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494
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2002,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok
na udelenie povolenia na vznik a èinnos• burzy cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 4
ods. 7 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

ky nepriameho podielu; ak je fyzická osoba podnikate¾om, uvádza sa obchodné meno, identifikaèné
èíslo, sídlo, forma a výška nepriameho podielu.

(2) Splnenie podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. b)
zákona sa preukazuje predložením
a) úètovných závierok zakladate¾ov za posledné tri
kalendárne roky overených audítorom, konsolidovaných úètovných závierok za posledné tri kalendárne
roky, ak sú zakladatelia budúcej burzy súèas•ou
konsolidovaného celku, a správ o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválených príslušným
orgánom zakladate¾ov budúcej burzy,
b) èestného vyhlásenia zakladate¾ov o tom, že peòažné
a nepeòažné vklady vložené do základného imania
budúcej burzy a ïalšie finanèné zdroje budúcej
burzy nepochádzajú z trestnej èinnosti alebo
z úèasti na trestnej èinnosti spáchanej na území
Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.

(4) Splnenie podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. d)
zákona sa pri osobách navrhovaných za èlenov predstavenstva, dozornej rady, generálneho riadite¾a burzy
a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov
preukazuje predložením
a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok pod¾a § 4 ods. 8, 9
a 10 zákona,
b) struèného odborného životopisu,
c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; v prípade zahraniènej fyzickej osoby sa predkladá obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu,
ktorého je obèanom, alebo štátov, v ktorých sa táto
osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac než šes• mesiacov; ak takéto potvrdenia
príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradi•
èestným vyhlásením zahraniènej fyzickej osoby,
d) èestného vyhlásenia osôb navrhovaných za èlenov
predstavenstva, dozornej rady, generálneho riadite¾a burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových
obchodov o splnení podmienok pod¾a § 4 ods. 11
písm. a) až d) zákona.

(3) Splnenie podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. c)
zákona sa preukazuje predložením
a) dokladov pod¾a odseku 2 týkajúcich sa právnických
osôb s kvalifikovanou úèas•ou na burze,
b) zoznamu právnických osôb, v ktorých má právnická osoba s kvalifikovanou úèas•ou na burze podiel
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v rozsahu najmenej 5 % alebo je zastúpená v ich
štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch,
alebo celým svojím majetkom ruèí za ich záväzky,
s uvedením obchodného mena, právnej formy,
identifikaèného èísla, ak bolo pridelené, sídla, výšky základného imania a podielu na základnom imaní v percentách alebo na hlasovacích právach,
c) zoznamu fyzických osôb s nepriamym podielom1)
na budúcej burze s uvedením mena a priezviska,
trvalého bydliska, dátumu narodenia, formy a výš-

(5) Splnenie podmienok pod¾a § 4 ods. 2 písm. e) až
g) zákona sa preukazuje predložením
a) dokladov potvrdzujúcich preh¾adnos• skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou úèas•ou3) na budúcej burze, s uvedením
výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej
osobe v rámci takejto skupiny, napríklad výpisu
z obchodného registra, výpisu z registra emitenta
alebo výpisu z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera,
b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci
skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou úèas•ou na budúcej burze,
neprekážajú výkonu doh¾adu, napríklad grafického
znázornenia štruktúry takejto skupiny,
c) dokladov preukazujúcich, že výkonu doh¾adu ne-

§1
(1) Splnenie podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. a)
zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania najmenej vo výške
100 000 000 Sk.

1

) § 3 ods.6 písm. h) zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

2

3

o cenných papieroch).

