
594

Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003

o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

Ten to zá kon upra vu je
a) ko lek tív ne in ves to va nie,
b) čin nos� správ cov skej spo loč nos ti,
c) vy tvá ra nie a spra vo va nie po dielo vých fon dov,
d) čin nos� de po zi tá ra,
e) pô so be nie za hra nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in -

ves to va nia, za hra nič ných správ cov ských spo loč -
nos tí a za hra nič ných de po zi tá rov na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky,

f) ochra nu in ves to rov,
g) čin nos� iných osôb po die¾a jú cich sa na ko lek tív nom

in ves to va ní,
h) do h¾ad.

§ 2

Ko lek tív ne in ves to va nie

(1) Ko lek tív nym in ves to va ním je zhro maž ïo va nie pe -
ňaž ných pros tried kov od ve rej nos ti na zá kla de ve rej nej
po nu ky s cie ¾om in ves to va� tak to zhro maž de né pe ňaž -
né pros tried ky do ma jet ku usta no ve né ho tým to zá ko -
nom na prin cí pe ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka.

(2) Ko lek tív ne in ves to va nie mož no vy ko ná va� len vy -
tvá ra ním po dielo vých fon dov za pod mie nok usta no ve -
ných tým to zá ko nom a v sú la de s pra vid la mi ob me dze -
nia a roz lo že nia ri zi ka. Ko lek tív ne in ves to va nie na
úze mí Slo ven skej re pub li ky môžu vy ko ná va� aj za hra -
nič né sub jek ty ko lek tív ne ho in ves to va nia a za hra nič né 
správ cov ské spo loč nos ti za pod mie nok usta no ve ných
tým to zá ko nom.

(3) Zhro maž ïo va nie pe ňaž ných pros tried kov vy ko -
ná va né fi nanč nou in šti tú ciou na úče ly pred me tu jej
pod ni ka nia upra ve né ho oso bit ným zákonom1) sa ne po -
va žu je za zhro maž ïo va nie pe ňaž ných pros tried kov od

ve rej nos ti na úče ly ko lek tív ne ho in ves to va nia pod ¾a
toh to zá ko na.

§ 3

Správ cov ská spo loč nos� a za hra nič ná
správ cov ská spo loč nos�

(1) Správ cov ská spo loč nos� je ak cio vá spo loč nos� za -
lo že ná na účel pod ni ka nia so síd lom na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, kto rej pred me tom čin nos ti je vy tvá ra nie 
a spra vo va nie po dielo vých fon dov na zá kla de po vo le nia 
na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti ude le né ho
Úra dom pre fi nanč ný trh (ïa lej len „úrad“); za pi su je sa
do ob chod né ho re gis tra.2)

(2) Spra vo va ním po dielo vých fon dov sa ro zu mie
a) ria de nie in ves tí cií,
b) ad mi nis trá cia, kto rou sa ro zu mie naj mä

1. ve de nie úč tov níc tva po dielo vé ho fon du,
2. za bez pe čo va nie práv nych slu žieb pre po dielo vý

fond,
3. ur čo va nie hod no ty ma jet ku v po dielo vom fon de

a sta no ve nie ceny po dielo vých lis tov,
4. za bez pe čo va nie pl ne nia da ňo vých po vin nos tí

spo je ných s ma jet kom v po dielo vom fon de,
5. ve de nie zo zna mu po dielni kov,
6. roz de ¾o va nie a vy plá ca nie vý no sov z hos po dá re -

nia s ma jet kom v po dielo vom fon de,
7. vy dá va nie po dielo vých lis tov a vy plá ca nie po -

dielo vých lis tov,
8. uza vie ra nie zmlúv o vy da ní po dielo vých lis tov ale -

bo cen ných pa pie rov za hra nič ných sub jek tov ko -
lek tív ne ho in ves to va nia ale bo o vy pla te ní po dielo -
vých lis tov ale bo cen ných pa pie rov za hra nič ných
sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia a ich vy rov -
ná va nie,

9. ve de nie ob chod nej do ku men tá cie,
10. in for mo va nie in ves to rov a vy ba vo va nie ich s�až -

nos tí,
11. vnú tor ná kon tro la do dr žia va nia vše obec ne zá väz -

ných práv nych pred pi sov, roz hod nu tí úra du
a vnú tor ných ak tov ria de nia správ cov skej spo loč -
nos ti,

c) dis tri bú cia po dielo vých lis tov a pro pa gá cia po dielo -
vých fon dov.

(3) Správ cov ská spo loč nos� môže ok rem vy tvá ra nia
po dielo vých fon dov a čin nos tí pod ¾a od se ku 2, ak ich
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1) Na prí klad zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o cen ných pa pie roch) 
v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 95/2002 Z. z. o po is �ov níc tve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

2) Ob chod ný zá kon ník.



má uve de né v po vo le ní na vznik a čin nos� správ cov skej
spo loč nos ti a ak spra vu je naj me nej je den ot vo re ný po -
dielo vý fond, vy ko ná va� tie to ïal šie čin nos ti:
a) ria de nie po rtfó lia,3) tvo re né ho jed ným ale bo via ce rý -

mi in ves tič ný mi nástrojmi4) v sú la de s po ve re ním
klien ta na zá kla de zmlu vy o ria de ní po rtfó lia od de le -
ne od po rtfó lia iných klien tov ale bo ria de nie in ves tí -
cií pre fon dy vy tvo re né pod ¾a oso bit né ho zá ko na,

b) po ra den skú činnos�5) vo ve ciach tý ka jú cich sa in -
ves to va nia do in ves tič ných ná stro jov,

c) úscho vu a sprá vu po dielo vých lis tov vy dá va ných
správ cov ský mi spo loč nos �a mi a cen ných pa pie rov
vy dá va ných za hra nič ný mi sub jek tmi ko lek tív ne ho
in ves to va nia.

(4) Správ cov ská spo loč nos� môže vy ko ná va� jed not li -
vé čin nos ti pod ¾a od se ku 2 pre inú správ cov skú spo loč -
nos�, za hra nič nú správ cov skú spo loč nos� ale bo pre za -
hra nič nú in ves tič nú spo loč nos�, ak jej tie to čin nos ti
boli zve re né na zá kla de zmlu vy a ak sú spl ne né pod -
mien ky pod ¾a § 25.

(5) Na vy ko ná va nie čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti 
pod ¾a od se kov 2 a 3 sa ne vy ža du je po vo le nie na pos ky -
to va nie in ves tič ných slu žieb pod ¾a oso bit né ho zá ko na.6)

(6) Správ cov ská spo loč nos� ne smie vy ko ná va� inú
čin nos�, ako je čin nos� pod ¾a toh to zá ko na ale bo ria de -
nie in ves tí cií pod ¾a oso bit né ho zá ko na. Čin nos ti pod ¾a
od se ku 3 písm. b) a c) môže správ cov ská spo loč nos� vy -
ko ná va�, len ak ich má uve de né v po vo le ní na vznik
a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti sú čas ne s čin nos -
�ou pod ¾a od se ku 3 písm. a).

(7) Iná oso ba ako správ cov ská spo loč nos� ne smie vy -
ko ná va� čin nos� pod ¾a od se ku 1, ak ten to zá kon ale bo
oso bit ný zákon7) ne us ta no vu je inak.

(8) Správ cov ská spo loč nos� ne smie vy dá va� iné cen -
né pa pie re ako za kni ho va né kmeňové8) ak cie na meno,
do čas né lis ty a po dielo vé lis ty po dielo vých fon dov, kto -
ré spra vu je.

(9) Ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti musí
ob sa ho va� ozna če nie „správ cov ská spo loč nos�, ak cio vá 
spo loč nos�” ale bo skrat ku „správ. spol., a. s.”. Iné fy zic -
ké oso by ale bo práv nic ké oso by ne mô žu vo svo jom ob -
chod nom mene ozna če nie a skrat ky pod ¾a pr vej vety
ani ozna če nie „správ cov ská spo loč nos�“, ani ozna če nie
s nimi za me ni te¾ né v slo ven skom ja zy ku ale bo cu dzom
ja zy ku po u ží va�; to ne pla tí, ak tak usta no ví oso bit ný
zá kon.

(10) Správ cov ská spo loč nos�
a) ne smie zme ni� pred met čin nos ti a práv nu for mu; za

zme nu pred me tu čin nos ti sa ne po va žu je zme na po -
vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti
schvá le ná úra dom,

b) ne smie zme ni� po do bu a for mu ak cií správ cov skej
spo loč nos ti,

c) sa ne smie roz de li�,
d) ne smie sply nú� s inou práv nic kou oso bou.

(11) Za hra nič nou správ cov skou spo loč nos �ou je práv -
nic ká oso ba so síd lom mimo úze mia Slo ven skej re pub -
li ky, kto rá vy tvá ra a spra vu je za hra nič ný sub jekt ko -
lek tív ne ho in ves to va nia a kto rá má opráv ne nie na
vý kon tých to čin nos tí ude le né v štá te, v kto rom má síd -
lo.

(12) Po boč ka za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti je
or ga ni zač ná zlož ka za hra nič nej správ cov skej spo loč -
nos ti umies tne ná na úze mí Slo ven skej re pub li ky;9)
všet ky po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
zria de né na úze mí Slo ven skej re pub li ky za hra nič nou
správ cov skou spo loč nos �ou so síd lom v člen skom štá te 
Eu róp skej únie ale bo v štá te, kto rý je sú čas �ou Eu róp -
ske ho hos po dár ske ho prie sto ru (ïa lej len „člen ský
štát“), sa po va žu jú z h¾a di ska opráv ne nia vy ko ná va�
čin nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky za jed nu po -
boč ku.

(13) Na správ cov skú spo loč nos� sa vz�a hu jú usta no -
ve nia Ob chod né ho zá kon ní ka, ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak.

§ 4

Po dielo vý fond a za hra nič ný sub jekt
ko lek tív ne ho in ves to va nia

(1) Po dielo vým fon dom sa ro zu mie spo loč ný ma je tok
po dielni kov zhro maž de ný správ cov skou spo loč nos �ou
vy dá va ním po dielo vých lis tov a in ves to va ním toh to ma -
jet ku. Ma jet ko vé prá va po dielni kov sú re pre zen to va né
po dielo vý mi lis ta mi.

(2) Po dielo vý fond je sub jek tom ko lek tív ne ho in ves to -
va nia, a nie je práv nic kou oso bou. Po dielo vý fond je
spra vo va ný správ cov skou spo loč nos �ou. Ma je tok v po -
dielo vom fon de nie je sú čas �ou ma jet ku správ cov skej
spo loč nos ti.

(3) Správ cov ská spo loč nos� a po dielo vé fon dy, kto ré
spra vu je, môžu vznik nú� len na zá kla de po vo le ní pod ¾a
toh to zá ko na. Po vo le nie na vy tvo re nie po dielo vé ho fon -
du je mož né ude li� správ cov skej spo loč nos ti až po jej
vzni ku.

(4) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia je
a) za hra nič ný po dielo vý fond,
b) za hra nič ná in ves tič ná spo loč nos�.

(5) Za hra nič ný po dielo vý fond je
a) po dielo vý fond vy tvo re ný a spra vo va ný mimo úze mia 
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3) § 6 ods. 2 písm. d) zá ko na č. 566/2001 Z. z.
4) § 5 zá ko na č. 566/2001 Z. z. 
5) § 6 ods. 3 písm. e) zá ko na č. 566/2001 Z. z. 
6) § 54 ods. 2 zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Na prí klad zá kon č. 566/2001 Z. z. 
8) § 155 Ob chod né ho zá kon ní ka.
9) § 21 a § 28 ods. 3 Ob chod né ho zá kon ní ka. 



Slo ven skej re pub li ky za hra nič nou správ cov skou
spo loč nos �ou,

b) iný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia bez práv nej
sub jek ti vi ty vy tvo re ný ale bo spra vo va ný za hra nič -
nou správ cov skou spo loč nos �ou.

(6) Za hra nič ná in ves tič ná spo loč nos� je za hra nič ná
práv nic ká oso ba, kto rá je sub jek tom ko lek tív ne ho in -
ves to va nia pod ¾a prá va štá tu, v kto rom má síd lo.

(7) Ak za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
spĺ ňa pod mien ky práv ne ho pred pi su Eu róp skej únie
upra vu jú ce ho ko lek tív ne in ves to va nie, po va žu je sa na
úče ly toh to zá ko na za eu róp sky fond.

(8) Po boč ka za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti je or -
ga ni zač ná zlož ka za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti
umies tne ná na úze mí Slo ven skej re pub li ky;9) všet ky
po boč ky za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti zria de né
v Slo ven skej re pub li ke za hra nič nou in ves tič nou spo -
loč nos �ou so síd lom v člen skom štá te sa po va žu jú
z h¾a di ska opráv ne nia vy ko ná va� čin nos ti na úze mí
Slo ven skej re pub li ky za jed nu po boč ku.

§ 5

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) ve rej nou po nu kou aké ko¾ vek ozná me nie, po nu ka

ale bo od po rú ča nie na zhro maž ïo va nie pe ňaž ných
pros tried kov usku toč ne né práv nic kou oso bou ale bo
fy zic kou oso bou vo svoj pro spech ale bo v pro spech
tre tej oso by aký mi ko¾ vek pros tried ka mi zve rej ne nia
voči ok ru hu fy zic kých osôb, kto rých po čet pre sa hu je 
50,

b) pros tried ka mi zve rej ne nia
1. tlač, roz hlas a te le ví zia,
2. obež ní ky, bro žú ry ale bo iné pí som nos ti a zá zna -

my na tr van li vých mé diách aj v prí pa de, ak sú ad -
re so va né osob ne prí jem co vi,

3. in ter net a iné elek tro nic ké ko mu ni kač né ale bo in -
for mač né sys té my,

4. ne vy žia da ný osob ný kon takt,
c) in ves to rom fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,

kto rej je ur če ná ve rej ná po nu ka ale bo kto rá svo je pe -
ňaž né pros tried ky po u ži la ale bo má zá u jem po u ži�
na na do bud nu tie po dielo vých lis tov vy dá va ných
správ cov skou spo loč nos �ou ale bo cen ných pa pie rov
vy dá va ných za hra nič ným sub jek tom ko lek tív ne ho
in ves to va nia,

d) po dielni kom in ves tor, kto rý svo je pe ňaž né  pro -
striedky po u žil na na do bud nu tie po dielo vých lis tov
po dielo vých fon dov ale bo cen ných pa pie rov za hra -
nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia; za po -
dielni ka môže ko na� aj iná oso ba na zá kla de zmlu vy
o sprá ve cen ných pa pie rov,

e) pre vo di te¾ ný mi cen ný mi pa pier mi
1. ak cie, do čas né lis ty a iné cen né pa pie re, s kto rý mi 

sú spo je né ob dob né prá va ako s ak cia mi vy da né
tu zem ský mi ale bo za hra nič ný mi ob chod ný mi

spo loč nos �a mi v Slo ven skej re pub li ke ale bo v za -
hra ni čí,

2. dlho pi sy a cen né pa pie re, kto ré vznik li trans for -
má ciou úve rov a pô ži čiek (ïa lej len „dlho vé cen né
pa pie re“), vy da né v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v za hra ni čí,

3. iné ob cho do va te¾ né cen né pa pie re vy da né v Slo -
ven skej re pub li ke ale bo v za hra ni čí, s kto rý mi je
spo je né prá vo na do bud nú� cen né pa pie re pod ¾a
bo dov 1 a 2 upí sa ním ale bo vý me nou,

f) do mov ským člen ským štá tom, ak ide o
1. za hra nič nú správ cov skú spo loč nos�, člen ský štát,

v kto rom má síd lo za hra nič ná správ cov ská spo -
loč nos�,

2. za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia,
člen ský štát, v kto rom má síd lo za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos� spra vu jú ca za hra nič ný po -
dielo vý fond ale bo za hra nič ná in ves tič ná spo loč -
nos�,

g) hos ti te¾ ským člen ským štá tom, ak ide o
1. správ cov skú spo loč nos�, člen ský štát, na úze mí

kto ré ho má správ cov ská spo loč nos� zria de nú po -
boč ku ale bo pos ky tu je služ by,

2. po dielo vý fond, člen ský štát, v kto rom sú ve rej ne
po nú ka né po dielo vé lis ty toh to po dielo vé ho fon -
du,

h) po čia toč ným ka pi tá lom sú čet spla te né ho zá klad né -
ho ima nia, emis né ho ážia, ne roz de le né ho zis ku mi -
nu lých ro kov, re zerv né ho fon du a ostat ných fon dov
tvo re ných zo zis ku, zní že ný o ne uh ra de nú stra tu
z mi nu lých ro kov,

i) vlast ný mi zdroj mi ka pi tál a do pln ko vé vlast né zdro -
je,

j) re gu lo va ným tr hom trh kó to va ných cen ných pa pie -
rov bur zy cen ných pa pie rov, trh kó to va ných cen -
ných pa pie rov za hra nič nej bur zy cen ných pa pie rov
ale bo iný trh pre in ves tič né ná stro je spĺ ňa jú ci kri té -
riá pod ¾a § 44; v Slo ven skej re pub li ke sa iným re gu -
lo va ným tr hom ro zu mie re gu lo va ný vo¾ ný trh bur zy
cen ných pa pie rov,

k) ús tre dím mies to, z kto ré ho je ria de ná čin nos� správ -
cov skej spo loč nos ti, ale bo mies to kde sa na chá dza jú 
do ku men ty o čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti  po -
trebné na vý kon do h¾a du,

l) tr van li vým mé diom ná stroj ale bo tech nic ký pros trie -
dok, naj mä tech nic ké no si če in for má cií, kto ré umož -
ňu jú in ves to ro vi ucho va� jemu ad re so va nú in for má -
ciu, a to spô so bom umož ňu jú cim po u ži tie tej to
in for má cie v bu dúc nos ti na úče ly, kto ré plní táto in -
for má cia a umož ňu jú cim ne zme ne né rep ro du ko va -
nie ulo že nej in for má cie,

m) čis tou hod no tou ma jet ku v po dielo vom fon de roz diel
me dzi hod no tou ma jet ku v po dielo vom fon de a jeho
zá väz ka mi,

n) fi nanč nou in šti tú ciou ob chod ník s cen ný mi pa pier -
mi, po boč ka za hra nič né ho ob chod ní ka s cen ný mi
pa pier mi,10) ban ka, po boč ka za hra nič nej ban ky,11)
po is �ov ňa, po boč ka za hra nič nej po is �ov ne,12) za is -
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10) § 54 zá ko na č. 566/2001 Z. z. 
11) § 2 zá ko na č. 483/2001 Z. z. 
12) § 4 zá ko na č. 95/2002 Z. z. 



�ov ňa, po boč ka za hra nič nej za is �ov ne,13) cen trál ny
de po zi tár cen ných papierov14) (ïa lej len „cen trál ny
de po zi tár“), bur za cen ných pa pie rov,15) dô chod ko vá
správ cov ská spo loč nos� a sub jek ty so síd lom mimo
úze mia Slo ven skej re pub li ky s ob dob ným pred me -
tom čin nos ti,

o) ná stroj mi pe ňaž né ho trhu ná stro je, s kto rý mi sa ob -
vyk le ob cho du je na pe ňaž nom trhu, sú lik vid né
a kto rých hod no ta je ke dy ko¾ vek pres ne ur či te¾ ná
v pe nia zoch,

p) ria de ním in ves tí cii zhod no co va nie ma jet ku v po -
dielo vom fon de na zá kla de roz ho do va nia práv nic kej
oso by vy ko ná va jú cej túto čin nos�,

q) fi nanč ným de ri vá tom de ri vát,16) kto ré ho hod no ta nie 
je od vo de ná od ko mo dít,

r) ri zi ko vým pro fi lom po dielo vé ho fon du vy jad re nie
dru hov ri zík spo je ných s in ves to va ním do po dielo vé -
ho fon du a mie ry tých to ri zík,

s) oso bou fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba, ak ten to zá -
kon ne us ta no vu je, že ide len o fy zic kú oso bu ale bo
len o práv nic kú oso bu.

D R  U  H  Á  Č  A  S  Ť

SPRÁV COV SKÁ SPO LOČ NOSŤ

H L A  V A  I

PO VO LE NIE NA VZNIK A ČIN NOSŤ
SPRÁV COV SKEJ SPO LOČ NOS TI

Po vo le  n ie  na vznik a  č in nos�
správ cov skej  spo loč nos t i

§ 6

(1) O ude le ní po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov -
skej spo loč nos ti roz ho du je úrad. Žia dos� o ude le nie po -
vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti po -
dá va jú úra du za kla da te lia správ cov skej spo loč nos ti.

