Údaje o finanènej situácii a o majetku emitenta
(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o finanènej situácii a o majetku emitenta:
a) posledné tri úètovné závierky emitenta v rozsahu
súvahy a výkazu ziskov a strát uvedené v porovnávacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve
úètovné závierky v rozsahu súvahy a výkazu ziskov
a strát,
b) príloha k úètovnej závierke za posledné úètovné
obdobie,
c) posledné tri konsolidované úètovné závierky emitenta v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, ak
ich emitent zostavuje, uvedené v porovnávacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve konsolidované úètovné závierky v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, ak ich emitent zostavuje,
d) príloha ku konsolidovanej úètovnej závierke za posledné úètovné obdobie, ak ju emitent zostavuje,
e) posledné tri úètovné závierky emitenta zostavené
pod¾a medzinárodných úètovných štandardov
v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, uvedené
v porovnávacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve úètovné závierky zostavené pod¾a medzinárodných úètovných štandardov v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát,
f) príloha k úètovnej závierke zostavenej pod¾a medzinárodných úètovných štandardov za posledné úètovné obdobie,
g) posledné tri konsolidované úètovné závierky emitenta zostavené pod¾a medzinárodných úètovných
štandardov v rozsahu súvahy a výkazu ziskov
a strát, ak ich emitent zostavuje, uvedené v porovnávacej tabu¾ke; u emitenta dlhopisov posledné dve
konsolidované úètovné závierky zostavené pod¾a
medzinárodných úètovných štandardov v rozsahu
súvahy a výkazu ziskov a strát, ak ich emitent zostavuje,
h) príloha ku konsolidovanej úètovnej závierke zostavenej pod¾a medzinárodných úètovných štandardov
za posledné úètovné obdobie, ak ju emitent zostavuje,
i) preh¾ad zdrojov financovania a použitia fondov
emitenta za posledné tri úètovné obdobia predchádzajúceho roka, v ktorom sa podáva žiados• o kótovanie, uvedené v porovnávacej tabu¾ke.
(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov
pod¾a odseku 1 tieto ïalšie údaje o finanènej situácii
a o majetku emitenta:
a) výšku zisku po zdanení alebo výšku straty pripadajúcej na jednu akciu emitenta za posledné tri úètovné obdobia; emitent, ktorý v kótovacom prospekte akcií uvádza aj konsolidovanú úètovnú
závierku, uvedie tiež výšku konsolidovaného zisku
po zdanení alebo výšku straty za posledné tri úètovné obdobia,
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b) výšku dividend pripadajúcu na jednu akciu za posledné tri úètovné obdobia.

nezverejnením úètovnej závierky alebo konsolidovanej
úètovnej závierky nebol porušený zákon.

(3) Údaje pod¾a odseku 2 písm. a) a b) musia by•
upravené tak, aby zoh¾adòovali zmeny v poète akcií
alebo zmeny v základnom imaní emitenta za posledné
tri úètovné obdobia a umožòovali porovnanie. Spôsob
úpravy, prípadne vzorec sa uvedie v kótovacom prospekte akcií.

(8) Ak doba medzi predložením kótovacieho prospektu burze a koncom úètovného obdobia, ku ktorému bola zostavená posledná zverejnená úètovná závierka alebo konsolidovaná úètovná závierka,
prekroèila devä• mesiacov, uvedie sa v kótovacom prospekte priebežná úètovná závierka najmenej za prvých
šes• mesiacov tohto obdobia. Ak táto úètovná závierka
nie je overená audítorom, uvedie sa táto skutoènos•
v kótovacom prospekte.

(4) Kótovací prospekt dlhopisov obsahuje okrem
údajov pod¾a odseku 1 tieto údaje o finanènej situácii
a o majetku emitenta:
a) celkové množstvo prijatých bankových úverov
a iných úverov a údaje o ich splatnosti v èlenení
na zabezpeèené a nezabezpeèené úvery a spôsob
ich zabezpeèenia,
b) celkové množstvo záväzkov emitenta vrátane záväzkov z dlhopisov vydaných emitentom a údaje o ich
splatnosti v èlenení na zabezpeèené a nezabezpeèené záväzky a spôsob ich zabezpeèenia; ak emitent
zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku, záväzky v rámci konsolidovaného celku sa nezoh¾adòujú, prièom táto skutoènos• sa musí uvies•,
c) celkové množstvo poh¾adávok emitenta vrátane poh¾adávok z dlhopisov vydaných inými osobami
v majetku emitenta a údaje o ich splatnosti v èlenení na zabezpeèené a nezabezpeèené poh¾adávky
a spôsob ich zabezpeèenia,
d) údaje o záväzkoch iných právnických osôb alebo
fyzických osôb, za ktoré ruèí emitent.
(5) Ak emitent neprijal žiadne úvery, nemá záväzky
a neruèí za záväzky iných právnických osôb alebo
fyzických osôb, v kótovacom prospekte to výslovne
uvedie.
(6) Emitent, ktorý zostavuje vlastnú úètovnú závierku aj konsolidovanú úètovnú závierku, môže požiada•
burzu o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte
len jednej z nich; burza súhlas udelí, ak v kótovacom
prospekte neuvedená úètovná závierka alebo konsolidovaná úètovná závierka neobsahuje podstatné dodatoèné údaje oproti v kótovacom prospekte uvedenej
konsolidovanej úètovnej závierke alebo úètovnej závierke. Emitent môže požiada• burzu o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte len úètovnej závierky
pod¾a odseku 1 písm. a) alebo úètovnej závierky pod¾a
odseku 1 písm. e) alebo o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte len konsolidovanej úètovnej závierky
pod¾a odseku 1 písm. c) alebo konsolidovanej úètovnej
závierky pod¾a odseku 1 písm. g); burza súhlas udelí,
ak v kótovacom prospekte neuvedená úètovná závierka alebo konsolidovaná úètovná závierka neobsahuje
podstatné dodatoèné údaje oproti v kótovacom prospekte uvedenej úètovnej závierke alebo konsolidovanej úètovnej závierke.
(7) Doba medzi predložením kótovacieho prospektu
burze a koncom úètovného obdobia, ku ktorému bola
zostavená posledná zverejnená úètovná závierka alebo
konsolidovaná úètovná závierka pod¾a odseku 1, nesmie by• dlhšia ako 18 mesiacov. Burza môže v odôvodnených prípadoch uvedených v burzových pravidlách upusti• od tejto podmienky a len v prípade, ak

(9) U emitenta, ktorý zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku, rozhodne burza na žiados•, èi úètovná
závierka pod¾a odseku 8 musí by• spracovaná v konsolidovanej forme.
(10) Osobitne sa uvedie akáko¾vek významná zmena, ktorá nastala odo dòa, ku ktorému bola zostavená
posledná zverejnená úètovná závierka alebo konsolidovaná úètovná závierka pod¾a odseku 1, alebo odo
dòa, ku ktorému bola zostavená úètovná závierka
pod¾a odseku 8.
(11) Ak emitent nemá sídlo v èlenskom štáte a jeho
vlastná úètovná závierka alebo konsolidovaná úètovná
závierka nie je v súlade s predpismi Európskej únie
o úètovníctve a nepodáva verný a pravdivý obraz
o majetku a finanènej situácii emitenta, kótovací prospekt musí by• doplnený o údaje zodpovedajúce týmto
predpisom.
(12) Ak sú súèas•ou kótovacieho prospektu konsolidované úètovné závierky, uvedú sa v prospekte aj
a) použité postupy na vykonanie konsolidácie úètovných závierok,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo podnikate¾ských subjektov zahrnutých do konsolidovanej úètovnej závierky,
c) pre každý podnikate¾ský subjekt pod¾a písmena a)
súhrnná výška podielov na týchto podnikate¾ských
subjektoch držaných tretími osobami, ak sú úètovné závierky úplne konsolidované, alebo pomer rozhodujúci pre konsolidáciu, ak sa konsolidácia vykonáva pomerne.
(13) Kótovací prospekt obsahuje aj údaje o každom
podnikate¾skom subjekte, na ktorom má emitent
priamy alebo nepriamy podiel, ktorý tvorí najmenej
10 % základného imania a rezerv emitenta alebo 10 %
èistého roèného zisku alebo straty emitenta. Ak je
emitent súèas•ou konsolidovaného celku, uvedú sa
údaje o každom podnikate¾skom subjekte, na ktorom
má emitent priamu alebo nepriamu úèas•, ktorá tvorí
najmenej 10 % konsolidovaného vlastného imania alebo najmenej 10 % konsolidovaného èistého roèného
zisku alebo straty konsolidovaného celku. U každého
takéhoto podnikate¾ského subjektu sa uvedie
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo,
b) predmet podnikania,
c) upísané základné imanie,
d) výška a druhy rezerv, zisk alebo strata po zdanení
v poslednom úètovnom období, ak podnikate¾ský
subjekt zverejòuje roènú úètovnú závierku,
e) podiel emitenta na podnikate¾skom subjekte,
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f) suma, ktorá nebola za podiel pod¾a písmena e)
zaplatená,
g) výnos z podielu pod¾a písmena e) za posledné úètovné obdobie,
h) u emitenta akcií sa uvedie aj úètovná hodnota podielu pod¾a písmena e) a výška poh¾adávok a záväzkov emitenta voèi každému podnikate¾skému subjektu.
(14) V kótovacom prospekte akcií sa uvedú aj údaje
o právnických osobách, ktoré nie sú podnikate¾skými
subjektmi pod¾a odseku 13 a v ktorých má emitent
priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní
alebo na hlasovacích právach vo výške najmenej 10 %.
U každej právnickej osoby sa uvedie názov, sídlo a výška podielu emitenta.
(15) Údaje pod¾a odsekov 13 a 14 nemusia by• v kótovacom prospekte uvedené, ak emitent preukáže, že
príslušné podiely drží len na prechodnú dobu. Burza
môže schváli• neuvedenie údajov pod¾a odseku 13
písm. h) a odseku 14 aj vtedy, ak ide o podiely, ktoré
majú pre posúdenie akcií, pre ktoré podáva žiados•
o kótovanie, len nepatrný význam, a ak burza dôjde
k záveru, že neuvedenie týchto údajov v kótovacom
prospekte nebude zavádza• investorov.
(16) Ak emitent kontroluje skupinu s úzkymi väzbami, ktorej súèas•ou sú podnikate¾ské subjekty s rovnakým alebo obdobným predmetom èinnosti, uvedú sa
v kótovacom prospekte cenného papiera údaje pod¾a
§ 48 a 51 za emitenta aj za túto skupinu. Burza môže
schváli• uvedenie len údajov o emitentovi alebo len
údajov o skupine s úzkymi väzbami, ak tým nedôjde
k zamlèaniu skutoèností významných pre rozhodovanie investorov.
§ 50
Údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných
orgánoch emitenta
(1) Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o štatutárnych orgánoch, o dozorných orgánoch a o prokuristoch emitenta:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt èlenov štatutárneho orgánu, èlenov dozornej
rady a prokuristov emitenta,
b) údaje o podnikate¾skej èinnosti osôb pod¾a písmena a) vykonávanej mimo ich èinnosti pre emitenta.
(2) Kótovací prospekt akcií obsahuje tieto ïalšie
údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch
emitenta:
a) identifikaèné údaje o zakladate¾och emitenta, ak
emitent bol založený pred menej ako piatimi rokmi
pred podaním žiadosti o kótovanie,
b) súhrnná výška plnenia akéhoko¾vek druhu poskytnutého emitentom osobám pod¾a odseku 1 písm. a)
za posledné úètovné obdobie pred podaním žiadosti o kótovanie, najmä mzda, odmeny, tantiémy, podiel na zisku, náhrada nákladov, poistné, prémie,
67

c)

d)
e)

f)

g)

provízie a vecné plnenia, prièom sa uvedie súhrnná
výška za každý orgán zvláš•,
súhrnná výška plnenia, ktoré osobám uvedeným
v odseku 1 písm. a) poskytli podnikate¾ské subjekty patriace do skupiny s úzkymi väzbami kontrolovanej emitentom, prièom sa uvedie súhrnná výška
plnenia pre každý orgán zvláš•,
podiel osôb pod¾a odseku 1 písm. a) na základnom
imaní emitenta a opcie, na základe ktorých môžu
tieto osoby získa• ïalšie akcie emitenta,
údaje o spôsobe a rozsahu úèasti èlenov štatutárnych orgánov a èlenov dozorných orgánov emitenta
na obchodoch vykonávaných emitentom, ktoré sú
pre emitenta neobvyklé z h¾adiska ich formy, povahy,
podmienok alebo predmetu, v priebehu bežného
a posledného ukonèeného úètovného obdobia a údaje o takýchto obchodoch, ktoré sa uskutoènili poèas
predchádzajúcich úètovných období a neboli do dòa
podania žiadosti o kótovanie vyporiadané,
sumu nesplatených pôžièiek, ktoré emitent poskytol osobám pod¾a odseku 1 písm. a), sumu poh¾adávok verite¾ov týchto osôb zabezpeèených ruèením
emitenta a iné záruky, ktoré za tieto osoby emitent
prevzal,
údaje o možnosti zamestnancov emitenta podie¾a•
sa na základnom imaní emitenta.
§ 51
Údaje o aktuálnom vývoji a o predpokladanom
vývoji hospodárenia emitenta

Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o aktuálnom
vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emitenta:
a) všeobecné údaje o èinnosti emitenta od konca posledného úètovného obdobia, za ktoré bola zostavená a zverejnená úètovná závierka, najmä údaje
o hlavných aktuálnych trendoch vo výrobe alebo
v poskytovaných službách, predaji, vývoji zásob
a objednávok a o tendenciách posledného vývoja
nákladov a predajných cien,
b) údaje o oèakávanej hospodárskej a finanènej situácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa podáva
žiados•.
§ 52
Kótovací prospekt podielových listov
(1) Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
podielový list, obsahuje okrem údajov, ktoré sa vz•ahujú na kótovací prospekt akcií, tieto ïalšie údaje:
a) údaje o podielovom fonde a o depozitárovi podielového fondu pod¾a predajného prospektu podielového fondu,50)
b) poèiatoènú hodnotu jedného podielu,67)
c) údaje o stave cenných papierov v podielovom fonde
z poslednej správy o hospodárení emitenta s majetkom v podielovom fonde,68) ktorá bola zverejnená,

) § 28 ods. 5 zákona è. 385/1999 Z. z.
) Príloha è. 2 k zákonu è. 385/1999 Z. z. v znení zákona è. 566/2001 Z. z.
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d) pravidlá zis•ovania, rozde¾ovania a iného použitia
výnosov z majetku v podielovom fonde.
(2) Údaje pod¾a § 49 ods. 1 písm. a) a b) a § 49
ods. 2, 3, 8 a 10 sa podávajú osobitne za správcovskú
spoloènos• aj za podielový fond.69)
§ 53
Kótovací prospekt doèasných listov
Na kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je
doèasný list, sa vz•ahujú ustanovenia o kótovacom
prospekte akcií.

e)
f)
g)

§ 54
Kótovací prospekt cenných papierov
zastupujúcich akcie
(1) Kótovací prospekt cenných papierov zastupujúcich akcie obsahuje tieto údaje o ich emitentovi:
a) údaje pod¾a § 46 písm. a), b), d) a e),
b) údaje pod¾a § 47 ods. 1 písm. a),
c) údaje pod¾a § 50 ods. 1 písm. a),
d) predmet podnikania emitenta; ak vykonáva emitent
viac druhov èinnosti, uvedie sa struèná charakteristika každého z nich,
e) údaje o právnických osobách alebo fyzických osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo
hlasovacích právach emitenta väèší ako 20 %,
f) úètovnú závierku v rozsahu súvahy, výkazov ziskov
a strát a prílohy za posledné úètovné obdobia
predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiados•
o kótovanie,
g) predbežnú úètovnú závierku za prvých šes• mesiacov úètovného obdobia, ak je doba medzi dátumom,
ku ktorému bola zostavená úètovná závierka, a dátumom podania žiadosti o kótovanie dlhšia ako devä• mesiacov; ak nebola predbežná úètovná závierka overená audítorom, uvedie sa aj táto skutoènos•;
ak emitent zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku, rozhodne úrad na žiados•, èi predbežná
úètovná závierka musí by• spracovaná v konsolidovanej forme,
h) akúko¾vek významnú zmenu, ktorá nastala odo
dòa, ku ktorému bola zostavená posledná zverejnená úètovná závierka pod¾a písmena f), alebo odo
dòa, ku ktorému bola zostavená predbežná úètovná
závierka pod¾a písmena g).
(2) Kótovací prospekt cenných papierov zastupujúcich akcie obsahuje tieto údaje o cenných papieroch
zastupujúcich akcie, pre ktoré sa podáva žiados• o kótovanie:
a) údaje pod¾a § 43 ods. 1 písm. a), c), d) a e),
b) údaje pod¾a § 44 ods. 1 písm. g) a i),
c) oznaèenie právneho predpisu, na základe ktorého
boli vydané, a pri cenných papieroch vydaných
v zahranièí oznaèenie súdov príslušných kona•
v prípade sporu,
d) spôsob vykonávania práv vz•ahujúcich sa na zastupované akcie, najmä hlasovacieho práva a práva
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na podiel na výnosoch a na likvidaènom zostatku,
a podmienky, za ktorých môže emitent cenných
papierov zastupujúcich akcie vykonáva• takéto
práva, postup pri získavaní pokynov majite¾ov cenných papierov zastupujúcich akcie,
možnos• a podmienky výmeny cenných papierov
zastupujúcich akcie za akcie,
zabezpeèenie nárokov majite¾ov cenných papierov
zastupujúcich akcie voèi ich emitentovi,
výšku provízie a nákladov, ktoré hradí emitent
v súvislosti s vydaním cenných papierov zastupujúcich akcie, výplatou kupónov, vydaním dodatoèných cenných papierov zastupujúcich akcie a výmenou cenných papierov zastupujúcich akcie za
akcie,
spôsob zaplatenia emisného kurzu alebo kúpnej
ceny cenných papierov zastupujúcich akcie s uvedením výšky nákladov, ktoré hradí upisovate¾ alebo
kupujúci.
§ 55
Kótovací prospekt dlhopisov v niektorých
špecifických prípadoch