) § 3 ods. 6 písm. g) zákona è. 429/2002 Z. z.
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prekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území
má skupina úzke väzby,2) napríklad potvrdenie orgánu doh¾adu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby; ak nie je možné získa•
takýto doklad, predkladá sa èestné vyhlásenie žiadate¾a s úradne osvedèeným podpisom.
(6) Splnenie podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. h)
zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich finanènú schopnos• akcionárov budúcej burzy
preklenú• prípadnú nepriaznivú finanènú situáciu
budúcej burzy, ktorá je primeraná rozsahu èinnosti
budúcej burzy, napríklad úètovné závierky týchto akcionárov za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak je tento akcionár súèas•ou konsolidovaného celku, aj konsolidované úètovné závierky za
posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom akcionára budúcej burzy, obchodného
a finanèného plánu na obdobie nasledujúcich troch
kalendárnych rokov.
(7) Splnenie podmienky pod¾a § 4 ods. 2 písm. i)
zákona sa preukazuje predložením
a) dokladov preukazujúcich technickú pripravenos•,
a to
1. opisom technického vybavenia budúcej burzy
s uvedením údajov o výpoètovej technike (hardware, software), obchodnom systéme a systéme
na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpeènosti prenosu dát a vnútorných
pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpeènos• systému na obchodné spra-
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covanie údajov s uvedením spôsobu zálohovania
údajov a spôsobu jeho používania,
2. postupmi zabezpeèujúcimi ochranu údajov o burzových obchodoch a o ïalších skutoènostiach
pod¾a § 17 zákona,
3. dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo alebo
oprávnenie užíva• nehnute¾nos•, v ktorej sa budú
vykonáva• èinnosti burzy,
b) dokladov preukazujúcich organizaènú pripravenos•, a to
1. programom èinnosti zameranej proti legalizácii
príjmov z trestnej èinnosti,4)
2. vnútornými predpismi upravujúcimi èinnos•
a postupy útvaru inšpekcie burzových obchodov
a spoluprácu s úradom,
3. návrhom organizaènej štruktúry burzy.
§2
(1) Doklady pod¾a § 2 sa predkladajú v origináloch,
a ak nie je možné predloži• ich originály, predkladajú
sa ich úradne osvedèené kópie.
(2) Pri dokladoch pod¾a § 2, ktoré sú vyhotovené
v cudzom jazyku, sa splnenie týchto podmienok preukazuje aj úradne osvedèeným prekladom takých dokladov do slovenského jazyka.
§3
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. septembra
2002.

František Hajnoviè v. r.

4

) § 6 ods. 1 zákona è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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495
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2002,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 6 ods. 5 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 6
ods. 5 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu
Úradu pre finanèný trh (ïalej len „úrad“) na nadobudnutie alebo prekroèenie podielu na základnom imaní
burzy cenných papierov (ïalej len „burza“) alebo na
hlasovacích právach v burze vo výške 5 %, 10 %, 20 %,
33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo v nieko¾kých
operáciách priamo alebo konaním v zhode 1) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo burzy,
v ktorej chce žiadate¾ nadobudnú• alebo prekroèi•
podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach,
b) obchodné meno, sídlo žiadate¾a a jeho identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
c) návrh personálnych zmien v predstavenstve burzy
a dozornej rade burzy a informáciu o tom, èi žiadate¾ rokoval so súèasnými akcionármi burzy a èi
existuje zhoda o ïalšom rozvoji burzy,
d) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, a výšku základného imania
právnických osôb, v ktorých má žiadate¾ podiel na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich
štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch,
alebo je ich prokuristom, alebo celým svojím majetkom ruèí za ich záväzky a výšku tohto podielu,
e) údaje o akciách burzy a hlasovacích právach v burze, ktoré chce žiadate¾ nadobudnú•, a to
1. poèet,
2. menovitú hodnotu v Sk,
3. celkovú hodnotu v Sk,
4. podiel na základnom imaní burzy vyjadrený
v percentách,
5. podiel na hlasovacích právach burzy vyjadrený
v percentách,
f) údaje o akciách burzy a hlasovacích právach v burze, ktoré žiadate¾ nadobudol v èase do podania
žiadosti, a to
1. poèet,
2. menovitú hodnotu v Sk,
1