(2) Úrad ude lí po vo le nie pod ¾a od se ku 1, len ak je pre -
u ká za né spl ne nie tých to pod mie nok:
a) výš ka po čia toč né ho ka pi tá lu má hod no tu pod ¾a § 18

ods. 1,
b) pô vod zá klad né ho ima nia a ïal ších fi nanč ných

zdro jov správ cov skej spo loč nos ti je prie h¾ad ný a dô -
ve ry hod ný,

c) oso by s kva li fi ko va nou účas�ou17) na správ cov skej
spo loč nos ti sú vhod né a vz�a hy tých to osôb s iný mi
oso ba mi sú prie h¾ad né, naj mä sú prie h¾ad né po -
diely na zá klad nom ima ní a na hla so va cích prá vach,

d) fy zic ké oso by, kto ré sú na vr ho va né za čle nov pred -
sta ven stva, za čle nov do zor nej rady, za pro ku ris tov,
za ve dú cich zamestnancov18) v pria mej ria dia cej pô -

sob nos ti pred sta ven stva zod po ved ných za od bor né
čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na a za za mest nan ca zod -
po ved né ho za vý kon vnú tor nej kon tro ly, sú od bor ne
spô so bi lé a dô ve ry hod né,

e) sku pi na s úz ky mi väz ba mi,19) ku kto rej pat rí aj ak -
cio nár s kva li fi ko va nou účas �ou na správ cov skej
spo loč nos ti, je prie h¾ad ná,

f) vý ko nu do h¾a du ne pre ká ža jú úzke väz by v rám ci
sku pi ny pod ¾a pís me na e),

g) vý ko nu do h¾a du ne pre ká ža práv ny po ria dok, spô -
sob jeho uplat ne nia a jeho vy má ha te¾ nos� v štá te,
kto rý nie je člen ským štá tom a na kto ré ho úze mí má
sku pi na pod ¾a pís me na e) úzke väz by,

h) síd lo a ús tre die správ cov skej spo loč nos ti je umies -
tne né na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

i) sta no vy správ cov skej spo loč nos ti sú v sú la de s tým -
to zá ko nom a iný mi vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi
pred pis mi,

j) za kla da te ¾om správ cov skej spo loč nos ti nie je fy zic ká 
oso ba ani práv nic ká oso ba, kto rá vstú pi la do lik vi -
dá cie, na kto rej ma je tok bol vy hlá se ný kon kurz, ale -
bo po čas pia tich ro kov po skon če ní kon kur zu, ale bo
po opä tov nom po tvr de ní nú te né ho vy rov na nia, nie
však skôr ako po jed nom roku od vy rov na nia jej zá -
väz kov, kto ré sa via žu na kon kurz pod ¾a prá vo plat -
né ho roz vr ho vé ho uzne se nia súdu,20)

k) sú spl ne né vec né pred po kla dy na čin nos� správ cov -
skej spo loč nos ti, kto rý mi sa ro zu mie
materiálno-technické za bez pe če nie vý ko nu čin nos ti 
správ cov skej spo loč nos ti a or ga ni zač né pred po kla -
dy na čin nos� správ cov skej spo loč nos ti, tak aby bolo 
za bez pe če né do dr žia va nie pra vi diel oboz ret né ho
pod ni ka nia (§11) a do dr žia va nie pra vi diel čin nos ti
(§ 19).

(3) Žia dos� o ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1 ob sa -
hu je
a) ob chod né meno a síd lo bu dú cej správ cov skej spo -

loč nos ti,
b) iden ti fi kač né čís lo bu dú cej správ cov skej spo loč nos -

ti, ak jej už bolo pri de le né,
c) výš ku zá klad né ho ima nia,
d) zoz nam ak cio ná rov s kva li fi ko va nou účas �ou na bu -

dú cej správ cov skej spo loč nos ti; v zo zna me sa uve die 
meno, priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo fy zic kej
oso by ale bo ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né
čís lo práv nic kej oso by a výš ka kva li fi ko va né ho po -
dielu,

e) meno a priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo oso by
na vr ho va nej za čle na pred sta ven stva, za čle na do -
zor nej rady, za pro ku ris tu, za ve dú ce ho
zamestnanca18) v pria mej ria dia cej pô sob nos ti pred -
sta ven stva zod po ved né ho za od bor né čin nos ti pod ¾a
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13) § 11 zá ko na č. 95/2002 Z. z. 
14) § 99 zá ko na č. 566/2001 Z. z.
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19) § 8 písm. e) zá ko na č. 566/2001 Z. z.
20) Zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



toh to zá ko na a za mest nan ca zod po ved né ho za vý -
kon vnú tor nej kon tro ly a úda je o ich od bor nej spô so -
bi los ti a dô ve ry hod nos ti,

f) ná vrh, v akom roz sa hu bude správ cov ská spo loč -
nos� vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 3, ak plá nu je
tie to čin nos ti vy ko ná va�,

g) úda je o vec ných, per so nál nych a or ga ni zač ných
pred po kla doch na čin nos� správ cov skej spo loč nos -
ti,

h) vy hlá se nie žia da te ¾ov, že pred lo že né úda je sú úpl né
a prav di vé.

(4) Prí lo hou žia dos ti o ude le nie po vo le nia pod ¾a od se -
ku 1 je
a) za kla da te¾ ská lis ti na ale bo za kla da te¾ ská zmlu va,
b) ná vrh sta nov správ cov skej spo loč nos ti,
c) ná vrh or ga ni zač nej štruk tú ry správ cov skej spo loč -

nos ti,
d) ná vrh vnú tor ných ak tov ria de nia a po stu pov čin nos -

ti správ cov skej spo loč nos ti na za bez pe če nie pl ne nia
pra vi diel oboz ret né ho pod ni ka nia,

e) ná vrh vnú tor ných ak tov ria de nia a po stu pov čin nos -
ti správ cov skej spo loč nos ti na za bez pe če nie pl ne nia
pra vi diel čin nos ti vrá ta ne ná vr hu pra vi diel čin nos ti
vo vz�a hu ku klien tom pod ¾a oso bit né ho zá ko na,21)
ak bude vy ko ná va� aj čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 3,

f) struč ný od bor ný ži vo to pis a do klad o do siah nu tom
vzde la ní a od bor nej pra xi osôb pod ¾a od se ku 3 písm. e),
do klad pre u ka zu jú ci ich bez ú hon nos� nie star ší ako
tri me sia ce a čest né vy hlá se nia o tom, že spĺ ňa jú po -
žia dav ky usta no ve né tým to zá ko nom,

g) vy hlá se nie za kla da te ¾ov, že na ich ma je tok ne bol vy -
hlá se ný kon kurz ani nú te né vy rov na nie,20)

h) do klad o spla te ní zá klad né ho ima nia,
i) vy jad re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska k žia dos ti

pod ¾a od se ku 1, ak je za kla da te ¾om správ cov skej
spo loč nos ti ban ka.

(5) Úrad roz hod ne o žia dos ti o ude le nie po vo le nia
pod ¾a od se ku 1 v le ho te pod ¾a oso bit né ho zá ko na,22)
naj ne skôr však do šies tich me sia cov od po da nia žia -
dos ti.

(6) Úrad žia dos� o ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1
za miet ne, ak žia da te¾ ne spl ní ale bo ne pre u ká že spl ne -
nie nie ktorej z pod mie nok uve de ných v od se ku 2. Úrad
ne mô že ude li� po vo le nie na vý kon čin nos tí pod ¾a § 3
ods. 3 písm. b) a c), ak správ cov skej spo loč nos ti sú čas -
ne ale bo pred tým ne u de lil po vo le nie na vý kon čin nos ti
pod ¾a § 3 ods. 3 písm. a).

(7) Pod mien ky pod ¾a od se ku 2 mu sia by� spl ne né ne -
pre tr ži te po čas tr va nia plat nos ti po vo le nia na vznik
a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti.

(8) Od bor nou spô so bi los �ou sa na úče ly toh to zá ko na 
pri oso bách na vrh nu tých za čle na pred sta ven stva
správ cov skej spo loč nos ti, za pro ku ris tu správ cov skej
spo loč nos ti, za ve dú ce ho za mest nan ca v pria mej ria -

dia cej pô sob nos ti pred sta ven stva zod po ved né ho za
od bor né čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na ale bo za za mest -
nan ca zod po ved né ho za vý kon vnú tor nej kon tro ly ro -
zu mie ukon če né vy so ko škol ské vzde la nie a naj me nej
troj roč ná prax v ob las ti ka pi tá lo vé ho trhu ale bo v inej
fi nanč nej ob las ti a troj roč né ria dia ce skú se nos ti v ob -
las ti ka pi tá lo vé ho trhu; as poň u dvoch za mest nan cov
zod po ved ných za od bor né čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na
je pot reb né pre u ká za� aj pri me ra né skú se nos ti v ob las -
ti ria de nia in ves tí cií ale bo po rtfó lií. Za od bor ne spô so -
bi lú oso bu môže úrad uzna� aj oso bu, kto rá má úpl né
stred né vzde la nie, úpl né stred né od bor né vzde la nie
ale bo iné ob dob né za hra nič né vzde la nie a naj me nej se -
dem roč nú prax v ob las ti ka pi tá lo vé ho trhu ale bo v inej
fi nanč nej ob las ti, z toho naj me nej tri roky v ria dia cej
funk cii.

(9) Pri oso be na vrh nu tej za čle na do zor nej rady
správ cov skej spo loč nos ti sa od bor nou spô so bi los �ou
ro zu mie pri me ra ná zna los� a skú se nos ti v ob las ti ka pi -
tá lo vé ho trhu ale bo v inej fi nanč nej ob las ti.

(10) Za dô ve ry hod nú oso bu sa na úče ly toh to zá ko na
po va žu je bez ú hon ná fy zic ká oso ba, kto rá v po sled ných
de sia tich ro koch
a) ne pô so bi la vo funk cii uve de nej v od se ku 3 písm. e)

v správ cov skej spo loč nos ti, ne bo la ve dú cim za mest -
nan com ale bo ne pô so bi la vo funk cii čle na šta tu tár -
ne ho or gá nu ale bo do zor nej rady vo fi nanč nej in šti -
tú cii, kto rej bolo od ňa té po vo le nie na vznik ale bo
čin nos�, a to ke dy ko¾ vek v ob do bí jed né ho roka pred
od ňa tím toh to po vo le nia,

b) ne pô so bi la vo funk cii uve de nej v od se ku 3 písm. e)
v správ cov skej spo loč nos ti, ne bo la ve dú cim za mest -
nan com ale bo ne pô so bi la vo funk cii čle na šta tu tár -
ne ho or gá nu ale bo do zor nej rady vo fi nanč nej in šti -
tú cii, nad kto rou bola za ve de ná nú te ná sprá va ale bo 
v správ cov skej spo loč nos ti spra vu jú cej po dielo vé
fon dy, na ma je tok kto rých bola za ve de ná nú te ná
sprá va, a to ke dy ko¾ vek v ob do bí jed né ho roka pred
za ve de ním nú te nej sprá vy,

c) ne pô so bi la vo funk cii uve de nej v od se ku 3 písm. e)
v správ cov skej spo loč nos ti, ne bo la ve dú cim za mest -
nan com ale bo ne pô so bi la vo funk cii čle na šta tu tár -
ne ho or gá nu ale bo do zor nej rady vo fi nanč nej in šti -
tú cii, kto rá vstú pi la do lik vi dá cie, na ma je tok kto rej
bol vy hlá se ný kon kurz, po tvr de né nú te né vy rov na -
nie ale bo po vo le né vy rov na nie, na kto rú bol za miet -
nu tý ná vrh na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok
ma jet ku ale bo na kto rú bol zru še ný kon kurz pre ne -
dos ta tok ma jet ku, a to ke dy ko¾ vek v ob do bí jed né ho
roka pred vzni kom ta kejto sku toč nos ti,

d) ne ma la prá vo plat ne ulo že nú po ku tu vyš šiu ako 50 %
zo sumy, kto rá sa jej moh la ulo ži� pod ¾a toh to zá ko -
na ale bo pod ¾a oso bit né ho zá ko na,23)

e) spo ¾ah li vo, poc ti vo a bez po ru še nia vše obec ne zá -
väz ných práv nych pred pi sov vy ko ná va la v po sled -
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21) § 73 zá ko na č. 566/2001 Z. z.
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ných de sia tich ro koch svo je funk cie ale bo pod ni ka la
a so zre te ¾om na tie to sku toč nos ti pos ky tu je zá ru ku, 
že bude spo ¾ah li vo, poc ti vo a bez po ru še nia vše obec -
ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy ko ná va� na vr -
ho va nú funk ciu vrá ta ne pl ne nia po vin nos tí vy plý va -
jú cich zo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
zo sta nov správ cov skej spo loč nos ti, prí pad ne
z iných vnú tor ných ak tov ria de nia.

(11) Za bez ú hon nú sa po va žu je fy zic ká oso ba, kto rá
ne bo la prá vo plat ne od sú de ná za úmy sel ný trest ný čin
ale bo za trest ný čin spá cha ný v sú vis los ti s vý ko nom
funk cie; bez ú hon nos� sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra 
tres tov nie star ším ako tri me sia ce, ale bo ak ide o cu -
dzin ca, ob dob ným po tvr de ním o bez ú hon nos ti vy da -
ným prí sluš ným or gá nom štá tu, v kto rom má tr va lý po -
byt ale bo or gá nom štá tu, v kto rom sa ob vyk le zdr žia va.

(12) Fy zic kú oso bu uve de nú v od se ku 10 písm. a) až c)
môže úrad v ko na ní o ude le ní po vo le nia pod ¾a od se ku 1
uzna� za dô ve ry hod nú, ak z po va hy veci vy plý va, že
z h¾a di ska pô so be nia vo funk ciách uve de ných v od se ku 
10 písm. a) až c) ne moh la táto fy zic ká oso ba ovplyv ni�
čin nos� správ cov skej spo loč nos ti ale bo fi nanč nej in šti -
tú cie a spô so bi� ná sled ky uve de né v od se ku 10 písm. a)
až c).

(13) Za vhod nú oso bu pri po su dzo va ní pod mie nok
pod ¾a od se ku 2 písm. c) sa po va žu je práv nic ká oso ba
ale bo dô ve ry hod ná fy zic ká oso ba, kto rá hod no ver ne
pre u ká že spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 2 písm. b),
ak je zo všet kých okol nos tí zrej mé, že za bez pe čí riad ne
vy ko ná va nie ko lek tív ne ho in ves to va nia v zá uj me sta bi -
li ty fi nanč né ho trhu.

§ 7

Úrad je po vin ný pred vy da ním po vo le nia na vznik
a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti kon zul to va� s prí -
sluš ným or gá nom do h¾a du člen ské ho štá tu, kto rý ude -
lil za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti, za hra nič né -
mu ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi, za hra nič nej
ban ke ale bo za hra nič nej po is �ov ni so síd lom na úze mí
člen ské ho štá tu prí sluš né po vo le nie, ude le nie po vo le -
nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti práv -
nic kej oso be, kto rá je
a) dcér skou spoločnos�ou24) tej to za hra nič nej správ -

cov skej spo loč nos ti, za hra nič né ho ob chod ní ka
s cen ný mi pa pier mi, za hra nič nej ban ky ale bo za hra -
nič nej po is �ov ne,

b) dcér skou spo loč nos �ou ma ter skej spoločnosti25) tej -
to za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti, za hra nič -
né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, za hra nič nej
ban ky ale bo za hra nič nej po is �ov ne,

c) kon tro lo va ná tými is tý mi fy zic ký mi oso ba mi ale bo
práv nic ký mi oso ba mi, kto ré kon tro lu jú túto za hra -
nič nú správ cov skú spo loč nos�, za hra nič né ho ob -
chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, za hra nič nú ban ku
ale bo za hra nič nú po is �ov ňu.

§ 8

(1) Po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč -
nos ti sa ude ¾u je na ne ur či tú dobu a ne mož no ho pre -
vies� na inú oso bu ani ne pre chá dza na práv ne ho ná -
stup cu správ cov skej spo loč nos ti.

(2) Po vo le nie na vznik a čin nos� za hra nič nej správ -
cov skej spo loč nos ti ude le né člen ským štá tom pla tí na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a opráv ňu je za hra nič nú
správ cov skú spo loč nos� vy ko ná va� po vo le né čin nos ti
na úze mí Slo ven skej re pub li ky pros tred níc tvom po boč -
ky ale bo na zá kla de prá va slo bod né ho pos ky to va nia
slu žieb v sú la de s § 28 a 29.

(3) Ok rem vše obec ných ná le ži tos tí roz hod nu tia pod -
¾a oso bit né ho predpisu26) musí vý rok roz hod nu tia, kto -
rým sa po vo ¾u je vznik a čin nos� správ cov skej spo loč -
nos ti, ob sa ho va�
a) ob chod né meno a síd lo správ cov skej spo loč nos ti,

kto rej vznik a čin nos� sa po vo ¾u je,
b) pred met čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti,
c) úda je o tom, v akom roz sa hu je správ cov ská spo loč -

nos� opráv ne ná vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 3,
d) meno, priez vis ko, tr va lý po byt a dá tum na ro de nia

fy zic kej oso by, kto rá môže vy ko ná va� funk ciu čle na
pred sta ven stva, čle na do zor nej rady a pro ku ris tu,

e) schvá le nie sta nov správ cov skej spo loč nos ti.

(4) Po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč -
nos ti môže ob sa ho va� aj pod mien ky, kto ré musí správ -
cov ská spo loč nos� spl ni� pred za ča tím vý ko nu po vo le -
nej čin nos ti, ale bo pod mien ky, kto ré je správ cov ská
spo loč nos� po vin ná do dr žia va� pri vý ko ne kto rej ko¾ vek
po vo le nej čin nos ti. V po vo le ní na vznik a čin nos� správ -
cov skej spo loč nos ti mož no vý kon nie ktorých čin nos tí
ob me dzi�.

(5) Na žia dos� správ cov skej spo loč nos ti mož no roz -
hod nu tím úra du po vo le nie na vznik a čin nos� správ -
cov skej spo loč nos ti zme ni�. Na po su dzo va nie žia dos ti
o zme nu po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej
spo loč nos ti sa vz�a hu je § 6 pri me ra ne. Zme na úda jov
uve de ných v po vo le ní na vznik a čin nos� správ cov skej
spo loč nos ti vy vo la ná ude le ním pred chá dza jú ce ho sú -
hla su úra du pod ¾a § 10 sa po va žu je za schvá le nú ude -
le ním prí sluš né ho pred chá dza jú ce ho sú hla su úra du.
Zme ny po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo -
loč nos ti vy vo la né len zme nou mena ale bo priez vis ka,
ale bo mies ta tr va lé ho po by tu fy zic kých osôb už schvá -
le ných po stu pom pod ¾a § 6 ale bo § 10 si ne vy ža du jú sú -
hlas úra du. Správ cov ská spo loč nos� je však po vin ná
úra du túto zme nu pí som ne ohlá si� naj ne skôr do 10 dní 
odo dňa, keï jej táto sku toč nos� bola ozná me ná ale bo
keï sa o nej inak doz ve de la.

(6) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná poda� prí sluš -
né mu re gis tro vé mu súdu ná vrh na zá pis po vo le ných
čin nos tí do ob chod né ho re gis tra na zá kla de po vo le nia
na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti ale bo jeho
zme ny do 30 dní odo dňa, keï toto po vo le nie ale bo jeho
zme na na do bud la prá vo plat nos� a pred lo ži� úra du vý -
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pis z ob chod né ho re gis tra do de sia tich dní odo dňa prá -
vo plat nos ti roz hod nu tia re gis tro vé ho súdu o vy ko na ní
zá pi su do ob chod né ho re gis tra ale bo zme ny zá pi su
v ob chod nom re gis tri.

(7) Sú čas �ou ná vr hu na zá pis správ cov skej spo loč -
nos ti do ob chod né ho re gis tra ale bo ná vr hu na zme nu
zá pi su je prá vo plat né roz hod nu tie úra du pod ¾a toh to
zá ko na. Pred po kla dom na vy ko na nie zá pi su je aj pred -
lo že nie prá vo plat né ho roz hod nu tia úra du pod ¾a toh to
zá ko na.

(8) Správ cov ská spo loč nos� môže za ča� vy ko ná va�
čin nos�, kto rá je ob sa hom po vo le nia na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti ale bo zme ny toh to po vo le nia
až po zá pi se do ob chod né ho re gis tra a po spl ne ní pod -
mie nok pod ¾a od se ku 4.

(9) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du pí som ne in for mo va� úrad o zme nách pod -
mie nok, na zá kla de kto rých bolo ude le né po vo le nie na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti a o zme nách
v sku toč nos tiach uve de ných v § 6 ods. 3 písm. a) až d)
a o zme nách úda jov pod ¾a § 6 ods. 3 písm. e) tý ka jú cich
sa ve dú cich za mest nan cov v pria mej ria dia cej pô sob -
nos ti pred sta ven stva zod po ved ných za od bor né čin -
nos ti pod ¾a toh to zá ko na a za mest nan ca zod po ved né ho 
za vý kon vnú tor nej kon tro ly. Správ cov ská spo loč nos�
je po vin ná bez zby toč né ho od kla du ozná mi� aj zme ny
v sku toč nos tiach uve de ných v § 6 ods. 3 písm. g), ak tie -
to zme ny môžu ovplyv ni� spô so bi los� správ cov skej spo -
loč nos ti vy ko ná va� čin nos� v po vo le nom roz sa hu.

§ 9

(1) Po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč -
nos ti za ni ká
a) dňom zru še nia správ cov skej spo loč nos ti z iné ho dô -

vo du ako pre od ňa tie po vo le nia na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti,

b) dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti vy hlá se nia kon -
kur zu na ma je tok správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,20)

c) dňom vrá te nia po vo le nia na vznik a čin nos� správ -
cov skej spo loč nos ti; po vo le nie na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti mož no vrá ti� len pí som ne a 
s pred chá dza jú cim sú hla som úra du pod ¾a § 10 ods.
1 písm. i),

d) dňom uply nu tia le ho ty na zá pis po vo le ných čin nos tí
do ob chod né ho re gis tra pod ¾a § 8 ods. 6, ak správ -
cov ská spo loč nos� ne pod a la ná vrh na zá pis po vo le -
nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti do
ob chod né ho re gis tra,

e) dňom prá vo plat nos ti roz hod nu tia o od ňa tí po vo le -
nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti, ak
v tom to roz hod nu tí nie je ur če ný iný deň zá ni ku po -
vo le nia,

f) dňom pre daja pod ni ku správ cov skej spo loč nos ti
ale bo jeho čas ti.27)

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pí som ne bez

zby toč né ho od kla du in for mo va� úrad o sku toč nos tiach
uve de ných v od se ku 1 písm. a), b) a d).