(1) Kótovací prospekt vymenite¾ných dlhopisov obsahuje rovnaké údaje ako kótovací prospekt dlhopisov
s výnimkou údajov o emitentovi vymenite¾ného dlhopisu, ktoré musia by• uvedené v rovnakom rozsahu
ako u emitenta akcií, a tieto ïalšie údaje o
a) akciách emitenta, ktorých vydanie môže majite¾
vymenite¾ného dlhopisu požadova• v rozsahu pod¾a § 43 a 44,
b) emitentovi akcií, ak emitentom vymenite¾ných
dlhopisov je cudzozemec, ktorý nie je emitentom
akcií, za ktoré majú by• vymenené vymenite¾né
dlhopisy,
c) postupe pri výmene vymenite¾ných dlhopisov za
akcie.
(2) Kótovací prospekt dlhopisov, za ktorých splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov
prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba,
obsahuje aj údaje pod¾a § 42 ods. 2 a údaje o týchto
právnických osobách alebo fyzických osobách pod¾a
§ 46, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1, § 49, § 50 ods. 1 a § 51,
ak tieto údaje môžu by• emitentovi známe, a údaj
o mieste, kde je možné oboznámi• sa s obsahom ruèite¾ského záväzku.
§ 56
Zúženie kótovacieho prospektu
(1) Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách povoli• zúženie obsahu kótovacieho
prospektu na informácie pod¾a § 43 až 45 a na informácie o podmienkach vydania cenných papierov, ak
sa podáva žiados• o kótovanie pre
a) akcie pride¾ované bezodplatne majite¾om akcií,
ktoré sú už prijaté na trh kótovaných cenných
papierov burzy, na ktorej sa podáva žiados• o kótovanie,
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b) akcie vydané ako náhrada za iné akcie toho istého
emitenta, prièom sa nezvyšuje základné imanie,
prièom akcie, ktoré sa nahrádzajú, sú už prijaté na
trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej
sa podáva žiados• o kótovanie,
c) akcie pochádzajúce z výmeny za vymenite¾né dlhopisy alebo na základe výkonu práva k prioritným
dlhopisom, ak sú akcie emitenta, ktorého akcie sa
vymieòajú, už prijaté na trh kótovaných cenných
papierov burzy, na ktorej sa podáva žiados• o kótovanie,
d) akcie, pri ktorých poèet alebo súèin menovitej hodnoty akcií a ich poètu neprekraèuje 10 % z poètu
alebo súèinu menovitej hodnoty akcií a poètu akcií
toho istého druhu, ktoré už boli prijaté na trh
kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa
podáva žiados• o kótovanie,
e) akcie pride¾ované zamestnancom, ak akcie toho
istého druhu už boli prijaté na trh kótovaných
cenných papierov burzy,
f) cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných
papierov inej burzy.
(2) Ak cenné papiere, pre ktoré sa podáva žiados•
o kótovanie, sú dlhopisy vydávané bankou, ktorej iné
cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov tejto burzy, môže burza za podmienok
uvedených v burzových pravidlách schváli• zúženie
obsahu kótovacieho prospektu na údaje pod¾a § 41
ods. 3, § 42 a údaje o týchto dlhopisoch pod¾a § 43
a 45 a § 49 ods. 7.
(3) Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváli• zúženie obsahu kótovacieho prospektu akcií, ak sa žiados• o kótovanie podáva
pre akcie ponúkané akcionárom emitenta na základe
predkupného práva, prièom akcie tohto emitenta sú
už kótované na tej istej burze, na údaje pod¾a § 41
ods. 3, § 42, 43 a 44, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1
písm. a), c) a d), § 47 ods. 2 písm. b), e) a f), § 48 ods. 1
písm. f), g), i) a j), § 48 ods. 2 písm. c), § 49 ods. 8, 11
a 16, § 50 ods. 1 a ods. 2 písm. b), d) až f) a § 51.
(4) Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváli• zúženie obsahu kótovacieho prospektu vymenite¾ných dlhopisov, ak sa žiados•
o kótovanie podáva pre vymenite¾né dlhopisy emitenta, ak sú akcie emitenta, ktorého akcie sa budú vymieòa• za vymenite¾né dlhopisy, už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva
žiados• o kótovanie, na údaje pod¾a § 41 ods. 3, § 42,
43 a 45, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), c) a d),
§ 47 ods. 2 písm. b), e) a f), § 48 ods. 1 písm. f), g), § 48
ods. 2 písm. c), i) a j), § 49 ods. 6 a 15, § 50 ods. 1
a ods. 2 písm. b), d) až f), § 51, § 55 písm. c), základné
údaje o akciách, za ktoré majú by• vymieòané vymenite¾né dlhopisy, a opis práv s nimi spojených a údaje
pod¾a § 49 ods.1 písm. a) až d) za posledné úètovné
obdobie predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva
žiados• o kótovanie.
(5) Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváli• zúženie obsahu kótovacieho prospektu dlhopisov emitenta, ktorého iné cenné
papiere už boli prijaté na trh kótovaných cenných
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papierov tejto burzy, na údaje pod¾a § 41 ods. 3, § 42,
43 a 45, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), § 47
ods. 2 písm. c), § 48 ods. 1 písm. g), § 49 ods. 3 a 14,
§ 50 ods. 1 a § 51 a údaje pod¾a § 49 ods. 1 písm. a)
až d) za posledné úètovné obdobie predchádzajúce
roku, v ktorom sa podáva žiados• o kótovanie.
(6) Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváli• zúženie obsahu kótovacieho prospektu podielových listov emitenta, ktorého iné
cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov tejto burzy, na údaje pod¾a § 41 ods. 3,
§ 42 až 44, § 49 ods. 1 písm. a) a b) a § 49 ods. 2, 3, 6
a 8 vz•ahujúce sa na podielový fond a údaje odseku 1
písm. a) až d).
§ 57
Rozšírenie kótovacieho prospektu
Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanovi• ïalšie náležitosti kótovacieho prospektu, ktoré nie
sú ustanovené ako jeho minimálne náležitosti pod¾a
tohto zákona. Tieto ïalšie náležitosti kótovacieho prospektu musia by• v súlade s ustanovením § 41 ods. 1.
PIATA ÈAS•
DOH¼AD
§ 58
Predmet doh¾adu
(1) Úrad vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou, èlenmi burzy, nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na trh
burzy, a nad osobami, ktoré vydali iné investièné nástroje prijaté na obchodovanie na burze.
(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, burzových
pravidiel s výnimkou pod¾a odseku 3 a osobitných
právnych predpisov, 39)
b) dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení.
(3) Predmetom doh¾adu nie je dodržiavanie ustanovení burzových pravidiel upravujúcich vz•ahy medzi
burzou a jej èlenmi.
(4) Vz•ahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi
doh¾adu pod¾a odseku 1 a postup úradu pri výkone
tohto doh¾adu sa spravujú ustanoveniami osobitného
zákona.12)
(5) Osoby podliehajúce doh¾adu sú povinné v úradom urèenej lehote odovzda• úradu ním požadované
údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon
tohto doh¾adu.
(6) Burza je povinná umožni• úèas• osôb poverených
výkonom doh¾adu na rokovaní valného zhromaždenia
burzy, predstavenstva alebo dozornej rady burzy
a vopred oznámi• úradu termín zasadnutia týchto orgánov burzy.
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§ 59
Oprávnenia úradu
(1) Úrad je oprávnený
a) kontrolova• burzový obchod,
b) informova• predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,
c) zúèastòova• sa prostredníctvom svojho zástupcu
na zasadnutí predstavenstva s právom pozastavi•
výkon jeho rozhodnutia, ak odporuje všeobecne
záväzným právnym predpisom alebo burzovým pravidlám; výkon rozhodnutia predstavenstva môže
by• pozastavený najdlhšie na 30 dní; poèas tejto
doby neplynú lehoty ustanovené týmto zákonom,
d) vyžadova• od burzy a od ïalších osôb podliehajúcich doh¾adu pod¾a tohto zákona údaje, doklady
a informácie potrebné na riadny výkon doh¾adu,
najmä úètovné výkazy a iné podklady, ktoré súvisia
s burzovým obchodom,
e) požadova• od úèastníkov burzového obchodu poskytnutie informácií o ich klientoch a o osobách,
ktoré majú záväzky alebo poh¾adávky z burzového
obchodu, ako aj o zmenách majite¾ov cenných papierov a iných investièných nástrojov prijatých na
burzový obchod v prípade, že existuje dôvodné podozrenie o porušení ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov39) alebo burzových pravidiel alebo
ak sa vyskytli iné skutoènosti, ktoré by mohli naruši• priebeh obchodovania.
(2) Úrad je oprávnený na úèely výkonu doh¾adu
pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona3) požiada• vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov
o využitie technického systému pod¾a § 13 ods. 3 zamestnancami úradu na úèely získania údajov potrebných na výkon doh¾adu. Burza je povinná bez zbytoèného odkladu tejto žiadosti vyhovie•.
Sankcie
§ 60
(1) Ak úrad zistí nedostatky v èinnosti osoby uvedenej
v § 58 ods. 1 spoèívajúce v nedodržiavaní ustanovení
tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, osobitných predpisov,39) v nedodržiavaní podmienok ustanovených v povolení alebo v rozhodnutí
o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok
ustanovených v § 4 ods. 2, ustanovení burzových pravidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú
doh¾adu, môže úrad pod¾a povahy, závažnosti, miery
zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov
a) uloži• opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b) zruši• burzový obchod,
c) uloži• burze alebo emitentovi uverejnenie opravy
neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
ktorú burza alebo emitent uverejnil na základe
zákonom urèenej povinnosti,
d) uloži• burze skonèi• nepovolenú èinnos•,
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e) uloži• pokutu až do 20 000 000 Sk,
f) obmedzi• jej èinnos• alebo pozastavi• najdlhšie na
jeden rok povolenie,
g) odòa• povolenie.
(2) Ak úrad pri výkone doh¾adu zistil, že osoba vykonáva bez povolenia èinnos•, na ktorú je potrebné povolenie pod¾a § 4, zakáže jej vykonávanie tejto èinnosti, uloží jej pokutu pod¾a odseku 1 písm. e) a oznámi
túto skutoènos• orgánu èinnému v trestnom konaní.25)
(3) Úrad môže uloži• èlenovi predstavenstva, generálnemu riadite¾ovi, èlenovi dozornej rady burzy alebo
vedúcemu útvaru inšpekcie burzových obchodov za
porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vz•ahujú na výkon èinnosti burzy, zo
stanov burzy, alebo za porušenie podmienok alebo
povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom
pokutu pod¾a závažnosti a povahy porušenia až do
výšky dvanás•násobku mesaèného priemeru jeho celkových príjmov od burzy za predchádzajúcich 12 mesiacov. Fyzickú osobu, ktorá právoplatným uložením
pokuty prestala by• dôveryhodnou osobou pod¾a § 4
ods. 11, je burza povinná bez zbytoèného odkladu
odvola• z funkcie.
(4) Ak úrad pri výkone doh¾adu zistí, že burza porušila povinnos• pod¾a § 38 ods. 1, môže okrem uloženia
sankcie pod¾a odseku 1 pozastavi• obchodovanie
s týmto cenným papierom na trhu burzy. Tým nie je
dotknuté ustanovenie § 63.
(5) Sankcie pod¾a odsekov 1 až 3 možno uklada•
súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená
pokuta, môže úrad opakovane uklada• pokuty až do
výšky dvojnásobku sumy pod¾a odseku 1 písm. e).
(6) Uložením sankcií pod¾a predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednos• pod¾a osobitných
predpisov.70)
§ 61
(1) Sankcie možno uloži• do dvoch rokov od zistenia
nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich
vzniku. Pokutu pod¾a § 60 ods. 3 možno uloži• do
jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však
do troch rokov od ich vzniku.
(2) Pri odòatí povolenia a pri ukladaní opatrení na
nápravu a pokút môže úrad zoh¾adni• skutoènos•, že
osoba uvedená v § 58 ods. 1 do zistenia porušenia
tohto zákona úradom sama zistila porušenie tohto
zákona a odstránila protiprávny stav.
(3) Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty.
(4) Výnosy z pokút pod¾a tohto zákona sú príjmom
štátneho rozpoètu.
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§ 62
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1) Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) na základe
nepravdivých údajov alebo u ktorej má úrad dôvodné
podozrenie z porušenia § 6 ods. 1 písm. a), môže úrad
pozastavi• výkon práva zúèastni• sa a hlasova• na
valnom zhromaždení burzy a práva požiada• o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia burzy. Výkon týchto práv môže úrad pozastavi• aj osobe, ktorej
pôsobenie týkajúce sa burzy je na ujmu riadneho
a obozretného podnikania burzy.
(2) Burza je povinná pä• dní pred dòom konania
valného zhromaždenia da• príkaz na registráciu pozastavenia práva naklada• pre všetky zaknihované akcie,
ktoré vydala.
(3) Burza je povinná predloži• úradu výpis zo svojho
registra emitenta a zo svojho zoznamu akcionárov
vyhotovený v deò, keï bol vykonaný príkaz burzy na
registráciu pozastavenia práva naklada• pre všetky
zaknihované akcie, ktoré burza vydala. Výpis sa nesmie vyhotovi• skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je burza povinná doruèi• úradu bezodkladne po jeho vyhotovení. Úrad bez zbytoèného
odkladu na tomto výpise písomne oznaèí osobu, ktorej
pozastavila výkon práv pod¾a odseku 1, a doruèí ho
burze najneskôr v deò predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia burzy.
(4) Ak úrad na výpise pod¾a odseku 3 písomne
oznaèí osobu, u ktorej tiež zistil dôvod na pozastavenie
výkonu práv pod¾a odseku 1, je tým zaèaté konanie
o pozastavení výkonu práv pod¾a odseku 1.
(5) Predbežné opatrenie 71) vo veci pozastavenia výkonu práv pod¾a odseku 1 doruèí úrad tejto osobe a burze najneskôr v deò konania valného zhromaždenia.
Týmto predbežným opatrením je burza a táto osoba
viazaná. Za doruèenie sa považuje doruèenie predbežného opatrenia aj zástupcovi splnomocnenému na
zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6) Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení
pripusti• úèas• osoby oznaèenej úradom pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito
osobami na konanie v ich mene.
(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva
pod¾a odseku 1, sa poèas pozastavenia týchto práv
nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto
akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznáša• sa ani pri rozhodovaní
valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie
podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré
sú uvedené vo výpise predloženom burzou pod¾a odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a).
(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv
pod¾a odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytoèného
71
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odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti
vyhovie•.
(9) Úrad môže poda• návrh na súd na urèenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia burzy
z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od
prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak
valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dòa,
keï sa mohol o uznesení dozvedie•.
§ 63
(1) Úrad je oprávnený pozastavi• obchodovanie
s cennými papiermi na burze alebo pozastavi• burzový
obchod.
(2) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 možno vyda• iba
v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ochrany investorov.
(3) Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi pod¾a odseku 1 musí obsahova• urèenie
doby pozastavenia, ktorá nemôže by• dlhšia ako šes•
mesiacov, a rozsah, v ktorom sa obchodovanie s cennými papiermi na burze pozastavuje. Rozhodnutie
o pozastavení burzového obchodu pod¾a odseku 1 musí obsahova• urèenie doby pozastavenia, ktorá nemôže
by• dlhšia ako 30 dní.
§ 64
Odòatie povolenia
(1) Úrad odníme povolenie, ak
a) burza získala povolenie na základe nepravdivých
údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b) základné imanie burzy klesne pod výšku pod¾a § 2
ods. 12,
c) to odôvodòujú závažné zmeny v skutoènostiach
pod¾a § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným
spôsobom ovplyvni• riadny výkon èinnosti burzy,
d) na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo
povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) burza nepodala návrh na zápis do obchodného
registra pod¾a § 5 ods. 3,
f) burza do šiestich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezaèala vykonáva• èinnosti uvedené v povolení alebo dlhšie ako šes• mesiacov tieto èinnosti
nevykonáva.
(2) Úrad môže odòa• povolenie pri vzniku závažných
nedostatkov v èinnosti burzy, pri porušovaní povinností uložených týmto zákonom alebo ak burza neplní
podmienky pod¾a § 4 ods. 2.
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ŠIESTA ÈAS•
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 65
(1) Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie,
o pozastavení obchodovania s cenným papierom na
trhu kótovaných cenných papierov, o vylúèení cenného papiera z trhu kótovaných cenných papierov
a o zrušení burzového obchodu sa primerane vz•ahujú
ustanovenia osobitného zákona.12)
(2) Proti rozhodnutiu burzy pod¾a odseku 1 nemožno
poda• opravný prostriedok.
(3) Rozhodnutie burzy pod¾a odseku 2 je preskúmate¾né súdom.72)
(4) Na konanie pred úradom pod¾a tohto zákona sa
vz•ahuje osobitný zákon,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikaèného èísla alebo rodného èísla, tieto èísla sa neuvádzajú
v prípade osôb, ktorým neboli pridelené.
§ 66
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vz•ahy vzniknuté pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona; vznik týchto právnych vz•ahov, ako aj nároky
z nich vzniknuté pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona sa však posudzujú pod¾a doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 67
(1) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèia
pod¾a doterajších predpisov. Odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v èinnosti burzy a iných osôb, ku ktorým došlo pod¾a doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie pod¾a doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú
pod¾a tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa
posudzujú ako nedostatky aj pod¾a tohto zákona. Odo
dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona však možno
uloži• len také opatrenie na odstránenie protiprávneho
stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sankciu, aké umožòuje tento zákon. Právne úèinky úkonov,
ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona, zostávajú zachované.
(2) Na lehoty, ktoré v deò nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona ešte neuplynuli, sa vz•ahujú ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na
vykonanie iných úkonov v konaniach zaèatých a právoplatne neukonèených pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, lehoty pod¾a tohto zákona sa uplatnia
s tým, že zaèínajú plynú• dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
72

) § 247 až 250k Obèianskeho súdneho poriadku.
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§ 68
(1) Povolenie na vznik burzy vydané pod¾a doterajších predpisov, ktoré je platné ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na
vznik a èinnos• burzy udelené pod¾a tohto zákona.
(2) Burza, ktorá vykonávala ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona èinnos• pod¾a doterajších
predpisov, je povinná do 31. decembra 2002 predloži•
úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie
burzových pravidiel na úèely ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak burza v tejto lehote nepredloží úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel, nariadi úrad burze jeho
predloženie v dodatoène urèenej lehote, ktorá však
nesmie by• dlhšia ako 60 dní. Ak burza ani v dodatoène urèenej lehote nepredloží na schválenie úradu návrh burzových pravidiel, úrad odníme burze povolenie.
(3) Burza je povinná zosúladi• svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 predloži• ich overenú kópiu úradu. Ak burza do uplynutia
tejto lehoty nezosúladí niektoré ustanovenia svojich
stanov s týmto zákonom, tieto ustanovenia strácajú
platnos• dòom uplynutia tejto lehoty.
(4) Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002
prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy
pod¾a doterajších predpisov, sa považujú za cenné
papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov
pod¾a tohto zákona. Cenné papiere, ktoré boli k 31.
augustu 2002 prijaté na vo¾ný trh burzy pod¾a doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté
na regulovaný vo¾ný trh pod¾a tohto zákona.
(5) Emitenti cenných papierov pod¾a odseku 4 sú
povinní prispôsobi• sa ustanoveniam tohto zákona do
90 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel pod¾a odseku 2. Ak sa
emitent cenných papierov v tejto lehote neprispôsobí
ustanoveniam tohto zákona, burza cenný papier vylúèi
z obchodovania na trhu, ktorý organizuje, alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier
spåòa. Rozhodnutie burzy o vylúèení z obchodovania
na trhu kótovaných cenných papierov je preskúmate¾né súdom.
(6) Emitent akcií vylúèených z trhu burzy pod¾a odseku 5 je povinný vyhlási• povinnú ponuku33) na kúpu
všetkých akcií, s ktorými by po vylúèení z trhu burzy
už nebolo možné obchodova• na žiadnej burze, na
zahraniènej burze alebo na zahraniènom regulovanom
verejnom trhu.56)
(7) Èlenovia burzy sú povinní prispôsobi• sa ustanoveniam tohto zákona do 30 dní odo dòa nadobudnutia
úèinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel
pod¾a odseku 2.
(8) Do dòa nadobudnutia úèinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel pod¾a odseku 3 sa na prijatie
cenných papierov na trh burzy vz•ahujú doterajšie
predpisy.
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(9) Do dòa právoplatnosti prvého rozhodnutia
o udelení povolenia na vznik a èinnos• centrálneho
depozitára pod¾a osobitného zákona3) sa spôsob zúètovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva
pod¾a doterajších predpisov.

funkcie pod¾a tohto zákona, je burza povinná odvola•
z funkcie najneskôr do 31. decembra 2002.

(10) Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002
akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou by•
akcionárom burzy pod¾a § 2 ods. 11 najneskôr do 31.
januára 2003, nie je oprávnená od 1. februára 2003
vykonáva• hlasovacie práva na valnom zhromaždení
burzy, ak jej toto právo nezaniklo už skôr pod¾a doterajších predpisov.

1. zákon è. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona è. 566/2001 Z. z.,

(11) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci súhlas úradu, pokladajú sa právne úkony vykonané do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona za
platné pod¾a tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich
vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas pod¾a § 6
ods. 1.

§ 70

(12) Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola
èlenom predstavenstva, dozornej rady alebo generálnym riadite¾om a nespåòa podmienky na výkon tejto

§ 69
Zrušujú sa:

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu cenného papiera.

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2002
s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej
vety, § 33 až 36 a § 49 ods. 11, ktoré nadobúdajú
úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám a Európskej únii, a s výnimkou ustanovení § 37
ods. 1 a § 49 ods. 1 písm. e) až h), ktoré nadobúdajú
úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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430
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
a mení a dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona
è. 355/1997 Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona
è. 103/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona
è. 566/2001 Z. z. a zákona è. 96/2002 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 odseky 3 až 5 znejú:
„(3) Menovitou hodnotou dlhopisu je peòažná suma,
na ktorú dlhopis znie.
(4) Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu urèená a zverejnená burzou cenných papierov postupom pod¾a
burzových pravidiel.1)
(5) Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú
emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.
2. V § 3 ods. 1 sa vypúš•a písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno i).
3. V § 3 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) údaj o tom, èi bude podaná žiados• o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov a na aký jej
trh,“.
4. V § 3 ods. 6 sa slová „èíslo dlhopisu“ nahrádzajú
slovami „èíselné oznaèenie dlhopisu“.
5. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Emitent dlhopisov znejúcich na meno alebo osoba ním poverená vedie zoznam majite¾ov týchto dlhopisov. Pri zaknihovaných dlhopisoch znejúcich na meno môže ich emitent poveri• vedením evidencie ich
majite¾ov2) centrálneho depozitára cenných papierov.
Do vzniku centrálneho depozitára cenných papierov2aa)
register zaknihovaných dlhopisov vedený strediskom
cenných papierov nahrádza zoznam dlhopisov znejúcich na meno. “.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 2aa znejú:
„2) § 99 ods. 3 písm. j) zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

2aa

) § 163 zákona è. 566/2001 Z. z.“.

6. V druhej èasti sa vypúš•a oznaèenie „Oddiel 1“
a nadpis nad § 6 „Udelenie a odmietnutie povolenia“.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 2c sa citácia
„§ 5 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 5 zákona
è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.
8. V § 6 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
9. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Èinnos• spojenú s vydávaním dlhopisov vykonáva emitent. Emitent môže touto èinnos•ou poveri•
právnickú osobu, ktorá má na túto èinnos• oprávnenie
pod¾a osobitného zákona.2f)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2f znie:
„2f) § 6 ods. 3 písm. d) zákona è. 566/2001 Z. z.“.
10. § 7 sa vypúš•a.
11. V druhej èasti sa vypúš•a oznaèenie „Oddiel 2“.
12. § 8 znie:
„§ 8
(1) Emisné podmienky dlhopisov je emitent povinný
predloži• Úradu pre finanèný trh (ïalej len „úrad“)
a Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dòa zaèatia
ich vydávania, a to v rozsahu pod¾a § 3 ods. 3.
(2) Emitenti pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali
dlhopisy v zahranièí, sú povinní najneskôr ku dòu
vydania dlhopisov informova• úrad a Národnú banku
Slovenska o mieste vydania dlhopisov a zasla• úradu
a Národnej banke Slovenska emisné podmienky týchto
dlhopisov.“.
13. V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „verejne
obchodovate¾ných dlhopisoch“ nahrádzajú slovami
„dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov“.
14. V § 12 ods. 6 v druhej vete sa slová „verejne
obchodovate¾ných dlhopisoch“ nahrádzajú slovami
„dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov“.
15. V poznámke pod èiarou k odkazu 3b sa citácia
„Zákon è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších
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predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon è. 483/2001
Z. z.“.
16. V poznámke pod èiarou k odkazu 3c sa citácia
„§ 36g zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.“
nahrádza
citáciou
„§ 73
zákona
è. 483/2001 Z. z.“.
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 3d sa citácia
„§ 36i zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 76 zákona è. 483/2001
Z. z.“.
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právnickú osobu zriadenú na tento úèel ministerstvom,3eba) alebo inú právnickú osobu, ktorá má na
túto èinnos• oprávnenie pod¾a osobitného zákona3eca)
na základe výsledkov obchodnej verejnej sú•aže. 3ec) Ak
ide o štátne dlhopisy vydané v zahranièí, môže ministerstvo poveri• splácaním ich menovitej hodnoty a
výnosov z nich aj zahraniènú banku alebo inú finanènú inštitúciu, ktorá vykonáva takú èinnos• na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3eba, 3eca a 3ed
znejú:
„3eba) § 21 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

18. V poznámke pod èiarou k odkazu 3ea sa citácia
„§ 1 ods. 2 zákona è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou
„§ 10 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z.“.

è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3eca
) § 6 ods. 3 písm. d) alebo § 99 ods. 4 písm. a) zákona
è. 566/2001 Z. z.
3ed
) § 2 ods. 7 zákona è. 483/2001 Z. z.“.

19. V poznámke pod èiarou k odkazu 3eb sa citácia
„§ 1 ods. 4 zákona è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou
„§ 10 ods. 3 zákona è. 566/2001 Z. z.“.

22. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) banka, ktorá z peòažných prostriedkov získaných
predajom komunálnych obligácií poskytne komunálny úver
1. vyššiemu územnému celku, ktorý o vydanie komunálnych obligácií požiadal, alebo
2. obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií požiadala,
prièom vyšší územný celok alebo obec za ich vydanie
ruèí svojím nehnute¾ným majetkom,“.

20. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem
urèenia výnosu a oznaèenia pod¾a medzinárodného
systému èíslovania na identifikáciu cenných papierov
ISIN zverejòuje ministerstvo v periodickej tlaèi s celoštátnou pôsobnos•ou uverejòujúcou burzové správy
a na internetovej stránke ministerstva najneskôr sedem dní pred dòom ich vydania a urèenie výnosu
zverejòuje ministerstvo v elektronických informaèných systémoch najneskôr jeden pracovný deò pred
dòom ich predaja.“.

23. V § 20 ods. 1 sa v písmene b) bodka nahrádza
èiarkou a dopåòa sa nové písmeno c), ktoré znie:
„c) vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych
obligácií ruèí svojím majetkom.“.
24. V § 20 ods. 2 sa za slovo „b)“ vkladajú slová „a c)“.

21. § 19 znie:
„§ 19
(1) Èinnos• spojenú s vydávaním štátnych dlhopisov, správou štátnych dlhopisov, splácaním menovitej
hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov
štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo.
(2) Ministerstvo môže èinnos•ou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveri• Národnú banku Slovenska alebo právnickú osobu zriadenú na tento úèel
ministerstvom,3eba) alebo osobu, ktorá má na túto èinnos• oprávnenie pod¾a osobitného zákona2f) na základe
výsledkov obchodnej verejnej sú•aže.3ec)
(3) Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú by• vydané
v zahranièí, môže ministerstvo touto èinnos•ou poveri•
aj zahraniènú banku3ed) alebo inú finanènú inštitúciu,
ktorá vykonáva takú èinnos• na základe povolenia
udeleného v krajine, kde má sídlo, a to na základe
výberového konania, v ktorom sa vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v urèenej lehote.
Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na
vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najmä najvýhodnejšie emisné podmienky, najvýhodnejšia cena a kvalita
služby.
(4) Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty
štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych
dlhopisov poveri• Národnú banku Slovenska alebo

25. V poznámke pod èiarou k odkazu 3f sa citácia
„§ 46 ods. 2 písm. a) a c) zákona è. 600/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 54
zákona è. 566/2001 Z. z.“.
26. § 21a znie:
„§ 21a
(1) Doh¾ad pod¾a tohto zákona sa vykonáva nad
èinnos•ou
a) emitentov dlhopisov s výnimkou emitenta štátnych
dlhopisov (§ 18 a 19),
b) hypotekárneho správcu a jeho zástupcu,4)
c) osôb, ktoré majú oprávnenie na vydávanie alebo
vyplácanie dlhopisov.
Toto ustanovenie sa nevz•ahuje na èinnos• vykonávanú Národnou bankou Slovenska pod¾a tohto zákona.
(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodržiavanie podmienok vydávania dlhopisov ustanovených týmto zákonom,
b) dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov
v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
(3) Doh¾ad pod¾a odseku 1 vykonáva úrad.“.
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V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 36l
až 36r zákona è. 21/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 78 až 82 zákona
è. 483/2001 Z. z.“.

všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „doh¾ad“ v príslušnom tvare.

27. V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ak úrad zistí nedostatky v èinnosti emitenta pri
vydávaní dlhopisov, splácaní menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácaní výnosov z dlhopisov spoèívajúce
v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo
v obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,3g) môže pod¾a závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a) vykona• opatrenia smerujúce k náprave zistených
nedostatkov,
b) prikáza• emitentovi, aby predèasne splatil menovitú hodnotu vydaných dlhopisov a vyplatil pomernú
èas• výnosu týchto dlhopisov,
c) uloži• pokutu až do 20 000 000 Sk.

Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:

(2) Úrad môže emitentovi dlhopisov uloži• pod¾a závažnosti a miery zavinenia za porušenie povinností
pod¾a
a) § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 alebo § 12 ods. 6 pokutu do
500 000 Sk,
b) § 8 ods. 1 pokutu do 100 000 Sk.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3g znie:
„3g) Napríklad Obchodný zákonník, zákon è. 566/2001 Z. z.“.
28. V § 22 odsek 4 znie:
„(4) Opatrenia na nápravu a pokuty pod¾a odsekov 1
až 3 a 8 možno uloži• do dvoch rokov od zistenia
nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich
vzniku.“.
29. V § 22 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu a sankcie možno uklada• súbežne a opakovane.“.
30. V § 22 odsek 8 znie:
„(8) Ak úrad zistí, že osoba neoprávnene vykonáva
èinnosti pod¾a tohto zákona, je oprávnený
a) zakáza• jej vykonáva• tieto èinnosti, alebo
b) uloži• jej pod¾a závažnosti a miery zavinenia pokutu
do 20 000 000 Sk.“.
31. V § 22 sa slová „štátny dozor“ a „dozor“ vo

Èl. II

1. V § 38 ods. 1 vo štvrtom, v piatom a siedmom
riadku sa za slovo „podnikate¾om“ vkladajú slová „alebo iným osobám“.
2. V § 42 ods. 1 sa slová „desa• rokov“ nahrádzajú
slovami „pä• rokov“.
3. V § 61 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Úver, ktorým sa banke poskytuje taká finanèná pomoc, musí by• dostatoène zabezpeèený majetkovými
hodnotami slúžiacimi na zabezpeèenie záväzkov a pri
poskytovaní takej finanènej pomoci nemožno zvýhodòova• ani nezvýhodòova• žiadnu banku v porovnaní
s inými bankami.“.
4. V § 69 sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo
k nehnute¾nému majetku vyššieho územného celku“.
5. V § 89 ods. 3 sa slová „nad 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 15 000 eur“.
6. V § 92 ods. 9 v tre•om a v šiestom riadku sa
písmeno „h)“ oznaèuje ako písmeno „i)“.
Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 530/1990 Zb.
o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 600/1992 Zb., zákonom Národnej
rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.,
zákonom è. 355/1997 Z. z., zákonom è. 361/1999
Z. z., zákonom è. 103/2000 Z. z., zákonom
è. 329/2000 Z. z., zákonom è. 566/2001 Z. z., zákonom è. 96/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 431/2002

Èiastka 168

Strana 4455

431
ZÁKON
z 18. júna 2002
o úètovníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázate¾nos• vedenia úètovníctva
1. právnických osôb,1) ktoré majú sídlo na území
Slovenskej republiky,
2. zahranièných osôb,2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú èinnos•
pod¾a osobitných predpisov,3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú
inú samostatnú zárobkovú èinnos•, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov pod¾a osobitného predpisu,4)
b) rozsah, obsah a preukázate¾nos• úètovnej závierky.
(2) Osoby pod¾a odseku 1 písm. a) sa považujú za
úètovnú jednotku.
§2
Všeobecné ustanovenia
(1) Úètovná jednotka úètuje v sústave podvojného
úètovníctva alebo v sústave jednoduchého úètovníctva
(§ 9).
(2) Predmetom úètovníctva je úètovanie skutoèností o
a) stave a pohybe majetku,
b) stave a pohybe záväzkov,
c) rozdiele majetku a záväzkov,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) príjmoch,
g) výdavkoch,
h) výsledku hospodárenia úètovnej jednotky,
(ïalej len „úètovné prípady“).
(3) Predmetom úètovníctva je aj vykazovanie skutoèností o úètovných prípadoch pod¾a odseku 2 v úètovnej závierke, prièom predmetom vykazovania v úètovnej závierke sú aj iné aktíva a iné pasíva.
(4) Na úèely tohto zákona sa rozumie
1

)
)
3
)
4
)
2

a) majetkom èas• aktív úètovnej jednotky, ktoré sú
výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceni• pod¾a
§ 24 až 28 a vykazujú sa v úètovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
b) záväzkom povinnos• úètovnej jednotky, ktorá
vznikla z minulých udalostí, od ktorej splnenia sa
oèakáva, že bude ma• za následok zníženie ekonomických úžitkov úètovnej jednotky, dá sa oceni•
pod¾a § 24 až 28 a vykazuje sa v úètovnej závierke
v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
c) výnosom zvýšenie ekonomických úžitkov úètovnej
jednotky v úètovnom období,
d) ekonomickým úžitkom možnos• priamo alebo nepriamo prispie• k toku peòažných prostriedkov,
e) nákladom zníženie ekonomických úžitkov úètovnej
jednotky v úètovnom období,
f) príjmom prírastok peòažných prostriedkov alebo
prírastok ekvivalentov peòažných prostriedkov úètovnej jednotky,
g) výdavkom úbytok peòažných prostriedkov alebo
úbytok ekvivalentov peòažných prostriedkov úètovnej jednotky,
h) výsledkom hospodárenia ocenený výsledný efekt
èinnosti úètovnej jednotky dosiahnutý v úètovnom
období,
i) aktívami majetok a iné aktíva, z ktorých plynú úètovnej jednotke ekonomické úžitky,
j) iným aktívom èas• aktív úètovnej jednotky, ktoré
nespåòajú podmienky na ich zaúètovanie na úètoch
hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v úètovnej závierke v poznámkach,
k) pasívami zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov úètovnej jednotky vrátane iných
pasív a rozdielu majetku a záväzkov,
l) iným pasívom povinnos• úètovnej jednotky, ktorá
nespåòa podmienky na jej zaúètovanie na úètoch
hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v úètovnej závierke v poznámkach.
§3
(1) Úètovná jednotka úètuje a vykazuje úètovné prípady v období, s ktorým èasovo a vecne súvisia (ïalej
len „úètovné obdobie“). Ak túto zásadu nemožno dodrža•, úètovná jednotka ich zaúètuje a vykáže v období,
keï sa tieto skutoènosti zistili.
(2) Úètovná jednotka postupuje v úètovnom období
v úètovníctve pod¾a § 4 ods. 2. Náklady a výnosy úètu-

§ 18 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 21 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z.
Napríklad zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
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je úètovná jednotka v tom úètovnom období, v ktorom
vznikli, bez oh¾adu na deò ich úhrady, inkasa alebo na
deò vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy úètuje úètovná jednotka vždy v tom úètovnom období,
v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.
(3) Úètovným obdobím je kalendárny rok, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(4) Úètovným obdobím môže by• aj hospodársky rok.
Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe
idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné
s kalendárnym rokom.
(5) K zmene úètovného obdobia môže dôjs• len k prvému dòu kalendárneho mesiaca. Pri zmene úètovného obdobia je obdobie od skonèenia predchádzajúceho
úètovného obdobia do zaèatia iného úètovného obdobia úètovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov. To primerane platí aj pri vzniku
alebo zániku úètovnej jednotky, prièom pri vzniku
úètovnej jednotky zaèína prvé úètovné obdobie dòom
vzniku úètovnej jednotky a pri zániku úètovnej jednotky konèí posledné úètovné obdobie dòom zániku úètovnej jednotky.
(6) Úètovná jednotka, ktorá je podnikate¾om,5) môže
uplatni• úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, len na základe písomného povolenia miestne
príslušného daòového úradu. Iná úètovná jednotka
môže uplatni• úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym
rokom, len na základe písomného povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“). Úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatni• rozpoètová organizácia
a príspevková organizácia napojená na štátny rozpoèet
alebo rozpoèet obce alebo vyššieho územného celku,
obec a vyšší územný celok.
(7) Úètovná jednotka môže o zmenu úètovného obdobia požiada• v odôvodnených prípadoch, ak to vyplýva z jej èinnosti alebo ak je ovládanou osobou6) a ovládajúca osoba6) používa iné úètovné obdobie. Pri
rozhodovaní o žiadosti úètovnej jednotky postupuje
daòový úrad pod¾a osobitného predpisu.7) Ministerstvo
postupuje pri rozhodovaní pod¾a všeobecného predpisu o správnom konaní. Úètovná jednotka nemôže nové
úètovné obdobie uplatni• skôr, ako jej je doruèené
súhlasné rozhodnutie príslušného daòového úradu
alebo ministerstva.
§4
(1) Úètovná jednotka, ktorá je právnickou osobou,
vedie úètovníctvo odo dòa svojho vzniku až do dòa
svojho zániku; fyzická osoba vedie úètovníctvo po dobu, poèas ktorej podniká alebo vykonáva inú samo-
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statnú zárobkovú èinnos•, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov.
(2) Podrobnosti o rámcových úètových osnovách
(§ 13) pre jednotlivé skupiny úètovných jednotiek úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva, dni uskutoènenia úètovného prípadu, postupoch úètovania,
usporiadaní a oznaèovaní položiek individuálnej úètovnej závierky a konsolidovanej úètovnej závierky
a o obsahovom vymedzení týchto položiek, rozsahu
údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie,
termínoch, spôsoboch a mieste predkladania úètovnej
závierky a výroènej správy, obsahovom vymedzení úètovných kníh v sústave jednoduchého úètovníctva
a v sústave podvojného úètovníctva a tiež o úètovných
zásadách a úètovných metódach urèujúcich spôsoby
oceòovania a ich použitia, o zásadách pre tvorbu
a zúètovanie opravných položiek, odpisovaní, zásadách pre tvorbu a použitie rezerv, zásadách pre èlenenie majetku a záväzkov, zásadách pre vytváranie analytických úètov, metódach a postupoch konsolidácie
a úètovných sústavách ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením
o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky8)
a úètovná jednotka je povinná ho dodržiava•.
(3) Úètovná jednotka je povinná vies• úètovníctvo
a zostavova• úètovnú závierku za úètovnú jednotku
ako celok. Prípady, v ktorých úètovná jednotka musí
vies• za seba a za majetok a záväzky iných osôb, s ktorými nakladá vo vlastnom mene, oddelené samostatné
úètovníctvo a zostavova• oddelene úètovnú závierku,
môže ustanovi• osobitný predpis.9)
(4) Úètovná jednotka je povinná vies• úètovníctvo
ako sústavu úètovných záznamov pod¾a § 31 ods. 2.
Úètovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nosite¾om informácie týkajúcej sa predmetu úètovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Každú informáciu týkajúcu
sa predmetu úètovníctva alebo spôsobu jeho vedenia
je úètovná jednotka povinná zaznamenáva• len úètovnými záznamami.
(5) Úètovnými záznamami sú najmä úètovné doklady, úètovné zápisy, úètovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, úètový rozvrh, úètovná závierka a výroèná správa. Jednotlivé úètovné záznamy sa môžu
zoskupova• do úètovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (ïalej len „súhrnné úètovné záznamy“). Úètovná jednotka je povinná úètovné záznamy
vies• v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(6) Úètovná jednotka je povinná vies• úètovníctvo
a zostavova• úètovnú závierku v peòažných jednotkách slovenskej meny. V prípade poh¾adávok a záväzkov, podielov,10) cenných papierov,11) derivátov,11) ce-

5

) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
) § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona è. 127/1999 Z. z.
7
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
6

8

)
9
)
10
)
11
)

neskorších predpisov.
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
§ 61 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z.
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch).
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nín a peòažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je úètovná jednotka povinná úètova• v slovenskej mene aj v cudzej mene; táto povinnos• platí aj
pri opravných položkách, rezervách a technických rezervách,12) ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú
vyjadrené v cudzej mene.
(7) Úètovná jednotka je povinná vies• úètovníctvo
a zostavi• úètovnú závierku v štátnom jazyku.13) Úètovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku
musí spåòa• podmienku zrozumite¾nosti pod¾a § 8
ods. 5.
§5
(1) Úètovná jednotka môže poveri• vedením svojho
úètovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(2) Poverením pod¾a odseku 1 sa úètovná jednotka
nezbavuje zodpovednosti za vedenie úètovníctva, zostavenie a predloženie úètovnej závierky a za preukázate¾nos• úètovníctva na území Slovenskej republiky
v rozsahu pod¾a tohto zákona.
§6
(1) Úètovná jednotka je povinná doloži• úètovné prípady úètovnými dokladmi (§ 10).
(2) Úètovanie úètovných prípadov v úètovných knihách vykoná úètovná jednotka úètovným zápisom iba
na základe úètovných dokladov.
(3) Úètovná jednotka je povinná inventarizova• majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov pod¾a § 29
a 30.
(4) Úètovná jednotka je povinná zostavova• individuálnu úètovnú závierku za úètovnú jednotku pod¾a § 17
a 18. V prípadoch pod¾a § 22 zostavuje úètovnú závierku aj za skupinu úètovných jednotiek, bez oh¾adu na
ich sídlo (ïalej len „konsolidovaný celok“), ako konsolidovanú úètovnú závierku.
(5) Úètovná jednotka zostavuje
a) riadnu úètovnú závierku,
b) mimoriadnu úètovnú závierku,
c) priebežnú úètovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis.14)
§7
(1) Úètovná jednotka je povinná úètova• tak, aby
12

)
)
14
)
15
)
13
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úètovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz
o skutoènostiach, ktoré sú predmetom úètovníctva,
a o finanènej situácii úètovnej jednotky.
(2) Zobrazenie v úètovnej závierke je verné, ak obsah
položiek úètovnej závierky zodpovedá skutoènosti a je
v súlade s ustanovenými úètovnými zásadami a úètovnými metódami. Zobrazenie v úètovnej závierke je
pravdivé, ak sú pri òom použité úètovné zásady a úètovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutoèností v úètovnej závierke.
(3) Úètovná jednotka nesmie meni• v priebehu úètovného obdobia použité úètovné metódy a úètovné
zásady. Úètovné zásady a úètovné metódy môže úètovná jednotka zmeni• v bezprostredne nasledujúcom úètovnom období, len ak by doterajšie zásady a metódy
umožòovali zastiera• skutoènos• alebo z dôvodu zmeny predmetu podnikania alebo predmetu inej èinnosti,
prièom informáciu o každej takejto zmene s jej odôvodnením je úètovná jednotka povinná uvádza• v úètovnej
závierke v poznámkach. Ak úètovná jednotka zistí, že
úètovné zásady a úètovné metódy použité v úètovnom
období sú nezluèite¾né s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia skutoèností, je povinná zostavi• úètovnú závierku tak, aby poskytla verný a pravdivý
obraz skutoèností. O tom je úètovná jednotka povinná
informova• v úètovnej závierke v poznámkach.
(4) Rozdiely zo zmien použitých úètovných zásad
a úètovných metód v úètovníctve a v úètovnej závierke
sú úètovnými prípadmi bezprostredne nasledujúceho
úètovného obdobia.
(5) Úètovná jednotka je povinná použi• úètovné zásady a úètovné metódy spôsobom, ktorý vychádza
z predpokladu, že bude nepretržite pokraèova• vo svojej èinnosti a že u nej nenastáva žiadna skutoènos•,
ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraòovala v tejto
èinnosti pokraèova• aj v blízkej budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila
riadna úètovná závierka. V prípade, že úètovná jednotka má informáciu o tom, že u nej takáto skutoènos•
nastáva, je povinná použi• tomu zodpovedajúci spôsob
úètovania, prièom je povinná uvies• informáciu o použitom spôsobe v úètovnej závierke v poznámkach.
(6) Úètovná jednotka úètuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v úètovných knihách
a zobrazuje ich v úètovnej závierke samostatne bez ich
vzájomného zapoèítania s výnimkou niektorých prípadov upravených úètovnými zásadami pre úètovné jednotky zriadené pod¾a osobitných predpisov. 15)

Zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 5 zákona è. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 1 zákona è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 20 zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 1 zákona è. 483/2001 Z. z.
§ 54 zákona è. 566/2001 Z. z.
§ 1 zákona è. 95/2002 Z. z.
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§8
(1) Úètovná jednotka je povinná vies• úètovníctvo
správne, úplne, preukázate¾ne, zrozumite¾ne a spôsobom zaruèujúcim trvalos• úètovných záznamov.
(2) Úètovníctvo úètovnej jednotky je správne, ak úètovná jednotka vedie úètovníctvo pod¾a tohto zákona
a ostatných osobitných predpisov.
(3) Úètovníctvo úètovnej jednotky je úplné, ak úètovná jednotka zaúètovala v úètovnom období v úètovných knihách všetky úètovné prípady pod¾a § 3 a za
toto úètovné obdobie zostavila individuálnu úètovnú
závierku, prípadne konsolidovanú úètovnú závierku,
vyhotovila výroènú správu pod¾a § 20, prípadne konsolidovanú výroènú správu, zverejnila údaje pod¾a
§ 21 a má o týchto skutoènostiach všetky úètovné záznamy.
(4) Úètovníctvo úètovnej jednotky je preukázate¾né,
ak všetky úètovné záznamy sú preukázate¾né (§ 32)
a úètovná jednotka vykonala inventarizáciu.
(5) Úètovníctvo úètovnej jednotky je zrozumite¾né,
ak umožòuje pod¾a § 4 ods. 7 jednotlivo aj v súvislostiach spo¾ahlivo a jednoznaène urèi• obsah úètovných
prípadov v nadväznosti na použité úètovné zásady
a úètovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah úètovných záznamov v nadväznosti na použité formy úètovných
záznamov (§ 31 ods. 2).
(6) Úètovníctvo úètovnej jednotky sa vedie spôsobom
zaruèujúcim trvalos• úètovných záznamov, ak úètovná
jednotka je schopná zabezpeèi• trvalos• po celú dobu
spracovania a úschovy pod¾a § 31 až 36.
DRUHÁ ÈAS•
ÚÈTOVNÉ SÚSTAVY, ÚÈTOVNÉ DOKLADY,
ÚÈTOVNÉ ZÁPISY A ÚÈTOVNÉ KNIHY
§9
Úètovné sústavy
(1) Úètovná jednotka je povinná úètova• v sústave
podvojného úètovníctva s výnimkou pod¾a odseku 2.
(2) V sústave jednoduchého úètovníctva môže úètova•
a) podnikate¾, ktorému to umožòuje osobitný predpis,16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) príspevková organizácia, ktorej zriaïovate¾om je
obec alebo vyšší územný celok, ak nepodniká a ak
objem jej roèného rozpoètu výdavkov nepresahuje
500 000 Sk,
d) politická strana a politické hnutie, obèianske združenie, ich organizaèné zložky, ktoré majú právnu
subjektivitu, organizaèné zložky Matice slovenskej,
ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, pozemkové spoloèenstvá, spoloèenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestièné fondy a neziskové organizácie poskytujúce
16

) § 37 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 600/1992 Zb.
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všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak
ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom úètovnom
období 3 000 000 Sk,
e) cirkev a náboženská spoloènos•, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu;
ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií
(grantov) zo štátneho rozpoètu.
(3) Prechod zo sústavy jednoduchého úètovníctva do
sústavy podvojného úètovníctva je povinný, ak úètovná jednotka nespåòa podmienky ustanovené v odseku
2 pre úètovanie v sústave jednoduchého úètovníctva.
Prechod zo sústavy jednoduchého úètovníctva do sústavy podvojného úètovníctva a zo sústavy podvojného
úètovníctva do sústavy jednoduchého úètovníctva sa
uskutoèòuje vždy len k prvému dòu úètovného obdobia nasledujúceho po úètovnom období, v ktorom úètovná jednotka zistila skutoènosti, ktoré sú dôvodom
na zmenu úètovnej sústavy.
§ 10
Úètovný doklad
(1) Úètovný doklad je preukázate¾ný úètovný záznam, ktorý musí obsahova•
a) oznaèenie úètovného dokladu,
b) obsah úètovného prípadu a oznaèenie jeho úèastníkov,
c) peòažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia úètovného dokladu,
e) dátum uskutoènenia úètovného prípadu, ak nie je
zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej
za úètovný prípad v úètovnej jednotke a podpisový
záznam osoby zodpovednej za jeho zaúètovanie,
g) oznaèenie úètov, na ktorých sa úètovný prípad zaúètuje v úètovných jednotkách úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
(2) Úètovná jednotka je povinná vyhotovi• úètovný
doklad bez zbytoèného odkladu po zistení skutoènosti,
ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno
urèi• obsah každého jednotlivého úètovného prípadu
spôsobom pod¾a § 8 ods. 5.
§ 11
Úètovný zápis
(1) Úètovný zápis sa zaznamenáva v úètovných knihách.
(2) Úètovná jednotka je povinná pod¾a tohto zákona
zaznamenáva• úètovné zápisy v úètovnom období priebežne. K úètovnému zápisu musí by• pripojený podpisový záznam osoby zodpovednej za vykonanie úètovného zápisu.
(3) Úètovný zápis nemôžu úètovné jednotky vykona•
mimo úètovných kníh.
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§ 12
Úètovné knihy v sústave podvojného úètovníctva
(1) Úètovná jednotka úètujúca v sústave podvojného
úètovníctva úètuje v týchto úètovných knihách:
a) v denníku, v ktorom sa úètovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúètovanie všetkých úètovných prípadov v úètovnom období,
b) v hlavnej knihe, v ktorej sa úètovné zápisy usporadúvajú z vecného h¾adiska systematicky a v ktorej sa
preukazuje zaúètovanie všetkých úètovných prípadov
na úèty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v úètovnom období.
(2) Hlavná kniha zahàòa syntetické úèty a analytické úèty pod¾a úètového rozvrhu a obsahuje najmä tieto
údaje:
a) stavy úètov ku dòu, ku ktorému sa otvára hlavná
kniha,
b) súhrnné obraty strany Má da• a strany Dal jednotlivých úètov, minimálne za kalendárny mesiac,
c) zostatky a stavy úètov ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka.
(3) Úètovný zápis zaznamenaný na syntetickom úète
sa podrobne rozvádza na analytických úètoch.
(4) V hlavnej knihe musia by• zaúètované všetky
úètovné prípady, o ktorých sa úètovalo v denníku.
(5) Úètovný záznam, ktorý sa nevykonáva v úètovných knihách pod¾a odseku 1, sa vykonáva na podsúvahových úètoch.
(6) Úètovná jednotka nesmie úètova• na úètoch, ktoré nie sú uvedené v úètovom rozvrhu, ani zriaïova•
úèty mimo úètovných kníh.
§ 13
Rámcová úètová osnova a úètový rozvrh
(1) Rámcová úètová osnova obsahuje usporiadanie
úètových tried, prípadne úètových skupín alebo syntetických úètov na úètovanie úètovných prípadov a ich
èíselné a slovné oznaèenie a podsúvahové úèty; toto
usporiadanie musí rešpektova• požiadavky na zostavenie úètovnej závierky.
(2) V súlade s rámcovou úètovou osnovou pod¾a odseku 1 je úètovná jednotka povinná zostavi• úètový
rozvrh, v ktorom uvedie syntetické úèty, analytické
úèty potrebné na zaúètovanie všetkých úètovných prípadov úètovného obdobia a na zostavenie úètovnej závierky a podsúvahové úèty. V priebehu úètovného obdobia možno úètový rozvrh dopåòa• pod¾a potrieb
úètovnej jednotky. Ak nedochádza k prvému dòu úètovného obdobia k zmene úètového rozvrhu platného
v predchádzajúcom úètovnom období, môže postupo-
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va• úètovná jednotka pod¾a tohto úètového rozvrhu aj
v nasledujúcom úètovnom období.
§ 14
(1) Peòažné sumy analytických úètov musia zodpoveda• príslušným súhrnným peòažným sumám zaèiatoèných stavov, obratov strany Má da• a strany Dal,
koneèných zostatkov a koneèných stavov syntetických
úètov, ku ktorým sa analytické úèty vedú.
(2) Analytické úèty sú súèas•ou analytickej evidencie, ktorá sa vedie v peòažných jednotkách. Ak to
povaha majetku vyžaduje, vedie sa analytická evidencia aj v jednotkách množstva a obsahuje aj iné údaje
pre potreby úètovnej jednotky.
(3) Úètovná jednotka je povinná vies• zoznam úètovných kníh a zoznam èíselných znakov alebo iných
symbolov a skratiek použitých v úètovných knihách
a v ostatných úètovných záznamoch s uvedením ich
významu.
§ 15
Úètovné knihy v sústave jednoduchého úètovníctva
(1) Úètovná jednotka úètujúca v sústave jednoduchého úètovníctva úètuje v týchto úètovných knihách:
a) v peòažnom denníku,
b) v knihe poh¾adávok,
c) v knihe záväzkov,
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné
na preukázanie a vykazovanie predmetu úètovníctva v úètovnej závierke, napríklad pomocná kniha
o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vz•ahov.
(2) Peòažný denník obsahuje najmä údaje o
a) stave peòažných prostriedkov úètovnej jednotky
v hotovosti a na úètoch v bankách,
b) príjmoch v úètovnom období a v èlenení potrebnom
na zistenie základu dane z príjmov,
c) výdavkoch v úètovnom období a v èlenení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peòažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom
alebo výdavkom pod¾a písmen b) a c).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(3) Kniha poh¾adávok obsahuje najmä údaje o
dlžníkoch,
poh¾adávkach v peòažnom vyjadrení,
poskytnutých preddavkoch,
poskytnutých úveroch,
poh¾adávkach dane z príjmov,
poh¾adávkach nepriamych daní,
poh¾adávkach voèi Sociálnej pois•ovni,17) Národnému úradu práce18) a príslušnej zdravotnej pois•ovni.19)

17

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois•ovni v znení neskorších predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
19
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
18

Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní v znení
neskorších predpisov.
Zákon è. 280/1997 Z. z. o Spoloènej zdravotnej pois•ovni v znení neskorších predpisov.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o
verite¾och,
výške záväzku v peòažnom vyjadrení,
prijatých preddavkoch,
prijatých úveroch,
záväzkoch dane z príjmov,
záväzkoch nepriamych daní,
záväzkoch voèi Sociálnej pois•ovni,17) Národnému
úradu práce18) a príslušnej zdravotnej pois•ovni.19)
§ 16
Otvorenie a uzavretie úètovných kníh

(1) Úètovná jednotka, ktorá je právnickou osobou,
otvorí úètovné knihy vždy
a) ku dòu svojho vzniku,
b) k prvému dòu úètovného obdobia,
c) ku dòu vstupu do likvidácie,
d) ku dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
(2) Úètovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí úètovné knihy vždy
a) ku dòu zaèatia podnikania alebo inej zárobkovej
èinnosti,
b) k prvému dòu úètovného obdobia,
c) ku dòu úèinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
(3) Úètovná jednotka, ktorá je právnickou osobou,
uzavrie úètovné knihy vždy
a) ku dòu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis,20)
b) k poslednému dòu úètovného obdobia,
c) ku dòu zrušenia bez likvidácie,
d) ku dòu predchádzajúcemu deò vstupu do likvidácie
alebo deò úèinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
(4) Pri zmene právnej formy obchodnej spoloènosti21)
sa neuzavrú úètovné knihy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(5) Úètovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou,
uzavrie úètovné knihy vždy
a) k poslednému dòu úètovného obdobia,
b) ku dòu skonèenia podnikania alebo inej zárobkovej
èinnosti,
c) ku dòu predchádzajúcemu deò úèinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
(6) Ak je úètovná jednotka v likvidácii, uzavrie úètovné knihy ku dòu skonèenia likvidácie.
(7) Úètovná jednotka v konkurze uzavrie úètovné
knihy ku dòu, keï bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení konkurzu.