3. celkovú hodnotu v Sk,
4. podiel na základnom imaní burzy vyjadrený v percentách,
5. podiel na hlasovacích právach burzy vyjadrený
v percentách,
g) zdôvodnenie úèelu nadobudnutia podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach
burzy vrátane vyhlásenia žiadate¾a, že nadobúda
akcie na vlastný úèet a nekoná v zhode1) s inými
akcionármi burzy a že neexistuje písomný záväzok
žiadate¾a rokova• alebo vykonáva• akcionárske práva v prospech tretej osoby,
h) písomné vyhlásenie žiadate¾a, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik žiadate¾a nie starší ako tri mesiace,
b) zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých
podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach žiadate¾a je najmenej 10 %, ak sú mu
známe,
c) preh¾adná štruktúra skupiny osôb s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj žiadate¾, doložená výpismi
z obchodného registra alebo výpismi z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera alebo výpismi
z registra emitenta cenného papiera a grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny,
d) návrh strategického zámeru rozvoja burzy po nadobudnutí alebo prekroèení podielu na základnom
imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze,
e) doklady preukazujúce skutoènosti pod¾a odseku 1
písm. d), napríklad výpis z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera žiadate¾a,
f) úètovné závierky za posledné tri kalendárne roky
overené audítorom; ak je žiadate¾ súèas•ou konsolidovaného celku, tiež konsolidované úètovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy
o hospodárení schválené príslušným orgánom žiadate¾a za posledné tri kalendárne roky,
g) doklady o preh¾adnom a dôveryhodnom pôvode,
dostatoènom objeme a vyhovujúcej skladbe finanèných prostriedkov, ktoré žiadate¾ použije na nado-

) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

2

o cenných papieroch).
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budnutie akcií, napríklad èestné vyhlásenie žiadate¾a o dôveryhodnom pôvode finanèných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie akcií,
h) písomné stanovisko k zámeru zahranièného žiadate¾a nadobudnú• alebo zvýši• podiel na základnom
imaní burzy vydané orgánom, ktorý nad ním vykonáva doh¾ad, ako aj písomný prís¾ub tohto orgánu
doh¾adu o vèasnom písomnom informovaní úradu
o skutoènostiach, ktoré by mohli ma• negatívny
vplyv na schopnos• žiadate¾a plni• svoje záväzky.
§2
(1) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu
úradu na vo¾bu èlenov predstavenstva burzy a èlenov
dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riadite¾a burzy a vedúceho útvaru inšpekcie burzových
obchodov obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo žiadate¾a,
b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
a rodné èíslo navrhovaných osôb,
c) písomné vyhlásenie žiadate¾a a navrhovaných
osôb, že všetky nimi uvedené údaje a predložené
doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) struèný odborný životopis, doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi za každú navrhovanú
osobu,
b) výpis z registra trestov navrhovaných osôb nie starší ako tri mesiace, pri zahraniènej fyzickej osobe sa
predkladá obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu,
štátu, ktorého je obèanom, alebo štátov, v ktorých
sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šes• mesiacov; ak takéto
potvrdenia príslušné štáty nevydávajú, možno ich
nahradi• èestným vyhlásením zahraniènej fyzickej
osoby,
c) èestné písomné vyhlásenia navrhovaných osôb
o tom, že súhlasia s vo¾bou alebo vymenovaním
a že spåòajú požiadavky ustanovené zákonom.
§3
(1) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie burzy obsahuje
a) obchodné mená, sídla a identifikaèné èísla búrz,
ktoré sa majú zlúèi•, splynú• alebo rozdeli•,
b) obchodné mená, sídla a identifikaèné èísla iných
právnických osôb, ktoré sa majú zlúèi• alebo splynú• s burzou,
c) obchodné mená, sídla a identifikaèné èísla búrz,
ktoré vznikli spôsobom pod¾a písmen a) a b),
d) zdôvodnenie zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia,
e) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs• k zlúèeniu, splynutiu alebo rozdeleniu,
f) písomné vyhlásenie žiadate¾a, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné
a pravdivé.
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(2) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) harmonogram organizaèných, právnych a finanèných postupov, ktoré treba vykona• na zlúèenie,
splynutie alebo rozdelenie burzy,
b) zápisnice z rokovaní predstavenstiev búrz o návrhu
rozhodnutí valných zhromaždení o zlúèení, splynutí alebo rozdelení burzy a v prípade zlúèenia burzy
s inou právnickou osobou zápisnice z rokovaní štatutárnych orgánov alebo návrh štatutárnych orgánov iných právnických osôb na zlúèenie,
c) úètovné závierky overené audítorom za posledné tri
kalendárne roky; ak je žiadate¾ súèas•ou konsolidovaného celku, tiež konsolidované úètovné závierky za posledné tri roky alebo správy o hospodárení
za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom žiadate¾a.
§4
(1) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vznik a èinnos• burzy (ïalej len
„povolenie“) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo burzy,
ktorá chce vráti• povolenie,
b) zdôvodnenie vrátenia povolenia,
c) navrhovaný dátum zániku povolenia,
d) písomné vyhlásenie burzy, že všetky òou uvedené
údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné
a pravdivé.
(2) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu burzy
o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia
burzy o vrátení povolenia,
c) doklady preukazujúce, že ku dòu skonèenia èinnosti burzy sú alebo budú vyrovnané všetky na nej
uzavreté burzové obchody.
§5
(1) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo burzy,
ktorá chce nadobudnú• majetkový podiel na základnom imaní právnických osôb prevyšujúci 33 %
základného imania týchto právnických osôb,
b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby a jej identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené, ktorej majetkový podiel prevyšujúci 33 % základného imania
chce burza nadobudnú•, a údaj o výške majetkového podielu, ktorý chce burza nadobudnú•,
c) návrh personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade tejto právnickej osoby a informáciu
o tom, èi burza rokovala so súèasnými akcionármi
právnickej osoby a èi existuje zhoda o ïalšom rozvoji právnickej osoby,
d) zdôvodnenie úèelu nadobudnutia podielu na zá-
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kladnom imaní právnickej osoby vrátane vyhlásenia burzy, že nadobúda akcie na vlastný úèet a nekoná v zhode s inými akcionármi právnickej osoby
a že neexistuje záväzok burzy rokova• alebo vykonáva• akcionárske práva v prospech tretej osoby,
e) písomné vyhlásenie burzy, že všetky òou uvedené
údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné
a pravdivé.