(3) Úrad bez zby toč né ho od kla du ozná mi sku toč nos�
pod ¾a od se ku 1 písm. c) prí sluš né mu re gis tro vé mu
súdu.

H L A  V A  I I

POD MIEN KY VÝ KO NU ČIN NOS TI
SPRÁV COV SKEJ SPO LOČ NOS TI

§ 10

Pred chá dza jú ci sú hlas úra du

(1) Pred chá dza jú ci sú hlas úra du je pod mien kou na
a) na do bud nu tie ale bo pre kro če nie po dielu na zá klad -

nom ima ní správ cov skej spo loč nos ti ale bo na hla so -
va cích prá vach v správ cov skej spo loč nos ti vo výš ke
10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jed nej ale bo nie ko¾ -
kých ope rá ciách pria mo ale bo ko na ním v zho de,28)
ale bo na to, aby sa správ cov ská spo loč nos� sta la
dcér skou spo loč nos �ou inej ma ter skej spo loč nos ti,

b) zní že nie zá klad né ho ima nia správ cov skej spo loč -
nos ti, ak ne jde o zní že nie z dô vo dov stra ty,

c) vo¾ bu osôb na vr ho va ných za čle nov pred sta ven stva
správ cov skej spo loč nos ti, za čle nov do zor nej rady
správ cov skej spo loč nos ti a na me no va nie pro ku ris -
tu správ cov skej spo loč nos ti,

d) zlú če nie správ cov skej spo loč nos ti s inou správ cov -
skou spo loč nos �ou,

e) zme nu sta nov správ cov skej spo loč nos ti,
f) zve re nie vý ko nu čin nos ti uve de nej v § 3 ods. 2 písm.

a) inej práv nic kej oso be,
g) zria de nie po boč ky správ cov skej spo loč nos ti na úze -

mí štá tu, kto rý nie je člen ským štá tom (ïa lej len „ne -
člen ský štát“), ak je taký sú hlas vy ža do va ný práv ny -
mi pred pis mi toh to ne člen ské ho štá tu,

h) pre daj pod ni ku správ cov skej spo loč nos ti ale bo jeho
čas ti,27)

i) vrá te nie po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej
spo loč nos ti.

(2) Na vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) sa rov na ko vz�a hu jú pod -

mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. c), e), f) a g) a musí by�
pre u ká za ný aj pre h¾ad ný a dô ve ry hod ný pô vod, dos -
ta toč ný ob jem a vy ho vu jú ca sklad ba fi nanč ných
pros tried kov na vy ko na nie úko nu,

b) pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa rov na ko vz�a hu jú pod -
mien ky pod ¾a § 18 ods. 1,

c) pod ¾a od se ku 1 písm. c) sa rov na ko vz�a hu jú pod -
mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. d),

d) pod ¾a od se ku 1 písm. d) musí by� pre u ká za né spl ne -
nie pod mie nok pod ¾a § 6 ods. 2 správ cov skou spo -
loč nos �ou, s kto rou sa správ cov ská spo loč nos� zlu -
ču je a musí by� ukon če ný pre vod sprá vy po dielo vých 
fon dov spra vo va ných správ cov skou spo loč nos �ou,
kto rá bude zru še ná bez lik vi dá cie na ná stup níc ku
správ cov skú spo loč nos� ale bo na inú správ cov skú
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spo loč nos� ale bo musí by� pre u ká za né, že tie to po -
dielo vé fon dy boli zru še né po stu pom pod ¾a § 59,

e) pod ¾a od se ku 1 písm. e) sa rov na ko vz�a hu jú pod -
mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. i),

f) pod ¾a od se ku 1 písm. f) mu sia by� spl ne né pod mien -
ky pod ¾a § 25,

g) pod ¾a od se ku 1 písm. g) mu sia by� pre u ká za né or ga -
ni zač né, vec né a per so nál ne pred po kla dy na čin nos� 
po boč ky, a roz sah po vo le ných čin nos tí a fi nanč ná si -
tu á cia správ cov skej spo loč nos ti mu sia by� pri me ra -
né vo vz�a hu k na vr ho va ným čin nos tiam po boč ky,

h) pod ¾a od se ku 1 písm. h) a i) musí by� pre u ká za né, že
správ cov ská spo loč nos� už ne spra vu je žiad ny po -
dielo vý fond a správ cov ská spo loč nos� musí pre u ká -
za�, že riad ne pre vied la sprá vu po dielo vých fon dov
na inú správ cov skú spo loč nos� ale bo má vy rov na né
všet ky zá väz ky voči po dielni kom vrá ta ne prí pad -
ných zá väz kov vy plý va jú cich zo zru še ných po dielo -
vých fon dov.

(3) Usta no ve nia mi od se ku 1 písm. a), b) a d) nie sú
dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.29)

(4) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su po -
dá va jú
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) práv nic ké oso by ale bo fy zic -

ké oso by, kto ré plá nu jú na do bud nú� po diel na zá -
klad nom ima ní správ cov skej spo loč nos ti, ale bo oso -
ba, kto rá plá nu je sta� sa ma ter skou spo loč nos �ou
správ cov skej spo loč nos ti,

b) pod ¾a od se ku 1 písm. b), e), f), g) a i) správ cov ská
spo loč nos�,

c) pod ¾a od se ku 1 písm. c) správ cov ská spo loč nos� ale -
bo ak cio nár správ cov skej spo loč nos ti,

d) pod ¾a od se ku 1 písm. d) správ cov ské spo loč nos ti,
kto ré sa majú zlú či�,

e) pod ¾a od se ku 1 písm. h) spo loč ne správ cov ská spo -
loč nos� a oso ba, kto rá na do bú da správ cov skú spo -
loč nos� ale bo jej čas�.

(5) O žia dos ti pod ¾a od se ku 1 písm. a) roz hod ne úrad
v le ho te do troch me sia cov od jej do ru če nia ale bo do pl -
ne nia. O žia dos ti pod ¾a od se ku 1 písm. c) roz hod ne
úrad v le ho te do 15 dní od jej do ru če nia ale bo do pl ne -
nia.

(6) Úrad žia dos� o ude le nie pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ ne spl ní ale bo
ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie nok uve de ných 
v od se ku 2.

(7) Ak na do bú da te ¾om po dielu na zá klad nom ima ní
správ cov skej spo loč nos ti ale bo na hla so va cích prá vach 
uve de ných v od se ku 1 písm. a) je za hra nič ná správ cov -
ská spo loč nos� so síd lom v člen skom štá te ale bo ma ter -
ská spo loč nos� ta kejto za hra nič nej správ cov skej spo -
loč nos ti a ak v dô sled ku zís ka nia po dielu pod ¾a od se ku
1 písm. a) to u to oso bou by sa správ cov ská spo loč nos�
sta la dcér skou spo loč nos �ou tej to oso by, ude le nie
pred chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a od se ku 1 písm. a)

musí by� pred me tom pred bež nej kon zul tá cie s prí sluš -
ným or gá nom do h¾a du člen ské ho štá tu, kde má táto
oso ba síd lo.

(8) Ak val né zhro maž de nie správ cov skej spo loč nos ti
ale bo iný prí sluš ný or gán správ cov skej spo loč nos ti roz -
ho du je o sku toč nos tiach, ku kto rým úrad vy dal pred -
chá dza jú ci sú hlas, vy ho to vu je sa z ro ko va nia val né ho
zhro maž de nia ale bo za sa da nia or gá nu správ cov skej
spo loč nos ti no tár ska zá pis ni ca. Správ cov ská spo loč -
nos� je po vin ná pred lo ži� úra du do 15 dní odo dňa ko -
na nia val né ho zhro maž de nia ale bo za sa da nia prí sluš -
né ho or gá nu správ cov skej spo loč nos ti, kto rý roz ho dol
o sku toč nos tiach, ku kto rým úrad vy dal pred chá dza jú -
ci sú hlas, no tár sku zá pis ni cu ale bo zá pis ni cu prí sluš -
né ho or gá nu správ cov skej spo loč nos ti. Správ cov ská
spo loč nos� je po vin ná in for mo va� úrad bez zby toč né ho
od kla du o vy ko na ní úko nov, na kto ré bol ude le ný pred -
chá dza jú ci sú hlas.

(9) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná po zá pi se
zmien v ob chod nom re gis tri ale bo zá ni ku za pi so va ných 
údajov30) v ob chod nom re gis tri, ku kto rým úrad vy dal
pred chá dza jú ci sú hlas, pred lo ži� úra du do de sia tich
dní od ich zá pi su vý pis z ob chod né ho re gis tra.

(10) Ak fy zic ká oso ba, pre kto rú úrad ude lil pred chá -
dza jú ci sú hlas pod ¾a od se ku 1 písm. c) ne bo la vy me no -
va ná ale bo zvo le ná do prí sluš nej funk cie do šies tich
me sia cov od na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia, pred chá dza jú ci sú hlas za ni ká.

(11) V roz hod nu tí o ude le ní pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 písm. a), b), d) až g) určí úrad aj le ho -
tu, kto rej uply nu tím za ni ká pred chá dza jú ci sú hlas, ak
ne bol vy ko na ný úkon, na kto rý bol ude le ný pred chá -
dza jú ci sú hlas. Táto le ho ta ne smie by� krat šia ako tri
me sia ce a dlh šia ako je den rok od ude le nia pred chá -
dza jú ce ho sú hla su, ak úrad ne ur čil v zá uj me ochra ny
po dielni kov inú le ho tu.

Pra v id  lá  oboz ret  né ho pod ni  ka nia

§ 11

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná do dr žia va�
pra vid lá oboz ret né ho pod ni ka nia pod ¾a § 12 až 18.

(2) Ak správ cov ská spo loč nos� vy ko ná va aj čin nos ti
pod ¾a § 3 ods. 3, vz�a hu jú sa na ňu usta no ve nia oso bit -
né ho zá ko na o ochra ne klien tov,31) kto rým pos ky tu je
in ves tič né služ by, a je po vin ná pri spie va� na ten to účel
do Ga ranč né ho fon du in ves tí cii.31)

§ 12

Or ga ni zá cia, ria de nie a or ga ni zač ná štruk tú ra
správ cov skej spo loč nos ti

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná v sta no vách
upra vi� vz�a hy a spo lu prá cu me dzi pred sta ven stvom,
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do zor nou ra dou, pro ku ris ta mi, ve dú ci mi za mest nan -
ca mi v pria mej ria dia cej pô sob nos ti pred sta ven stva
zod po ved ný mi za od bor né čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na
a za mest nan com zod po ved ným za vý kon vnú tor nej
kon tro ly. Správ cov ská spo loč nos� je tiež po vin ná v sta -
no vách roz de li� a upra vi� prá vo moc a zod po ved nos�
v správ cov skej spo loč nos ti za ochra nu pred le ga li zá -
ciou príj mov z trest nej čin nos ti.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy pra co va�
a do dr žia va� vnú tor né akty ria de nia a po stu py na za -
bez pe če nie pl ne nia pra vi diel oboz ret né ho pod ni ka nia
a pra vi diel čin nos ti.

(3) Or ga ni zač ná štruk tú ra a sys tém ria de nia správ -
cov skej spo loč nos ti musia za bez pe čo va� riad ny a bez -
peč ný vý kon čin nos tí uve de ných v po vo le ní, do dr žia va -
nie zá sa dy rov nos ti a ochra ny in ves to rov a efek tív ne
pre ve ro va nie a vy ba vo va nie s�až nos tí in ves to rov a mi -
ni ma li zo va� ri zi ko ohroz e nia zá uj mov po dielni kov
a klien tov v dô sled ku kon flik tu zá uj mov me dzi správ -
cov skou spo loč nos �ou a jej po dielnik mi ale bo klien tmi
ale bo me dzi jej klien tmi ale bo po dielnik mi. Ak správ -
cov ská spo loč nos� zria di la po boč ku v hos ti te¾ skom
člen skom štá te, or ga ni zač ná štruk tú ra a sys tém ria de -
nia tej to po boč ky ne smie by� v roz po re s pra vid la mi
oboz ret né ho pod ni ka nia hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá -
tu.

(4) V or ga ni zač nej štruk tú re správ cov skej spo loč nos -
ti musí by� za hr nu tý za mest na nec zod po ved ný za vý -
kon vnú tor nej kon tro ly.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pred lo ži� úra -
du or ga ni zač nú štruk tú ru do de sia tich dní po kaž dej
zme ne.

(6) Pred sta ven stvo správ cov skej spo loč nos ti má naj -
me nej troch čle nov.

(7) Na pri jí ma nie roz hod nu tí pred sta ven stva správ -
cov skej spo loč nos ti, kto ré majú vplyv na tre tie oso by,
sa vy ža du je sú hlas väč ši ny čle nov pred sta ven stva. Za
pred sta ven stvo správ cov skej spo loč nos ti sú po vin ní
pod pi so va� vždy spo loč ne naj me nej dva ja čle no via
pred sta ven stva.

(8) Pred sta ven stvo správ cov skej spo loč nos ti môže
ude li� pro kú ru naj me nej dvom fy zic kým oso bám.

(9) Na pri jí ma nie roz hod nu tí, kto ré majú vplyv na tre -
tie oso by, sa vy ža du je sú hlas väč ši ny pro ku ris tov
správ cov skej spo loč nos ti. Za správ cov skú spo loč nos�
sú po vin ní pod pi so va� vždy spo loč ne naj me nej dva ja
pro ku ris ti.

(10) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná upra vi� práv -
ne vz�a hy s člen mi pred sta ven stva zmlu vou, na kto rú
sa vz�a hu je vše obec ný pred pis.32)

(11) Čle no via pred sta ven stva ale bo pro ku ris ti, kto rí
spô so bi li po dielni kom po dielo vé ho fon du po ru še ním
svo jich po vin nos tí pri vý ko ne funk cie čle na pred sta -
ven stva ale bo pro ku ris tu ško du, zod po ve da jú po dielni -
kom za túto ško du spo loč ne a ne roz diel ne. Člen pred -
sta ven stva ale bo pro ku ris ta ne zod po ve dá za ško du, ak

pre u ká že, že po stu po val pri vý ko ne svo jej pô sob nos ti
s od bor nou sta rost li vos �ou.

§ 13

Vnú tor ná kon tro la

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy pra co va�
a udr žia va� účin ný sys tém vnú tor nej kon tro ly. Vnú tor -
nou kon tro lou sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie kon -
tro la do dr žia va nia zá ko nov a iných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov, šta tú tov spra vo va ných
po dielo vých fon dov, sta nov správ cov skej spo loč nos ti,
pra vi diel oboz ret né ho pod ni ka nia a iných vnú tor ných
ak tov ria de nia a po stu pov v čin nos ti správ cov skej spo -
loč nos ti vy ko ná va ná jed ným ale bo via ce rý mi za mest -
nan ca mi správ cov skej spo loč nos ti ale bo iný mi oso ba -
mi na zá kla de zmlu vy. Na plat nos� tej to zmlu vy sa
vy ža du je pred chá dza jú ci pí som ný sú hlas za mest nan ca 
správ cov skej spo loč nos ti zod po ved né ho za vý kon vnú -
tor nej kon tro ly.

(2) Do zor ná rada správ cov skej spo loč nos ti je opráv -
ne ná po žia da� za mest nan ca zod po ved né ho za vý kon
vnú tor nej kon tro ly o vy ko na nie kon tro ly správ cov skej
spo loč nos ti v ňou vy me dze nom roz sa hu.

(3) Za mest na nec zod po ved ný za vý kon vnú tor nej
kon tro ly je po vin ný bez zby toč né ho od kla du pí som ne
in for mo va� do zor nú radu, de po zi tá ra a úrad o sku toč -
nos ti, o kto rej sa v prie be hu svo jej čin nos ti do zvie,
sved čia cej o po ru še ní po vin nos ti správ cov skej spo loč -
nos ti usta no ve nej vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi
pred pis mi, šta tút mi spra vo va ných po dielo vých fon dov, 
sta nov správ cov skej spo loč nos ti, pra vi diel oboz ret né ho 
pod ni ka nia a iných vnú tor ných ak tov ria de nia a po stu -
pov v čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti a kto rá môže
ovplyv ni� riad ny vý kon čin nos ti správ cov skej spo loč -
nos ti.

(4) Za mest na nec zod po ved ný za vý kon vnú tor nej
kon tro ly ale bo oso ba po ve re ná vý ko nom vnú tor nej
kon tro ly ne smie by� čle nom pred sta ven stva tej to
správ cov skej spo loč nos ti, čle nom jej do zor nej rady ani
jej pro ku ris tom.

(5) Za mest na nec zod po ved ný za vý kon vnú tor nej
kon tro ly je po vin ný do 31. mar ca ka len dár ne ho roka
pred lo ži� úra du sprá vu o svo jej čin nos ti za pred chá dza -
jú ci ka len dár ny rok, o zis te ných ne dos tat koch v čin -
nos ti správ cov skej spo loč nos ti a o pri ja tých opat re -
niach na ná pra vu zis te ných ne dos tat kov.

(6) Za pl ne nie po vin nos tí pod ¾a od se kov 3 a 5 zod po -
ve dá za mest na nec správ cov skej spo loč nos ti zod po ved -
ný za vý kon vnú tor nej kon tro ly aj vte dy, ak bol vý kon
vnú tor nej kon tro ly pod ¾a od se ku 1 zve re ný iným oso -
bám na zá kla de zmlu vy.

§ 14

Ve de nie úč tov níc tva

(1) Správ cov ská spo loč nos� za seba a za kaž dý po -
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dielo vý fond ve die od de le né samo stat né úč tov níc tvo
a zos ta vu je úč tov nú zá vier ku.33) Úč tov ná zá vier ka
správ cov skej spo loč nos ti a po dielo vé ho fon du musí by�
ove re ná au dí to rom. Úrad môže v zá uj me ochra ny in -
ves to rov na ria di� správ cov skej spo loč nos ti vý me nu au -
dí to ra.

(2) Správ cov ská spo loč nos� zos ta vu je ok rem úč tov -
nej zá vier ky aj prie bež nú úč tov nú závierku33) k po sled -
né mu dňu ka len dár ne ho štvr� ro ka.

(3) Au dí tor, kto rý ove ru je úč tov nú zá vier ku správ -
cov skej spo loč nos ti a po dielo vé ho fon du, je po vin ný bez 
zby toč né ho od kla du in for mo va� úrad o akej ko¾ vek sku -
toč nos ti, o kto rej sa v prie be hu svo jej čin nos ti do zvie
a kto rá
a) sved čí o po ru še ní po vin nos tí správ cov skej spo loč -

nos ti usta no ve ných zá kon mi a iný mi vše obec ne zá -
väz ný mi práv ny mi pred pis mi,

b) môže ovplyv ni� riad ny vý kon čin nos ti správ cov skej
spo loč nos ti ale bo

c) môže vies� k od miet nu tiu ove re nia roč nej úč tov nej
zá vier ky ale bo k vy slo ve niu vý hra dy.

(4) Od sek 3 sa vz�a hu je rov na ko na au dí to ra, kto rý
ove ru je úč tov né zá vier ky fy zic kých osôb a práv nic kých
osôb, kto ré tvo ria so správ cov skou spo loč nos �ou sku -
pi nu s úz ky mi väz ba mi.19)

§ 15

Ob chod ná do ku men tá cia

(1) Ma je tok v po dielo vom fon de, ako aj ob cho dy s ma -
jet kom v po dielo vom fon de sa mu sia evi do va� od de le ne
od ma jet ku správ cov skej spo loč nos ti a od ma jet ku
v iných po dielo vých fon doch.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vies� evi den -
ciu zmlúv a po ky nov, kto ré sa vz�a hu jú na na kla da nie
s ma jet kom v po dielo vom fon de, naj mä zmlúv o kúpe
a pre daji cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu
a zmlúv tý ka jú cich sa ob cho dov s de ri vát mi. Táto evi -
den cia musí by� prí stup ná úra du a de po zi tá ro vi na vy -
žia da nie bez zby toč né ho od kla du.

(3) Evi den cia pod ¾a od se ku 2 musí by� ve de ná v ta -
kom roz sa hu a ta kým spô so bom, aby bolo mož né do ku -
men to va� spô sob usku toč ne nia ob cho du a spät ne
iden ti fi ko va� kaž dý ob chod s ma jet kom v po dielo vom
fon de od jeho vzni ku vrá ta ne času, mies ta jeho usku -
toč ne nia a iden ti fi ká cie ob chod ných part ne rov a musí
ob sa ho va� naj mä
a) po ra do vé čís lo zmlu vy,
b) úda je o dru hej zmluv nej stra ne,
c) úda je o sprost red ko va te ¾o vi, ak bola zmlu va uza tvo -

re ná sprost red ko va ne,
d) dá tum uza tvo re nia zmlu vy a dá tum na do bud nu tia

jej účin nos ti,
e) úda je o pred me te zmlu vy.