Èiastka 168

úètovné knihy opä• otvori• v prípade, ak sa má zabezpeèi• pravdivý a verný obraz úètovníctva (§ 7).
(10) Ak sa zistí po schválení úètovnej závierky, že
údaje za predchádzajúce úètovné obdobie nie sú porovnate¾né (§ 17 ods. 9), úètovná jednotka ich opraví
v úètovnom období, keï tieto skutoènosti zistila,
a uvedie to v úètovnej závierke v poznámkach.
(11) V úètovnej jednotke úètujúcej v sústave podvojného úètovníctva sa musí dodrža• zásada, že koneèné
zostatky úètov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dòu úètovného obdobia, musia by• zhodné so
zaèiatoènými stavmi týchto úètov k prvému dòu bezprostredne nasledujúceho úètovného obdobia. To platí
aj pre úèty vedené v knihe podsúvahových úètov.
TRETIA ÈAS•
ÚÈTOVNÁ ZÁVIERKA
§ 17
(1) Úètovná závierka je štruktúrovaná prezentácia
skutoèností, ktoré sú predmetom úètovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (ïalej
len „používatelia“). Úètovná jednotka zostavuje úètovnú závierku v prípadoch ustanovených týmto zákonom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu úètovníctva používanú v úètovnej jednotke. Úètovná
závierka tvorí jeden celok.
(2) Úètovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:
a) obchodné meno alebo názov úètovnej jednotky;
právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko
a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) identifikaèné èíslo, ak ho má úètovná jednotka pridelené,
c) právnu formu úètovnej jednotky,
d) deò, ku ktorému sa zostavuje,
e) deò jej zostavenia,
f) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo èlena
štatutárneho orgánu úètovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ïalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby
zodpovednej za vedenie úètovníctva.
(3) Úètovná závierka v sústave podvojného úètovníctva okrem všeobecných náležitostí pod¾a odseku 2
obsahuje tieto súèasti:
a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.

(8) Po zostavení úètovnej závierky nemožno otvára•
uzavreté úètovné knihy s výnimkou pod¾a odseku 9,
ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Úètovná závierka v sústave jednoduchého úètovníctva okrem všeobecných náležitostí pod¾a odseku 2
obsahuje tieto súèasti:
a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.

(9) Do schválenia úètovnej závierky možno uzavreté

(5) Úètovná jednotka je povinná zostavi• úètovnú

20

) Napríklad § 12 zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996

21

Z. z.

) § 69b Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z.
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závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu,
ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje, ak osobitný
predpis neustanovuje inak. Úètovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov
k požadovaným údajom pod¾a odseku 2 a k jednotlivým súèastiam úètovnej závierky.
(6) Úètovná jednotka zostavuje úètovnú závierku
vždy, keï uzavrie úètovné knihy pod¾a § 16. Ak uzavrie
úètovné knihy k poslednému dòu úètovného obdobia,
zostavuje úètovnú závierku ako riadnu, v ostatných
prípadoch uzavretia úètovných kníh uvedených v § 16
zostavuje úètovnú závierku ako mimoriadnu.
(7) Úètovná jednotka zostavuje otváraciu súvahu
ku dòu
a) svojho vzniku,
b) vstupu do likvidácie,
c) úèinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania.
(8) Úètovná jednotka je povinná uvádza• v úètovnej
závierke informácie pod¾a stavu ku dòu, ku ktorému
sa úètovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre
všetky úètovné zápisy, ktoré sa uskutoèòujú iba ku
dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, ak
tento zákon ïalej neustanovuje inak.
(9) Informácie v úètovnej závierke musia by• pre
používate¾a užitoèné, posudzujú sa z h¾adiska ich významnosti a musia by• zrozumite¾né, porovnate¾né
a spo¾ahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak
by jej neuvedenie v úètovnej závierke alebo jej chybné
uvedenie v úètovnej závierke mohlo ovplyvni• úsudok
alebo rozhodovanie používate¾a. Informácie v úètovnej
závierke sú zrozumite¾né, ak spåòajú požiadavky pod¾a
§ 8 ods. 5; informácie nemôžu by• vylúèené iba z dôvodu, že sú nezrozumite¾né pre používate¾a. Informácie sú porovnate¾né, ak spåòajú požiadavky pod¾a § 7
ods. 3 až 5. Informácie v úètovnej závierke sú spo¾ahlivé, ak spåòajú požiadavky pod¾a § 7 ods. 1 a ak sú
úplné a vèasné. Úplnos• informácií v úètovnej závierke
sa zabezpeèuje s dodržaním významnosti a so zoh¾adnením nákladov na ich získanie. Informácie v úètovnej
závierke sú vèasné, ak spåòajú požiadavky pod¾a odseku 5.
(10) Okrem úètovnej závierky zostavenej pod¾a tohto
zákona môže úètovná jednotka poskytova• úètovné
záznamy obsahujúce informácie, ktoré sú zostavené
pod¾a medzinárodných úètovných štandardov, ktoré
vydáva Rada pre medzinárodné úètovné štandardy so
sídlom v Londýne, alebo iných uznávaných úètovných
zásad.
(11) Úètovnou závierkou nie je zhromažïovanie alebo vyžadovanie informácií vykonávané na základe osobitného predpisu.22)
§ 18
(1) Okrem riadnej a mimoriadnej úètovnej závierky
zostavuje úètovná jednotka v priebehu úètovného obdobia aj priebežnú úètovnú závierku, ak to vyžaduje
osobitný predpis.14) Pri zostavovaní priebežnej úètov22

) Zákon è. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
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nej závierky sa úètovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva len na úèely vyjadrenia ocenenia pod¾a
§ 25 ods. 2; ustanovenia tohto zákona upravujúce úètovnú závierku platia rovnako aj na priebežnú úètovnú
závierku.
(2) Priebežnú úètovnú závierku zostavuje úètovná
jednotka v úplnej štruktúre alebo v skrátenej štruktúre. Priebežná úètovná závierka v skrátenej štruktúre
nadväzuje na položky úètovnej závierky v úplnej štruktúre.
(3) V súvahe riadnej úètovnej závierky a mimoriadnej úètovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov úètovnej jednotky za úètovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce úètovné obdobie. V súvahe priebežnej
úètovnej závierky sa tieto informácie vykazujú za vykazované úètovné obdobie a porovnate¾né obdobie
bezprostredne predchádzajúceho úètovného obdobia.
(4) Vo výkaze ziskov a strát riadnej úètovnej závierky
a mimoriadnej úètovnej závierky sa vykazujú náklady,
výnosy a výsledok hospodárenia za úètovné obdobie
a bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie.
Vo výkaze ziskov a strát priebežnej úètovnej závierky
sa tieto informácie vykazujú za vykazované úètovné
obdobie a porovnate¾né obdobie bezprostredne predchádzajúceho úètovného obdobia.
(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvet¾ujú a dopåòajú údaje v súvahe a výkaze ziskov
a strát, prípadne ïalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvet¾ujú a dopåòajú. V poznámkach sa uvádzajú aj
informácie, ktoré sa týkajú použitia úètovných zásad
a úètovných metód a ïalšie informácie pod¾a požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach
uvedie úètovná jednotka tiež informácie o skutoènostiach, ktoré môžu nasta• v èase odo dòa, ku ktorému
sa zostavuje úètovná závierka, do dòa zostavenia úètovnej závierky,
a) ktorých vznik je podmienený vznikom ïalších skutoèností,
b) ktorých vznik je neistý, ale pravdepodobný,
c) ktoré nespåòajú ku dòu, ku ktorému sa zostavuje
úètovná závierka, podmienky na vykázanie v ostatných súèastiach úètovnej závierky, ale ich dôsledky
menia významným spôsobom poh¾ad na finanènú
situáciu úètovnej jednotky.
§ 19
Overovanie úètovnej závierky audítorom
(1) Individuálnu úètovnú závierku musí ma• overenú audítorom úètovná jednotka,
a) ktorá je obchodnou spoloènos•ou, ak povinne vytvára
základné imanie, a družstvom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto úètovná závierka
overuje, splnila aspoò dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 20 000 000 Sk,
prièom sumou majetku sa rozumie suma majetku
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zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky pod¾a § 26 ods. 3,
2. èistý obrat presiahol 40 000 000 Sk, prièom èistým obratom na tento úèel sú tržby z predaja
výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
3. priemerný poèet zamestnancov presiahol 20, prièom priemerný poèet zamestnancov sa vypoèíta
ako priemer koncových stavov v jednotlivých
štvr•rokoch v úètovnom období,
b) ktorá je akciovou spoloènos•ou,23)
c) ktorej túto povinnos• ustanovuje osobitný predpis.24)
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(3) Výroèná správa úètovnej jednotky pod¾a odseku 1 musí poskytova• verný a pravdivý obraz a musí
by• overená audítorom do konca úètovného obdobia
nasledujúceho po úètovnom období, za ktoré sa vyhotovuje.
(4) K priebežnej úètovnej závierke sa vyhotovuje
priebežná správa, ak tak ustanoví osobitný predpis. 14)
§ 21
Zverejòovanie údajov

(2) Úètovná závierka úètovnej jednotky pod¾a odseku 1 musí by• audítorom overená do konca úètovného
obdobia nasledujúceho po úètovnom období, za ktoré
sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.25)

(1) Úètovná jednotka, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, je povinná zverejni• úètovnú závierku
a výroènú správu ich uložením do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po ich schválení, prièom
úètovná závierka môže by• uložená ako súèas• výroènej správy.

(3) Povinnos• overenia úètovnej závierky audítorom
majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise,26) ktorých suma roèného podielu prijatej dane je
vyššia ako 1 000 000 Sk.

(2) Úètovná jednotka uvedená v § 19 ods. 1 písm. c)
zverejòuje údaje z úètovnej závierky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.29)

§ 20
Výroèná správa
(1) Úètovná jednotka, ktorá musí ma• úètovnú závierku overenú audítorom pod¾a § 19, je povinná vyhotovova• výroènú správu, ktorá musí by• overená
audítorom, s výnimkou výroènej správy pod¾a osobitného predpisu.27) Výroèná správa obsahuje úètovnú
závierku za úètovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje
výroèná správa, a správu audítora k tejto úètovnej
závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
a najmä informácie o
a) vývoji èinnosti úètovnej jednotky a o jej finanènej
situácii najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobia,
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po
skonèení úètovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje
výroèná správa,
c) predpokladanom budúcom vývoji èinnosti úètovnej
jednotky,
d) výdavkoch na èinnos• v oblasti výskumu a vývoja,
e) obstarávaní vlastných akcií, doèasných listov, obchodných podielov a akcií, doèasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby,6)
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
g) údajoch požadovaných pod¾a osobitných predpisov,
h) tom, èi úètovná jednotka má organizaènú zložku
v zahranièí.
(2) Obsah výroènej správy inak ako v odseku 1 môže
urèi• osobitný predpis. 28)
23

)
)
25
)
26
)
27
)

(3) Úètovná jednotka, ktorá má povinnos• overovania pod¾a § 19, nesmie zverejni• informácie, ktoré
predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý
by mohol používate¾a uvies• do omylu, že audítorom
overené boli.
(4) Povinnos• zverejòova• údaje sa vz•ahuje na všetky informácie úètovnej závierky aj výroènej správy
s výnimkou tých, na ktoré sa vz•ahuje utajenie pod¾a
osobitného predpisu.30)
(5) Odseky 1 až 4 sa vz•ahujú aj na zverejòovanie
údajov konsolidovanej úètovnej závierky a konsolidovanej výroènej správy.
§ 22
Konsolidovaná úètovná závierka
(1) Konsolidovanou úètovnou závierkou sa rozumie
úètovná závierka zostavená metódami konsolidácie
pod¾a § 23 ods. 1. Konsolidovaná úètovná závierka
poskytuje informácie o konsolidovanom celku pod¾a
§ 6 ods. 4. Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia tohto zákona týkajúce sa úètovných závierok
platia pre konsolidovanú úètovnú závierku rovnako.
(2) Povinnos• zostavi• konsolidovanú úètovnú závierku za konsolidovaný celok má úètovná jednotka,
ktorá je obchodnou spoloènos•ou a je ovládajúcou osobou6) alebo ktorá v inej úètovnej jednotke vykonáva
podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsa•percentný podiel na jej základnom imaní. Úètovná
jednotka, ktorá má povinnos• zostavi• konsolidovanú
úètovnú závierku, sa považuje za konsolidujúcu úètov-

§ 39 Obchodného zákonníka.
Napríklad § 40 zákona è. 483/2001 Z. z., § 34 ods. 3 zákona è. 34/2002 Z. z.
Napríklad § 40 zákona è. 483/2001 Z. z., § 35 ods. 4 zákona è. 34/2002 Z. z.
§ 48 a 51a zákona è. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 2 zákona è. 34/2002
Z. z.
28
) Napríklad § 35 ods. 2 zákona è. 34/2002 Z. z.
29
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 4 zákona è. 34/2002 Z. z.
30
) Zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nú jednotku. Konsolidovanou úètovnou jednotkou je
úètovná jednotka, ktorá je ovládanou osobou6) alebo
v ktorej konsolidujúca úètovná jednotka vykonáva
podstatný vplyv.
(3) Konsolidovaná úètovná závierka musí by• overená audítorom.
(4) Povinnos• zostavi• konsolidovanú úètovnú závierku nemá konsolidujúca úètovná jednotka, ak údaje z posledných individuálnych úètovných závierok úètovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok
splnili aspoò dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku konsolidovaného celku je
menšia ako 350 000 000 Sk, prièom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvah
v ocenení neupravenom o položky pod¾a § 26
ods. 3,
b) èistý obrat konsolidovaného celku je nižší ako
700 000 000 Sk, prièom èistým obratom na tento
úèel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
c) priemerný poèet zamestnancov konsolidovaného
celku za úètovné obdobie nepresiahol 250.
(5) Na úètovnú jednotku, ktorá je bankou, pois•ovòou a zais•ovòou pod¾a osobitného predpisu,31) sa odsek 4 nevz•ahuje.
(6) Konsolidujúca úètovná jednotka je povinná vèas
oznámi• konsolidovaným úètovným jednotkám zahrnutým do konsolidovaného celku informáciu, že patria
do konsolidovaného celku, a súèasne im oznámi informáciu o vymedzení tohto celku.
(7) Konsolidovaná úètovná jednotka zahrnutá do
konsolidovaného celku je povinná poskytnú• svoju
individuálnu úètovnú závierku a požadované informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej úètovnej
závierky konsolidujúcej úètovnej jednotke.
(8) Konsolidujúca úètovná jednotka má povinnos•
vyhotovi• konsolidovanú výroènú správu, ktorá obsahuje informácie o konsolidovanom celku. Ustanovenie
týkajúce sa výroènej správy pod¾a § 20 platí aj pre
konsolidovanú výroènú správu rovnako.
§ 23
(1) Konsolidujúca úètovná jednotka zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku týmito metódami:
a) metódou úplnej konsolidácie,
b) metódou podielovej konsolidácie,
c) metódou vlastného imania.
(2) Konsolidujúca úètovná jednotka je povinná zabezpeèi•, aby úètovné jednotky tvoriace konsolidovaný
celok použili v individuálnej úètovnej závierke rovnaké
metódy oceòovania majetku a záväzkov a rovnaký spôsob prepoètu cudzích mien na slovenskú menu.
(3) Konsolidovaná úètovná závierka sa zostavuje
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k tomu istému dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná
závierka konsolidujúcej úètovnej jednotky. Úètovná
jednotka, ktorá tvorí konsolidovaný celok, zostavuje
individuálnu úètovnú závierku, na základe ktorej sa
zostavuje konsolidovaná úètovná závierka, k tomu istému dòu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná
úètovná závierka.
(4) Ak niektorá z úètovných jednotiek tvoriacich
konsolidovaný celok uplatòuje iné úètovné obdobie
ako ostatné úètovné jednotky konsolidovaného celku
a zostavuje individuálnu úètovnú závierku k inému
dòu a jej individuálna úètovná závierka je zostavená
viac ako tri mesiace pred dòom alebo tri mesiace po
dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná úètovná
závierka, je táto konsolidovaná úètovná jednotka zahrnutá do konsolidovaného celku na základe priebežnej úètovnej závierky (§ 18 ods. 1), ktorú zostaví ku
dòu ustanovenému v odseku 3.
(5) Konsolidovaná úètovná závierka sa zostavuje za
úètovné obdobie ustanovené pod¾a § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 4. O zmenách vo vymedzení konsolidovaného
celku v priebehu úètovného obdobia musí konsolidujúca úètovná jednotka uvies• informáciu v konsolidovanej úètovnej závierke v poznámkach.
(6) Na zostavenie mimoriadnej konsolidovanej úètovnej závierky a priebežnej konsolidovanej úètovnej
závierky sa ustanovenia tohto zákona použijú rovnako.
(7) Konsolidovaná úètovná závierka a konsolidovaná
výroèná správa môžu by• okrem metód a zásad ustanovených týmto zákonom zostavené pod¾a metód a zásad
ustanovených pod¾a medzinárodných úètovných štandardov vydávaných Radou pre medzinárodné úètovné
štandardy so sídlom v Londýne alebo pod¾a iných uznávaných zásad, ak to vyžaduje osobitný predpis.32)
ŠTVRTÁ ÈAS•
SPÔSOBY OCEÒOVANIA
§ 24
(1) Úètovná jednotka je povinná oceòova• majetok
a záväzky ku dòu ocenenia, a to
a) ku dòu uskutoènenia úètovného prípadu spôsobmi
pod¾a § 25,
b) ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka,
spôsobom pod¾a § 27,
c) k inému dòu v priebehu úètovného obdobia spôsobom pod¾a § 27, ak sa to vyžaduje pod¾a osobitného
predpisu.33)
(2) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepoèítava úètovná jednotka na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dòu
uskutoènenia úètovného prípadu alebo ku dòu zostavenia úètovnej závierky, alebo k inému dòu, ak to
ustanovuje osobitný predpis.34)

31

) Zákon è. 483/2001 Z. z.

32

Zákon è. 95/2002 Z. z.

) Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
33
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z., zákon è. 566/2001 Z. z., zákon è. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z., zákon è. 566/2001 Z. z.
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(3) Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú
menu použije úètovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto
hodnoty nakúpené alebo predané.
(4) Ustanovenie tohto zákona o oceòovaní majetku
a záväzkov sa použije primerane aj na oceòovanie
iných aktív a iných pasív.
§ 25
(1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oceòuje
a) obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku
vytvoreného vlastnou èinnos•ou,
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou
èinnos•ou,
3. podiely na základnom imaní obchodných spoloèností, cenné papiere a deriváty,
4. poh¾adávky pri odplatnom nadobudnutí alebo poh¾adávky nadobudnuté vkladom35) do základného
imania,
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou èinnos•ou,
6. záväzky pri ich prevzatí,
b) vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou èinnos•ou,
2. zásoby vytvorené vlastnou èinnos•ou,
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou èinnos•ou,
4. príchovky a prírastky zvierat,
c) menovitou hodnotou
1. peòažné prostriedky a ceniny,
2. poh¾adávky pri ich vzniku,
3. záväzky pri ich vzniku,
d) reprodukènou obstarávacou cenou
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia
s výnimkou peòažných prostriedkov a cenín a poh¾adávok ocenených menovitými hodnotami,
2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou èinnos•ou,
ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukèná
obstarávacia cena tohto majetku,
3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné
zisti• vlastné náklady,
4. majetok preradený z osobného vlastníctva do
podnikania s výnimkou peòažných prostriedkov
a cenín a poh¾adávok ocenených menovitými
hodnotami,
5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v úètovníctve doteraz nezachytený.
(2) Úètovná jednotka ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, zoh¾adòuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré
sú známe ku dòu zostavenia úètovnej závierky. Zníženie hodnoty sa musí zoh¾adni• vždy, bez oh¾adu na to,
èi výsledkom hospodárenia za úètovné obdobie je zisk
alebo strata.
(3) Pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade alebo rovnaký druh cenných papierov
vedený v portfóliu úètovnej jednotky, možno za spôsob
35
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ocenenia pod¾a odseku 1 považova• aj ocenenie úbytku
cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keï prvá cena na ocenenie prírastku
príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena
na ocenenie úbytku tohto majetku. Rovnaký druh
cenného papiera možno uvedeným spôsobom oceni•
len v prípade, ak sú od rovnakého emitenta a znejú na
rovnakú menu.
(4) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním,
b) reprodukènou obstarávacou cenou cena, za ktorú
by sa majetok obstaral v èase, keï sa o òom úètuje,
c) vlastnými nákladmi
1. pri zásobách vytvorených vlastnou èinnos•ou
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú
èinnos•, prípadne aj èas• nepriamych nákladov,
ktorá sa vz•ahuje na výrobu alebo na inú èinnos•,
2. pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom
majetku okrem poh¾adávok vytvorenom vlastnou
èinnos•ou priame náklady vynaložené na výrobu
alebo inú èinnos• a nepriame náklady, ktoré sa
vz•ahujú na výrobu alebo inú èinnos•,
d) menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na
peòažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma,
na ktorú poh¾adávka alebo záväzok znie.
§ 26
(1) Ak sa pri inventarizácii zistí, že predajná cena
zásob znížená o náklady spojené s predajom je nižšia
ako cena použitá na ich ocenenie v úètovníctve, zásoby
sa ocenia v úètovníctve a v úètovnej závierke touto
nižšou cenou.
(2) Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je
iná ako ich výška v úètovníctve, uvedú sa záväzky
v úètovníctve a v úètovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.
(3) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty
(§ 25 ods. 2), ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa
vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek
a odpisov. Rezervy sú záväzky s neurèitým èasovým
vymedzením alebo výškou. Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku; tieto
opravné položky sa zrušia, ak zanikne riziko, na ktoré
boli vytvorené. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.
(4) Na úèely tohto zákona sa škodou rozumie neodstránite¾né poškodenie alebo znièenie majetku.
(5) Odseky 1 až 3 nepoužije úètovná jednotka, ktorá
úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva, s výnimkou odpisovania majetku.
(6) Úètovná jednotka, ktorá nie je založená na úèel
podnikania, tvorí rezervy a opravné položky pod¾a osobitného predpisu.36)

) § 59 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z.
) Napríklad zákon è. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
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(7) Odseky 1 až 3 použijú aj úètovné jednotky založené pod¾a osobitných predpisov. 37)
§ 27
(1) Ku dòu ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b) alebo
písm. c) sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov oceòujú takto:
a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným
odhadom s výnimkou cenných papierov držaných
do splatnosti a cenných papierov obstaraných
v primárnych emisiách neurèených na obchodovanie, podielov na základom imaní v obchodných spoloènostiach a cenných papierov emitovaných úètovnou jednotkou,
b) deriváty trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom,
c) finanèné umiestnenie a technické rezervy v úètovných jednotkách, ktoré sú pois•ovòami a zais•ovòami pod¾a osobitných predpisov,12) trhovou cenou,
kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca,
d) v obchodných spoloènostiach alebo v družstvách
zanikajúcich bez likvidácie splynutím alebo rozdelením38) trhovou cenou, kvalifikovaným odhadom
alebo posudkom znalca alebo v iných prípadoch
pod¾a osobitného predpisu,39)
e) ak sú zabezpeèené derivátmi, trhovou cenou alebo
kvalifikovaným odhadom.
(2) Na úèely tohto zákona sa reálnou hodnotou rozumie
a) trhová cena,
b) ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom
znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii
alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,
c) ocenenie ustanovené pod¾a osobitného predpisu,38)
ak nie je možné postupova• pod¾a písmen a) a b).
(3) Trhová cena je cena, ktorá je vyhlásená na tuzemskej alebo zahraniènej burze alebo na inom verejnom
trhu. Úètovná jednotka na oceòovanie pod¾a tohto zákona použije cenu, ktorá je vyhlásená najneskoršie v deò
ocenenia pod¾a § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).
(4) Ak je majetok vedený na tuzemskej burze, je
trhovou cenou závereèná cena vyhlásená burzou
v pracovný deò, ku ktorému sa ocenenie vykonáva.
(5) Ak majetok nie je vedený na tuzemskej burze a je
kótovaný na zahranièných burzách, rozumie sa trhovou cenou najvyššia zo závereèných cien, ktorá bola
dosiahnutá na schválených trhoch zahranièných búrz
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v pracovný deò, ku ktorému sa ocenenie vykonáva.
V prípade iného verejného trhu, ako je burza, je trhovou cenou najvyššia platná cena v deò, ku ktorému sa
ocenenie vykonáva. Ak v deò, ku ktorému sa ocenenie
vykonáva, uvedené trhy nepracujú, použije sa cena
vyhlásená na nich posledný pracovný deò, ktorý predchádza dòu, ku ktorému sa ocenenie vykonáva.
(6) Ak trhovú cenu nemožno spo¾ahlivo urèi•, reálna
hodnota sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ktorý
predstavuje súhrn všetkých budúcich výdavkov alebo
príjmov pri použití najèastejšie sa vyskytujúcej úrokovej miery pre podobný nástroj emitenta11) s podobným
ohodnotením alebo úrokovej miery, ktorá menovitú
hodnotu tohto nástroja znižuje o úrokovú zrážku tohto
nástroja na cenu, za ktorú by sa tento nástroj predal.
(7) Úètovná jednotka pri oceòovaní reálnou hodnotou postupuje primerane pod¾a ustanovenia § 25
ods. 2.
(8) Ak nie je možné ku dòu ocenenia objektívne urèi•
reálnu hodnotu, považuje sa za reálnu hodnotu ocenenie spôsobmi pod¾a § 25. Pri cenných papieroch držaných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných
v primárnych emisiách neurèených na obchodovanie
sa ich ocenenie odo dòa vyrovnania ich nákupu do dòa
ich splatnosti postupne zvyšuje o úrokové výnosy. Podiel na základnom imaní v obchodných spoloènostiach
môže by• ocenený metódou vlastného imania. Ak úètovná jednotka použije túto metódu ocenenia, je povinná ju použi• na ocenenie všetkých takýchto podielov.
Pri cenných papieroch emitovaných úètovnou jednotkou sa ich ocenenie odo dòa vyrovnania emisie do dòa
splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na
emitované cenné papiere.
§ 28
(1) Úètovná jednotka, ak nie je ïalej ustanovené
inak, odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem poh¾adávok v súlade s úètovnými zásadami a úètovnými metódami, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.40) Ak ide o zmluvu o výpožièke41) poèas doby zabezpeèenia záväzku prevodom
práva42) alebo ak sa vlastnícke právo k hnute¾ným
veciam nadobúda na základe prejavu vôle iným spôsobom ako prevzatím veci,43) ako aj v ïalších prípadoch
ustanovených osobitnými predpismi, o majetku úètuje
a odpisuje ho úètovná jednotka, ktorá ho používa.