prílohou k žiadosti je aj plnomocenstvo s úradne
osvedèenými podpismi osôb oprávnených kona• za
splnomocnite¾a, ktorým splnomocnitelia poverili nimi
vybraného spoloèného zástupcu na ich zastupovanie
v konaní o ich žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) návrh strategického zámeru rozvoja právnickej osoby po nadobudnutí alebo zvýšení majetkového podielu na jej základnom imaní burzou,
b) výpis z obchodného registra burzy, ktorá žiada
o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 nie starší ako tri mesiace,
c) úètovné závierky právnických osôb, v ktorých chce
burza nadobudnú• podiel pod¾a odseku 1, za posledné tri kalendárne roky overené audítorom, ak
táto právnická osoba je súèas•ou konsolidovaného
celku, tiež konsolidované úètovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené
príslušným orgánom tejto právnickej osoby.

Doklady uvedené v § 1 až 5 sa predkladajú v origináli, a ak nemožno predloži• ich originály, predkladajú
sa ako úradne osvedèené kópie. Ak žiados• o udelenie
predchádzajúceho súhlasu je vyhotovená v cudzom
jazyku, jej náležitos•ou je aj úradne osvedèený preklad
tejto žiadosti do slovenského jazyka.

§6

§9

Ak žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 1 až 5 podávajú osoby konajúce v zhode,1)

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. septembra
2002.

§7

§8
Ak žiadate¾ doklady uvedené v § 1 až 5 predložil úradu
pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradi• písomným vyhlásením o tom,
že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedèených podpisov osôb oprávnených
kona• za žiadate¾a a zoznamu už predložených dokladov
a dátumu ich predloženia úradu.

František Hajnoviè v. r.