(4) Ak správ cov ská spo loč nos� vy ko ná va aj čin nos ti
pod ¾a § 3 ods. 3, je po vin ná vies� aj den ník o pri ja tých

po ky noch klien tov v roz sa hu a za pod mie nok pod ¾a
oso bit né ho zá ko na.34)

(5) Zá zna my pod ¾a od se kov 1 až 4 a ïal šiu do ku men -
tá ciu tý ka jú cu sa spra vo va ných po dielo vých fon dov
a pos ky to va ných in ves tič ných slu žieb je správ cov ská
spo loč nos� po vin ná ucho vá va� do uply nu tia pia tich ro -
kov od ukon če nia spra vo va nia po dielo vé ho fon du, kto -
ré ho sa do ku men tá cia a zá zna my tý ka jú a v prí pa de in -
ves tič ných slu žieb naj me nej de sa� ro kov. Túto
do ku men tá ciu je po vin ná pos kyt nú� úra du na jeho žia -
dos� bez zby toč né ho od kla du.

(6) Zá zna my pod ¾a od se kov 1 až 4 a ïal šiu do ku men -
tá ciu tý ka jú cu sa spra vo va ných po dielo vých fon dov
a pos ky to va ných in ves tič ných slu žieb môže správ cov -
ská spo loč nos� ucho vá va� v lis tin nej po do be ale bo
v elek tro nic kej po do be na tr van li vých mé diách, ak je
spl ne ná pod mien ka spät nej iden ti fi ká cie úda jov
a správ cov ská spo loč nos� má sys tém ochra ny pred
stra tou úda jov. Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná na
žia dos� úra du pre u ká za� bez peč nos� po u ží va né ho in -
for mač né ho sys té mu.

§ 16

Kon flikt zá uj mov

(1) Správ cov ská spo loč nos� ne smie do ma jet ku v po -
dielo vom fon de na do bú da�
a) ak cie ak cio vých spo loč nos tí s kva li fi ko va nou účas -

�ou na jej zá klad nom ima ní,
b) vlast né ak cie správ cov skej spo loč nos ti,
c) cen né pa pie re práv nic kej oso by, kto rej bolo zve re né

ria de nie in ves tí cií pod ¾a § 25 s vý nim kou po dielo -
vých lis tov ot vo re ných po dielo vých fon dov a cen -
ných pa pie rov ot vo re ných za hra nič ných sub jek tov
ko lek tív ne ho in ves to va nia.

(2) Správ cov ská spo loč nos� ne smie do ma jet ku v po -
dielo vom fon de na do bú da� cen né pa pie re, ná stro je pe -
ňaž né ho trhu a de ri vá ty z ma jet ku ob chod ných spo loč -
nos tí a ani cen né pa pie re, ná stro je pe ňaž né ho trhu
a de ri vá ty z ma jet ku v po dielo vom fon de pre dá va� ob -
chod ným spo loč nos tiam, v kto rých
a) je čle nom pred sta ven stva, do zor nej rady, pro ku ris -

tom ale bo ve dú cim za mest nan com člen pred sta ven -
stva, do zor nej rady, pro ku ris ta ale bo ve dú ci za mest -
na nec tej to správ cov skej spo loč nos ti ale bo oso ba im
blíz ka,35)

b) čas� ma jet ku vlast ní ale bo na pod ni ka ní kto rých sa
zú čas tňu je člen pred sta ven stva, do zor nej rady, pro -
ku ris ta ale bo za mest na nec tej to správ cov skej spo -
loč nos ti ale bo oso ba im blíz ka.

(3) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá vy ko ná va čin nos ti
pod ¾a § 3 ods. 3, ne smie in ves to va� žiad nu čas� po rtfó lia 
klien ta do po dielo vých lis tov po dielo vých fon dov, kto ré
spra vu je; to ne pla tí, ak klient ude lil pí som ný pred chá -
dza jú ci sú hlas s ta kýmto spô so bom in ves to va nia.

(4) Za mest nan com, pro ku ris tom ale bo čle nom pred -
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sta ven stva správ cov skej spo loč nos ti ne smie by� za -
mest na nec, pro ku ris ta ani člen šta tu tár ne ho or gá nu
inej fi nanč nej in šti tú cie ale bo správ cov skej spo loč nos -
ti; to ne pla tí, ak fi nanč ná in šti tú cia a správ cov ská spo -
loč nos� sú sú čas �ou jed né ho kon so li do va né ho cel ku
ale bo sub kon so li do va né ho cel ku pod lie ha jú ce mu do -
h¾a du na kon so li do va nom zá kla de pod ¾a oso bit né ho
zá ko na,36) ak pra vid lá oboz ret né ho pod ni ka nia správ -
cov skej spo loč nos ti ale bo za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti ob sa hu jú po stu py na za me dze nie kon flik -
tu zá uj mov pri vý ko ne čin nos tí v správ cov skej spo loč -
nos ti tý mi to oso ba mi a ak tým nie sú dotk nu té usta no -
ve nia o kon flik te zá uj mov pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.37)

(5) Čle no via pred sta ven stva, pro ku ris ti ale bo za -
mest nan ci správ cov skej spo loč nos ti ne smú by� čle nom 
do zor nej rady
a) de po zi tá ra, s kto rým správ cov ská spo loč nos� uzav -

re la zmlu vu na vý kon čin nos ti de po zi tá ra (ïa lej len
„de po zi tár ska zmlu va“),

b) inej správ cov skej spo loč nos ti.

(6) Člen vlá dy Slo ven skej re pub li ky, ve dú ci iné ho
ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy, pos la nec Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky, pro ku rá tor, sud ca, za mest -
na nec ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy Slo ven skej re -
pub li ky, Kan ce lá rie pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky,
Kan ce lá rie Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky, Naj vy -
ššie ho kon trol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky,
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky, Naj vy ššie ho
súdu Slo ven skej re pub li ky, Ge ne rál nej pro ku ra tú ry
Slo ven skej re pub li ky a Slo ven skej in for mač nej služ by,
člen or gá nov úra du a za mest na nec úra du ne smie by�
čle nom pred sta ven stva, čle nom do zor nej rady, pro ku -
ris tom ale bo za mest nan com správ cov skej spo loč nos ti
ale bo ve dú cim po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo -
loč nos ti.

(7) Čle no via pred sta ven stva, do zor nej rady, pro ku -
ris ti a za mest nan ci správ cov skej spo loč nos ti ne smú
v ob chod nej čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti upred -
nos tňo va� svo je vlast né zá uj my pred zá uj ma mi in ves -
to rov.

§ 17

In ves to va nie a pre daj ma jet ku správ cov skej
spo loč nos ti a čle nov or gá nov a za mest nan cov

správ cov skej spo loč nos ti

(1) Správ cov ská spo loč nos� ne smie pri in ves to va ní
vlast né ho ma jet ku do cen ných pa pie rov, ná stro jov pe -
ňaž né ho trhu a fi nanč ných de ri vá tov a pri pre daji cen -
ných pa pie rov, ná stro jov pe ňaž né ho trhu a fi nanč ných
de ri vá tov z vlast né ho ma jet ku upred nost ni� svo je zá uj -
my pred zá uj ma mi po dielni kov po dielo vých fon dov,
kto ré spra vu je.

(2) Čle no via pred sta ven stva, do zor nej rady, pro ku -

ris ti a za mest nan ci správ cov skej spo loč nos ti a oso by
blíz ke tým to oso bám ne smú na do bú da� cen né pa pie re,
ná stro je pe ňaž né ho trhu a de ri vá ty z ma jet ku v po -
dielo vom fon de, kto rý spra vu je táto správ cov ská spo -
loč nos�, a ta ké to cen né pa pie re, ná stro je pe ňaž né ho
trhu a de ri vá ty do ma jet ku v tom to po dielo vom fon de
pre dá va�. Tie to oso by môžu na do bú da� po dielo vé lis ty
po dielo vých fon dov, kto ré táto správ cov ská spo loč nos�
spra vu je, len ak pra vid lá oboz ret né ho pod ni ka nia
správ cov skej spo loč nos ti ob sa hu jú po stu py na za me -
dze nie ich upred nos tňo va nia pred ostat ný mi po -
dielnik mi a po stu py na za me dze nie zne uží va nia dô ver -
ných in for má cií sú vi sia cich so sprá vou dotk nu tých
po dielo vých fon dov pri na do bú da ní a vrá te ní po dielo -
vých lis tov tý mi to oso ba mi.

§ 18

Po čia toč ný ka pi tál a pri me ra nos� vlast ných zdro jov
správ cov skej spo loč nos ti

(1) Po čia toč ný ka pi tál správ cov skej spo loč nos ti je
naj me nej 1 000 000 EUR.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná do dr žia va�
pri me ra nos� vlast ných zdro jov. Vlast né zdro je správ -
cov skej spo loč nos ti sú pri me ra né pod ¾a toh to zá ko na,
ak nie sú niž šie ako
a) 1 000 000 EUR plus 0,02 % z hod no ty ma jet ku v po -

dielo vých fon doch spra vo va ných správ cov skou spo -
loč nos �ou pre vy šu jú cej 250 000 000 EUR; táto
suma sa ïa lej ne zvy šu je, ak do siah ne 10 000 000
EUR,

b) jed na štvr ti na prie mer ných vše obec ných pre vádz ko -
vých ná kla dov správ cov skej spo loč nos ti za pred chá -
dza jú ci ka len dár ny rok; ak správ cov ská spo loč nos�
vznik la pred me nej ako jed ným ro kom, jed na štvr ti -
na hod no ty vše obec ných pre vádz ko vých ná kla dov
uve de ných v jej ob chod nom plá ne.

(3) Do vý po čtu sumy pod ¾a od se ku 2 písm. a) sa za hŕ -
ňa ma je tok v po dielo vých fon doch spra vo va ných správ -
cov skou spo loč nos �ou vrá ta ne po dielo vých fon dov, pri
kto rých zve ri la nie ktoré čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 2 inej
oso be v sú la de s § 25. Do vý po čtu sumy pod ¾a od se ku 3
písm. a) sa ne za hŕ ňa ma je tok v po dielo vých fon doch,
pre kto ré správ cov ská spo loč nos� vy ko ná va len čin nos -
ti, kto ré jej boli zve re né pod ¾a § 25.

(4) Správ cov ská spo loč nos� môže na hra di� naj viac
50 % po žia dav ky na vlast né zdro je pod ¾a od se ku 2
písm. a) pre kra ču jú cej 1 000 000 EUR zá ru kou vy sta -
ve nou ban kou, za hra nič nou ban kou so síd lom v člen -
skom štá te, po is �ov ňou ale bo za hra nič nou po is �ov ňou
so síd lom v člen skom štá te. Ban ka, za hra nič ná ban ka,
po is �ov ňa ale bo za hra nič ná po is �ov ňa sa musí za via -
za�, že tie to zdro je sú bez ïal ších pod mie nok vo¾ ne
k dis po zí cii správ cov skej spo loč nos ti na po kry tie ri zík
vy plý va jú cich z jej čin nos ti.
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(5) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá vy ko ná va čin nos ti
pod ¾a § 3 ods. 3, je po vin ná do dr žia va� aj pri me ra nos�
vlast ných zdro jov pod ¾a oso bit né ho zákona38) v rov na -
kom roz sa hu ako ob chod ník s cen ný mi pa pier mi, kto rý
je opráv ne ný pos ky to va� in ves tič nú služ bu spo čí va jú -
cu v ria de ní po rtfó lia a kto rý je pri pos ky to va ní in ves tič -
ných slu žieb opráv ne ný na kla da� s pe ňaž ný mi  pro -
striedkami ale bo in ves tič ný mi ná stroj mi klien ta.

Pra v id  lá  č in nos t i

§ 19

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy pra co va�
a do dr žia va� pra vid lá čin nos ti pod ¾a § 20 a 21
a) pri sprá ve po dielo vých fon dov,
b) vo vz�a hu ku klien tom,
c) pri za me dzo va ní le ga li zá cie príj mov z trest nej čin -

nos ti.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy ko ná va�
čin nos� tak, aby ne do chá dza lo k na ru še niu bez peč nos -
ti fi nanč né ho sys té mu a ne smie vy ko ná va� ma ni pu lá -
ciu kur zov cen ných pa pie rov.39)

(3) Ak správ cov ská spo loč nos� vy ko ná va aj čin nos ti
pod ¾a § 3 ods. 3, je po vin ná do dr žia va� aj pra vid lá čin -
nos ti vo vz�a hu ku klien tom pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na.21)

Pra v id  lá  č in nos t i  pr i  sprá ve
po die lo  vých fon dov

§ 20

(1) Sprá vu ma jet ku v po dielo vom fon de vy ko ná va
správ cov ská spo loč nos� samo stat ne, vo svo jom mene
a na účet po dielni kov; tým nie je dotk nu té opráv ne nie
správ cov skej spo loč nos ti zve ri� vý kon nie ktorých čin -
nos tí inej oso be v sú la de s § 25.

(2) Pri sprá ve po dielo vé ho fon du je správ cov ská spo -
loč nos� po vin ná naj mä
a) ko na� v sú la de so zá sa da mi dob rých mra vov a v sú -

la de s pra vid la mi poc ti vé ho ob chod né ho sty ku a  v naj -
lep šom zá uj me po dielni kov po dielo vé ho fon du, kto rý 
spra vu je a v zá uj me sta bi li ty fi nanč né ho trhu,

b) ko na� s od bor nou sta rost li vos �ou a oboz ret nos �ou
v naj lep šom zá uj me po dielni kov po dielo vé ho fon du,
kto rý spra vu je a v zá uj me sta bi li ty fi nanč né ho trhu,

c) účin ne vy u ží va� per so nál ne a materiálno-technické
za bez pe če nie na riad ny vý kon svo jich čin nos tí,

d) ko na� v sú la de s pra vid la mi pod ¾a § 16 a 17, naj mä
pred chá dza� kon flik tu so zá uj ma mi po dielni kov po -
dielo vých fon dov, kto ré spra vu je, a ak nie je mož né
vy hnú� sa kon flik tu zá uj mov, upred nost ni� zá uj my
po dielni kov pred svo jimi zá uj ma mi a zá uj ma mi ak -
cio ná rov správ cov skej spo loč nos ti ale bo pred zá uj -
ma mi iných osôb a v prí pa de kon flik tu zá uj mov po -
dielni kov za bez pe či� rov na ké a spra vod li vé
za ob chá dza nie so všet ký mi po dielnik mi,

e) vy ko ná va� čin nos� v naj lep šom zá uj me jej in ves to rov 
a klien tov a v zá uj me sta bi li ty fi nanč né ho trhu pri
do dr žia va ní vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
sov, šta tú tov po dielo vých fon dov a roz hod nu tí úra -
du,

f) uplat ňo va� vo vz�a hu k in ves to rom prin cíp rov na ké -
ho za ob chá dza nia so všet ký mi in ves tor mi.

(3) Vy na lo že nie od bor nej sta rost li vos ti pod ¾a od se ku 2
zna me ná naj mä
a) hos po dá re nie s ma jet kom v po dielo vom fon de v sú la -

de so za me ra ním in ves tič nej stra té gie a s ri zi ko vým
pro fi lom ur če ným v šta tú te po dielo vé ho fon du,

b) pred chá dza nie ri zi ku fi nanč ných strát,
c) ana ly zo va nie eko no mic kej vý hod nos ti ob cho dov

z do stup ných in for má cií,
d) po rov ná va nie kur zov ale bo cien jed not li vých ná ku -

pov ale bo pre daj ov vzá jom ne me dzi se bou a ich po -
rov ná va nie s vý vo jom kur zov, cien a do py tom a po -
nu kou pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov, ná stro jov
pe ňaž né ho trhu a de ri vá tov,

e) uza vie ra nie ob cho dov s ma jet kom v po dielo vom fon -
de tak, aby bola pre vá dza ná pro ti hod no ta v pro -
spech ma jet ku v po dielo vom fon de na prin cí pe plat -
by opro ti do dáv ke, ak to po va ha ob cho du
ne vy lu ču je, v le ho tách ob vyk lých na re gu lo va nom
trhu, kde sa ob chod usku toč ňu je a v prí pa de ob cho -
dov uzav re tých mimo re gu lo va né ho trhu v zmluv ne
do hod nu tých le ho tách, kto ré sú ob vyk lé pre prí sluš -
ný typ ob cho dov,

f) vy ko ná va nie pre daj ov ale bo kúpy cen ných pa pie rov
ale bo ná stro jov pe ňaž né ho trhu z ma jet ku ale bo do
ma jet ku v po dielo vom fon de za naj vý hod nej šiu
cenu, kto rú bolo mož né do siah nu� v pro spech po -
dielo vé ho fon du.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná na žia dos�
úra du pre u ká za� vy na lo že nie od bor nej sta rost li vos ti.
Ak správ cov ská spo loč nos� tej to žia dos ti ne vy ho vie, má 
sa za to, že správ cov ská spo loč nos� ne ko na la s od bor -
nou sta rost li vos �ou.

(5) Správ cov ská spo loč nos� môže cen ný pa pier do
ma jet ku v po dielo vom fon de ku po va� ale bo z ma jet ku
v po dielo vom fon de pre dá va� aj iným spô so bom na ve -
rej nom trhu cen ných pa pie rov ako pri jí ma ním ná vr hov
ur če ných vo pred ne ur če né mu ok ru hu osôb (ïa lej len
„ano nym né ob cho dy“), len ak tým to spô so bom mož no
v čase uzav re tia ob cho du do siah nu� vý hod nej šiu cenu
v pro spech po dielo vé ho fon du.

(6) Správ cov ská spo loč nos� ne smie po u ži� ma je tok
v po dielo vom fon de na kry tie ale bo úhra du zá väz kov,
kto ré bez pros tred ne ne sú vi sia s čin nos �ou spo je nou so
sprá vou toh to ma jet ku a s na kla da ním s ním.

§ 21

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pri kaž dom
ob cho de po ža do va� pre u ká za nie to tož nos ti in ves to ra
a klien ta; pri kaž dom ob cho de je in ves tor ale bo klient
po vin ný vy ho vie� kaž dej ta kejto žia dos ti správ cov skej

Čiastka 242 Zbierka zákonov č. 594/2003 Strana 5545

38) § 74 ods.1 zá ko na č. 566/2001 Z. z. 
39) § 3 ods. 4 zá ko na č. 429/2002 Z. z.



spo loč nos ti. Vy ko ná va nie ob cho du so za cho va ním
ano ny mi ty in ves to ra ale bo klien ta je správ cov ská spo -
loč nos� po vin ná od miet nu�.

(2) Na úče ly od se ku 1 mož no to tož nos� in ves to rov
a klien tov pre u ká za� do kla dom to tož nos ti ale bo pod pi -
som, ak je ten to in ves tor ale bo klient osob ne zná my
a ak je jeho pod pis bez akých ko¾ vek po chyb nos tí zhod -
ný s pod pi som na pod pi so vom vzo re ulo že nom v správ -
cov skej spo loč nos ti, pri kto ré ho pod pi so va ní in ves tor
ale bo klient pre u ká zal svo ju to tož nos� do kla dom to tož -
nos ti; pri vy ko ná va ní ob cho du pros tred níc tvom tech -
nic kých za ria de ní sa to tož nos� pre u ka zu je osob ným
iden ti fi kač ným čís lom ale bo ob dob ným kó dom, kto ré
správ cov ská spo loč nos� pri de lí klien to vi, a au ten ti fi -
kač ným úda jom, kto rý správ cov ská spo loč nos� do hod -
ne s in ves to rom ale bo klien tom, ale bo elek tro nic kým
pod pi som pod ¾a oso bit né ho zá ko na.40)

(3) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pri kaž dom
ob cho de naj me nej v hod no te 15 000 EUR zis �o va�
vlast níc tvo pros tried kov po u ži tých in ves to rom ale bo
klien tom na vy ko na nie ob cho du. Na tie to úče ly sa
vlast níc tvo pros tried kov zis �u je zá väz ným pí som ným
vy hlá se ním in ves to ra ale bo klien ta, v kto rom je in ves -
tor ale bo klient po vin ný uvies�, či sú tie to pros tried ky
jeho vlast níc tvom a či ob chod vy ko ná va na vlast ný
účet. Ak sú tie to pros tried ky vlast níc tvom inej oso by
ale bo ak je ob chod vy ko na ný na účet inej oso by, vo vy -
hlá se ní je in ves tor ale bo klient po vin ný uvies� meno,
priez vis ko, rod né čís lo ale bo dá tum na ro de nia a ad re su 
tr va lé ho po by tu fy zic kej oso by ale bo ná zov, síd lo
a iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by, ak ho má pri de -
le né, kto rej vlast níc tvom sú pros tried ky a na účet kto -
rej je ob chod vy ko na ný; v ta komto prí pa de je in ves tor
ale bo klient po vin ný odo vzda� správ cov skej spo loč nos -
ti aj pí som ný sú hlas dotk nu tej oso by na po u ži tie jej
pros tried kov na vy ko ná va ný ob chod a na vy ko na nie
toh to ob cho du na jej účet a na uve de nie úda jov o nej vo
vy hlá se ní. Ak in ves tor ale bo klient ne spl ní po vin nos ti
pod ¾a toh to od se ku, správ cov ská spo loč nos� je po vin ná 
od miet nu� vy ko na nie po ža do va né ho ob cho du.