37

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38

)
)
40
)
41
)
42
)
43
)
39

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 280/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 381/2001 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 54 zákona è. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 659 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 553 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 133 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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(2) Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi44) sa neodpisujú.
(3) Úètovná jednotka uvedená v odseku 1 je povinná
zostavi• si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva
odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len
do výšky jeho ocenenia v úètovníctve.
(4) Hmotný majetok okrem zásob odpisuje úètovná
jednotka s oh¾adom na opotrebovanie zodpovedajúce
bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný majetok okrem poh¾adávok musí úètovná jednotka odpísa• najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak
neboli zriaïovacie náklady úplne odpísané, môže úètovná jednotka vypláca• dividendy, podiely a tantiémy
iba vtedy, ak výška vytvoreného rezervného fondu
a hospodárskeho výsledku je vyššia ako výška neodpísaných zriaïovacích nákladov.
PIATA ÈAS•
INVENTARIZÁCIA
§ 29
(1) Inventarizáciou overuje úètovná jednotka, èi stav
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v úètovníctve zodpovedá skutoènosti.
(2) Inventarizáciu úètovná jednotka vykonáva ku
dòu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu
úètovnú závierku. Úètovná jednotka pre potreby zostavenia priebežnej úètovnej závierky vykonáva inventarizáciu len na úèely vyjadrenia ocenenia pod¾a § 25
ods. 2. Úètovná jednotka môže pri zásobách vykonáva•
inventarizáciu aj v priebehu úètovného obdobia. Termín takejto inventarizácie si urèí úètovná jednotka.
Ustanovenia o vykonávaní inventarizácií pod¾a osobitných predpisov45) nie sú týmto dotknuté.
(3) Pri hmotnom majetku okrem zásob a peòažných
prostriedkov v hotovosti môže úètovná jednotka vykona• inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená
v odseku 2, ktorá však nesmie prekroèi• dva roky.
Peòažné prostriedky v hotovosti musí úètovná jednotka inventarizova• najmenej štyrikrát za úètovné obdobie.
§ 30
(1) Skutoèný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zis•uje inventúrou. Pri majetku
hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutoèný stav
zis•uje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele
majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri
ktorých nemožno vykona• fyzickú inventúru, sa skutoèný stav zis•uje dokladovou inventúrou; ak je to
možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej
inventúry.
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(2) Inventúrny súpis je úètovný záznam, ktorý zabezpeèuje preukázate¾nos• úètovníctva (§ 8 ods. 4). Inventúrny súpis musí obsahova• tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov úètovnej jednotky;
právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko
a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) deò zaèatia inventúry, deò, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deò skonèenia inventúry,
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny pod¾a § 25,
d) miesto uloženia majetku,
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie pod¾a § 25,
g) zoznam skutoèného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
h) odporúèania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa úètovná
závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na úèely úpravy ocenenia majetku a záväzkov
pod¾a § 26 a 27, ak sú takéto skutoènosti známe
osobám, ktoré vykonali inventúru,
i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutoèného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
j) poznámky.
(3) Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v úètovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizaènom zápise. Inventarizaèný zápis je úètovný
záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnos• úètovníctva a ktorý musí obsahova•
a) obchodné meno alebo názov úètovnej jednotky;
právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko
a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutoèného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s úètovným stavom,
c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov pod¾a § 26 a 27,
d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo
osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
v úètovnej jednotke.
(4) Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú nemožno vykona• ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, možno vykonáva• v priebehu posledných troch mesiacov úètovného obdobia, prípadne
v prvom mesiaci nasledujúceho úètovného obdobia.
Pritom sa musí preukáza• stav hmotného majetku ku
dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky
uvedeného majetku za dobu od skonèenia fyzickej
inventúry do konca úètovného obdobia, prípadne za
dobu od zaèiatku nasledujúceho úètovného obdobia

44

) Napríklad zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších

predpisov, zákon è. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona è. 416/2001 Z. z., zákon è. 40/1961 Zb.
o obrane Èeskoslovenskej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov, zákon è. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým
sa mení a dopåòa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona è. 234/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45
) § 184 Zákonníka práce.
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do dòa skonèenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci
tohto úètovného obdobia.
(5) Inventarizaèný rozdiel môže ma• dvojaký charakter, a to
a) manko, ak zistený skutoèný stav je nižší ako stav
v úètovníctve a ak ho nemožno preukáza• úètovným záznamom; pri peòažných prostriedkoch a ceninách sa oznaèuje ako schodok,
b) prebytok, ak zistený skutoèný stav je vyšší ako stav
v úètovníctve a ak ho nemožno preukáza• úètovným záznamom.
(6) Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia pod¾a
§ 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizaèné rozdiely.
(7) Inventarizaèný rozdiel zaúètuje úètovná jednotka
do úètovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou
overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov.
ŠIESTA ÈAS•
ÚÈTOVNÁ DOKUMENTÁCIA
§ 31
Úètovný záznam
(1) Úètovnú dokumentáciu úètovnej jednotky tvorí
súhrn všetkých úètovných záznamov vytváraných
pod¾a § 4 ods. 4.
(2) Na úèely tohto zákona sa považuje za
a) písomnú formu úètovný záznam vykonaný rukopisom, písacím strojom, tlaèiarenskými alebo reprografickými technikami, alebo tlaèiarenským výstupným zariadením výpoètovej techniky, ktorého
obsah je pre fyzickú osobu èitate¾ný,
b) technickú formu úètovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom neuvedeným v písmene a), ktorý umožòuje jeho prevedenie do písomnej formy; prevedenie do písomnej
formy sa nevyžaduje pri podpisovom zázname pod¾a
§ 32 ods. 3.
(3) Úètovná jednotka môže vykona• prevod úètovného záznamu z jednej formy do druhej formy. V tomto
prípade je povinná zabezpeèi•, aby obsah úètovného
záznamu v novej forme bol zhodný s obsahom úètovného záznamu v pôvodnej forme. Táto povinnos• sa
považuje za splnenú, ak úètovná jednotka predloží
úètovný záznam v pôvodnej aj novej forme a ich obsah
je zhodný alebo to preukáže iným spôsobom, ktorý
nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným záznamom pracujú. Úètovná jednotka je povinná ma•
k dispozícii úètovné záznamy, ktorými dokladuje formu vedenia úètovníctva.
(4) Všetky formy úètovného záznamu sú rovnocenné; obsah všetkých úètovných záznamov má rovnaké
dôsledky, ak sú vykonané vo forme pod¾a odseku 2.
(5) Ak úètovná jednotka vedie úètovné záznamy
v technickej forme, je povinná disponova• takými prostriedkami, nosièmi a vybavením, ktoré umožòujú vykona• prevod úètovných záznamov do formy, v ktorej
je ich obsah pre fyzickú osobu èitate¾ný. Pre potreby
overovania úètovnej závierky audítorom (§ 19), jej zve-
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rejòovania (§ 21) a pre potreby orgánov pod¾a § 38
ods. 1 je úètovná jednotka povinná na požiadanie
umožni• oprávneným osobám zoznámi• sa s obsahom
nimi urèených úètovných záznamov. Túto povinnos•
má úètovná jednotka po dobu, poèas ktorej je povinná
vies• alebo uchováva• uvedené úètovné záznamy.
§ 32
Preukázate¾nos• úètovného záznamu
(1) Na úèely tohto zákona sa za preukázate¾ný úètovný záznam považuje iba úètovný záznam,
a) ktorého obsah priamo dokazuje skutoènos•,
b) ktorého obsah dokazuje skutoènos• nepriamo obsahom iných preukázate¾ných úètovných záznamov,
c) prenesený spôsobom pod¾a § 33, ak spåòa požiadavky pod¾a písmena a) alebo písmena b).
(2) Ak úètovná jednotka prenáša úètovný záznam
mimo úètovnej jednotky prostredníctvom informaèného systému, považuje sa úètovný záznam za preukázate¾ný, ak sa prenášal spôsobom pod¾a § 33. Úètovný
záznam urèený na prenášanie musí obsahova• podpisový záznam. Úètovný záznam musí by• podpísaný
najneskôr v okamihu jeho odovzdania na prenos.
(3) Podpisovým záznamom sa rozumie úètovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoruèný podpis, alebo
obdobný preukázate¾ný úètovný záznam nahrádzajúci
vlastnoruèný podpis v technickej forme. Na obidve
formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použi• na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoruèný podpis.
(4) K jednému úètovnému záznamu môže by• pripojených viac podpisových záznamov.
§ 33
Prenos úètovného záznamu
Prenos úètovného záznamu musí úètovná jednotka
zabezpeèi• pred jeho zneužitím, poškodením, znièením, neoprávnenými zásahmi doò a neoprávneným
prístupom k nemu.
§ 34
Oprava úètovného záznamu
(1) Ak úètovná jednotka zistí, že niektorý úètovný
záznam jej úètovníctva je neúplný, nepreukázate¾ný,
nesprávny alebo nezrozumite¾ný, je povinná vykona•
bez zbytoèného odkladu jeho opravu spôsobom pod¾a
odseku 2.
(2) Oprava sa musí vykona• tak, aby bolo možné
urèi• zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú
opravu, deò jej vykonania a obsah opravovaného úètovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava
v úètovnom zázname nesmie vies• k neúplnosti, nepreukázate¾nosti, nesprávnosti, nezrozumite¾nosti
alebo nepreh¾adnosti úètovníctva.
(3) Na opravu úètovného zápisu treba vždy vyhotovi•
úètovný doklad.
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(4) Deò v úètovnom zázname treba zaznamena• s takou presnos•ou, aby neistota v urèení èasu nemala za
následok neistotu v urèení obsahu úètovných prípadov.
(5) Úètovný záznam, ktorý je neèitate¾ný alebo ho
nemožno previes• do èitate¾nej podoby, sa hodnotí, ako
keby ho úètovná jednotka neviedla.
§ 35
Uchovávanie a ochrana úètovnej dokumentácie
(1) Úètovná jednotka je povinná zabezpeèi• ochranu
úètovnej dokumentácie proti strate, znièeniu alebo
poškodeniu. Úètovná jednotka je tiež povinná zabezpeèi• ochranu použitých technických prostriedkov, nosièov informácií a programového vybavenia pred ich
zneužitím, poškodením, znièením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.
(2) Úètovná jednotka je povinná uchováva• úètovnú
dokumentáciu poèas doby ustanovenej v odseku 4. Na
nakladanie s úètovnou dokumentáciou sa vz•ahujú
všeobecné predpisy o archívnictve.
(3) Úètovné záznamy sa uchovávajú takto:
a) úètovná závierka a výroèná správa poèas desiatich
rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) úètovné doklady, úètovné knihy, zoznamy úètovných kníh, zoznamy èíselných znakov alebo iných
symbolov a skratiek použitých v úètovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizaèné zápisy, úètový rozvrh poèas piatich rokov nasledujúcich
po roku, ktorého sa týkajú,
c) úètovné záznamy, ktoré sú nosite¾mi informácie
týkajúcej sa spôsobu vedenia úètovníctva a ktorými
úètovná jednotka dokladuje formu vedenia úètovníctva (§ 31 ods. 2) poèas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
d) ostatné úètovné záznamy poèas doby urèenej v registratúrnom pláne úètovnej jednotky tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona
a osobitných predpisov.
(4) Úètovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skonèením podnikania alebo inej zárobkovej èinnosti zabezpeèi• uchovanie úètovných záznamov.
§ 36
Ostatné ustanovenia o úètovnej dokumentácii
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to použitá dokumentácia musí spåòa• požiadavky kladené týmto zákonom na úètovné záznamy. Túto dokumentáciu uchováva úètovná jednotka poèas doby
ustanovenej v § 35 ods. 3 pod¾a toho, akú funkciu plní
pri vedení úètovníctva.
(3) Úètovné doklady a iné úètovné záznamy, ktoré sa
týkajú záruèných lehôt a reklamaèných konaní, uchováva úètovná jednotka poèas doby, poèas ktorej záruèné lehoty alebo reklamaèné konania trvajú; úètovné
záznamy, ktoré sa týkajú nezinkasovaných poh¾adávok alebo nezaplatených záväzkov, uchováva úètovná
jednotka do konca úètovného obdobia nasledujúceho
po úètovnom období, v ktorom došlo k ich inkasu alebo zaplateniu.
(4) Knihy analytickej evidencie poh¾adávok a knihy
analytickej evidencie záväzkov, úètovné doklady a iné
úètovné záznamy, ktoré vyplývajú z priameho styku
s cudzinou z doby pred 1. januárom 1949, a úètovnú
závierku vz•ahujúcu sa na prevod majetku na iné
právnické osoby alebo fyzické osoby, vykonaný pod¾a
osobitného predpisu,46) uchováva úètovná jednotka do
doby, kým ministerstvo z vlastného podnetu alebo na
žiados• úètovnej jednotky nedá súhlas na vyradenie
tejto dokumentácie.
§ 37
(1) Podrobnosti o inom obsahovom vymedzení položiek majetku a jeho vykázanie v úètovnej závierke môže ministerstvo ustanovi• z dôvodov osobitného charakteru majetku pre
a) ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci
s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
b) ozbrojené bezpeènostné zbory v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky,
c) Zbor väzenskej a justiènej stráže v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
d) Slovenskú informaènú službu,
e) Správu štátnych hmotných rezerv.
(2) Opatrenie pod¾a § 4 ods. 2, ktorým sa ustanovujú
postupy úètovania a rámcová úètová osnova pre banky,47) poboèky zahranièných bánk,47) Národnú banku
Slovenska a Fond ochrany vkladov, vydá ministerstvo
po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska.

(1) Úètovné záznamy, ktoré sa týkajú daòového konania, správneho konania, trestného konania, obèianskeho súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa
neskonèilo, uchováva úètovná jednotka do konca úètovného obdobia nasledujúceho po úètovnom období,
v ktorom sa skonèila lehota na ich preskúmanie.

ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(2) Úètovná jednotka môže ako úètovné záznamy
použi• aj mzdové listy, daòové doklady alebo inú dokumentáciu vyplývajúcu z osobitných predpisov. Tak-

(1) Daòový úrad môže uloži• pokutu za porušenie
povinností ustanovených v § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, 3, 4,
6, 7, § 7 ods. 2, 3, 4, 5, 6, § 9 ods. 1, § 10 ods. 2, § 11
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§ 38

) Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
) § 2 ods. 1 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z.
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ods. 2, 3, § 12 ods. 6, § 13 ods. 2, § 14 ods. 3, § 17
ods. 5, 8, § 23 ods. 1, 2, § 26 ods. 3, § 28 ods. 3, § 31
ods. 3, 5, § 34 ods. 2, § 35 ods. 1, 2, 3 do 1 % celkovej
sumy majetku
a) zisteného zo súvahy za úètovné obdobie, ktoré je
kontrolované, v ocenení neupravenom o položky
pod¾a § 26 ods. 3 úètovnej jednotke úètujúcej
v sústave podvojného úètovníctva,
b) vykázaného vo výkaze o majetku a záväzkoch zostaveného za úètovné obdobie, ktoré je kontrolované, úètovnej jednotke úètujúcej v sústave jednoduchého úètovníctva,
c) z konsolidovanej súvahy zostavenej za úètovné obdobie, ktoré je kontrolované, v ocenení neupravenom o položky pod¾a § 26 ods. 3 úètovnej jednotke,
ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku.
(2) Daòový úrad môže uloži• pokutu za porušenie
povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6, § 7 ods. 1,
§ 8 ods. 1, § 17 ods. 3, 4, § 19, § 20, § 21, § 22 ods. 1,
2, 3, 6, 7, 8, § 24 do 3 % celkovej sumy majetku
a) zisteného zo súvahy za úètovné obdobie, ktoré je
kontrolované, v ocenení neupravenom o položky
pod¾a § 26 ods. 3 úètovnej jednotke úètujúcej
v sústave podvojného úètovníctva,
b) vykázaného vo výkaze o majetku a záväzkoch zostaveného za úètovné obdobie, ktoré je kontrolované, úètovnej jednotke úètujúcej v sústave jednoduchého úètovníctva,
c) z konsolidovanej súvahy zostavenej za úètovné obdobie, ktoré je kontrolované, v ocenení neupravenom o položky pod¾a § 26 ods. 3 úètovnej jednotke,
ktorá zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku.
(3) Pri urèení pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 prihliada
daòový úrad hlavne na závažnos•, spôsob a dobu trvania protiprávneho konania, následky porušenia povinností a na okolnosti, pri ktorých k porušeniu povinnosti došlo, a na bezdôvodné obohatenie, ak sa
porušením povinnosti získalo.

(4) Pokutu možno uloži• opakovane za rovnaké porušenie povinností v jednom úètovnom období len
v prípade, že toto porušenie úètovná jednotka neodstránila v urèenej lehote.
(5) Ak nie je možné zisti• celkovú sumu majetku
alebo úhrn majetku, urèia kontrolné orgány pokutu
kvalifikovaným odhadom.
(6) Pokutu pod¾a odseku 1 možno uloži• do jedného
roka odo dòa, keï sa orgán príslušný na jej uloženie
dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr možno túto
pokutu uloži• do troch rokov po skonèení úètovného
obdobia, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo.
(7) Pokuta je príjmom štátneho rozpoètu. Na konanie
o uložení pokuty sa vz•ahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.48)
§ 39
Lehota na uchovávanie úètovných písomností a záznamov, ktorá sa ku dòu úèinnosti tohto zákona neskonèila, plynie pod¾a doterajšieho predpisu.
§ 40
Zrušuje sa zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1996 Z. z., zákona è. 173/1998 Z. z., zákona
è. 336/1999 Z. z., zákona è. 387/2001 Z. z., zákona
è. 483/2001 Z. z. a zákona è. 247/2002 Z. z.
§ 41
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003
okrem § 3 ods. 4 až 7, ktoré nadobúdajú úèinnos•
1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 215/2002 Z. z.
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432
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

„Povolenie na vznik a èinnos• správcovskej
spoloènosti

Èl. I

§6

Zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 329/2000 Z. z., zákona è. 566/2001
Z. z. a zákona è. 96/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(1) Na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti je
potrebné povolenie úradu. Žiados• o udelenie povolenia na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti
podávajú úradu zakladatelia správcovskej spoloènosti.

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov, zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), zákon
è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Obchodný zákonník.“.

2. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8,
ktoré znejú:
„(6) Audítor, ktorý overuje úètovnú závierku správcovskej spoloènosti a podielového fondu, je povinný
bez zbytoèného odkladu informova• úrad o akejko¾vek
skutoènosti, o ktorej sa v priebehu svojej èinnosti dozvie a ktorá
a) svedèí o porušení povinností správcovskej spoloènosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) môže ovplyvni• riadny výkon èinnosti správcovskej
spoloènosti alebo
c) môže vies• k odmietnutiu overenia roènej úètovnej
závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(7) Odsek 6 sa vz•ahuje rovnako na audítora, ktorý
overuje úètovné závierky fyzických osôb a právnických
osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoloènos•ou skupinu s úzkymi väzbami.3a)
(8) Zakazuje sa predaj podniku správcovskej spoloènosti, organizaènej zložky zahraniènej správcovskej
spoloènosti alebo ich èasti.3b)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z.
3b
) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 9.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia
„zákon è. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“
nahrádza citáciou „zákon è. 566/2001 Z. z.“.
4. § 6 až 9 vrátane spoloèného nadpisu nad § 6
znejú:

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by•
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie správcovskej spoloènosti
pod¾a § 10,
b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod základného imania a ïalších finanèných zdrojov správcovskej spoloènosti,
c) vhodnos• osôb s kvalifikovanou úèas•ou 5) na
správcovskej spoloènosti a preh¾adnos• vz•ahov
týchto osôb s inými osobami, najmä preh¾adnos•
podielov na základnom imaní a na hlasovacích
právach,
d) odborná spôsobilos• a dôveryhodnos• osôb, ktoré
sú navrhované za èlenov predstavenstva, za èlenov
dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné èinnosti pod¾a
tohto zákona, a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
e) odborná spôsobilos• a dôveryhodnos• vedúcich zamestnancov depozitára (§ 20), ktorí zabezpeèujú
výkon funkcie depozitára pod¾a tohto zákona,
f) preh¾adnos• skupiny s úzkymi väzbami,3a) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou úèas•ou na
správcovskej spoloènosti,
g) výkonu doh¾adu neprekážajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena f),
h) výkonu doh¾adu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má
skupina pod¾a písmena f) úzke väzby,
i) stanovy správcovskej spoloènosti, štatút podielového fondu a predajný prospekt podielového fondu
(ïalej len „predajný prospekt“) je v súlade s týmto
zákonom,
j) zakladate¾om správcovskej spoloènosti nie je fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila do
likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo poèas piatich rokov po skonèení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného
vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od
vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz
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pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,6)
k) vecné predpoklady na èinnos• správcovskej spoloènosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpeèenie výkonu èinnosti správcovskej spoloènosti,
l) organizaèné predpoklady na èinnos• správcovskej
spoloènosti (§ 10a).
(3) Žiados• o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoloènosti,
b) identifikaèné èíslo budúcej správcovskej spoloènosti, ak jej už bolo pridelené,
c) výšku základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou úèas•ou na
budúcej správcovskej spoloènosti; v zozname sa
uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo
fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby a výška kvalifikovanej úèasti,
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo osôb
navrhovaných za èlenov predstavenstva, za èlenov
dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné èinnosti pod¾a
tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti
a dôveryhodnosti,
f) obchodné meno a sídlo depozitára, ktorý bude pre
správcovskú spoloènos• a jej podielové fondy vykonáva• funkciu depozitára,
g) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí budú zabezpeèova• výkon funkcie depozitára pre správcovskú
spoloènos• a jej podielové fondy,
h) údaje o vecných a organizaèných predpokladoch
na èinnos• správcovskej spoloènosti,
i) vyhlásenie žiadate¾ov, že predložené údaje sú úplné
a pravdivé.
(4) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov správcovskej spoloènosti,
c) návrh organizaènej štruktúry správcovskej spoloènosti,
d) struèný odborný životopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 3
písm. e) a g) a ich výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, èestné vyhlásenia o tom, že spåòajú
požiadavky ustanovené týmto zákonom,
e) písomné vyhlásenie zakladate¾ov, že na ich majetok
nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,6)
f) doklad o splatení základného imania,
g) návrh štatútu podielového fondu a návrh predajného prospektu (§ 27).
(5) O udelení povolenia pod¾a odseku 1 rozhoduje
úrad v lehote pod¾a osobitného zákona7) na základe
posúdenia žiadosti a jej príloh.
(6) Úrad žiados• pod¾a odseku 1 zamietne, ak žiadate¾ nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti pod¾a odseku 1 nemôžu by• ekonomické potreby trhu.
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(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by• splnené
nepretržite poèas trvania platnosti povolenia na vznik
a èinnos• správcovskej spoloènosti.
(8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok
pod¾a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo“).
(9) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpeèova• výkon funkcie depozitára pre správcovskú spoloènos• a jej podielové fondy, za èlena predstavenstva
správcovskej spoloènosti, za prokuristu správcovskej
spoloènosti alebo za zamestnanca zodpovedného za
výkon vnútornej kontroly sa považuje fyzická osoba
s ukonèeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné èinnosti v oblasti
finanèného trhu alebo preukázala odbornú spôsobilos• zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti
kolektívneho investovania.
(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva zodpovedného za odborné èinnosti
pod¾a tohto zákona sa považuje osoba s ukonèeným
vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky
vykonávala odborné èinnosti v oblasti kapitálového
trhu a preukázala odbornú spôsobilos• zložením odbornej skúšky pod¾a odseku 9.
(11) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za èlena
dozornej rady správcovskej spoloènosti sa považuje
fyzická osoba s ukonèeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné èinnosti vo finanènej oblasti.
(12) Odbornú skúšku pod¾a odseku 9 zabezpeèuje
úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky žiadate¾ zaplatí úhradu, ktorá sa
pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia.
Ak odbornú skúšku zabezpeèuje úrad, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabezpeèuje právnická osoba poverená
úradom, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je
príjmom tejto osoby. Obsah odbornej skúšky, spôsob
jej vykonania, výšku úhrady za jej vykonanie a ïalšie
podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(13) Za dôveryhodnú sa na úèely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e)
v správcovskej spoloènosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii èlena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej
inštitúcii, ktorej bolo odòaté povolenie, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred odòatím povolenia na vznik alebo èinnos•,
b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e)
v správcovskej spoloènosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii èlena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej
inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
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a to kedyko¾vek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e)
v správcovskej spoloènosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii èlena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej
inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,6) alebo
ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo
pred vstupom do likvidácie,
d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloži• pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitného zákona.7a)
(14) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný v súvislosti
s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnos• sa preukazuje výpisom z registra trestov 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.
(15) Fyzickú osobu uvedenú v odseku 13 písm. a) až
c) môže úrad v konaní o udelení povolenia pod¾a odseku 1 uzna• za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva,
že z h¾adiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 13 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba
ovplyvni• èinnos• správcovskej spoloènosti alebo finanènej inštitúcie a spôsobi• následky uvedené v odseku 13 písm. a) až c).
(16) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok
pod¾a odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá
hodnoverne preukáže splnenie podmienok pod¾a odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že
zabezpeèí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finanèného trhu.
(17) Finanènou inštitúciou sa na úèely tohto zákona
rozumie obchodník s cennými papiermi, poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi, banka, poboèka zahraniènej banky, pois•ovòa, poboèka zahraniènej
pois•ovne, doplnková dôchodková pois•ovòa, centrálny
depozitár cenných papierov, burza cenných papierov
a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
s obdobným predmetom èinnosti.
§7
(1) Povolenie na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti sa ude¾uje na neurèitú dobu a nemožno ho
previes• na inú osobu ani neprechádza na právneho
nástupcu správcovskej spoloènosti. Povolenie na vznik
a èinnos• správcovskej spoloènosti nesmie by• predmetom výkonu rozhodnutia.
(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu8) musí výrok rozhodnutia,
ktorým sa povo¾uje vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti, obsahova•
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti,
ktorej vznik sa povo¾uje,
b) predmet èinnosti,
c) obchodné meno a sídlo depozitára,