(4) Po vin nos� zis �o va� vlast níc tvo pros tried kov pod ¾a
od se ku 3 sa ne vz�a hu je na prí pa dy, ak in ves to rom ale -
bo klien tom správ cov skej spo loč nos ti je iná správ cov -
ská spo loč nos� ale bo fi nanč ná in šti tú cia vy ko ná va jú ca
ob chod pre svoj ho klien ta, u kto ré ho už táto správ cov -
ská spo loč nos� ale bo fi nanč ná in šti tú cia vy ko nala zis -
te nie vlast níc tva pros tried kov; v prí pa de za hra nič nej
správ cov skej spo loč nos ti ale bo fi nanč nej in šti tú cie to
pla tí len vte dy, ak majú síd lo v štá te, v kto rom sa uplat -
ňu jú po žia dav ky na ochra nu pred le ga li zá ciou príj mov
z trest nej čin nos ti naj me nej v roz sa hu ako v člen ských
štá toch Or ga ni zá cie pre hos po dár sku spo lu prá cu

a roz voj. Tie to sku toč nos ti je správ cov ská spo loč nos�
ale bo fi nanč ná in šti tú cia po vin ná pre u ká za� správ cov -
skej spo loč nos ti, kto rá má vy ko na� prí sluš ný ob chod;
v prí pa de po chyb nos ti môže správ cov ská spo loč nos� tr -
va� na pre u ká za ní vlast níc tva pros tried kov, a to aj bez
uda nia dô vo du.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná ucho vá va�
iden ti fi kač né úda je ale bo kó pie do kla dov o pre u ká za ní
to tož nos ti in ves to rov a klien tov a do kla dy o zis �o va ní
vlast níc tva pros tried kov po u ži tých in ves tor mi a klien -
tmi na vy ko na nie ob cho du naj me nej de sa� ro kov od
ukon če nia ob cho du.

(6) Na úče ly uzat vá ra nia, vy ko ná va nia a ná sled nej
kon tro ly ob cho dov s in ves tor mi a klien tmi, na účel
iden ti fi ká cie in ves to rov a klien tov a na ïal šie úče ly
uve de né v od se ku 8 sú in ves to ri a klien ti a ich zá stup -
co via pri kaž dom ob cho de po vin ní správ cov skej spo loč -
nos ti na jej žia dos�
a) pos kyt nú�

1. ak ide o fy zic kú oso bu vrá ta ne fy zic kej oso by za -
stu pu jú cej práv nic kú oso bu osob né údaje41) o to -
tož nos ti v roz sa hu meno, priez vis ko, ad re sa tr va -
lé ho po by tu, ad re sa pre chod né ho po by tu, rod né
čís lo, ak je pri de le né, dá tum na ro de nia, štát na
prí sluš nos�, druh a čís lo do kla du to tož nos ti, ak
ide o fy zic kú oso bu, kto rá je pod ni ka te ¾om aj ad -
resa mies ta pod ni ka nia, ozna če nie úrad né ho re -
gis tra ale bo inej úrad nej evi den cie, v kto rej je pod -
ni ka jú ca fy zic ká oso ba za pí sa ná, a čís lo zá pi su do 
toh to re gis tra ale bo evi den cie,

2. ak ide o práv nic kú oso bu, iden ti fi kač né úda je
v roz sa hu ná zov, iden ti fi kač né čís lo, ak je pri de le -
né, ad re sa síd la, ad re sa umies tne nia pod ni ku
ale bo or ga ni zač ných zlo žiek a iná ad resa mies ta
vý ko nu čin nos ti, ako aj zoz nam čle nov šta tu tár -
ne ho or gá nu tej to práv nic kej oso by a úda je o nich
v roz sa hu pod ¾a bodu 1, ozna če nie úrad né ho re -
gis tra ale bo inej úrad nej evi den cie, v kto rej je táto
práv nic ká oso ba za pí sa ná,42) a čís lo zá pi su do
toh to re gis tra ale bo evi den cie,

3. kon takt né te le fón ne čís lo, fa xo vé čís lo a ad re su
elek tro nic kej po šty, ak ich má,

4. do kla dy a úda je pre u ka zu jú ce opráv ne nie na za -
stu po va nie v prí pa de zá stup cu a spl ne nie ostat -
ných po žia da viek a pod mie nok na uzav re tie ale bo
vy ko na nie ob cho du, kto ré sú usta no ve né tým to
zá ko nom ale bo oso bit ný mi pred pis mi, ale bo kto ré 
sú do hod nu té so správ cov skou spo loč nos �ou,

b) umož ni� zís ka� ko pí ro va ním, ske no va ním ale bo
iným za zna me ná va ním
1. osob né údaje38) o to tož nos ti z do kla du to tož nos ti

v roz sa hu ob ra zo vá po do bi zeň, ti tul, meno, priez -
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40) Zá kon č. 215/2002 Z. z. o elek tro nic kom pod pi se a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
41) § 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.
42) Na prí klad zá kon č. 530/2003 Z. z. o ob chod nom re gis tri a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, § 3a a § 27 až 33 Ob chod né ho

zá kon ní ka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zá ko na č. 34/2002 Z. z. o nad á ciách a o zme ne Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších
pred pi sov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zá ko na č. 147/1997 Z. z. o ne in ves tič ných fon doch a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zá ko na č. 213/1997 Z. z. o ne zis ko vých or ga ni zá ciách pos ky tu jú cich vše obec ne
pro speš né služ by v zne ní zá ko na č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zá ko na č. 83/1990 Zb. o zdru žo va ní ob ča nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov, § 6 ods. 1 a § 7 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov v
zne ní ne skor ších pred pi sov a § 5 ods. 1 a 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej
štát nej sprá vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



vis ko, rod né priez vis ko, rod né čís lo, dá tum na ro -
de nia, mies to a ok res na ro de nia, ad re sa tr va lé ho
po by tu, ad re sa pre chod né ho po by tu, štát na prí -
sluš nos�, zá znam o ob me dze ní spô so bi los ti na
práv ne úko ny, druh a čís lo do kla du to tož nos ti,
vy dá va jú ci or gán, dá tum vy da nia a plat nos� do -
kla du to tož nos ti, a

2. ïal šie úda je z do kla dov pre u ka zu jú cich úda je, na
kto ré sa vz�a hu je pís me no a) dru hý až štvr tý bod.

(7) Na úče ly uzat vá ra nia, vy ko ná va nia a ná sled nej
kon tro ly ob cho dov s in ves tor mi a klien tmi, na účel
iden ti fi ká cie klien tov a na ïal šie úče ly uve de né v od se -
ku 8 je správ cov ská spo loč nos� opráv ne ná pri kaž dom
ob cho de po ža do va� od in ves to ra a klien ta a jeho zá -
stup cu úda je pod ¾a od se ku 6 písm. a) a zís ka� ich spô -
so bom pod ¾a od se ku 6 písm. b).

(8) Na úče ly uzat vá ra nia, vy ko ná va nia a ná sled nej
kon tro ly ob cho dov me dzi správ cov skou spo loč nos �ou
a in ves tor mi ale bo klien tmi, na účel iden ti fi ká cie in ves -
to rov a klien tov a ich zá stup cov, na účel ochra ny a do -
má ha nia sa práv správ cov skej spo loč nos ti voči ich in -
ves to rom ale bo klien tom, na účel zdo ku men to va nia
čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti, na úče ly vý ko nu do -
h¾a du a na pl ne nie úloh a po vin nos tí správ cov skej spo -
loč nos ti pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit ných
predpisov43) je správ cov ská spo loč nos� aj bez sú hla su
a in for mo va nia dotk nu tých osôb44) opráv ne ná zis �o va�,
zís ka va�, za zna me ná va�, ucho vá va�, vy u ží va� a inak
spracúva�45) osob né úda je a iné úda je v roz sa hu pod ¾a
od se ku 6; pri tom je správ cov ská spo loč nos� opráv ne ná
s po u ži tím auto ma ti zo va ných ale bo ne a u to ma ti zo va -
ných pros tried kov vy ho to vo va� kó pie do kla dov to tož -
nos ti a spra cú va� rod né čís la a ïal šie úda je a do kla dy
pod ¾a od se ku 6.

(9) Úda je, na kto ré sa vz�a hu jú od se ky 6 až 8, je
správ cov ská spo loč nos� po vin ná aj bez sú hla su a in for -
mo va nia dotk nu tých osôb41) sprí stup ni� a poskytova�46) 
na spra cú va nie iným oso bám v prí pa doch usta no ve -
ných oso bit ným zákonom47) a úra du na úče ly vy ko ná -
va nia do h¾a du pod ¾a toh to zá ko na a oso bit ných zá ko -
nov.

(10) Úda je, na kto ré sa vz�a hu jú od se ky 6 až 8, je
správ cov ská spo loč nos� aj bez sú hla su a in for mo va nia
dotk nu tých osôb41) opráv ne ná zo svoj ho in for mač né ho
sys té mu sprí stup ni� a poskytova�43) len oso bám a or gá -
nom, kto rým má po vin nos� pos ky to va� in for má cie
chrá ne né pod ¾a § 98.

(11) Úda je, na kto ré sa vz�a hu jú od se ky 6 až 8, môže
správ cov ská spo loč nos� sprí stup ni� ale bo pos kyt nú�
do za hra ni čia len za pod mie nok usta no ve ných v oso bit -
nom zá ko ne,48) ale bo ak tak usta no vu je me dzi ná rod ná
zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.

(12) Usta no ve nia od se kov 1 až 11 sa vz�a hu jú aj na
po boč ku za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti a na po -
boč ku za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti pri vý ko ne
ich čin nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 22

(1) Správ cov ská spo loč nos� je zod po ved ná po dielni -
kom, kto rých ma je tok v po dielo vom fon de spra vu je, za
všet ky ško dy vznik nu té v dô sled ku ne pl ne nia ale bo ne -
dos ta toč né ho pl ne nia po vin nos tí vy plý va jú cich zo zá -
ko na ale bo zo šta tú tu po dielo vé ho fon du.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná v prí pa de ko -
na nia o ná hra du ško dy, aj na žia dos� po dielni ka pre u -
ká za� vy na lo že nie od bor nej sta rost li vos ti. Ak správ cov -
ská spo loč nos� tej to žia dos ti ne vy ho vie ale bo
ne pre u ká že vy na lo že nie od bor nej sta rost li vos ti, má sa
za to, že správ cov ská spo loč nos� ne ko na la s od bor nou
sta rost li vos �ou.

(3) Ak v sú vis los ti s po ru še ním po vin nos tí pod ¾a toh -
to zá ko na zís ka la ma jet ko vý pro spech oso ba, kto rá po -
ru ši la po vin nos ti pod ¾a toh to zá ko na, oso ba jej blíz ka
ale bo oso ba, kto rá má s ňou úzke väz by, je táto oso ba
po vin ná vrá ti� ma jet ko vý pro spech oso be, na úkor kto -
rej bol ma jet ko vý pro spech zís ka ný.

§ 23

Od pla ta správ cov skej spo loč nos ti

(1) Správ cov skej spo loč nos ti pat rí od pla ta za spra vo -
va nie po dielo vé ho fon du. Na vý po čet od pla ty za spra -
vo va nie po dielo vé ho fon du sa po u ži jú úda je o čis tej
hod no te ma jet ku v po dielo vom fon de za prí sluš né ob -
do bie.

(2) V od pla te správ cov skej spo loč nos ti za sprá vu po -
dielo vé ho fon du sú za hr nu té všet ky ná kla dy správ cov -
skej spo loč nos ti spo je né so sprá vou ma jet ku v po dielo -
vom fon de ok rem
a) daní vz�a hu jú cich sa na ma je tok v po dielo vom fon -

de,
b) od pla ty za vý kon čin nos ti de po zi tá ra,
c) po plat kov re gu lo va né mu trhu, sub jek tu za bez pe ču -

jú ce mu vy rov na nie ob cho dov s cen ný mi pa pier mi,
ban ke, po boč ke za hra nič nej ban ky, ob chod ní ko vi
s cen ný mi pa pier mi, po boč ke za hra nič né ho ob chod -
ní ka s cen ný mi pa pier mi, cen trál ne mu de po zi tá ro vi
ale bo čle no vi cen trál ne ho depozitára49) a sub jek tu
so síd lom mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky s ob -
dob ným pred me tom čin nos ti.
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43) Na prí klad zá kon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zá kon č. 431/2002 Z. z., zá kon č. 395/2002 Z. z. o ar chí voch a re gis tra tú rach a o do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov.

44) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
45) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 dru há veta a ods. 6 dru há veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
46) § 7 ods. 6 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
47) Na prí klad § 12 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 118/1996 Z. z. o ochra ne vkla dov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
48) § 23 a 55 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
49) § 104 zá ko na č.566/2001 Z. z. 



§ 24

Ozna mo va cia po vin nos�

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du ozná mi� úra du kaž dú zme nu vo svo jej fi -
nanč nej si tu á cii ale bo iné sku toč nos ti, kto ré môžu
ohroz i� jej schop nos� pl ni� zá väz ky voči po dielni kom
ale bo klien tom.

(2) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá plá nu -
je zní ži� svoj po diel na zá klad nom ima ní správ cov skej
spo loč nos ti ale bo na hla so va cích prá vach v správ cov -
skej spo loč nos ti pod 66 %, 50 %, 33 %, 20 % ale bo pod
10 % v jed nej ale bo v nie ko¾ kých ope rá ciách pria mo ale -
bo ko na ním v zho de,28) ale bo plá nu je pre sta� by� ma ter -
skou spo loč nos �ou tej to správ cov skej spo loč nos ti,
musí o tej to sku toč nos ti pí som ne in for mo va� úrad.

(3) Ozná me nie pod ¾a od se ku 2 musí ob sa ho va�
a) meno, priez vis ko, rod né čís lo a mies to tr va lé ho po -

by tu pri fy zic kej oso be, ob chod né meno, iden ti fi kač -
né čís lo a síd lo pri práv nic kej oso be,

b) roz sah, v akom chce práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká
oso ba pod ¾a od se ku 2 zní ži� po diel na zá klad nom
ima ní ale bo na hla so va cích prá vach v správ cov skej
spo loč nos ti.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná in for mo va�
úrad o kaž dej zme ne na jej zá klad nom ima ní, pri kto rej
dô jde k pre kro če niu 10 %, 20 %, 33 % ale bo 50 % po -
dielu jed nej oso by ale bo osôb ko na jú cich v zhode28) ale -
bo k zní že niu po dielu jed nej oso by ale bo osôb ko na jú -
cich v zho de na zá klad nom ima ní ale bo na hla so va cích
prá vach v správ cov skej spo loč nos ti pod 50 %, 33 %,
20 % ale bo pod 10 % bez zby toč né ho od kla du po zís ka ní 
tej to in for má cie.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pred lo ži� Mi -
nis ter stvu fi nan cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi -
nis ter stvo“) a úra du do 31. mar ca ka len dár ne ho roka
zoz nam svo jich ak cio ná rov ak tu ál ny k 15. mar cu ka -
len dár ne ho roka.

(6) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá vy ko ná va čin nos�
pod ¾a § 3 ods. 3, je po vin ná pl ni� aj ozna mo va cie po vin -
nos ti pod ¾a oso bit né ho zákona50) v roz sa hu, kto rý pre -
sa hu je rá mec ozna mo va cích po vin nos tí pod ¾a toh to zá -
ko na.

(7) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá sa roz hod la vy ko -
ná va� čin nos� ale bo za lo ži� po boč ku na úze mí ne člen -
ské ho štá tu, je po vin ná úra du pí som ne vo pred ozná mi� 
ten to zá mer. Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je na zria de nie 
po boč ky správ cov skej spo loč nos ti po stu pom pod ¾a
§ 10 ods.1 písm. g).

(8) Po zria de ní po boč ky a za ča tí čin nos ti v ne člen -
skom štá te je správ cov ská spo loč nos� po vin ná bez zby -
toč né ho od kla du pí som ne in for mo va� úrad o
a) ude le ní po vo le nia na vý kon čin nos ti ale bo zria de nie

po boč ky v ne člen skom štá te, ak sa také po vo le nie
v ne člen skom štá te vy ža du je,

b) dá tu me za čiat ku čin nos ti ale bo zria de nia po boč ky
v ne člen skom štá te,

c) plá ne čin nos ti, kto rý ob sa hu je vý po čet pred po kla -
da ných čin nos tí v ne člen skom štá te,

d) ad re se po boč ky, na kto rej môžu by� po ža do va né in -
for má cie a do ku men ty,

e) mene a priez vis ku ve dú ce ho po boč ky a jeho zá stup -
cu,

f) or ga ni zač nej štruk tú re po boč ky.

(9) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du pí som ne ozná mi� úra du ude le nie sank cie
prí sluš ným or gá nom ne člen ské ho štá tu.

§ 25

Zve re nie čin nos tí

(1) Správ cov ská spo loč nos� môže na zá kla de zmlu vy
zve ri� vy ko ná va nie jed nej ale bo via ce rých čin nos tí uve -
de ných v § 3 ods. 2 inej oso be, kto rá je opráv ne ná na vý -
kon zve re ných čin nos tí. Vý kon tých to čin nos tí správ -
cov ská spo loč nos� ne smie zve ri� oso be, kto rej zá uj my
môžu by� v kon flik te so zá uj ma mi správ cov skej spo loč -
nos ti ale bo po dielni kov. Čin nos� uve de nú v § 3 ods. 2
písm. a) mož no zve ri� len práv nic kej oso be, kto rá je ob -
chod ní kom s cen ný mi pa pier mi, správ cov skou spo loč -
nos �ou, za hra nič ným ob chod ní kom s cen ný mi pa pier -
mi, za hra nič nou správ cov skou spo loč nos �ou ale bo
inou za hra nič nou oso bou s po vo le ním na ria de nie
po rtfó lií pod lie ha jú cou do h¾a du v štá te, v kto rom má
síd lo; vý kon tej to čin nos ti správ cov ská spo loč nos� ne -
smie zve ri� de po zi tá ro vi po dielo vých fon dov.

(2) Zve ri� vý kon čin nos tí spo je ných so sprá vou po -
dielo vých fon dov pod ¾a od se ku 1 mož no, len ak
a) je úrad vo pred in for mo va ný o zá me re správ cov skej

spo loč nos ti zve ri� jed nu ale bo viac čin nos tí inej oso -
be,

b) je v šta tú te a v pro spek te po dielo vé ho fon du uve de ný 
zoz nam čin nos tí, kto rých vý kon mož no zve ri� oso -
bám pod ¾a od se ku 1,

c) to ne brá ni vy ko ná va� účin ný do h¾ad nad správ cov -
skou spo loč nos �ou,

d) to ne brá ni správ cov skej spo loč nos ti ko na� v naj lep -
šom zá uj me in ves to rov,

e) to ne brá ni tomu, aby bol po dielo vý fond spra vo va ný
v naj lep ších zá uj moch in ves to rov,

f) je zab ezpečená spo lu prá ca me dzi úra dom a or gá -
nom do h¾a du v ne člen skom štá te v prí pa de zve re nia
čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 2 písm. a) práv nic kej oso be,
kto rá má síd lo v ne člen skom štá te,

g) sú správ cov skou spo loč nos �ou pri ja té opat re nia
umož ňu jú ce fy zic kým oso bám, kto ré ria dia pod ni -
ka nie správ cov skej spo loč nos ti a de po zi tá ro vi, prie -
bež ne a efek tív ne mo ni to ro va� ak ti vi tu práv nic kej
oso by pod ¾a od se ku 1,

h) to ne brá ni fy zic kým oso bám, kto ré ria dia pod ni ka -
nie správ cov skej spo loč nos ti, da� ke dy ko¾ vek zá väz -
né po ky ny práv nic kej oso be, kto rej zve ri la vý kon
čas ti čin nos tí,

i) to správ cov skej spo loč nos ti ne brá ni s oka mžitou
plat nos �ou vy po ve da� zmlu vu pod ¾a od se ku 1,
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50) § 77 až 79 zá ko na č. 566/2001 Z. z. 



j) sa oso ba pod ¾a od se ku 1 pí som ným vy hlá se ním za -
via za la do dr žia va� šta tút po dielo vé ho fon du,

k) práv nic ká oso ba pod ¾a od se ku 1, má vec né, per so -
nál ne a or ga ni zač né pred po kla dy na vý kon zve re -
ných čin nos tí.

(3) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du do ru či� úra du zmlu vu o zve re ní čin nos ti,
zme ny tej to zmlu vy a bez zby toč né ho od kla du in for mo -
va� o vy po ve da ní tej to zmlu vy.

(4) Zve re ním čin nos tí spo je ných so sprá vou po dielo -
vých fon dov nie je dotk nu tá zod po ved nos� správ cov -
skej spo loč nos ti a de po zi tá ra za ško dy spô so be né po -
dielni kom pri sprá ve ma jet ku v po dielo vom fon de.

(5) Správ cov ská spo loč nos� ne smie zve ri� všet ky čin -
nos ti spo je né so sprá vou po dielo vých fon dov iným oso -
bám, ani zve ri� čin nos ti v ta kom roz sa hu, aby správ -
cov ská spo loč nos� pre sta la pl ni� účel, na kto rý jej bolo
ude le né po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo -
loč nos ti, ani zve ri� ria de nie in ves tí cii v roz sa hu pre sa -
hu jú com 50 % ma jet ku v spra vo va ných po dielo vých
fon doch. Zve re nie čin nos tí pod ¾a od se ku 1 ne smie slú -
ži� na ob chá dza nie po vin nos ti vy ko ná va� čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti len na zá kla de po vo le nia na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti.