Èiastka 168

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo fyzických osôb, ktoré môžu vykonáva• funkcie èlenov
predstavenstva, èlenov dozornej rady, prokuristov,
e) schválenie stanov správcovskej spoloènosti,
f) povolenie na vytvorenie otvoreného podielového
fondu a vydávanie podielových listov a oznaèenie
otvoreného podielového fondu,
g) schválenie štatútu podielového fondu a predajného
prospektu.
(3) Na žiados• správcovskej spoloènosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti zmeni•. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a èinnos•
správcovskej spoloènosti sa vz•ahuje § 6 primerane.
Zmeny povolenia na vznik a èinnos• správcovskej
spoloènosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb
schválených postupom pod¾a § 9 a zmeny sídla depozitára si nevyžadujú súhlas úradu. Správcovská
spoloènos• je však povinná úradu túto zmenu písomne ohlási• najneskôr do 30 dní odo dòa, keï k nej
došlo.
(4) Správcovská spoloènos• je povinná poda• príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených èinností do registra na základe povolenia na
vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti alebo jeho
zmeny do 30 dní odo dòa, keï toto povolenie alebo jeho
zmena nadobudla právoplatnos• a predloži• úradu výpis z registra do desiatich dní odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do
registra alebo zmeny zápisu v registri.
(5) Súèas•ou návrhu na zápis správcovskej spoloènosti do registra alebo návrhu na zmenu zápisu je
právoplatné rozhodnutie úradu pod¾a tohto zákona.
Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie
právoplatného rozhodnutia úradu pod¾a tohto zákona.
(6) V èase medzi udelením povolenia na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti a zápisom do registra
správcovská spoloènos• nesmie vykonáva• èinnos•,
ktorá je obsahom povolenia na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti.
(7) Správcovská spoloènos• je povinná oznámi• úradu bez zbytoèného odkladu zmeny v skutoènostiach
uvedených v § 6 ods. 3 písm. a) až d). Správcovská
spoloènos• je povinná bez zbytoèného odkladu oznámi• aj zmeny v skutoènostiach uvedených v § 6 ods. 3
písm. h), ak tieto zmeny môžu ovplyvni• spôsobilos•
správcovskej spoloènosti vykonáva• èinnos• v povolenom rozsahu.
(8) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje osobitný predpis.9a)
§8
(1) Správcovská spoloènos• sa nesmie zlúèi• ani
splynú• s inou osobou, ako je správcovská spoloènos•
pod¾a tohto zákona, a splynutím alebo zlúèením
správcovských spoloèností môže vzniknú• iba správcovská spoloènos• pod¾a tohto zákona.
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(2) Správcovskú spoloènos• nemožno rozdeli•.
(3) Splynutie, zlúèenie alebo zrušenie správcovskej
spoloènosti nesmie by• na ujmu verite¾ov správcovskej
spoloènosti.
§9
Predchádzajúci súhlas úradu
(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekroèenie podielu na základnom imaní správcovskej spoloènosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti vo
výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo
v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním
v zhode,9b)
b) zníženie základného imania správcovskej spoloènosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c) vo¾bu osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva
správcovskej spoloènosti, dozornej rady a za vedúceho organizaènej zložky zahraniènej správcovskej
spoloènosti,
d) zlúèenie alebo splynutie správcovskej spoloènosti,
e) zmenu stanov správcovskej spoloènosti,
f) zmenu depozitára správcovskej spoloènosti a depozitára podielového fondu,
g) nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoloènosti spravujúcej tento podielový fond alebo na
predaj cenných papierov z majetku podielového
fondu akcionárom správcovskej spoloènosti spravujúcej tento podielový fond.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
musia by• primerane splnené podmienky uvedené
v § 6 ods. 2. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 písm. a) a d) musí by• preukázaný aj
preh¾adný a dôveryhodný pôvod, dostatoèný objem
a vyhovujúca skladba finanèných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. b) sa rovnako vz•ahujú
podmienky pod¾a § 10 ods. 1. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. g) musí by•
splnená podmienka pod¾a § 35 ods. 3 a musí by• preukázané, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku v podielovom fonde je v záujme
podielnikov.
(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú
dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9c)
(4) Žiados• o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a) pod¾a odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo
fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnú• podiel na
základnom imaní správcovskej spoloènosti,
b) pod¾a odseku 1 písm. b), e) a f) správcovská spoloènos•,
c) pod¾a odseku 1 písm. c) správcovská spoloènos•,
organizaèná zložka zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo akcionár správcovskej spoloènosti,
d) pod¾a odseku 1 písm. d) správcovská spoloènos•,
ktorá sa má zlúèi• alebo splynú•,
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e) pod¾a odseku 1 písm. g) správcovská spoloènos•
a akcionár správcovskej spoloènosti.
(5) Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu pod¾a odseku 1 ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) O žiadosti pod¾a odseku 1 písm. c), e) a g) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doruèenia.
(7) Správcovská spoloènos• je povinná predloži•
úradu do desiatich dní od vyhotovenia notárskej
zápisnice z valného zhromaždenia alebo zo zasadania príslušného orgánu správcovskej spoloènosti,
ktoré rozhodlo o skutoènostiach, ku ktorým úrad
vydal predchádzajúci súhlas, úradne overenú kópiu
tohto dokladu.
(8) Správcovská spoloènos• je povinná po zápise
zmien alebo zániku zapisovaných údajov,9d) ku ktorým
úrad vydal predchádzajúci súhlas, predloži• úradu do
desiatich dní od zápisu uvedených skutoèností výpis
z registra.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 5, 5a, 6, 7, 7a, 8,
9a, 9b, 9c a 9d) znejú:
„5) § 8 písm. f) zákona è. 566/2001 Z. z.
5a
) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
6
) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor7

ších predpisov.

) § 37 zákona è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom

7a

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) § 144 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z.

8

)
)
9b
)
9a

9c)

9d

)

§ 50 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z.
§ 48 ods. 6 zákona è. 95/2002 Z. z.
§ 60 ods. 3 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
§ 35 zákona è. 96/2002 Z. z.
Zákon è. 96/2002 Z. z.
§ 66b Obchodného zákonníka.
Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej sú•aže
a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 27 až 34 Obchodného zákonníka.“.

5. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 10a
Organizácia, riadenie a vnútorná kontrola
správcovskej spoloènosti
(1) Správcovská spoloènos• je povinná v stanovách
upravi• vz•ahy a spoluprácu medzi predstavenstvom,
dozornou radou, vedúcimi zamestnancami v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za
odborné èinnosti pod¾a tohto zákona a zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoloènos• je tiež povinná v stanovách rozdeli•
a upravi• právomoc a zodpovednos• v správcovskej
spoloènosti za ochranu pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti.
(2) Správcovská spoloènos• je povinná vypracova•
úèinný systém vnútornej kontroly. Vnútornou kontrolou sa na úèely tohto zákona rozumie kontrola
dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia
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a postupov v èinnosti správcovskej spoloènosti vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami správcovskej spoloènosti alebo inými osobami na základe
zmluvy.
(3) Organizaèná štruktúra a systém riadenia
správcovskej spoloènosti musí zabezpeèova• riadny
a bezpeèný výkon èinností uvedených v povolení,
dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany investorov
a efektívne preverovanie a vybavovanie s•ažností investorov. V organizaènej štruktúre správcovskej
spoloènosti musí by• zahrnutý zamestnanec alebo
zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoloènos• je povinná predloži• úradu organizaènú štruktúru do desiatich dní po každej
jej zmene.
(4) Dozorná rada správcovskej spoloènosti je oprávnená požiada• zamestnanca zodpovedného za výkon
vnútornej kontroly o vykonanie kontroly správcovskej
spoloènosti v rozsahu òou vymedzenom.
(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly je povinný bez zbytoèného odkladu písomne
informova• dozornú radu, depozitára a úrad o skutoènosti, o ktorej sa v priebehu svojej èinnosti dozvie,
svedèiacej o porušení povinností správcovskej spoloènosti stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorá môže ovplyvni• riadny výkon èinnosti
správcovskej spoloènosti.
(6) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly nesmie by• èlenom predstavenstva tejto
správcovskej spoloènosti ani èlenom jej dozornej
rady.
(7) Správcovská spoloènos• je povinná upravi• právne vz•ahy s èlenmi predstavenstva zmluvou, na ktorú
sa vz•ahuje osobitný predpis.9e)
(8) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka
predloži• úradu správu o jeho èinnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v èinnosti správcovskej spoloènosti a o opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9e znie:
„9e) § 66 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001
Z. z.“.

6. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správcovská spoloènos• musí ma• dostatok peòažných prostriedkov, aby mohla riadne vykonáva• svoju
èinnos• a plni• svoje záväzky a udržiava• výšku vlastného imania najmenej vo výške minimálneho základného imania pod¾a § 10 ods. 1.“.
7. V § 14 ods. 4 písm. a) sa vypúš•ajú slová „verejne
obchodovate¾ných“.
8. V § 14 ods. 6 sa slová „§ 8 ods.1 a 2“ nahrádzajú
slovami „§ 6 a 7“.
9. V § 14 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 12, ktoré znejú:
„(11) Na postup pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom fonde pri odòatí povolenia zahraniè-
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nej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 7 písm. b)
sa primerane použijú ustanovenia § 19.
(12) Ak zahranièná správcovská spoloènos• pod¾a
odseku 1 prestala spåòa• podmienky na výkon èinnosti
v štáte, v ktorom má sídlo, je táto zahranièná správcovská spoloènos• povinná o tejto skutoènosti bez zbytoèného odkladu informova• úrad.“.
Doterajší odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 13.
10. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Na postup pri udelení povolenia pod¾a odseku 1
sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 7.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa oznaèujú ako odseky 4
až 11.
11. V § 15 ods. 6 sa slová „pod¾a odseku 4“ nahrádzajú slovami „pod¾a odseku 5“ a na konci sa pripájajú
tieto slová: „a ak právne predpisy štátu, kde má sídlo
zahranièná správcovská spoloènos•, vyžadujú dodržiavanie ustanovení o obmedzení a rozložení rizika,
ktoré nie sú menej prísne ako pravidlá pod¾a tohto
zákona.“.
12. V § 15 ods. 7, 8 a 10 sa slová „odseku 4“
nahrádzajú slovami „odseku 5“.
13. § 15 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak zahranièná správcovská spoloènos• pod¾a
odseku 1 prestala spåòa• podmienky na výkon èinnosti
v štáte, kde má sídlo, je táto zahranièná správcovská
spoloènos• povinná o tejto skutoènosti bez zbytoèného
odkladu informova• úrad.“.
14. Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane
spoloèného nadpisu nad § 15a znejú:
„Spolupráca a vo¾ný pohyb v rámci
Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru
§ 15a
(1) Zahranièná správcovská spoloènos• so sídlom
v èlenskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je súèas•ou Európskeho hospodárskeho priestoru 12b) (ïalej len „èlenský štát“), spåòajúca podmienky
právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa
subjektov kolektívneho investovania do cenných papierov (ïalej len „európska smernica“), ktorá sa rozhodla zhromažïova• peòažné prostriedky od verejnosti na území Slovenskej republiky predajom
cenných papierov òou spravovaného podielového
fondu, je povinná pred zaèatím tejto èinnosti písomne oznámi• svoj zámer príslušnému orgánu doh¾adu
èlenského štátu, na ktorého území má sídlo, a úradu. Súèasne s oznámením pod¾a prvej vety je zahranièná správcovská spoloènos• povinná predloži•
úradu
a) osvedèenie vydané príslušným orgánom doh¾adu
èlenského štátu o tom, že podielový fond spåòa
požiadavky európskej smernice,
b) štatút zahranièného podielového fondu,
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c) predajný prospekt zahranièného podielového fondu,
d) poslednú roènú a polroènú správu o hospodárení
s majetkom v zahraniènom podielovom fonde,
e) údaje o plánovaných spôsoboch predaja podielových listov v Slovenskej republike a o opatreniach
na zabezpeèenie práv podielnikov v Slovenskej republike.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 musia by• uvedené v štátnom jazyku.12c) Dokumenty pod¾a odseku 1 musia by•
predložené v úradne overenom preklade do štátneho
jazyka.
(3) Zahranièná správcovská spoloènos• je pri výkone
èinnosti pod¾a odseku 1 na území Slovenskej republiky povinná dodržiava• tieto podmienky:
a) investor musí ma• možnos• oboznámi• sa so štatútom zahranièného podielového fondu pred nadobudnutím podielových listov v štátnom jazyku,
b) pri propagácii predaja cenných papierov zahraniènej správcovskej spoloènosti musia by• dodržané
ustanovenia § 50,
c) zahranièná správcovská spoloènos• musí prija• nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpeèila podielnikom možnos• vrátenia a vyplácania vrátených podielových listov na území Slovenskej republiky
prostredníctvom banky, obchodníka s cennými papiermi, poboèky zahraniènej banky, poboèky zahranièného obchodníka s cennými papiermi alebo
prostredníctvom organizaènej zložky umiestnenej
na území Slovenskej republiky, ak ju zahranièná
správcovská spoloènos• zriadila, a poskytova• podielnikom informácie o podielovom fonde,
d) zahranièná správcovská spoloènos• musí zverejòova• v štátnom jazyku informácie a dokumenty
s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako
je povinná zverejòova• zahranièná správcovská
spoloènos• v èlenskom štáte, na ktorého území má
sídlo; tieto informácie a dokumenty však musia
svojím rozsahom a obsahom zodpoveda• najmenej
informáciám pod¾a § 53 a § 54 ods.1.
(4) Zahranièná správcovská spoloènos• môže zaèa•
predáva• podielové listy òou spravovaného podielového fondu, ak úrad do dvoch mesiacov od vykonania oznámenia a predloženia dokladov pod¾a odseku 1 nerozhodne, že plánované spôsoby predaja
podielových listov na území Slovenskej republiky
a opatrenia na zabezpeèenie práv podielnikov v Slovenskej republike nezodpovedajú podmienkam pod¾a odseku 3.
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nos•ou na území Slovenskej republiky a nad sprístupòovaním informácií investorom v Slovenskej republike
vykonáva úrad v spolupráci s príslušným orgánom
doh¾adu èlenského štátu, na ktorého území má zahranièná správcovská spoloènos• sídlo.
(7) Úrad pod¾a závažnosti a rozsahu porušenia zakáže alebo zastaví predaj podielových listov zahranièného podielového fondu pod¾a odseku 1 na území
Slovenskej republiky, ak
a) predaj sa vykonáva bez oznámenia pod¾a odseku 1,
b) boli pri predaji porušené ustanovenia odseku 3
alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) bolo zahraniènej správcovskej spoloènosti odòaté
povolenie na èinnos• alebo povolenie na vytvorenie
podielového fondu v èlenskom štáte, v ktorom má
sídlo.
(8) Úrad bez zbytoèného odkladu oznámi prijatie
opatrenia pod¾a odseku 7 príslušnému orgánu doh¾adu èlenského štátu, v ktorom má zahranièná správcovská spoloènos• sídlo.
(9) Na zahraniènú správcovskú spoloènos• pod¾a odseku 1 sa nevz•ahujú ustanovenia § 14 a 15.
(10) Na zahranièné subjekty kolektívneho investovania so sídlom v èlenskom štáte spåòajúce požiadavky
európskej smernice, ktoré nemajú formu podielového
fondu, sa ustanovenia odsekov 1 až 9 použijú primerane.
§ 15b
(1) Správcovská spoloènos•, ktorá sa rozhodla zhromažïova• peòažné prostriedky predajom podielových
listov òou spravovaného otvoreného podielového fondu na území iného èlenského štátu, je povinná pred
zaèatím tejto èinnosti písomne oznámi• svoj zámer
úradu a príslušnému orgánu doh¾adu èlenského štátu, na ktorého území plánuje predáva• podielové listy.
Súèasne s oznámením pod¾a prvej vety je táto správcovská spoloènos• povinná predloži• príslušnému orgánu doh¾adu èlenského štátu osvedèenie vydané úradom o tom, že správcovská spoloènos• a òou
spravovaný podielový fond spåòajú požiadavky európskej smernice, ïalšie údaje a doklady vyžadované
právnym predpisom príslušného èlenského štátu.
Osvedèenie pod¾a druhej vety vydá úrad na žiados•
správcovskej spoloènosti.

(5) Pri predaji podielových listov zahranièného podielového fondu vytvoreného v èlenskom štáte možno v Slovenskej republike používa• oznaèenie tohto
zahranièného podielového fondu, aké používa
v èlenskom štáte, v ktorom bol vytvorený. V prípade
možnej zámeny oznaèenia zahranièného podielového
fondu s iným podielovým fondom alebo s inou osobou je zahranièná správcovská spoloènos• povinná
doplni• oznaèenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.

(2) Správcovská spoloènos• môže zaèa• predáva• podielové listy òou spravovaného
podielového fondu
pod¾a odseku 1 na území èlenského štátu, ak orgán
doh¾adu príslušného èlenského štátu do dvoch mesiacov od doruèenia oznámenia a dokladov pod¾a odseku 1 nerozhodne, že plánované spôsoby predaja podielových listov a opatrenia na zabezpeèenie práv
podielnikov v príslušnom èlenskom štáte nezodpovedajú požiadavkám európskej smernice alebo nie sú
v súlade so zákonmi alebo s inými právnymi predpismi
platnými v tomto èlenskom štáte.

(6) Doh¾ad nad dodržiavaním podmienok predaja
cenných papierov zahraniènou správcovskou spoloè-

(3) Správcovská spoloènos•, ktorá zhromažïuje peòažné prostriedky predajom podielových listov òou
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spravovaného podielového fondu na území iného èlenského štátu, je povinná najmä
a) v súlade so zákonmi, s inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v príslušnom èlenskom štáte a opatreniami vydanými príslušným orgánom èlenského štátu prija• nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpeèila podielnikom v príslušnom
èlenskom štáte možnos• vrátenia a vyplácania vrátených podielových listov na území príslušného
èlenského štátu a aby podielnici mali prístup k informáciám, ktoré je správcovská spoloènos• povinná poskytova• pod¾a tohto zákona,
b) uverejòova• v príslušnom èlenskom štáte dokumenty a informácie, ktoré je povinná o tomto podielovom fonde a jeho podielových listoch uverejòova• v Slovenskej republike pod¾a tohto zákona;
správcovská spoloènos• je povinná uverejòova• tieto dokumenty a informácie aspoò v jednom z úradných jazykov príslušného èlenského štátu,
c) dodržiava• právne predpisy èlenského štátu upravujúce vykonávanie reklamy predaja podielových
listov a ïalšie právne predpisy platné na území
èlenského štátu.
(4) Doh¾ad nad dodržiavaním povinností správcovskej spoloènosti v èlenskom štáte vykonáva úrad. Pri
výkone tohto doh¾adu spolupracuje úrad s orgánom
doh¾adu príslušného èlenského štátu a na jeho žiados• mu poskytuje informácie o správcovskej spoloènosti a o podielovom fonde. Informácie, ktoré získa
úrad od orgánu doh¾adu príslušného èlenského štátu,
môže úrad využi• len na úèely doh¾adu alebo na úèely
pod¾a § 56 ods. 2. Orgán doh¾adu príslušného èlenského štátu je oprávnený pozastavi• alebo zakáza• správcovskej spoloènosti predaj podielových listov na svojom území alebo uloži• iné opatrenie, ak správcovská
spoloènos• pri èinnosti na území tohto èlenského štátu
porušila povinnosti pod¾a odseku 3.
(5) Ak úrad odníme správcovskej spoloènosti povolenie na vznik a èinnos• alebo povolenie na vytvorenie podielového fondu, uloží správcovskej spoloènosti sankciu pod¾a § 61 ods. 1 písm. b), d), e) a f)
alebo pokutu pod¾a § 62 ods. 1 písm. a) a b), alebo
ak došlo k pozastaveniu vyplácania podielových listov, bez zbytoèného odkladu oznámi tieto skutoènosti príslušnému orgánu doh¾adu èlenského štátu,
v ktorom predáva správcovská spoloènos• podielové
listy.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
„ ) § 3 ods. 5 zákona è. 429/2002 Z. z.
12c
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z.
12b

o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.“.

15. V § 17 ods. 2 sa vypúš•a písmeno a).

Èiastka 168

18. V § 21 ods. 2 sa èíslovka „0,5“ nahrádza èíslovkou „0,75“.
19. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
„§ 54 zákona è. 566/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 156 zákona è. 566/2001 Z. z.“.
20. V § 21 odsek 7 znie:
„(7) Ak správcovská spoloènos• neuzavrie zmluvu
pod¾a odseku 1 s iným depozitárom v lehote pod¾a
odseku 5, úrad do jedného mesiaca urèí depozitára,
s ktorým je správcovská spoloènos• povinná uzavrie•
novú zmluvu pod¾a odseku 1. Banka, ktorej bolo odòaté povolenie na poskytovanie investièných služieb,
je povinná bez zbytoèného odkladu odovzda• všetok
majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie a majetok správcovskej spoloènosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie
takto urèenému depozitárovi. Správcovskej spoloènosti sa pozastavuje nakladanie s majetkom v podielovom
fonde odo dòa uplynutia lehoty pod¾a odseku 5 až do
uzavretia zmluvy s novým depozitárom; to neplatí pre
úkony nevyhnutné na zabezpeèenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku.“.
21. V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Správcovská spoloènos• nesmie bez súhlasu depozitára prijíma• platby peòažných prostriedkov na vkladovom úète v inej banke a je povinná pravidelne informova• svojho depozitára o prijatých platbách
peòažných prostriedkov na tento vkladový úèet.“.
22. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) èi je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných z majetku v podielovom fonde urèovaná v súlade s týmto zákonom
a so štatútom podielového fondu,“.
23. V § 23 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
„c) prekroèení limitov pod¾a § 32 až 34, § 45, § 49
ods. 7.“.
24. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
„§ 24a
(1) Depozitár je povinný vies• evidenciu pokynov
správcovskej spoloènosti, súhlasov udelených správcovskej spoloènosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu
správcovskej spoloènosti, upozornení a informácií
o porušeniach tohto zákona správcovskou spoloènos•ou a zbierku dokumentov.

16. V § 20 ods.1 sa za slovo „samostatne“ vkladá
èiarka a slová „s odbornou starostlivos•ou“.

(2) Evidencia pod¾a odseku 1 musí obsahova•
a) evidenèné èíslo,
b) dátum, kedy bol úkon uskutoènený,
c) vymedzenie úkonu,
d) obsah úkonu.

17. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia
„§ 46 ods. 2 písm. e) zákona è. 600/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 54 zákona
è. 566/2001 Z. z.“.

(3) Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie
jednotlivých pokynov správcovskej spoloènosti, súhlasov udelených správcovskej spoloènosti, rozhodnutí
o neudelení súhlasu správcovskej spoloènosti, upo-

Súèasne sa zrušuje oznaèenie písmena b).