H L A  V A  I I I

SPO LU PRÁ CA A VO¼ NÝ PO HYB SLU ŽIEB V RÁM CI
EU RÓP SKE HO HOS PO DÁR SKE HO PRIE STO RU

Vy ko ná va nie  č in nos t i  správ cov skou
spo loč  nos �ou v  č len skom štá te

§ 26

(1) Ak sa správ cov ská spo loč nos� roz hod la zria di� po -
boč ku na úze mí člen ské ho štá tu, je po vin ná pí som ne
ozná mi� ten to zá mer úra du a sú čas ne ozná mi� tie to
úda je:
a) štát, na úze mí kto ré ho chce zria di� po boč ku,
b) plán čin nos ti po boč ky, kto rý ob sa hu je vý po čet pred -

po kla da ných čin nos tí a slu žieb pod ¾a § 3 ods. 1 a 3,
c) ad re su po boč ky, na kto rej môžu by� po ža do va né in -

for má cie a do ku men ty,
d) meno a priez vis ko ve dú ce ho po boč ky a jeho zá stup -

cu,
e) or ga ni zač nú štruk tú ru po boč ky.

(2) Úrad po sú di or ga ni zač né, vec né a per so nál ne
pred po kla dy, roz sah po vo le ných čin nos tí a fi nanč nú
si tu á ciu správ cov skej spo loč nos ti a ak nemá dô vod po -
chy bo va� o ich pri me ra nos ti vo vz�a hu k na vr ho va ným
čin nos tiam, odo vzdá do troch me sia cov od do ru če nia
úpl né ho ozná me nia pod ¾a od se ku 1 toto ozná me nie
prí sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu. Ak 
správ cov ská spo loč nos� plá nu je pos ky to va� aj služ by
pod ¾a § 3 ods. 3, in for mu je úrad prí sluš ný or gán hos ti -
te¾ ské ho člen ské ho štá tu aj o pod mien kach ochra ny
klien tov (§ 11 ods. 2). Úrad o odo vzda ní ozná me nia a in -
for má cií bez zby toč né ho od kla du in for mu je aj správ -
cov skú spo loč nos�.

(3) Ak úrad ne po va žu je or ga ni zač né, vec né a per so -
nál ne pred po kla dy, roz sah po vo le ných čin nos tí a fi -

nanč nú si tu á ciu správ cov skej spo loč nos ti za pri me ra -
né vo vz�a hu k na vr ho va ným čin nos tiam, ne odo vzdá
prí sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu
ozná me nie pod ¾a od se ku 1. Úrad do dvoch me sia cov od
pri ja tia úpl né ho ozná me nia pod ¾a od se ku 1 vydá roz -
hod nu tie o tom, že od mie tol odo vzda� ozná me nie pod ¾a
od se ku 1. Roz hod nu tie sa do ru ču je správ cov skej spo -
loč nos ti.

(4) Správ cov ská spo loč nos� môže zria di� po boč ku na
úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu a za ča� tam čin -
nos� až po pri ja tí ozná me nia prí sluš né ho or gá nu hos ti -
te¾ ské ho člen ské ho štá tu vrá ta ne ozná me nia o pod -
mien kach vý ko nu čin nos tí na úze mí hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu ale bo po már nom uply nu tí le ho ty
dvoch me sia cov od pri ja tia ozná me nia úra du pod ¾a od -
se ku 2 prí sluš ným or gá nom hos ti te¾ ské ho člen ské ho
štá tu. Od toh to oka mi hu môže správ cov ská spo loč nos�
v hos ti te¾ skom člen skom štá te tiež za ča� dis tri bú ciu
po dielo vých lis tov ot vo re ných po dielo vých fon dov, kto -
ré spra vu je a kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky práv ne ho pred -
pi su Eu róp skej únie upra vu jú ce ko lek tív ne in ves to va -
nie za pod mie nok pod ¾a § 60; to ne pla tí, ak prí sluš ný
or gán hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu v le ho te pod ¾a pr -
vej vety roz ho dol, že plá no va né spô so by ve rej nej po nu -
ky po dielo vých lis tov a opat re nia na za bez pe če nie práv
po dielni kov v prí sluš nom člen skom štá te ne zod po ve -
da jú po žia dav kám práv ne ho pred pi su Eu róp skej únie
upra vu jú ce ho ko lek tív ne in ves to va nie ale bo nie sú
v sú la de so zá kon mi ale bo iný mi práv ny mi pred pis mi
plat ný mi v tom to člen skom štá te.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pí som ne ozná -
mi� úra du a prí sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen -
ské ho štá tu kaž dú zme nu v úda joch uve de ných v od se -
ku 1 písm. b) až e) naj me nej 30 dní pred ich
usku toč ne ním. Úrad po pri ja tí in for má cie pod ¾a pr vej
vety po stu pu je pod ¾a od sekov 2 a 3. Správ cov ská spo -
loč nos� môže usku toč ni� zme nu pod ¾a pr vej vety len
v sú la de s po stu pom pod ¾a od se ku 4.

(6) Úrad ozná mi prí sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu zme nu v in for má ciách, kto ré mu odo -
vzdal v sú la de s od se kom 2.

§ 27

(1) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá sa roz hod la vy ko -
ná va� čin nos� v člen skom štá te na zá kla de prá va slo -
bod né ho pos ky to va nia slu žieb bez zria de nia po boč ky,
je po vin ná pí som ne ozná mi� ten to zá mer úra du.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná v ozná me ní
pod ¾a od se ku 1 uvies�
a) člen ský štát, na úze mí kto ré ho sa roz hod la vy ko ná -

va� čin nos�,
b) plán čin nos ti ob sa hu jú ci naj mä roz sah čin nos tí

a slu žieb pod ¾a § 3 ods. 1 a 3, kto ré sa správ cov ská
spo loč nos� roz hod la pos ky to va� v tom to člen skom
štá te.

(3) Úda je uve de né v ozná me ní pod ¾a od se ku 2 za šle
úrad v le ho te do jed né ho me sia ca od ich zís ka nia prí -
sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu. Ak
správ cov ská spo loč nos� plá nu je pos ky to va� aj služ by
pod ¾a § 3 ods. 3, in for mu je úrad prí sluš ný or gán hos ti -
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te¾ ské ho člen ské ho štá tu aj o pod mien kach ochra ny
klien tov (§ 11 ods. 2).

(4) Po odo vzda ní úda jov pod ¾a od se ku 1 úra dom prí -
sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu správ -
cov ská spo loč nos� môže za ča� čin nos� na úze mí hos ti -
te¾ ské ho člen ské ho štá tu spô so bom usta no ve ným
práv ny mi pred pis mi hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pí som ne ozná -
mi� úra du a prí sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen -
ské ho štá tu kaž dú zme nu v úda joch pos kyt nu tých
pod ¾a od se ku 2 písm. b) bez zby toč né ho od kla du, naj -
me nej však 30 dní pred vy ko na ním prí sluš ných zmien.
Úrad po pri ja tí in for má cie pod ¾a pr vej vety po stu pu je
pod ¾a od se ku 3. Správ cov ská spo loč nos� môže usku -
toč ni� zme nu pod ¾a pr vej vety len v sú la de s po stu pom
pod ¾a od se ku 4.

(6) Správ cov ská spo loč nos� má ozna mo va ciu po vin -
nos� pod ¾a od se ku 5 aj vte dy, ak bude vy ko ná va� dis tri -
bú ciu po dielo vých lis tov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du
pros tred níc tvom inej oso by.

Vy ko ná va nie  č in  nos t i  za  hra nič  nou
správ cov skou spo loč  nos �ou so s íd  lom

na úze mí č len ské ho štá tu

§ 28

(1) Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� so síd lom na
úze mí člen ské ho štá tu môže na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky zria di� po boč ku bez po vo le nia pod ¾a § 75 a vy ko ná va� 
čin nos ti, na kto ré jej bolo ude le né po vo le nie v do mov -
skom člen skom štá te na zá kla de ozná me nia prí sluš né ho
or gá nu do mov ské ho člen ské ho štá tu do ru če né ho úra du
spo lu s údaj mi o plá no va nom pô so be ní tej to za hra nič nej
správ cov skej spo loč nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Úrad sa v le ho te do dvoch me sia cov od do ru če nia
ozná me nia prí sluš né ho or gá nu do mov ské ho člen ské ho 
štá tu pod ¾a od se ku 1 pri pra ví na do h¾ad nad po boč kou
za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti, a ak je to pot reb -
né, ozná mi jej pod mien ky, za kto rých sa plá no va né čin -
nos ti môžu ale bo mu sia vo ve rej nom zá uj me vy ko ná va�
na úze mí Slo ven skej re pub li ky, a rov na ko jej ozná mi
zne nia vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov Slo -
ven skej re pub li ky, kto ré sa na jej čin nos� budú vz�a ho -
va�, naj mä usta no ve nia toh to zá ko na upra vu jú ce pod -
mien ky dis tri bú cie cen ných pa pie rov eu róp skych
fon dov (§ 61 ods. 3), a ak bude na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky pos ky to va� služ by pod ¾a § 3 ods. 3, aj pra vid lá
čin nos ti vo vz�a hu ku klien tom pod ¾a oso bit né ho zá ko na.

(3) Po do ru če ní ozná me nia úra du pod ¾a od se ku 2 ale -
bo po már nom uply nu tí le ho ty pod ¾a od se ku 2 môže za -
hra nič ná správ cov ská spo loč nos� pod ¾a od se ku 1 zria -
di� po boč ku v Slo ven skej re pub li ke a za ča� vy ko ná va�
čin nos� na úze mí Slo ven skej re pub li ky. Za hra nič ná
správ cov ská spo loč nos� tiež môže za ča� dis tri bú ciu
cen ných pa pie rov ňou spra vo va ných eu róp skych fon -
dov. Tým nie sú dotk nu té usta no ve nia § 61.

(4) Po boč ka za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
pod ¾a od se ku 1 je po vin ná naj ne skôr 30 dní pred ich
usku toč ne ním ozná mi� úra du zme ny
a) v roz sa hu jej čin nos ti,

b) ad re sy po boč ky,
c) mena a priez viska ve dú ce ho po boč ky a jeho zá stup -

cu,
d) or ga ni zač nej štruk tú ry po boč ky.

(5) Po vy jad re ní prí sluš né ho or gá nu do mov ské ho
člen ské ho štá tu k zme nám pod ¾a od se ku 4 do ru če nom
úra du, môže úrad, ak si to vy ža du je cha rak ter ozná me -
ných zmien, usku toč ni� zod po ve da jú cu zme nu ale bo
do da tok v ozná me ní pod ¾a od se ku 2.

§ 29

(1) Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� so síd lom na
úze mí člen ské ho štá tu je opráv ne ná na vy ko ná va nie
čin nos tí, na kto ré jej bolo ude le né po vo le nie v do mov -
skom člen skom štá te, na úze mí Slo ven skej re pub li ky aj 
bez zria de nia po boč ky na zá kla de prá va slo bod né ho
pos ky to va nia slu žieb na zá kla de ozná me nia prí sluš né -
ho or gá nu do mov ské ho člen ské ho štá tu do ru če né ho
úra du spo lu s údaj mi o plá no va nom pô so be ní tej to za -
hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky.

(2) O do ru če ní ozná me nia pod ¾a od se ku 1 úrad in for -
mu je za hra nič nú správ cov skú spo loč nos�, a ak je to
pot reb né, ozná mi jej pod mien ky, za kto rých sa plá no -
va né čin nos ti môžu ale bo mu sia vo ve rej nom zá uj me
vy ko ná va� na úze mí Slo ven skej re pub li ky, a to naj mä
pra vid lá čin nos ti vo vz�a hu ku klien tom pod ¾a oso bit -
né ho zá ko na,21) ak bude na úze mí Slo ven skej re pub li ky 
pos ky to va� služ by pod ¾a § 3 ods. 3 a ten to zá kon v čas ti
upra vu jú cej pod mien ky dis tri bú cie cen ných pa pie rov
eu róp skych fon dov (§ 61 ods. 3).

(3) Po do ru če ní ozná me nia úra du pod ¾a od se ku 2
môže za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� pod ¾a od se -
ku 1 za ča� vy ko ná va� čin nos� na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky. Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� tiež môže
za ča� dis tri bú ciu cen ných pa pie rov ňou spra vo va ných
eu róp skych fon dov. Tým nie sú dotk nu té usta no ve nia
§ 61.

(4) Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� pod ¾a od se -
ku 1 je po vin ná ozná mi� úra du zme ny v úda joch ozná -
me ných pod ¾a od se ku 1 naj ne skôr 30 dní pred ich
usku toč ne ním.

(5) Po vy jad re ní prí sluš né ho or gá nu do mov ské ho
člen ské ho štá tu k zme nám pod ¾a od se ku 4 do ru če nom
úra du môže úrad, ak si to vy ža du je cha rak ter ozná me -
ných zmien, usku toč ni� zod po ve da jú cu zme nu ale bo
do da tok v ozná me ní úra du pod ¾a od se ku 2. Úrad o tej to 
zme ne ale bo o do dat ku in for mu je za hra nič nú správ -
cov skú spo loč nos�.

(6) Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� má ozna mo -
va ciu po vin nos� pod ¾a od se ku 3 aj vte dy, ak bude vy ko -
ná va� dis tri bú ciu cen ných pa pie rov eu róp ske ho fon du
na úze mí Slo ven skej re pub li ky pros tred níc tvom inej
oso by.

§ 30

(1) Úrad môže na šta tis tic ké úče ly vy ža do va�, aby za -
hra nič ná správ cov ská spo loč nos�, kto rá má na úze mí
Slo ven skej re pub li ky zria de nú po boč ku pod ¾a § 28, po -
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dá va la pra vi del né sprá vy o čin nos ti na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky.

(2) Na úče ly do h¾a du je úrad opráv ne ný žia da�, aby
po boč ka za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti pred -
kla da la in for má cie v rov na kom roz sa hu ako správ cov -
ské spo loč nos ti pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Úrad je opráv ne ný žia da�, aby za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos� pod ¾a § 29 pred kla da la in for má cie
ne vy hnut né na sle do va nie sú la du ich čin nos ti s usta -
no ve nia mi vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
kto ré sa vz�a hu jú na ich čin nos�. Úrad ne smie po ža do -
va� od za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti pred kla -
da nie in for má cií, kto ré by ne mo hol po ža do va� od
správ cov ských spo loč nos tí.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy ho vie� žia -
dos ti prí sluš né ho or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá -
tu o pred kla da nie pra vi del ných hlá se ní o jej čin nos ti na 
svo jom úze mí na šta tis tic ké úče ly ale bo in for má cií ne -
vy hnut ných na sle do va nie sú la du ich čin nos ti s usta -
no ve nia mi práv nych pred pi sov hos ti te¾ ské ho člen ské -
ho štá tu, kto ré sa vz�a hu jú na jej čin nos�.

§ 31

Úrad in for mu je Ko mi siu Eu róp skych spo lo čen stiev
(ïa lej len „ko mi sia“) o poč te a cha rak te re prí pa dov,
v kto rých od mie tol odo vzda� prí sluš né mu or gá nu hos -
ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu in for má ciu o za lo že ní po -
boč ky správ cov skej spo loč nos ti na úze mí hos ti te¾ ské -
ho člen ské ho štá tu, a o opat re niach pod ¾a § 104 ods. 5
pri ja tých úra dom.

H L A  V A  I V

ZRU ŠE NIE SPRÁV COV SKEJ SPO LOČ NOS TI

§ 32

Zru še nie správ cov skej spo loč nos ti bez lik vi dá cie

(1) Správ cov skú spo loč nos� mož no zru ši� bez lik vi dá -
cie len zlú če ním s inou správ cov skou spo loč nos �ou na
zá kla de pred chá dza jú ce ho sú hla su úra du pod ¾a § 10.
Val né zhro maž de nie správ cov skej spo loč nos ti môže
roz hod nú� o zru še ní správ cov skej spo loč nos ti bez lik vi -
dá cie zlú če ním až po na do bud nu tí prá vo plat nos ti
pred chá dza jú ce ho sú hla su úra du.

(2) Správ cov ská spo loč nos� sa ne smie zlú či� s inou
práv nic kou oso bou, ako je správ cov ská spo loč nos�,
a zlú če ním správ cov ských spo loč nos tí môže vznik nú�
iba správ cov ská spo loč nos� pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Zlú če nie správ cov skej spo loč nos ti ne smie by� na
ujmu po dielni kov spra vo va ných po dielo vých fon dov
ani na ujmu ve ri te ¾ov správ cov skej spo loč nos ti.

(4) Zá pis o zru še ní správ cov skej spo loč nos ti bez lik vi -
dá cie mož no v ob chod nom re gis tri vy ko na� až po usku -
toč ne ní pre vo du sprá vy ňou spra vo va ných po dielo vých
fon dov na správ cov skú spo loč nos�, s kto rou sa zlu ču -

jú, ale bo na inú správ cov skú spo loč nos� ale bo po zru -
še ní tých to po dielo vých fon dov po stu pom pod ¾a § 59.

§ 33

Zru še nie správ cov skej spo loč nos ti s lik vi dá ciou

(1) Val né zhro maž de nie správ cov skej spo loč nos ti
môže roz hod nú� o zru še ní správ cov skej spo loč nos ti
s lik vi dá ciou až po pred chá dza jú com sú hla se úra du na
vrá te nie po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo -
loč nos ti ude le nom pod ¾a § 10.

(2) Na lik vi dá ciu správ cov skej spo loč nos ti sa po u ži jú
usta no ve nia Ob chod né ho zá kon ní ka s vý nim kou lik vi -
dá cie správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a od se ku 3. Lik vi -
dá tor správ cov skej spo loč nos ti je po vin ný pos kyt nú�
sú čin nos� úra du.

(3) Na lik vi dá ciu správ cov skej spo loč nos ti, kto rá má
v po vo le ní na vznik a čin nos� jed nu ale bo viac čin nos tí
pod ¾a § 3 ods. 3, sa vz�a hu jú usta no ve nia oso bit né ho
zá ko na.51)

§ 34

(1) Po vy hlá se ní kon kur zu na ma je tok správ cov skej
spo loč nos ti za ka zu je sa správ cov skej spo loč nos ti na -
kla da nie s ma jet kom v po dielo vých fon doch, kto ré
spra vu je; to ne pla tí pre úko ny ne vy hnut né na za bez pe -
če nie ma jet ku v po dielo vom fon de pred vzni kom ško dy
na tom to ma jet ku ale bo úko ny na za bez pe če nie pre vo -
du sprá vy po dielo vých fon dov na inú správ cov skú spo -
loč nos�.

(2) Ak bol na ma je tok správ cov skej spo loč nos ti vy hlá -
se ný kon kurz, správ ca kon kurz nej pod sta ty je po vin ný
pos kyt nú� sú čin nos� úra du, de po zi tá ro vi a nú te né mu
správ co vi pri za vá dza ní a vý ko ne nú te nej sprá vy pod ¾a
§ 109 ale bo pri zru še ní po dielo vých fon dov pod ¾a § 59.

(3) Ma je tok v po dielo vom fon de nie je sú čas �ou kon -
kurz nej pod sta ty správ cov skej spo loč nos ti ani ne smie
by� po u ži tý na vy rov na nie s ve ri te¾ mi správ cov skej spo -
loč nos ti pod ¾a oso bit né ho zá ko na.20)

TRE  T IA  ČASŤ

OT VO RE NÝ PO DIELO VÝ FOND

§ 35

(1) Ot vo re ný po dielo vý fond je po dielo vý fond, kto ré ho
po dielnik má prá vo, aby mu na jeho žia dos� boli vy pla te -
né po dielo vé lis ty z ma jet ku v tom to po dielo vom fon de.

(2) Ot vo re ný po dielo vý fond vy tvá ra správ cov ská spo -
loč nos� vy dá va ním po dielo vých lis tov.

(3) Pe ňaž né pros tried ky zís ka né vy dá va ním po dielo -
vých lis tov a ma je tok za ne na do bud nu tý v ot vo re nom
po dielo vom fon de (ïa lej len „ma je tok v ot vo re nom po -
dielo vom fon de”) sú spo loč ným ma jet kom po dielni kov.
Na ma je tok v ot vo re nom po dielo vom fon de sa ne po u ži -
jú usta no ve nia vše obec né ho predpisu52) o spo lu vlas t -
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níc tve. Kaž dý po dielnik môže uplat ňo va� svo je prá va
voči správ cov skej spo loč nos ti samo stat ne.

(4) Sú čas �ou ná zvu ot vo re né ho po dielo vé ho fon du
musí by� aj ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti
spra vu jú cej ten to ot vo re ný po dielo vý fond a ná zov ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du s uve de ním slov „ot vo re ný
po dielo vý fond” ale bo skrat ky „o. p. f.”. Ten to ná zov
a ani ozna če nie s ním za me ni te¾ né v slo ven skom ja zy ku 
ale bo v cu dzom ja zy ku ne smie na svo je ozna če nie ale bo 
na po pis svo jej čin nos ti po u ží va� iná fy zic ká oso ba ani
práv nic ká oso ba, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.
Ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ne smie by� za me -
ni te¾ ný s ná zvom iné ho po dielo vé ho fon du a ne smie
pos ky to va� za vá dza jú cu pred sta vu o za me ra ní a cie -
¾och in ves tič nej stra té gie ot vo re né ho po dielo vé ho fon -
du.

(5) Za ka zu je sa
a) roz de le nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
b) sply nu tie ot vo re ných po dielo vých fon dov,
c) pre me na ot vo re né ho po dielo vé ho fon du na uzav re tý

po dielo vý fond ale bo na špe ciál ny po dielo vý fond.

(6) Ot vo re ný po dielo vý fond mož no vy tvo ri� na dobu
ur či tú aj na dobu ne ur či tú.

(7) Po čet vy dá va ných po dielo vých lis tov ot vo re né ho
po dielo vé ho fon du mož no ob me dzi�, len ak je to uve de -
né v šta tú te.

§ 36

Po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re né ho
po dielo vé ho fon du

(1) Na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du je
pot reb né po vo le nie úra du.

(2) Na ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1 musí by�
pre u ká za né spl ne nie tých to pod mie nok:
a) správ cov ská spo loč nos� spĺ ňa vec né, per so nál ne

a or ga ni zač né pred po kla dy pod ¾a § 6 na spra vo va nie
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du a do dr žia va pra vid lá
oboz ret né ho pod ni ka nia (§ 11) a pra vid lá čin nos ti
(§ 19),

b) člen pred sta ven stva, pro ku ris ta a ve dú ci za mest na -
nec de po zi tá ra, kto rý za bez pe ču je vý kon čin nos ti
de po zi tá ra, je od bor ne spô so bi lý a dô ve ry hod ný,

c) šta tút je v sú la de s tým to zá ko nom a je pred po kla -
dom na dos ta toč nú ochra nu po dielni kov s pri hliad -
nu tím na in ves tič nú stra té giu a ri zi ko vý pro fil ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du,

d) pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro -
spekt ot vo re né ho po dielo vé ho fon du sú zos ta ve né
v sú la de s tým to zá ko nom,

e) po dielo vé lis ty ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, kto ré
sa majú ve rej ne po nú ka� na úze mí člen ské ho štá tu,
sa sú čas ne budú ve rej ne po nú ka� aj na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky; tým nie je dotk nu tá mož nos� ve -
rej ne po nú ka� po dielo vé lis ty na úze mí ne člen ské ho
štá tu,

f) vý ber de po zi tá ra je v sú la de s tým to zá ko nom.

(3) Žia dos� o po vo le nie pod ¾a od se ku 1 po dá va správ -
cov ská spo loč nos�. Žia dos� musí ob sa ho va�

a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -
skej spo loč nos ti,

b) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
c) dobu, na kto rú bude ot vo re ný po dielo vý fond vy tvo -

re ný,
d) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -

ra,
e) meno, priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo čle na

pred sta ven stva, do zor nej rady, pro ku ris tu správ -
cov skej spo loč nos ti a ve dú ce ho za mest nan ca správ -
cov skej spo loč nos ti v pria mej ria dia cej pô sob nos ti
pred sta ven stva zod po ved né ho za od bor né čin nos ti
správ cov skej spo loč nos ti,

f) meno, priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo čle na
pred sta ven stva, pro ku ris tu a ve dú ce ho za mest nan -
ca de po zi tá ra, kto rý za bez pe ču je vý kon čin nos ti de -
po zi tá ra.

(4) Prí lo hou žia dos ti o po vo le nie pod ¾a od se ku 1 je
a) ná vrh šta tú tu,
b) ná vrh pre daj né ho pro spek tu,
c) ná vrh zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu,
d) pred bež ný sú hlas de po zi tá ra s vý ko nom čin nos ti de -

po zi tá ra pre ot vo re ný po dielo vý fond,
e) zoz nam zmien v do kla doch, kto ré boli pred lo že né

úra du v ko na ní o žia dos ti na vznik a čin nos� správ -
cov skej spo loč nos ti na účel pre u ká za nia vec ných
a or ga ni zač ných pred po kla dov na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti,

f) struč ný od bor ný ži vo to pis a do klad o do siah nu tom
vzde la ní a od bor nej pra xi osôb pod ¾a od se ku 3
písm. e) a ve dú cich za mest nan cov de po zi tá ra, kto rí
za bez pe ču jú vý kon čin nos ti de po zi tá ra, do klad pre -
u ka zu jú ci ich bez ú hon nos� (§ 6 ods. 11) nie star ší
ako tri me sia ce a ich čest né vy hlá se nia, že spĺ ňa jú
po žia dav ky usta no ve né tým to zá ko nom,

g) in for má cia o tom, na úze mí kto rých štá tov správ cov -
ská spo loč nos� plá nu je ve rej ne po nú ka� po dielo vé
lis ty ot vo re né ho po dielo vé ho fon du.

(5) Ak boli do kla dy uve de né v od se ku 4 písm. f) pred -
lo že né úra du v inom ko na ní pred po da ním žia dos ti
o po vo le nie pod ¾a od se ku 1, mož no ich na hra di� pí som -
ným vy hlá se ním o tom, že tie to do kla dy sú ak tu ál ne,
úpl né, prav di vé a ne do šlo k žiad nym zme nám v sku toč -
nos tiach, kto ré tie to do kla dy pre u ka zu jú, a že na ïa lej
spĺ ňa jú po žia dav ky usta no ve né tým to zá ko nom s uve -
de ním pod pi sov osôb opráv ne ných ko na� za žia da te ¾a
a pred lo že ním zo zna mu už pred lo že ných do kla dov.

(6) Úrad roz hod ne o žia dos ti o ude le nie po vo le nia
pod ¾a od se ku 1 v le ho te pod ¾a oso bit né ho zá ko na,22)
naj ne skôr však do šies tich me sia cov od po da nia žia -
dos ti.

(7) Úrad žia dos� pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ 
ne spl ní ale bo ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie -
nok uve de ných v od se ku 2.

(8) Pod mien ky pod ¾a od se ku 2 mu sia by� spl ne né ne -
pre tr ži te po čas tr va nia plat nos ti po vo le nia na vy tvo re -
nie po dielo vé ho fon du.

(9) Za od bor ne spô so bi lú oso bu na vrh nu tú za ve dú -
ce ho za mest nan ca de po zi tá ra, kto rý bude za bez pe čo -
va� vý kon čin nos ti de po zi tá ra, sa po va žu je fy zic ká oso -
ba, kto rá spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 9.
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(10) Od bor ná spô so bi los� čle na pred sta ven stva a do -
zor nej rady de po zi tá ra sa ria di usta no ve nia mi oso bit -
ných predpisov53) a na úče ly ko na nia o žia dos ti o po vo -
le nie pod ¾a od se ku 1 sa po va žu je za pre u ká za nú, ak
bola pre u ká za ná pod ¾a oso bit ných pred pi sov.53)

§ 37

(1) Po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du mož no pre vies� len na inú správ cov skú spo loč -
nos� a len na zá kla de pred chá dza jú ce ho sú hla su úra -
du pod ¾a § 57 ods. 1 písm. a). Po vo le nie na vy tvo re nie
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du je plat né pre všet ky
člen ské štá ty.

(2) Ok rem vše obec ných ná le ži tos tí roz hod nu tia  po -
d¾a oso bit né ho predpisu26) musí vý rok roz hod nu tia,
kto rým sa po vo ¾u je vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du, ob sa ho va�
a) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
b) ur če nie doby, na kto rú bol ot vo re ný po dielo vý fond

vy tvo re ný,
c) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti,
d) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -

ra,
e) schvá le nie šta tú tu,
f) schvá le nie pre daj né ho pro spek tu,
g) schvá le nie zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu.

(3) Na žia dos� správ cov skej spo loč nos ti mož no roz -
hod nu tím úra du po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re né ho
po dielo vé ho fon du zme ni�. Na po su dzo va nie žia dos ti
o zme nu po vo le nia na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé -
ho fon du sa vz�a hu je § 36 pri me ra ne. Zme na úda jov
uve de ných v po vo le ní na vy tvo re nie ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du vy vo la ná ude le ním pred chá dza jú ce ho
sú hla su úra du pod ¾a § 10 a 57 sa po va žu je za schvá le -
nú ude le ním prí sluš né ho pred chá dza jú ce ho sú hla su
úra du. Správ cov ská spo loč nos� je však po vin ná úra du
túto zme nu a dá tum jej vy ko na nia pí som ne ohlá si� naj -
ne skôr do 30 dní odo dňa jej vy ko na nia. Zme ny v ná le -
ži tos tiach pre daj né ho pro spek tu a zjed no du še né ho
pre daj né ho pro spek tu vy ko na né v sú la de s tým to zá ko -
nom sa ne po va žu jú za zme nu po vo le nia.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná poda� prí sluš -
né mu re gis tro vé mu súdu ná vrh na zá pis po vo le ných
čin nos tí do ob chod né ho re gis tra na zá kla de po vo le nia
na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du do 30 dní
odo dňa, keï toto po vo le nie ale bo jeho zme na na do bud -
la prá vo plat nos�, a pred lo ži� úra du vý pis z ob chod né ho
re gis tra do de sia tich dní odo dňa prá vo plat nos ti roz -
hod nu tia re gis tro vé ho súdu o vy ko na ní zá pi su do ob -
chod né ho re gis tra ale bo zme ny zá pi su v ob chod nom re -
gis tri.

(5) Sú čas �ou ná vr hu na zá pis po vo le ných čin nos tí do
ob chod né ho re gis tra na zá kla de po vo le nia na vy tvo re -
nie po dielo vé ho fon du do ob chod né ho re gis tra ale bo
ná vr hu na zme nu zá pi su je prá vo plat né roz hod nu tie
úra du pod ¾a toh to zá ko na. Pred po kla dom na vy ko na -

nie zá pi su je aj pred lo že nie prá vo plat né ho roz hod nu tia
úra du pod ¾a toh to zá ko na.

(6) Správ cov ská spo loč nos� môže za ča� vy ko ná va�
čin nos�, kto rá je ob sa hom po vo le nia na vy tvo re nie po -
dielo vé ho fon du ale bo zme ny toh to po vo le nia, po zá pi se 
do ob chod né ho re gis tra.

(7) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du pí som ne in for mo va� úrad o zme nách pod -
mie nok, na zá kla de kto rých bolo ude le né po vo le nie na
vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du.

§ 38

(1) Mi ni mál na čis tá hod no ta ma jet ku v ot vo re nom
po dielo vom fon de je 50 000 000 Sk.

(2) Ak správ cov ská spo loč nos� do šies tich me sia cov
odo dňa za čiat ku vy dá va nia po dielo vých lis tov zhro maž dí 
vy dá va ním po dielo vých lis tov me nej ako 50 000 000 Sk,
po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du
za ni ká dňom na sle du jú cim po dni uply nu tia šes� me -
sač nej le ho ty.

(3) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du pí som ne ozná mi� úra du deň
a) za ča tia vy dá va nia po dielo vých lis tov kaž dé ho ot vo -

re né ho po dielo vé ho fon du,
b) do siah nu tia mi ni mál nej čis tej hod no ty ma jet ku

v ot vo re nom po dielo vom fon de pod ¾a od se ku 1.

(4) Ak správ cov ská spo loč nos� ne za čne do šies tich
me sia cov od na do bud nu tia prá vo plat nos ti po vo le nia
na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du vy dá va�
po dielo vé lis ty, toto po vo le nie za ni ká.

§ 39

Šta tút

(1) Kaž dý ot vo re ný po dielo vý fond musí ma� svoj šta -
tút.

(2) Šta tút je ne od de li te¾ nou sú čas �ou zmlu vy po -
dielni ka so správ cov skou spo loč nos �ou. Po dielnik na -
do bud nu tím po dielo vé ho lis tu ak cep tu je usta no ve nia
šta tú tu.

(3) Šta tút a jeho zme ny sú účin né po na do bud nu tí
prá vo plat nos ti roz hod nu tia úra du pod ¾a § 36 a 57 ale -
bo roz hod nu tia úra du, kto rým boli tie to zme ny na ria -
de né.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná po kaž dej
zme ne šta tú tu do de siatich pra cov ných dní pred lo ži�
úra du prí sluš né zme ny šta tú tu, jeho ak tu ál ne plné
zne nie a spô so bom ur če ným v šta tú te oboz ná mi� po -
dielni kov s prí sluš ný mi zme na mi.

(5) Šta tút ob sa hu je naj mä
a) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, rok jeho vy tvo -

re nia a dobu, na kto rú bol ot vo re ný po dielo vý fond
vy tvo re ný,

b) ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti, kto rá
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spra vu je ot vo re ný po dielo vý fond, jej síd lo a iden ti fi -
kač né čís lo,

c) ob chod né meno a síd lo de po zi tá ra a výš ku od pla ty
za vý kon čin nos ti de po zi tá ra do hod nu tú v de po zi tár -
skej zmlu ve,

d) za me ra nie a cie le in ves tič nej stra té gie správ cov skej
spo loč nos ti s ma jet kom v ot vo re nom po dielo vom
fon de, naj mä aké cen né pa pie re a ná stro je pe ňaž né -
ho trhu a na akých re gu lo va ných tr hoch sa budú ob -
sta rá va� zo zhro maž de ných pe ňaž ných pros tried -
kov, ako aj prí pad né od vet vo vé ale bo te ri to riál ne
čle ne nie in ves tí cií, pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia 
ri zi ka, ak sú prís nej šie, ako usta no vu je ten to zá kon,

e) zá sa dy hos po dá re nia s ma jet kom v ot vo re nom po -
dielo vom fon de, naj mä aké ná kla dy môžu by� hra de -
né z ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de ok rem
ná kla dov uve de ných v pís menách c) a h) a spô sob
ich vý po čtu,

f) pra vid lá oce ňo va nia ma jet ku v ot vo re nom po dielo -
vom fon de, pra vid lá zis �o va nia, roz de ¾o va nia a iné ho 
po u ži tia vý no sov z toh to ma jet ku,

g) spô sob zve rej ňo va nia správ o hos po dá re ní s ma jet -
kom v ot vo re nom po dielo vom fon de a o tom, kde
mož no tie to sprá vy zís ka�,

h) výš ku od pla ty za sprá vu ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du a spô sob jej vý po čtu,

i) spô sob vy ko ná va nia hla so va cích práv, kto ré sú spo -
je né s cen ný mi pa pier mi v ma jet ku ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du,

j) for mu a po do bu po dielo vých lis tov, po čia toč nú hod -
no tu po dielu, pos tup a pod mien ky vy dá va nia po -
dielo vých lis tov a uplat ne nia prá va na vy pla te nie po -
dielo vých lis tov,

k) hor nú hra ni cu výš ky po plat kov spo je ných s vy da -
ním a vy pla te ním po dielo vé ho lis tu úč to va ných po -
dielni ko vi a spô sob ich ur čo va nia,

l) pos tup pri zme ne šta tú tu a spô sob in for mo va nia po -
dielni kov o tých to zme nách,

m) pos tup pri zme ne pre daj né ho pro spek tu a zjed no du -
še né ho pre daj né ho pro spek tu a spô sob in for mo va -
nia po dielni kov o tých to zme nách,

n) vy hlá se nie pred sta ven stva správ cov skej spo loč nos -
ti, že sku toč nos ti uve de né v šta tú te sú ak tu ál ne,
úpl né a prav di vé.

§ 40

Po dielo vý list a po diel

(1) Po dielo vý list je cen ný pa pier, s kto rým je spo je né
prá vo po dielni ka na zod po ve da jú ci po diel na ma jet ku
v ot vo re nom po dielo vom fon de a prá vo po die¾a� sa na
vý no se z toh to ma jet ku. Po dielo vý list môže znie� na je -
den ale bo viac po dielov na ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de.

(2) Po dielo vé lis ty jed né ho ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du s rov na kým poč tom po dielov za kla da jú rov na ké
prá va po dielni kov. Po dielo vý list v lis tin nej po do be

môže by� vy da ný aj ako hro mad ný po dielo vý list. Hro -
mad ný po dielo vý list je po dielo vý list, kto rý na hrá dza
viac po dielo vých lis tov toho is té ho po dielo vé ho fon du
s rov na kou po čia toč nou hod no tou po dielu. Hro mad ný
po dielo vý list musí ob sa ho va� dá tum jeho vy da nia a ur -
če nie po dielo vých lis tov, kto ré na hrá dza. Správ cov ská
spo loč nos� je po vin ná odo vzda� po dielni ko vi na jeho
žia dos� jed not li vé po dielo vé lis ty, kto ré hro mad ný po -
dielo vý list na hrá dza, a to po stu pom ur če ným v šta tú -
te. Ak boli odo vzda né všet ky po dielo vé lis ty tvo ria ce
hro mad ný po dielo vý list, ich odo vzda ním po dielni ko vi
hro mad ný list za ni ká. Ak bola odo vzda ná len čas� po -
dielo vých lis tov tvo ria cich hro mad ný po dielo vý list, ich
odo vzda nie sa po kla dá za zme nu hro mad né ho po dielo -
vé ho lis tu; táto zme na musí by� na ňom vy zna če ná.

(3) Po dielo vý list ot vo re né ho po dielo vé ho fon du mož -
no vy da� len vo for me na meno ale bo na do ru či te ¾a.

(4) Po dielo vý list musí ob sa ho va�
a) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
b) ob chod né meno a síd lo správ cov skej spo loč nos ti,

kto rá po dielo vý list vy da la,
c) po čet po dielov a po čia toč nú hod no tu jed né ho po -

dielu (§ 41 ods. 2),
d) údaj o for me po dielo vé ho lis tu,54)
e) dá tum vy da nia po dielo vé ho lis tu,
f) meno a priez vis ko ale bo ob chod né meno po dielni ka,

čís lo po dielo vé ho lis tu a pod pi sy naj me nej dvoch čle -
nov pred sta ven stva správ cov skej spo loč nos ti, ak ide 
o lis tin ný po dielo vý list.

(5) Pri za kni ho va ných po dielo vých lis toch ot vo re né -
ho po dielo vé ho fon du môže vies� evidenciu55) za kni ho -
va ných po dielo vých lis tov ot vo re né ho po dielo vé ho fon -
du cen trál ny de po zi tár ale bo de po zi tár prí sluš né ho
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du. Na túto čin nos� je
opráv ne ný len de po zi tár, kto ré mu úrad ude lil pred chá -
dza jú ci sú hlas pod ¾a § 57.

(6) Na vý kon čin nos ti de po zi tá ra pri ve de ní evi den cie
pod ¾a od se ku 5 sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia
o ve de ní evi den cie za kni ho va ných cen ných pa pie rov
cen trál nym de po zi tá rom pod ¾a oso bit né ho zá ko na.56)

(7) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vies� zoz nam
po dielni kov pri po dielo vých lis toch na meno. Pri lis tin -
ných po dielo vých lis toch na meno môže správ cov ská
spo loč nos� po ve ri� ve de ním zo zna mu po dielni kov svoj -
ho de po zi tá ra. Pri za kni ho va ných po dielo vých lis toch
na meno môže správ cov ská spo loč nos� po ve ri� ve de ním 
zo zna mu po dielni kov práv nic kú oso bu, kto rá v sú la de
s od se kom 5 ve die evi den ciu prí sluš ných za kni ho va -
ných po dielo vých lis toch na meno, ak s tým táto práv -
nic ká oso ba pred tým sú hla si la.

(8) Do zo zna mu po dielni kov sa za pi su je
a) čí sel né ozna če nie po dielo vé ho lis tu,
b) po čet po dielov, na kto ré po dielo vý list znie,
c) ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak je po dielni -

kom práv nic ká oso ba, ale bo meno a priez vis ko, byd -
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li sko a rod né čís lo, ak je po dielni kom fy zic ká oso ba;
ak rod né čís lo ne bo lo pri de le né, uvá dza sa dá tum
na ro de nia.

(9) Správ cov ská spo loč nos� ale bo práv nic ká oso ba,
kto rú správ cov ská spo loč nos� po ve ri la ve de ním zo zna -
mu po dielni kov, je po vin ná za bez pe či� vy ko na nie zme -
ny zá pi su v zo zna me po dielni kov bez zby toč né ho od kla -
du po tom, čo jej bude zme na v oso be po dielni ka
pre u ká za ná.

(10) Zoz nam po dielni kov nie je ve rej ný. Po dielnik má
prá vo na vlast né ná kla dy po ža do va� vý pis zo zo zna mu
po dielni kov v čas ti, kto rá sa ho týka.

(11) Správ cov ská spo loč nos� ne smie ob me dzi� ale bo
vy lú či� pre vo di te¾ nos� po dielo vých lis tov ani pod mie ňo -
va� pre vod po dielo vých lis tov svo jím sú hla som.

§ 41

Vy dá va nie po dielo vé ho lis tu

(1) Po dielo vý list vy dá va správ cov ská spo loč nos� za
cenu rov na jú cu sa sú či nu poč tu po dielov vy zna če ných
na po dielo vom lis te a hod no ty po dielu, kto rá sa určí
ako po diel čis tej hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo -
vom fon de a poč tu po dielov v obe hu (ïa lej len „ak tu ál na 
cena”) k roz ho du jú ce mu dňu ur če né mu správ cov skou
spo loč nos �ou v šta tú te. Roz ho du jú ci deň na ur če nie
hod no ty po dielu ne mô že by� ur če ný na deň, kto rý na -
sle du je po tre �om pra cov nom dni od do ru če nia úpl nej
žia dos ti o vy da nie po dielo vé ho lis tu správ cov skej spo -
loč nos ti. Správ cov ská spo loč nos� môže naj dlh šie tri
me sia ce odo dňa za ča tia vy dá va nia po dielo vých lis tov
ur čo va� ak tu ál nu cenu ako sú čin poč tu po dielov vy -
zna če ných na po dielo vom lis te a po čia toč nej hod no ty
po dielu.

(2) Po čia toč ná hod no ta po dielu je hod no ta pr vé ho po -
dielu ur če ná šta tú tom. V jed nom ot vo re nom po dielo -
vom fon de mož no vy dá va� po dielo vé lis ty len s rov na -
kou po čia toč nou hod no tou po dielu.