Èiastka 168

Zbierka zákonov è. 432/2002

zornení a informácií o zistených porušeniach zákona
správcovskou spoloènos•ou.“.
25. V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Žiados• o povolenie pod¾a odseku 2 podáva
správcovská spoloènos•. Žiados• musí obsahova•
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) oznaèenie otvoreného podielového fondu,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára správcovskej spoloènosti a jeho predbežný písomný súhlas s výkonom èinnosti depozitára pre
podielový fond,
d) štatút podielového fondu,
e) predajný prospekt,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo èlenov
predstavenstva, dozornej rady a prokuristov správcovskej spoloènosti a depozitára.“.
26. V § 25 ods. 4 sa za slová „podielového fondu“
vkladá èiarka a slová „schválenie depozitára otvoreného podielového fondu, schválenie predajného prospektu“ a slová „§ 8 ods. 1 a 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 6“.
27. V § 26 odsek 3 znie:
„(3) Správcovská spoloènos• je povinná bez zbytoèného odkladu písomne oznámi• úradu
a) zaèatie vydávania podielových listov každého otvoreného podielového fondu,
b) deò, v ktorom dosiahla vydávaním podielových listov minimálnu výšku èistej hodnoty majetku
v otvorenom podielovom fonde pod¾a odseku 1.“.
28. § 26 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak správcovská spoloènos• nezaène do šiestich
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia
na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydáva•
podielové listy tohto otvoreného podielového fondu,
povolenie pod¾a § 25 zaniká.“.
29. V § 27 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) So štatútom otvoreného podielového fondu,
s predajným prospektom a so správami o hospodárení
(§ 53) musí ma• investor možnos• bezplatne sa oboznámi• pred vstupom do zmluvného vz•ahu so správcovskou spoloènos•ou.
(3) Každý otvorený podielový fond musí ma• predajný prospekt. Investor musí ma• možnos• bezplatne sa oboznámi• s predajným prospektom pred vydaním podielových listov otvoreného podielového
fondu. Správcovská spoloènos• je povinná aktualizova• údaje v predajnom prospekte a podielnikovi na
požiadanie poskytnú• aktuálny predajný prospekt.
Predajný prospekt musí obsahova• informácie, ktoré
sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvori•
správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, najmenej však musí obsahova• údaje uvedené
v prílohe è. 1. Pravidlá na prijímanie a zmeny predajného prospektu urèuje štatút. Súèas•ou predajného prospektu je aj štatút otvoreného podielového
fondu; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na požiadanie
bude podielnikovi zaslaný štatút alebo ak štatút urèí
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miesto, kde sa s ním podielnik môže oboznámi•, a to
v každom èlenskom štáte, v ktorom správcovská spoloènos• predáva podielové listy otvoreného podielového fondu.“.
30. V § 27 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a bez zbytoèného odkladu tento štatút predloži• úradu.“.
31. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa citácia
„§ 3 zákona è. 600/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 11
zákona è. 566/2001 Z. z.“.
32. § 28 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Podielový list otvoreného podielového fondu,
ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno
vymeni• za dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika rovnakého otvoreného podielového fondu; to platí, len ak
podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu
pod¾a § 30. Menený podielový list sa považuje za
vrátený, a to ku dòu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dòu
vydania meneného podielového listu. Súèet poètu
podielov takto vymenených podielových listov sa
musí rovna• poètu podielov meneného podielového
listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevz•ahuje § 29 ods. 3.“.
33. V § 30 ods. 4 sa vypúš•a odkaz 24 vrátane
poznámky pod èiarou.
34. V § 30 ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová
„a príslušným orgánom doh¾adu èlenského štátu,
v ktorom správcovská spoloènos• predáva podielové
listy postupom pod¾a § 15b“.
35. V § 31 ods. 1 sa slová „pod¾a osobitného predpisu25)“ nahrádzajú slovami „na poskytovanie investièných služieb pod¾a osobitného zákona14)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 vrátane odkazu
25 sa vypúš•a.
36. V § 31 ods. 4 sa za slová „správcovskej spoloènosti“ vkladajú slová „v prospech otvoreného podielového fondu“.
37. § 32 znie:
„§ 32
(1) Majetok v otvorenom podielovom fonde možno
investova• len do
a) cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných
papierov26) alebo zahraniènej burzy cenných papierov so sídlom v èlenskom štáte,
b) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom vo¾nom trhu burzy cenných papierov26)
alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v èlenskom štáte, ktorý je prístupný
verejnosti a funguje pravidelne,
c) cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraniènej burzy
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cenných papierov so sídlom v inom ako èlenskom
štáte, alebo na inom regulovanom verejnom trhu
v inom ako èlenskom štáte, ak tento verejný trh je
schválený a úèinne regulovaný príslušným orgánom doh¾adu v štáte, kde má sídlo tento verejný
trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne; to
platí len v prípade, ak je táto možnos• uvedená
v štatúte spolu s obchodným menom a sídlom tejto
burzy alebo iného regulovaného verejného trhu,
cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok,
že emitent požiada o prijatie cenných papierov na
obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraniènej
burzy cenných papierov a zabezpeèí, aby sa toto
prijatie uskutoènilo do jedného roka od dátumu
vydania emisie a ak obchodné meno a sídlo tejto
burzy alebo zahraniènej burzy je uvedené v štatúte,
nástrojov peòažného trhu v prípade, ak je táto možnos• uvedená v štatúte spolu s charakteristikou
týchto nástrojov peòažného trhu,
podielových listov iných otvorených podielových
fondov a cenných papierov zahranièných subjektov
kolektívneho investovania so sídlom v èlenskom
štáte spåòajúcich požiadavky európskej smernice,
aj keï nie sú prijaté na obchodovanie na burze
cenných papierov, zahraniènej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu pod¾a písmen a) až c),
opcií na kúpu alebo predaj majetkových hodnôt
pod¾a písmen a) až f), na menové a úrokové opcie;
to platí, len ak sú tieto opcie prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraniènej burze
cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu
pod¾a písmen a) až d),
peòažných prostriedkov na bežnom úète u depozitára alebo na vkladových úètoch a bežných úètoch
v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
v èlenskom štáte alebo v inom ako èlenskom štáte,
ak táto banka podlieha doh¾adu, ktorého úroveò
nie je nižšia ako úroveò pod¾a osobitného predpisu.13)

(2) Nástrojmi peòažného trhu na úèely tohto zákona
sa rozumejú vkladové listy, pokladnièné poukážky
a nástroje so splatnos•ou do jedného roka, s ktorými
sa obvykle obchoduje na peòažnom trhu, sú likvidné
a majú hodnotu, ktorá môže by• presne urèená kedyko¾vek alebo aspoò v èasových intervaloch pod¾a § 54
ods.1, a boli vydané
a) Slovenskou republikou, Národnou bankou Slovenska, èlenským štátom a jeho centrálnymi orgánmi
alebo orgánmi miestnej správy, iným ako èlenským
štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou
úniou, Európskou investiènou bankou alebo medzinárodnou organizáciou, ktorej èlenom je najmenej jeden èlenský štát,
b) emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté
na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraniènej burze cenných papierov alebo na inom
regulovanom verejnom trhu pod¾a odseku 1 písm.
b) a c),
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c) finanènými inštitúciami podliehajúcimi doh¾adu,
ktorého úroveò nie je nižšia ako ustanovujú právne
predpisy Slovenskej republiky pre jednotlivé druhy
finanèných inštitúcií; to platí aj v prípade, ak za
splatenie nástrojov peòažného trhu prevzala záruku finanèná inštitúcia.
(3) Hodnota cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d) môže tvori• najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde. Ak tieto cenné papiere neboli
v lehote pod¾a odseku 1 písm. d) prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov v Slovenskej republike alebo na trhu
kótovaných cenných papierov zahraniènej burzy cenných papierov, správcovská spoloènos• je povinná ich
do troch mesiacov preda•. Ak tieto cenné papiere
nemožno v tejto lehote preda•, ich hodnotu urèí s vynaložením odbornej starostlivosti správcovská spoloènos• po dohode s depozitárom.
(4) Nástroje peòažného trhu môžu spolu tvori• najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde; to
neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vz•ahuje § 33 ods. 2 a 5 a § 33a.
5) Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu
tvori• najviac 5 % majetku v otvorenom podielovom
fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond vytvorený
pod¾a § 33a.
(6) Hodnota opcií môže tvori• najviac 5 % hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde.
(7) Súèet hodnoty cenných papierov pod¾a odseku 1
písm. f), hodnoty nástrojov peòažného trhu a hodnoty
opcií môže tvori• najviac 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vz•ahuje § 33 ods. 2 a 5
a § 33a.
(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, v majetku
v otvorenom podielovom fonde sa nesmú nachádza•
a) podielové listy podielových fondov, ktoré spravuje
správcovská spoloènos• spravujúca tento otvorený
podielový fond,
b) podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou
spoloènos•ou, s ktorou
správcovská spoloènos• spravujúca tento otvorený
podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,
c) cenné papiere vydané inými správcovskými spoloènos•ami s výnimkou podielových listov iných
otvorených podielových fondov,
d) akcie akciových spoloèností, ktoré majú na základnom imaní správcovskej spoloènosti väèší podiel
ako 10 %,
e) akcie depozitára správcovskej spoloènosti s väèším podielom ako 5 % základného imania správcovskej spoloènosti,
f) akcie správcovskej spoloènosti spravujúcej tento
otvorený podielový fond.
(9) Ak cenné papiere pod¾a odseku 1 písm. a) až c)
prestali by• obchodované na burze cenných papierov,
zahraniènej burze cenných papierov alebo na inom
zahraniènom regulovanom verejnom trhu, je správcovská spoloènos• povinná ich preda• do šiestich mesia-
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cov od skonèenia obchodovania s týmito cennými papiermi.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:
„26) § 25 zákona è. 429/2002 Z. z.“.
38. V § 33 ods. 3 sa za slová „Slovenskej republike“
vkladajú slová „alebo v èlenskom štáte“ a na konci sa
pripája táto veta:
„Súèet hodnoty hypotekárnych záložných listov nadobudnutých do majetku v otvorenom podielovom fonde
pod¾a prvej vety nesmie prekroèi• 80 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.“.
39. V § 33 odsek 5 znie:
„(5) Štatút môže urèi•, že podiel cenných papierov
vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré
bola poskytnutá záruka štátu, v majetku v otvorenom
podielovom fonde nie je obmedzený. Majetok v otvorenom podielovom fonde pod¾a prvej vety musí by• tvorený najmenej šiestimi emisiami cenných papierov
a hodnota jednej emisie cenných papierov nesmie tvori• viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Úrad schváli štatút, len ak je zaruèená
rovnaká úroveò ochrany investorov ako pri otvorených
podielových fondoch, ktoré dodržiavajú všetky pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond pod¾a tohto zákona. Štatút otvoreného podielového fondu a jeho predajný prospekt musia
obsahova• aj oznaèenie štátov, ktorých cenné papiere
sa budú nadobúda• do majetku v otvorenom podielovom fonde. Každá propagácia tohto otvoreného podielového fondu musí okrem skutoènosti pod¾a prvej
vety obsahova• aj oznaèenie štátov, do cenných papierov ktorých správcovská spoloènos• investovala alebo
plánuje investova• viac ako 35 % hodnoty majetku
v otvorenom podielovom fonde.“.
40. V § 33 ods. 6 v úvodnej vete sa vypúš•ajú slová
„s výnimkou pod¾a odsekov 2 a 3“.
41. V § 33 ods. 6 písm. a) sa za slovo „akcií“ vkladajú
slová „bez hlasovacieho práva“.
42. V § 33 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo akcií s hlasovacím právom, ktoré by
správcovskej spoloènosti umožnili vykonáva• významný vplyv na riadenie emitenta; na výpoèet podielu
na hlasovacích právach sa použije postup pod¾a osobitného zákona26a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 113 zákona è. 566/2001 Z. z.“.
43. V § 33 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
„(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevz•ahujú na
cenné papiere vydané štátom, na cenné papiere, na
ktoré bola poskytnutá záruka štátu, na cenné papiere
vydané orgánmi územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo èlenského štátu a na medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých èlenom je Slovenská republika alebo èlenský štát.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
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44. V § 33 odsek 10 znie:
„(10) Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom
podielovom fonde uvedené v § 32 a 33 sa nepoužijú na
obdobie prvých šes• mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pod¾a
§ 25.“.
45. § 33 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Po uplynutí lehoty pod¾a odseku 10 môže
správcovská spoloènos• prekroèi• podiely a obmedzenia pod¾a § 32 až 34 len pri uplatnení predkupných práv. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 36
ods. 3 a 4 v prípade prekroèenia pod¾a prvej vety ani
povinnos• správcovskej spoloènosti postupova• pod¾a § 36 ods. 3 a 4, ak došlo k prekroèeniu podielov
a obmedzení pod¾a § 32 až 34 v dôsledku zmien trhových cien cenných papierov a iných investièných nástrojov alebo porušením § 32 až 34 správcovskou spoloènos•ou.“.
46. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
„§ 33a
(1) Štatút môže urèi•, že podiel nástrojov peòažného
trhu v majetku v otvorenom podielovom fonde môže
by• vyšší ako 10 %. Na obmedzenie a rozloženie rizika
vyplývajúceho z nástrojov peòažného trhu pre tento
otvorený podielový fond sa primerane vz•ahujú ustanovenia § 33.
(2) Ak je v štatúte otvoreného podielového fondu
uvedené ako zameranie a ciele investiènej stratégie
investovanie do podielových listov iných otvorených
podielových fondov alebo cenných papierov vydávaných zahraniènými správcovskými spoloènos•ami,
môže správcovská spoloènos• nadobúda• do majetku
v otvorenom podielovom fonde podielové listy iných
otvorených podielových fondov alebo cenné papiere
vydávané zahraniènými správcovskými spoloènos•ami
spåòajúcimi požiadavky európskej smernice, ak sú
splnené tieto podmienky:
a) podiel aktív investovaných do podielových listov
jedného otvoreného podielového fondu alebo do
jednej emisie cenných papierov vydávaných jednou
zahraniènou správcovskou spoloènos•ou nesmie
prekroèi• 20 % hodnoty majetku v tomto otvorenom
podielovom fonde,
b) v štatúte, predajnom prospekte a vo všetkých reklamných materiáloch otvoreného podielového fondu musí by• presne opísaný charakter otvorených
podielových fondov alebo zahranièných správcovských spoloèností, do cenných papierov ktorých
bude správcovská spoloènos• investova•, a predajný prospekt musí obsahova• zrozumite¾nú informáciu o druhu a výške poplatkov a iných nákladov,
ktoré bude priamo alebo nepriamo znáša• podielnik
tohto otvoreného podielového fondu,
c) nadobúdanie podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoloènos•ou spravujúcou tento otvorený podielový
fond alebo správcovskou spoloènos•ou, s ktorou
správcovská spoloènos• spravujúca tento otvorený
podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami, je
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prípustné len pri tých otvorených podielových fondoch, ktoré sa pod¾a štatútu zameriavajú na investovanie v urèitej územnej alebo hospodárskej oblasti.
(3) Správcovská spoloènos• si nesmie pri nadobudnutí podielových listov otvoreného podielového fondu
pod¾a odseku 2 do majetku v otvorenom podielovom
fonde alebo pri predaji podielových listov z majetku
v otvorenom podielovom fonde vyúètova• žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielového listu, ak ide o podielové listy podielového fondu spravovaného správcovskou spoloènos•ou
tohto otvoreného podielového fondu alebo správcovskou spoloènos•ou s òou majetkovo alebo personálne
prepojenou.
(4) Oznaèenie otvoreného podielového fondu pod¾a
odsekov 1 a 2 musí zoh¾adòova• skutoènos•, že je
zameraný na investovanie do nástrojov peòažného
trhu alebo do podielových listov iných otvorených podielových fondov, alebo do cenných papierov vydávaných zahraniènými správcovskými spoloènos•ami.“.
47. V § 36 ods. 4 sa za slovo „môže“ vkladajú slová
„na základe žiadosti správcovskej spoloènosti podanej
najneskôr v deò uplynutia tejto lehoty“.
48. V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správcovská spoloènos• a depozitár sú povinní bez
zbytoèného odkladu informova• úrad o opätovnom dosiahnutí èistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde uvedenej v § 26 ods. 1.“.
49. V § 38 ods. 2 sa za slová „zlúèia otvorené
podielové fondy,“ vkladajú slová „depozitárom overený
aktuálny preh¾ad majetku zluèovaných otvorených podielových fondov ku dòu podania žiadosti“ a na konci
sa pripájajú tieto slová: „k zlúèeniu“.
50. V § 38 ods. 4 sa slová „v èase podania žiadosti
otvorené podielové fondy nespåòali“ nahrádzajú slovami „otvorené podielové fondy nespåòajú“.
51. V § 38 ods. 5 písm. c) pred slovo „zmeny“ sa
vkladá slovo „schválenie“.
52. V § 39 ods. 3 sa za slová „tohto otvoreného
podielového fondu,“ vkladajú slová „návrh zmien štatútu tohto otvoreného podielového fondu týkajúcich sa
správcovskej spoloènosti,“.
53. V § 39 ods. 5 písm. c) pred slovo „zmeny“ sa
vkladá slovo „schválenie“.
54. V § 41 ods. 4 sa za slovo „fondu“ vkladá èiarka
a slová „predajného prospektu“.
55. V § 41 ods. 5 sa slová „§ 8“ nahrádzajú slovami
„§ 6“.
56. V § 45 ods. 7 sa slová „vydala Slovenská republika alebo na ktoré poskytla Slovenská republika záruku“ nahrádzajú slovami „vydal èlenský štát alebo
èlenský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj alebo na ktoré poskytol èlenský štát alebo
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èlenský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj záruku“.
57. V 46 ods. 3 sa slová „§ 37, 39 a 40“ nahrádzajú
slovami „§ 34, 37, 39 a 40“.
58. V § 47 ods. 3 sa slová „§ 8“ nahrádzajú slovami
„§ 6“.
59. V § 47 ods. 4 sa slová „§ 8“ nahrádzajú slovami
„pod¾a odseku 2“.
60. V § 48 ods. 1 sa vypúš•a druhá veta.
61. V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a predajný prospekt“.
62. V § 48 ods. 5 sa za slovo „fondu“ vkladá èiarka
a slová „predajného prospektu“ a slová „§ 7 ods. 5 až 7,
§ 8 a § 41 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 6
ods. 5 až 14, § 7 a § 41 ods. 4“.
63. V § 50 ods. 2 sa za slovami „propagácia“ a
„fondu“ vypúš•a èiarka a slová „ktorá obsahuje výzvu
na nákup podielových listov“.
64. V § 50 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „na nákup
podielových listov“.
65. V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu, musí obsahova• údaj o tom, že existuje predajný prospekt s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získa•, a údaj
o tom, že investor má možnos• oboznámi• sa so štatútom podielového fondu.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
66. V § 51 ods. 2 sa vypúš•a slovo „Akcionári“.
67. V § 52 sa vypúš•a odsek 2.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 1.
68. V § 53 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Správcovská spoloènos• je povinná zverejni•
predajný prospekt a zverejòova• správy o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových
fondoch. Súèas•ou správy o hospodárení správcovskej spoloènosti a správy o hospodárení s majetkom
v podielových fondoch je aj úètovná závierka. Náležitosti správy o hospodárení sú uvedené v prílohe è. 2.
Úètovná závierka, ktorá je súèas•ou roènej správy,
musí by• overená audítorom. Ak nie je v lehote pod¾a
odseku 2 úètovná závierka overená audítorom, je
správcovská spoloènos• povinná bez zbytoèného odkladu po prijatí správy audítora predloži• ju úradu
a uverejni• ju ako dodatok k roènej správe rovnakým
spôsobom ako roènú správu. Ak valné zhromaždenie
správcovskej spoloènosti neschváli úètovnú závierku,
je táto správcovská spoloènos• povinná do 30 dní
uverejni• túto skutoènos•, ako aj dôvody neschválenia
úètovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného zhromaždenia.
(2) Správy pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos•
povinná zverejni• a predloži• úradu a svojmu depozi-
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tárovi najneskôr do dvoch mesiacov po skonèení polroka (ïalej len „polroèná správa“) a do štyroch mesiacov po skonèení roka (ïalej len „roèná správa”). Správcovská spoloènos• je povinná predloži• úradu platné
znenie predajného prospektu po každej jeho zmene.
Správcovská spoloènos• je povinná podielnikovi na
požiadanie bezplatne poskytnú• polroènú správu
a roènú správu a sprístupni• ich verejnosti na mieste
uvedenom v predajnom prospekte.“.
69. V poznámke pod èiarou k odkazu 30 sa citácia
„§ 122 zákona è. 483/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 130 zákona è. 566/2001 Z. z.“.
70. V § 54 odsek 1 znie:
„(1) Správcovská spoloènos• je povinná vypoèíta•
a zverejni• v periodickej tlaèi s celoštátnou pôsobnos•ou uverejòujúcou burzové správy
a) najmenej raz za týždeò aktuálnu cenu podielu,
predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu
a èistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom
fonde,
b) najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, o èistej hodnote majetku v uzavretom podielovom fonde a o peòažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov
poèas vydávania podielových listov v uzavretom podielovom fonde,
c) najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu
a èistú hodnotu majetku v špeciálnom podielovom
fonde.“.
71. V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Evidencia pod¾a prvej vety musí obsahova• najmä
a) poradové èíslo zmluvy,
b) údaje o druhej zmluvnej strane,
c) údaje o sprostredkovate¾ovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,
d) dátum uzatvorenia zmluvy,
e) údaje o predmete zmluvy.“.
72. V § 57 sa vypúš•a odsek 1.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 2.
73. V § 58 ods. 5 sa èiarka za slovami „dozorných
rád“ nahrádza slovom „a“ a vypúš•ajú sa slová
„a makléri“ a slová „obchodovanie s cennými papiermi“ sa nahrádzajú slovami „poskytovanie investièných
služieb“.
74. V § 61 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „v tomto
zákone,“ vkladajú slová „v štatúte podielového fondu,
v stanovách správcovskej spoloènosti,“.
75. V § 62 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „v tomto
zákone,“ vkladajú slová „v štatúte podielového fondu,
v stanovách správcovskej spoloènosti,“.
76. V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúš•ajú slová „od
5 000 000 Sk“.
77. V § 62 ods. 1 písm. b) sa vypúš•ajú slová „od
500 000 Sk“.
78. V § 62 ods. 2 sa vypúš•ajú písmená b) a f).
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Doterajšie písmená c) až l) sa oznaèujú ako písmená
b) až j).
79. V § 62 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) depozitár neplní povinnosti pod¾a § 23 ods. 1,“.
80. V § 62 ods. 3 písmená g) až i) znejú:
„g) poruší zákonom ustanovené povinnosti pri premene,
h) poruší povinnos• oznámi• úradu, že nastali skutoènosti pod¾a § 37 ods. 1 a 2,
i) nedodržuje ustanovenia o obmedzení a rozložení rizika pre podielový fond,“.
81. V § 62 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
„(4) Závažným porušením povinností je aj to, ak
a) depozitár viedol pre každý podielový fond spravovaný správcovskou spoloènos•ou viac ako jeden bežný
úèet v urèitej mene,
b) depozitár neinformoval úrad o porušení tohto zákona alebo štatútu podielového fondu správcovskou
spoloènos•ou,
c) depozitár vykonal pokyn správcovskej spoloènosti,
ktorý bol v rozpore so zákonom alebo štatútom
podielového fondu.
(5) Úrad môže uloži• èlenovi predstavenstva, èlenovi
dozornej rady správcovskej spoloènosti, prokuristovi
správcovskej spoloènosti alebo vedúcemu organizaènej zložky zahraniènej správcovskej spoloènosti za
porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vz•ahujúcich sa na výkon èinnosti správcovskej
spoloènosti, zo stanov správcovskej spoloènosti, štatútu podielového fondu, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným
úradom pokutu pod¾a závažnosti a povahy porušenia
až do výšky dvanás•násobku mesaèného priemeru
jeho celkových príjmov od správcovskej spoloènosti.
Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala
by• dôveryhodnou osobou pod¾a § 6 ods. 13, je správcovská spoloènos• alebo zahranièná správcovská spoloènos• povinná bez zbytoèného odkladu odvola•
z funkcie.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa oznaèujú ako odseky 6
až 8.
82. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 62a
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1) Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 9
ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas
pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých
údajov alebo pri ktorej má úrad dôvodné podozrenie
z porušenia § 9 ods. 1 písm. a), pozastavi• výkon práva
zúèastni• sa a hlasova• na valnom zhromaždení správcovskej spoloènosti a práva požiada• o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia správcovskej spoloènosti. Výkon týchto práv môže úrad pozastavi• aj
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osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa správcovskej spoloènosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej spoloènosti.
(2) Správcovská spoloènos• je povinná pä• dní pred
dòom konania valného zhromaždenia da• v súlade
s osobitným predpisom31) príkaz na registráciu pozastavenia práva naklada• pre všetky zaknihované akcie,
ktoré vydala.
(3) Správcovská spoloènos• je povinná predloži• úradu výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deò, keï bol vykonaný príkaz
správcovskej spoloènosti na registráciu pozastavenia
práva naklada• pre všetky zaknihované akcie, ktoré
správcovská spoloènos• vydala. Výpis sa nesmie vyhotovi• skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento
výpis je správcovská spoloènos• povinná doruèi• úradu v deò jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytoèného odkladu na tomto výpise písomne oznaèí osobu, ktorej
pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doruèí ho správcovskej spoloènosti najneskôr v deò predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia správcovskej spoloènosti.
(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených
v odseku 1 je zaèaté aj v prípade, ak úrad na výpise
pod¾a odseku 3 písomne oznaèí osobu, u ktorej nanovo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia 31a) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených
v odseku 1 doruèí úrad tejto osobe a správcovskej
spoloènosti najneskôr v deò konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia je správcovská spoloènos• viazaná. Za
doruèenie sa považuje doruèenie rozhodnutia
o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6) Správcovská spoloènos• nesmie na svojom valnom zhromaždení pripusti• úèas• osoby oznaèenej
úradom pod¾a odseku 3 alebo 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva
uvedené v odseku 1, sa poèas pozastavenia týchto
práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na
tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznáša• sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných
osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom správcovskou spoloènos•ou pod¾a odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu pod¾a § 9 ods. 1
písm. a).
(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv
uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez
zbytoèného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto
žiadosti vyhovie•.
(9) Úrad môže poda• návrh na súd na urèenie
neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia
správcovskej spoloènosti z dôvodu rozporu so zá-
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konmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo
riadne zvolané, odo dòa, keï sa mohol o uznesení
dozvedie•.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 31 a 31a znejú:
„31) § 28 zákona è. 566/2001 Z. z.
31a
) § 34 zákona è. 96/2002 Z. z.“.
83. V § 64 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
„e) vlastné imanie správcovskej spoloènosti klesne pod
úroveò minimálneho základného imania pod¾a § 10
ods. 1 na èas dlhší ako tri mesiace.“.
84. V § 65 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a len so súhlasom depozitára“.
85. V § 68a sa na konci pripájajú tieto slová: „a o otvorenom podielovom fonde“.
86. Slová „štátny dozor“ vo všetkých tvaroch v celom
texte zákona sa nahrádzajú slovom „doh¾ad“ v príslušnom tvare.
87. Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2003
§ 70c
(1) Správcovské spoloènosti, zahranièné správcovské spoloènosti a depozitári sú povinní do 30. júna
2003 zosúladi• svoju èinnos• s týmto zákonom.
(2) Povolenia vydané pod¾a doterajších predpisov,
ktoré sú platné ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona, sa považujú za povolenia udelené pod¾a tohto
zákona.
(3) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie úkonov predchádzajúci súhlas
úradu, pokladajú sa úkony vykonané do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona za platné aj pod¾a tohto
zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje
predchádzajúci súhlas pod¾a § 9 ods. 1.
(4) Ak fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2002
bola èlenom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom správcovskej spoloènosti zodpovedným za odborné èinnosti pod¾a tohto zákona alebo vedúcim organizaènej zložky zahraniènej
správcovskej spoloènosti a nespåòala podmienky na
výkon funkcie pod¾a tohto zákona, je správcovská
spoloènos• povinná túto fyzickú osobu odvola• z funkcie najneskôr do 31. marca 2003.
(5) Správcovská spoloènos• je povinná zosúladi•
svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do
31. mája 2003 predloži• ich overenú kópiu úradu.“.
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
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splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 385/1999 Z. z.
o kolektívnom investovaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 329/2000 Z. z., zákonom è. 566/2001 Z. z., zákonom è. 96/2002 Z. z.
a týmto zákonom.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003
s výnimkou ustanovení èl. I bodu 14, ktoré nadobúdajú úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám a Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 433/2002
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433
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 194/1990 Zb.
o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 194/1990 Zb.
o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 55/1999 Z. z.,
zákona è. 332/2000 Z. z., zákona è. 218/2001
Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z. a zákona è. 182/2002
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa za slová „alebo úèas• na“ vkladá
slovo „inej“.
2. § 1 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Prevádzkovate¾om lotérie alebo inej podobnej hry
sa rozumie právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo vydané povolenie na
prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry pod¾a
tohto zákona.“.
3. V § 4 ods. 1 sa za slovami „pod¾a § 2 písm. c)“
vypúš•a èiarka a slová „stávkové hry pod¾a § 2 písm. f)
okrem stávkových hier na dostihy uskutoèòovaných
na území Slovenskej republiky“ a za slová „pod¾a § 1
ods. 3“ sa vkladajú slová „a stávkových hier pod¾a § 2
písm. f) a h)“.
4. V § 4 ods. 5 sa vypúš•ajú slová „pod¾a § 2“.
5. V § 6 ods. 2 sa slová „pod¾a § 2 písm. a) a d)“
nahrádzajú slovami „pod¾a § 2 písm. a)“.
6. V § 42a ods. 1 druhá veta znie:
„Ak ide o právnické osoby so zahraniènou majetkovou
úèas•ou, povolenie možno vyda• len právnickej osobe
s majetkovou úèas•ou osôb so sídlom alebo s trvalým
pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru4a) alebo v štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
„ ) § 3 ods. 5 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papie-

9. V § 42b ods. 3 druhá veta znie:
„Zamestnanci vo funkciách riadite¾, vedúci ekonóm,
vedúci kasína musia ma•
a) slovenské štátne obèianstvo alebo
b) obèianstvo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo obèianstvo štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a
1. povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na
trvalý pobyt udelené pod¾a osobitného zákona6)
alebo
2. právo na prechodný pobyt na základe registrácie
pod¾a osobitného zákona.6)“.
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia
„Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“ nahrádza
citáciou „Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
11. V § 47 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
„Orgán štátneho dozoru vykoná pred zaèatím prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry technické zabezpeèenie proti zneužitiu poèítadiel a podobných
technických zariadení.“.
12. V § 49a odsek 4 znie:
„(4) Preplatky prevádzkovate¾a lotérie alebo inej podobnej hry na jednotlivých odvodoch pod¾a § 4a a 42d
sa vrátia prevádzkovate¾ovi na základe jeho písomnej
žiadosti do 31. mája bežného roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom preplatok vznikol. Ak
nebolo roèné vyúètovanie podané do 31. marca bežného roka, preplatky pod¾a § 4a a 42d sa vrátia na základe písomnej žiadosti prevádzkovate¾ovi najneskôr do
dvoch mesiacov od podania tohto roèného vyúètovania. Ak prevádzkovate¾ nepožiada o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom na odvod za bežný rok.
Preplatok nepresahujúci 50 Sk sa nevracia.“.
13. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
„§ 52a

4a

rov.“.

7. V § 42a ods. 1 sa vypúš•a štvrtá veta.
8. V § 42a ods. 5 písm. b) sa vypúš•ajú slová „prièom
predaj žrebov nesmie trva• dlhšie ako jeden rok,“.

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 463/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania sú•aží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú
spotrebite¾skými lotériami.“.

Zbierka zákonov è. 433/2002
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Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady è. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady
è. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z.,
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zákonom è. 55/1999 Z. z., zákonom è. 332/2000
Z. z., zákonom è. 218/2001 Z. z., zákonom
è. 553/2001 Z. z., zákonom è. 182/2002 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003
okrem èl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda úèinnos•
dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám
a k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 434/2002
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434
ZÁKON
z 19. júna 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 332/1996 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona è. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby
v znení zákona è. 132/1989 Zb. v znení zákona è. 23/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

(41) Expedièný likér je produkt, ktorý sa pridáva do
šumivého vína na úèel dosiahnutia požadovanej chuti.

Èl. I

(42) Školenie vína je technologický postup pri výrobe
vína, ktorý vedie k odstráneniu nežiaducich látok
a zvýšeniu kvality vína.“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona è. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby
v znení zákona è. 132/1989 Zb. v znení zákona
è. 23/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. c) a v celom texte zákona sa slová
„výberové víno s prívlastkom“ vo všetkých tvaroch
nahrádzajú slovami „víno s prívlastkom“ v príslušnom
tvare.
2. V § 3 ods. 18 sa vypúš•ajú slová „a znaèkových
vín zmesových“.
3. V § 3 sa za odsek 33 vkladajú odseky 34 až 42,
ktoré znejú:
„(34) Vinohradnícky register je evidencia užívate¾ov
plochy alebo plôch vhodných na výsadbu vinièa; tvorí
ho textová èas• a mapová èas•.
(35) Hroznová š•ava je tekutý produkt získaný
z hrozna, upravený chemickými konzervaènými látkami uvedenými v osobitnom predpise,3) s výnimkou
úpravy oxidom sirièitým alebo pasterizáciou, prípadne
zahustením a následným zriedením vodou, pri ktorom
je doèasne zastavený spontánny kvasný proces, a jeho
obsah alkoholu neprekraèuje 1 % obj.; je urèená na
výrobu nealkoholických nápojov.
(36) Skutoèný alkohol je obsah alkoholu v objemových percentách, ktoré výrobok obsahuje pri 20 0C ,
vyjadrený ako objem etanolu v litroch obsiahnutý
v 100 l (obj. %).
(37) Celkový alkohol je obsah alkoholu v objemových percentách súètu skutoèného obsahu alkoholu
a možného obsahu alkoholu v obj.
(38) Potenciálny alkohol je obsah alkoholu v objemových percentách, ktoré môžu vzniknú• úplným prekvasením cukru obsiahnutého v 100 obj.
(39) Kupáž je zmes vín alebo muštov.
(40) Tirážny likér je produkt, ktorý sa pridáva do
kupáže na úèel zaèatia druhotného kvasenia pri výrobe šumivých vín.

V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon
Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov“.
4. V § 4 ods. 1 sa za slovo „sadenice“ vkladajú slová
„registrovaných odrôd“.
5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 6a
Oprávnenie pestova• viniè hroznorodý
na podnikate¾ské úèely
(1) Vysádza• viniè hroznorodý na podnikate¾ské úèely je oprávnená každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba, ktorá je vlastníkom, nájomcom alebo
vypožièiavate¾om pozemku s vhodnými pôdno-klimatickými podmienkami, na ktorom je povolené pestova•
viniè.
(2) Vysádza• viniè hroznorodý na výmere väèšej ako
1 000 m2 urèený na podnikate¾ské úèely možno ako
a) novú výsadbu na výmere urèenej ministerstvom,
b) opakovanú výsadbu na výmere, na ktorej bol vysadený viniè hroznorodý k 1. januáru 2003, alebo
opakovanú výsadbu na výmere, na ktorej bol viniè
vyklèovaný najneskôr pred uplynutím ôsmich rokov.
(3) Podrobnosti o vysádzaní vinièa hroznorodého na
podnikate¾ské úèely ustanoví ministerstvo všeobecne
záväzným právnym predpisom.“.
6. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) upravova• cukornatos• èerstvého hrozna, kvasiaceho muštu a mladého alebo ešte kvasiaceho mladého vína na výrobu stolového a akostného bieleho
vína pridaním cukru, koncentrovaného hroznového
muštu a rektifikovaného koncentrovaného hroznového muštu nad 12 % obj. celkového alkoholu
(20 kg cukru na 100 l muštu) a na výrobu èervené-
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ho vína nad 12,5 % obj. celkového alkoholu (21 kg
cukru na 100 l muštu),“.
7. V § 8 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zakazuje sa dováža• mušty alebo pomleté hrozno na úèely výroby vína.“.
8. V § 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d),
ktoré znie:
„d) akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch
(ïalej len „akostné víno psr“),“.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa oznaèujú ako písmená e), f) a g).
9. § 10 vrátane nadpisu znie:
„§ 10
Stolové víno
(1) Stolové víno sa vyrába z hrozna, ktoré dosiahlo
cukornatos• najmenej 13 kg na 100 l muštu.
(2) Prídavok cukru na úpravu muštu na úèely výroby
stolového vína nesmie presiahnu• zvýšenie minimálneho prirodzeného alkoholu o hodnotu 2,5 % obj. alkoholu v prepoète (4,25 kg cukru na 100 l muštu).
V prípade uplatnenia mimoriadnych opatrení pod¾a
§ 24 môže by• maximálne zvýšenie obsahu prirodzeného alkoholu o hodnotu 3,5 % obj. alkoholu.
(3) Stolové víno sa nesmie oznaèi• názvom odrody
ani názvom odvodeným od názvu odrody a nesmie by•
oznaèené názvom vinohradníckej oblasti, vinohradníckeho rajónu alebo vinohradníckej obce s výnimkou
stolového vína vyrobeného iba z hrozna domáceho
pôvodu
a) miešaním, ak aspoò 85 % stolového vína pochádza
z vinohradníckej oblasti, ktorej názov nesie,
b) z presne špecifikovaných odrôd vypestovaných vo
vinohradníckej oblasti, ktorej názov nesie.
(4) Obsah alkoholu prítomného v stolovom víne nesmie by• nižší ako 8,5 % obj. a obsah celkového
alkoholu vyšší ako 15 % obj.“.
10. V § 11 ods. 2 písm. b) za slovo „charakterom“ sa
vkladajú slová „zmiešaním hrozna jednotlivých odrôd
pred jeho vylisovaním alebo zmiešaním jednotlivých
akostných odrodových vín“.
11. V § 11 ods. 2 sa vypúš•a písmeno c).
12. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 11a
Akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch
(1) Akostné víno, víno s prívlastkom a upravované
víno, ktoré sa vyrába vo vymedzených územiach Slovenska (ïalej len „región“) z hrozna domáceho pôvodu,
sa oznaèuje ako akostné víno psr.
(2) Uvádza• akostné vína psr do obehu možno iba po
schválení ministerstvom na základe žiadosti vinára.
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(3) Podrobnosti o
a) hraniciach regiónov, ako aj o zozname vinohradníckych obcí, ich kategóriách a zónach,
b) odrodách vinièa, z ktorých hrozna možno vyrába•
akostné víno psr v jednotlivých regiónoch,
c) spôsobe výsadby, metódach pestovania a pestovate¾skom tvare vinièového kra a hektárových úrodách v jednotlivých regiónoch,
d) metódach výroby vína, minimálnom prirodzenom
obsahu alkoholu a uskutoènení analytických a organoleptických skúšok pre každé akostné víno psr
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
13. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré
znejú:
„(3) Víno s prívlastkom sa ïalej èlení na
a) odrodové víno s prívlastkom,
b) znaèkové víno s prívlastkom.
(4) V odrodovom víne s prívlastkom môžu prímesi
iných odrôd dosiahnu• najviac 15 %. Znaèkové víno
s prívlastkom je oznaèené prívlastkom najnižšej kategórie.“.
14. V § 13 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
„e) tokajský muškát žltý.“.
15. V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Upravované víno sa èlení na
a) šumivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným
kvasením s pretlakom oxidu uhlièitého najmenej
3 bary pri teplote 20 0C; nie je povolené oznaèi• ho
ako sekt,
b) akostné šumivé víno – sekt vyrobené druhotným
kvasením akostných tuzemských vín s pretlakom
oxidu uhlièitého najmenej 3,5 baru pri teplote
20 0C,
c) aromatické šumivé víno vyrobené prvotným kvasením aromatických muštov odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín èervený,
Müller Thurgau, Devín a Pálava s pretlakom oxidu
uhlièitého najmenej 3 bary pri teplote 20 0C; nie je
povolené oznaèi• ho ako sekt,
d) akostné aromatické šumivé víno – aromatický sekt
vyrobené prvotným kvasením aromatických muštov odrôd Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát
Ottonel, Tramín èervený, Müller Thurgau, Devín
a Pálava vhodných na výrobu akostného vína s pretlakom oxidu uhlièitého najmenej 3,5 baru pri teplote 20 0C,
e) perlivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným
kvasením muštu alebo vína v tlakových nádobách
s pretlakom oxidu uhlièitého najmenej 1 bar a najviac 2,9 baru pri teplote 20 0C,
f) sýtené víno vyrobené sýtením vína oxidom uhlièitým s pretlakom najmenej 1 bar a najviac 2,5 baru
pri teplote 20 0C,
g) dezertné víno, víno vyrobené z vína pridaním cukru
alebo zahusteného muštu a vínneho destilátu,
h) aromatizované víno vyrobené z vína pridaním cukru
alebo zahusteného muštu, vínneho destilátu alebo
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alkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu a korenia
alebo jeho macerátov,
i) likérové víno vyrobené z kvasiaceho hroznového
muštu, vína alebo ich kombináciou pridaním vínneho destilátu a zahusteného muštu.“.
16. V § 19 odsek 2 znie:
„(2) Preskúšavaniu a zatriedeniu podlieha akostné
víno, víno s prívlastkom, akostné víno psr, tokajské
víno a víno z dovozu urèené na ïalšie spracovanie.“.
17. V § 19 ods. 5 sa vypúš•ajú slová „v množstve od
12 do 24 fliaš,“.
18. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 19a
Víno z dovozu
(1) Na územie Slovenskej republiky možno dováža•
víno a do obehu uvádza• víno z dovozu, ak je dodávka
vína doložená osvedèením vystaveným príslušným
kontrolným orgánom v krajine pôvodu, obsahujúcim
výsledky rozborov, ktoré preukazujú, že dodávka spåòa požiadavky na akos• vína platné v krajine pôvodu.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vz•ahuje aj
na dovoz muštu urèeného na výrobu vína.“.
19. V § 21 odsek 1 znie:
„(1) Víno v spotrebite¾skom balení musí by• na obale
oznaèené èitate¾ne, nezmazate¾ne a v štátnom jazyku;
okrem údajov uvedených v § 11 a 12 sa na obale
uvádzajú tieto údaje:
a) názov, adresa alebo meno a miesto trvalého pobytu
vinára alebo inej osoby, ktorá víno uvádza do obehu,
b) obchodný názov výrobku so zatriedením pod¾a èlenenia uvedeného v § 9 a 16; ak ide o akostné
odrodové víno, akostné víno psr a víno s prívlastkom aj s názvom odrody,
c) štátna kontrolná známka pri víne s prívlastkom,
akostnom víne psr a tokajskom víne,
d) objem balenia; oznaèenie medzinárodného symbolu „e“ možno uvies• na obale len vtedy, ak sú
splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise,3)
e) dátum plnenia do fliaš a èíslo výrobnej dávky,
f) obsah alkoholu zaokrúhlene na 0,5 % obj.“.
20. V § 23 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Vinár musí víno s prívlastkom, akostné víno psr
a akostné víno odrodové skladova• v temných priestoroch bez prístupu priameho denného svetla pri teplote
od 9 oC do 15 oC.
(4) Na skladovanie vína s prívlastkom, akostného
vína psr a akostného odrodového vína osobami, ktoré
ho predávajú koneènému spotrebite¾ovi, sa vz•ahuje
odsek 3 okrem povinnosti skladova• víno v temných
priestoroch bez prístupu priameho denného svetla.“.
21. V § 23 ods. 5 sa vypúš•ajú slová „znaèkové
zmesové víno“.
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22. § 24 vrátane nadpisu znie:
„§ 24
Mimoriadne opatrenia
Ministerstvo môže v prípade nepriaznivých klimatických podmienok poèas vegetácie vinièa na základe
žiadosti pestovate¾ských a spracovate¾ských organizácií povoli• výnimku
a) z požiadavky na najmenšiu cukornatos• muštu,
ktorý sa môže použi• pri výrobe stolových vín alebo
na dovoz,
b) zo zákazu dovozu muštu a rmutu na základe vyhodnotenia bilancie a spotreby vína v èase od
1. septembra do 31. októbra toho kalendárneho
roka.“.
23. § 25 vrátane nadpisu znie:
„§ 25
Registrácia vinohradov, vinohradnícka evidencia
(1) Každý vinohradník, ktorý užíva vinohrad alebo
viac vinohradov s celkovou výmerou viac ako 1000 m 2
na podnikate¾ské úèely, je povinný sa zaregistrova• na
kontrolnom ústave.
(2) Zaregistrova• sa môže aj vinohradník, ktorý pestuje viniè hroznorodý na výmere menšej, ako je uvedené v odseku 1.
(3) Vinohradník uvedený v odseku 1 je povinný kontrolnému ústavu predloži• do 30 dní odo dòa, od
ktorého dostal do vlastníctva, nájmu alebo výpožièky
plochu, na ktorej je povolené pestova• viniè hroznorodý, žiados• o pridelenie registraèného èísla.
(4) Kontrolný ústav do 30 dní odo dòa doruèenia
žiadosti vydá osvedèenie o registrácii a registraèné
èíslo. Vinohradník je povinný oznaèi• prideleným registraèným èíslom vinohrad, ktorý obhospodaruje.
(5) Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.
Vinohradnícky register obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje o vinohradníkovi,
b) údaje o lokalizácii vinohradu (parcelné èísla) a výmere vinohradu,
c) charakteristiku pestovaného vinièa a produktov
z neho,
d) údaje z vinohradníckej evidencie a vinárskej evidencie.
(6) Vinohradník vedie vinohradnícku evidenciu,
v ktorej okrem náležitostí ustanovených osobitnými
predpismi2) uvedie najmä
a) plochu vinohradu,
b) poèet vysadených krov vinièa s èlenením pod¾a jednotlivých odrôd,
c) registraèné èíslo vinohradu.
(7) Vinohradník oznámi
a) kontrolnému ústavu zrušenie vinohradu alebo akúko¾vek zmenu údajov uvedených v žiadosti o pridelenie registraèného èísla,
b) Výskumnému ústavu vinohradníctva a vinárstva
(ïalej len „výskumný ústav“) každoroène množstvo
vypestovaného hrozna v èlenení pod¾a jednotlivých
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odrôd v termíne uvedenom v osobitnom predpise.19)“.
24. V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci dopåòajú slová
„a muštov a zásoby vína a muštov“.
25. V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,“.
26. V § 27 sa odsek 5 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
„d) vykonáva analýzy a zber údajov o pestovaní vinièa
hroznorodého, výrobe vína z h¾adiska požiadaviek na
kvalitu sadeníc a kvalitu vína,
e) pripravuje podklady na urèenie regiónov, v ktorých
sa vyrába akostné víno psr, spôsoby a metódy pestovania vinièa a výroby tohto vína.“.
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27. V § 27 ods. 7 sa vypúš•ajú slová „hrozna na úèely
výroby tokajského vína a osvedèovanie“.
28. V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „pod¾a § 25 ods. 4
a 5“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 25 ods. 6 a 7“.
29. V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpoètu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypúš•a.
30. V § 30 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003
s výnimkou § 6a ods. 2 a 3, ktoré nadobudnú úèinnos•
dòom platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoloèenstvám.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 435/2002
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435
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1996
Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001
Z. z., zákona è. 509/2001 Z. z. a nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 64/2002 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:
„Správca môže so súhlasom zriaïovate¾a darova• hnute¾né veci vo vlastníctve štátu obci alebo vyššiemu
územnému celku, ak ich bude obec alebo vyšší územný
celok využíva• na plnenie úloh preneseného výkonu
štátnej správy pod¾a osobitného zákona.“.
2. V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Správca môže majetok štátu prenecha• do nájmu nájomnou zmluvou20) len za peòažnú odplatu. Na
platnos• nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaïovate¾a, ak to zriaïovate¾ urèí svojím opatrením. Správca nie je oprávnený dohodnú• v nájomnej zmluve právo opakovaného nájmu v prospech nájomcu. Pri nájme
nehnute¾ných vecí štátu je správca povinný dohodnú•
také nájomné, za aké sa v tom èase a na tom mieste
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý úèel
také alebo porovnate¾né nehnute¾nosti. Nižšie nájomné môže správca dohodnú•, ak nájomcom je
a) štátna rozpoètová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,
b) obec, vyšší územný celok alebo iná právnická osoba
alebo fyzická osoba za podmienky, že bude tento
nehnute¾ný majetok štátu využíva• na poskytovanie všeobecne prospešných služieb,

c) obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že
bude tento nehnute¾ný majetok štátu využíva• na
prenesený výkon štátnej správy pod¾a osobitného
zákona,20a)
d) vyšší územný celok za podmienky, že bude tento
nehnute¾ný majetok štátu využíva• na èinnos• úradu samosprávneho kraja a jeho zastupite¾stva.20a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Napríklad zákon è. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Správca môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky uzavrie• zmluvu
o výpožièke nehnute¾ných vecí štátu aj s neštátnou
školou a neštátnym školským zariadením za podmienky, že im bude tento nehnute¾ný majetok štátu slúži•
na vyuèovací proces alebo na èinnos• s ním súvisiacu.20b)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:
„20b) Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 23c sa citácia
„Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe“ nahrádza
citáciou „Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“.
5. V § 18b sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa oznaèujú ako odseky 2
až 5.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 436/2002
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436
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000
Z. z. a zákona è. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Na úèely organizovania trhu s vybranými po¾no-

hospodárskymi výrobkami pod¾a osobitného predpisu9) urèuje ministerstvo pod¾a odsekov 1 až 5 ceny
vybraných po¾nohospodárskych výrobkov.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 6 ods. 2 písm. a) zákona è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu
s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami.“.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 437/2002
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437
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

dávky uplynula doba dlhšia ako 18 mesiacov, keï
sa do výdavkov zahrnie opravná položka do výšky
25 % hodnoty poh¾adávky bez jej príslušenstva
alebo do výšky 50 % hodnoty poh¾adávky bez jej
príslušenstva, ak od splatnosti poh¾adávky uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov, alebo do výšky
75 % hodnoty poh¾adávky bez jej príslušenstva,
ak od splatnosti poh¾adávky uplynula doba dlhšia
ako 36 mesiacov, alebo do výšky 100 % hodnoty
poh¾adávky bez jej príslušenstva, ak od splatnosti
poh¾adávky uplynula doba dlhšia ako 48 mesiacov; toto ustanovenie o možnosti tvorby opravnej
položky do výšky 25 %, 50 %, 75 % a 100 % sa
nepoužije na banky, poboèky zahranièných bánk
a na pois•ovne;“.

Èl. I
Zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
zákona è. 358/2000 Z. z., zákona è. 385/2000 Z. z.,
zákona è. 466/2000 Z. z., zákona è. 154/2001 Z. z.,
zákona è. 381/2001 Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z.,
zákona è. 565/2001 Z. z. a zákona è. 247/2002 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 21 sa vypúš•a odsek 4.
2. V § 25 ods. 1 sa písmeno v) dopåòa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. opravných položiek tvorených k nepremlèaným
poh¾adávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo èiastoène nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, prièom ich splatnos• nastala
pred 1. januárom 2002, ak od splatnosti poh¾a-

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