(3) Po dielo vý list ne smie by� vy da ný pred úpl ným
uhra de ním jeho ak tu ál nej ceny na účet ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du; tým nie je dotk nu tá mož nos� vy da nia
po dielo vých lis tov ako spô so bu vy pla te nia vý no sov po -
dielni kom, ak je to v sú la de so šta tú tom. Správ cov ská
spo loč nos� je opráv ne ná ur či� in ves to ro vi, kto rý po dal
žia dos� o vy da nie po dielo vé ho lis tu, le ho tu, do kto rej je
po vin ný uhra di� ak tu ál nu cenu na účet ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du, a le ho tu, do kto rej je po vin ný uhra di�
po pla tok pod ¾a od se ku 5. Tie to le ho ty ne smú by� krat -
šie ako tri pra cov né dni od roz ho du jú ce ho dňa pod ¾a
od se ku 1. Ak správ cov ská spo loč nos� vy da la po dielo vé
lis ty bez za pla te nia ak tu ál nej ceny ale bo ak tu ál na cena 
bola len čias toč ne za pla te ná, je správ cov ská spo loč -
nos� po vin ná do pl ni� chý ba jú cu sumu do ma jet ku v ot -
vo re nom po dielo vom fon de z vlast né ho ma jet ku.

(4) Po čet po dielov v obe hu pred sta vu je po čet vy da -

ných po dielov, kto rý je zní že ný o po čet vy pla te ných po -
dielov.

(5) Správ cov ská spo loč nos� môže od in ves to ra po ža -
do va� po pla tok, naj viac však vo výš ke 5 % z ak tu ál nej
ceny pod ¾a od se ku 1, a to for mou pri ráž ky k ak tu ál nej
cene. Ten to po pla tok je príj mom správ cov skej spo loč -
nos ti. Sú čet ak tu ál nej ceny a po plat ku je pre daj nou ce -
nou po dielo vé ho lis tu.

(6) Pre daj ná cena po dielo vé ho lis tu sa ne smie uhrá -
dza� inak ako pe ňaž ným pl ne ním na bež ný účet ve de ný
pre ot vo re ný po dielo vý fond.

(7) Hod no tu ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de,
čis tú hod no tu ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de
a z toho vy plý va jú cu ak tu ál nu cenu ak tu a li zu je správ -
cov ská spo loč nos� spô so bom a v le ho tách ur če ných
šta tú tom, naj me nej však v le ho tách pod ¾a § 95.

(8) Správ cov ská spo loč nos� môže od miet nu� vy da�
po dielo vý list, naj mä ak ide o ne ob vyk le vy so kú sumu
ale bo ak je po do zre nie, že pe ňaž né pros tried ky po chá -
dza jú z trest nej čin nos ti.57)

(9) Ak má po dielo vý list ot vo re né ho po dielo vé ho fon -
du po do bu za kni ho va né ho cen né ho pa pie ra, zá pis po -
dielo vé ho lis tu na účet ma ji te ¾a za kni ho va ných cen -
ných papierov58) (ïa lej len „účet ma ji te ¾a“) pri jeho
vy da ní mož no vy ko na� len na zá kla de sú hla su de po zi -
tá ra.

§ 42

Vy pla te nie po dielo vé ho lis tu

(1) Ak po dielnik po žia dal o vy pla te nie po dielo vé ho lis -
tu, správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né ho
od kla du po do ru če ní úpl nej žia dos ti vy pla ti� po dielni -
ko vi po dielo vý list s po u ži tím pros tried kov z ma jet ku
v tom to ot vo re nom po dielo vom fon de za ak tu ál nu cenu
v deň do ru če nia úpl nej žia dos ti o vy pla te nie.

(2) Správ cov ská spo loč nos� môže od po dielni ka po ža -
do va� po pla tok, naj viac však vo výš ke 5 % z ak tu ál nej
ceny pod ¾a od se ku 1, a to aj for mou zráž ky z ak tu ál nej
ceny; po pla tok od po dielni ka sa ne smie po ža do va�, ak
by jeho sú čet s po plat kom vy úč to va ným to mu to po -
dielni ko vi pod ¾a § 41 ods. 5 pre kro čil 5 % z ak tu ál nej
ceny po dielo vé ho lis tu v čase jeho vy pla te nia. Ten to po -
pla tok je príj mom správ cov skej spo loč nos ti. Roz diel
ak tu ál nej ceny a po plat ku je ná kup nou ce nou po dielo -
vé ho lis tu.

(3) Vy pla te ním sumy pod ¾a od se ku 1 po dielo vý list
za ni ká.

§ 43

Po za sta ve nie vy plá ca nia po dielo vých lis tov

(1) Správ cov ská spo loč nos� môže v mi mo riad nych
prí pa doch do čas ne, naj dlh šie však na tri me sia ce, po -
za sta vi� vy plá ca nie po dielo vých lis tov, a to len ak je to
v zá uj me po dielni kov. O po za sta ve ní vy plá ca nia po -
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dielo vých lis tov roz ho du je pred sta ven stvo správ cov -
skej spo loč nos ti, kto ré je po vin né o svo jom roz hod nu tí
vy pra co va� zá znam. V zá zna me sa uve die dá tum a čas
roz hod nu tia, dô vo dy a pres né ur če nie doby po za sta ve -
nia.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du in for mo va� úrad o roz hod nu tí o po za sta ve -
ní vy plá ca nia po dielo vých lis tov a do ru či� úra du zá -
znam pod ¾a od se ku 1 a zá pis ni cu z ro ko va nia
pred sta ven stva správ cov skej spo loč nos ti. O roz hod nu -
tí o po za sta ve ní vy plá ca nia po dielo vých lis tov je správ -
cov ská spo loč nos� po vin ná bez zby toč né ho od kla du in -
for mo va� aj prí sluš ný or gán do h¾a du člen ské ho štá tu,
v kto rom správ cov ská spo loč nos� pre dá va po dielo vé
lis ty.

(3) Ak je po za sta ve nie vy plá ca nia po dielo vých lis tov
v roz po re so zá uj ma mi po dielni kov, úrad roz hod nu tie
správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a od se ku 1 zru ší. Op rav -
ný pros trie dok pro ti roz hod nu tiu úra du nemá od klad -
ný úči nok.

(4) Úrad môže po žia da� správ cov skú spo loč nos� o po -
za sta ve nie vy plá ca nia po dielo vých lis tov pod ¾a od se ku
1, ak je to v zá uj me po dielni kov ale bo vo ve rej nom zá uj -
me. Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná tej to žia dos ti
úra du bez zby toč né ho od kla du vy ho vie�.

(5) Od za čiat ku doby po za sta ve nia vy plá ca nia po -
dielo vých lis tov na zá kla de roz hod nu tia pod ¾a od se ku 1 
ne smie správ cov ská spo loč nos� vy plá ca� ani vy dá va�
po dielo vé lis ty ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, na kto rý
sa toto roz hod nu tie vz�a hu je. Zá kaz sa vz�a hu je aj na
vy pla te nie a vy da nie po dielo vých lis tov, o kto rých vy -
pla te nie ale bo vy da nie bolo po žia da né, do doby po za -
sta ve nia vy plá ca nia po dielo vých lis tov, pri kto rých ešte 
ne do šlo k ich vy pla te niu ale bo ne bol po da ný po kyn na
pri pí sa nie po dielo vých lis tov na účet ma ji te ¾a.

(6) Správ cov ská spo loč nos� je po čas po za sta ve nia vy -
plá ca nia po dielo vých lis tov pod ¾a od se ku 2 po vin ná
naj me nej raz za se dem ka len dár nych dní in for mo va�
úrad o opat re niach pri ja tých na ob no ve nie vy plá ca nia
po dielo vých lis tov.

(7) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná spô so bom ur -
če ným v šta tú te in for mo va� po dielni kov o dô vo doch
a dobe po za sta ve nia vy plá ca nia po dielo vých lis tov
a o ob no ve ní vy plá ca nia po dielo vých lis tov.

(8) Po ob no ve ní vy dá va nia a vy plá ca nia po dielo vých
lis tov správ cov ská spo loč nos� vydá ale bo vy pla tí po -
dielo vé lis ty, kto rých vy dá va nie ale bo vy plá ca nie bolo
po za sta ve né, za ak tu ál nu cenu ku dňu ob no ve nia vy -
plá ca nia po dielo vých lis tov.

(9) Po dielnik nemá prá vo na úrok z omeš ka nia za
dobu po za sta ve nia vy plá ca nia po dielo vých lis tov; to
ne pla tí, ak správ cov ská spo loč nos� bola v omeš ka ní už
v čase po za sta ve nia vy plá ca nia po dielo vých lis tov ale bo 
ak úrad zru šil pod ¾a od se ku 3 roz hod nu tie správ cov -
skej spo loč nos ti. V ta kom prí pa de uhrá dza úrok
z omeš ka nia správ cov ská spo loč nos� z vlast né ho ma -
jet ku.

(10) Pri pre chod nom ne dos tat ku lik vi di ty v ot vo re -
nom po dielo vom fon de môže správ cov ská spo loč nos�
po u ži� na vy pla te nie vrá te ných po dielo vých lis tov vlast -

né pe ňaž né pros tried ky. Správ cov ská spo loč nos� si za
ta ké to pos kyt nu tie vlast ných pros tried kov ne smie úč -
to va� žiad ne úro ky ale bo po plat ky z ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de.

§ 44

(1) Ma je tok v ot vo re nom po dielo vom fon de mož no in -
ves to va� len do
a) pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž -

né ho trhu pri ja tých na ob cho do va nie na re gu lo va -
nom trhu uve de nom v zo zna me zos ta ve nom člen -
ský mi štát mi a zve rej ne nom ko mi siou pod ¾a
práv ne ho pred pi su Eu róp skej únie upra vu jú ce ho
in ves tič né služ by,

b) pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž -
né ho trhu pri ja tých na ob cho do va nie na inom re gu -
lo va nom trhu ako pod ¾a pís me na a) v Slo ven skej re -
pub li ke ale bo v člen skom štá te, na kto rom sa
pra vi del ne ob cho du je, je prí stup ný ve rej nos ti a kto -
ré ho čin nos� je po vo le ná úra dom ale bo prí sluš ným
or gá nom do h¾a du člen ské ho štá tu,

c) pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž -
né ho trhu pri ja tých na ob cho do va nie na trhu kó to -
va ných cen ných pa pie rov za hra nič nej bur zy cen -
ných pa pie rov ale bo na inom re gu lo va nom trhu
v ne člen skom štá te, ak sa na tej to za hra nič nej bur ze
cen ných pa pie rov ale bo na tom to inom re gu lo va nom
trhu pra vi del ne ob cho du je, je prí stup ný ve rej nos ti
a jeho čin nos� je po vo le ná prí sluš ným or gá nom do -
h¾a du v štá te, v kto rom má síd lo; to pla tí, len ak je
táto mož nos� uve de ná v šta tú te schvá le nom úra dom 
spo lu s ob chod ným me nom tej to bur zy ale bo iné ho
re gu lo va né ho trhu,

d) pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov z no vých emi sií
cen ných pa pie rov, ak
1. emis né pod mien ky ob sa hu jú zá vä zok, že bude

po da ná žia dos� o pri ja tie cen ných pa pie rov na ob -
cho do va nie na re gu lo va nom trhu pod ¾a pís men a) 
a b) ale bo žia dos� o pri ja tie na trh kó to va ných
cen ných pa pie rov za hra nič nej bur zy cen ných pa -
pie rov pod ¾a pís me na c); to pla tí, len ak je táto
mož nos� uve de ná v šta tú te spo lu s ob chod ným
me nom tej to bur zy ale bo iné ho re gu lo va né ho
trhu,

2. je zo všet kých okol nos tí zrej mé, že sa toto pri ja tie
usku toč ní do jed né ho roka od dá tu mu vy da nia
emi sie,

e) po dielo vých lis tov iných ot vo re ných po dielo vých
fon dov, cen ných pa pie rov eu róp skych fon dov a cen -
ných pa pie rov iných za hra nič ných sub jek tov ko lek -
tív ne ho in ves to va nia, ak
1. ten to iný za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves -

to va nia je ot vo re ný, in ves tu je do pre vo di te¾ ných
cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu na
prin cí pe ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka a má ude -
le né po vo le nie pod ¾a práv nych pred pi sov štá tu,
v kto rom má síd lo, a pod lie ha do h¾a du, kto rý je
rov no cen ný s do h¾a dom vy ko ná va ným úra dom
ale bo or gá nom do h¾a du člen ské ho štá tu, a ak je
za bez pe če ná spo lu prá ca úra du s prí sluš ný mi or -
gán mi do h¾a du,

2. úro veň ochra ny ma ji te ¾ov cen ných pa pie rov toh to 
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iné ho za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves -
to va nia je rov no cen ná s úrov ňou ochra ny po -
dielni kov v ot vo re nom po dielo vom fon de, naj mä
pra vid lá po ži čia va nia a vy po ži čia va nia cen ných
pa pie rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu a pra vid lá
pre ne kry té pre daje cen ných pa pie rov a ná stro jov
pe ňaž né ho trhu sú v sú la de s práv nym pred pi som 
Eu róp skej únie upra vu jú cim ko lek tív ne in ves to -
va nie a v prí pa de za hra nič né ho po dielo vé ho fon -
du sa o jeho ma jet ku úč tu je od de le ne,

3. ten to iný za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves -
to va nia zve rej ňu je roč né sprá vy a pol ročné sprá vy 
o hos po dá re ní umož ňu jú ce hod no te nie jeho ak tív
a pa sív, vý no sov a jeho čin nos ti za ob do bie, na
kto ré sa vz�a hu je prí sluš ná sprá va,

4. naj viac 10 % hod no ty ma jet ku v tom to inom ot vo -
re nom po dielo vom fon de, v tom to eu róp skom fon -
de ale bo v tom to inom ot vo re nom za hra nič nom
sub jek te ko lek tív ne ho in ves to va nia mož no pod ¾a
ich šta tú tu ale bo ob dob né ho do ku men tu cel ko vo
in ves to va� do po dielo vých lis tov ale bo cen ných
pa pie rov iných ot vo re ných po dielo vých fon dov,
iných eu róp skych fon dov a iných za hra nič ných
sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia spĺ ňa jú cich
pod mien ky pod ¾a bo dov 1 až 3,

f) vkla dov na bež ných úč toch a na vkla do vých úč toch
so splat nos �ou na po žia da nie ale bo s le ho tou splat -
nos ti do 12 me sia cov v ban kách so síd lom na úze mí
Slo ven skej re pub li ky ale bo v za hra nič ných ban kách
so síd lom v člen skom štá te ale bo ne člen skom štá te,
ak ten to ne člen ský štát vy ža du je do dr žia va nie pra vi -
diel oboz ret né ho pod ni ka nia bánk, kto ré úrad po va -
žu je za rov no cen né s pra vid la mi pod ¾a oso bit né ho
predpisu59) ale bo s pra vid la mi oboz ret nos ti pod ni ka -
nia bánk člen ské ho štá tu,

g) fi nanč ných de ri vá tov vrá ta ne rov no cen ných ná stro -
jov, s kto rý mi je spo je né prá vo na vy rov na nie v ho to -
vos ti a kto ré sú pri ja té na ob cho do va nie na re gu lo va -
nom trhu uve de nom v pís me nách a), b) ale bo
v pís me ne c), a fi nanč ných de ri vá tov ne pri ja tých na
ob cho do va nie na re gu lo va nom trhu, ak
1. pod kla do vým ná stro jom tých to de ri vá tov ne pri ja -

tých na ob cho do va nie na re gu lo va nom trhu sú
ná stro je uve de né v tom to od se ku, fi nanč né in de -
xy, úro ko vé mie ry, vý men né kur zy mien a meny,
v kto rých môže by� in ves to va ný ma je tok v po -
dielo vom fon de v sú la de s in ves tič nou stra té giou
uve de nou v šta tú te,

2. dru há zmluv ná stra na (ïa lej len „pro ti stra na“) je
fi nanč ná in šti tú cia, kto rá pod lie ha do h¾a du;
v šta tú te mu sia by� uve de né ka te gó rie fi nanč ných 
in šti tú cii, kto ré môžu by� pro ti stra nou pri ob cho -
doch s de ri vát mi ne pri ja tý mi na ob cho do va nie na
re gu lo va nom trhu,

3. tie to de ri vá ty ne pri ja té na ob cho do va nie na re gu -
lo va nom trhu sú den ne oce ňo va né s od bor nou
sta rost li vos �ou spo ¾ah li vým a pre u ká za te¾ ným
spô so bom a mož no ich ke dy ko¾ vek pre da�, spe ňa -
ži� ale bo uzav rie� za ich tr ho vú cenu z ini cia tí vy
správ cov skej spo loč nos ti,

h) ná stro jov pe ňaž né ho trhu, iných, ako sú uve de né
v pís me nách a) až c), ak ich vy da nie ale bo ich emi -
tent pod lie ha do h¾a du na účel ochra ny in ves to rov
a ús por a ak boli
1. vy da né ale bo ga ran to va né

1a. Slo ven skou re pub li kou,
1b. or gán mi územ nej samo sprá vy,
1c. Ná rod nou ban kou Slo ven ska,
1d. člen ským štá tom a jeho cen trál ny mi or gán mi, 

re gio nál ny mi or gán mi ale bo or gán mi miest nej 
sprá vy,

1e. cen trál nou ban kou člen ské ho štá tu,
1f. Eu róp skou cen trál nou ban kou,
1g. Eu róp skou úniou,
1h. Eu róp skou in ves tič nou ban kou,
1i. ne člen ským štá tom, v prí pa de štá tu, kto rý je

fe de rá ciou, aj sub jek tmi tvo ria ci mi fe de rá ciu,
1j. ve rej nou me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou, v kto -

rej je čle nom as poň je den člen ský štát (ïa lej
len „me dzi ná rod ná or ga ni zá cia“),

1k. oso bou, kto rá pod lie ha do h¾a du nad oboz ret -
nos �ou jej pod ni ka nia vy ko ná va né ho úra dom
ale bo prí sluš ným or gá nom do h¾a du člen ské -
ho štá tu, ale bo

1l. oso bou, kto rá pod lie ha a vy ho vu je pra vid lám
oboz ret né ho pod ni ka nia, naj me nej však v roz -
sa hu pra vi diel oboz ret né ho pod ni ka nia za -
bez pe če ných práv ny mi pred pis mi Slo ven skej
re pub li ky ale bo člen ské ho štá tu,

2. vy da né emi ten tom, kto ré ho cen né pa pie re sú pri -
ja té na ob cho do va nie na re gu lo va nom trhu pod ¾a
pís men a), b) ale bo pís me na c), ale bo

3. vy da né iný mi práv nic ký mi oso ba mi, ak ka te gó rie
tých to práv nic kých osôb sú uve de né v šta tú te, ak
in ves tí cie do ta kých ná stro jov pe ňaž né ho trhu
pod lie ha jú ochra ne in ves to rov rov no cen nej
s ochra nou pri ná stro joch pe ňaž né ho trhu pod ¾a
bo dov 1 až 3 a ak emi ten tom je práv nic ká oso ba,
kto rej zá klad né ima nie spo lu s re zer va mi je naj -
me nej 10 000 000 EUR, uve rej ňu je svo ju úč tov nú
zá vier ku pod ¾a oso bit né ho zá ko na, je sú čas �ou
sku pi ny ob chod ných spo loč nos tí, z kto rých as -
poň jed na je emi ten tom cen ných pa pie rov pri ja -
tých na trh kó to va ných cen ných pa pie rov bur zy
cen ných pa pie rov ale bo za hra nič nej bur zy cen -
ných pa pie rov a je ur če ná na fi nan co va nie tej to
sku pi ny ale bo na fi nan co va nie pros tred níc tvom
ná stro jov se ku ri ti zá cie s vy u ži tím ban ko vých
úve rov,

i) iných pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná stro jov
pe ňaž né ho trhu, ako sú uve de né v pís me nách a) až
h), naj viac však do výš ky 10 % hod no ty ma jet ku v ot -
vo re nom po dielo vom fon de.

(2) V ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de sa môže
na chá dza� aj do pln ko vý lik vid ný ma je tok, kto rým sa
ro zu me jú pe ňaž né pros tried ky v ho to vos ti a na bež -
ných úč toch a krát ko do bé ter mí no va né vkla dy spĺ ňa jú -
ce pod mien ky pod ¾a od se ku 1, kto rých cel ko vá hod no -
ta výz namne pre kra ču je hod no tu vkla dov ur če nou
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in ves tič nou stra té giou po dielo vé ho fon du. Do pln ko -
vým lik vid ným ma jet kom nie sú pe ňaž né pros triedky
ur če né na vy rov na nie už uzav re tých ob cho dov s ma jet -
kom v ot vo re nom po dielo vom fon de. Hod no ta do pln ko -
vé ho lik vid né ho ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon -
de môže pre kro či� 50 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom
po dielo vom fon de, len ak je to odô vod ne né si tu á ciou na
fi nanč nom trhu ale bo v dô sled ku výz namne zvý še né ho
poč tu žia dos tí o vy pla te nie po dielo vých lis tov. Správ -
cov ská spo loč nos� je po vin ná ta ké to pre kro če nie spo lu
s uve de ním dô vo dov pí som ne ozná mi� úra du bez zby -
toč né ho od kla du po tom, ako toto pre kro če nie na sta lo.

(3) V ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de sa ne -
smú na chá dza� dra hé kovy, a to ani vo for me cer ti fi ká -
tov, kto ré ich za stu pu jú.

Pra v id lá  ob me dze nia  a  roz  lo  že  nia r i  z i  ka
pre ot  vo re  ný po d ie lo  vý  fond

§ 45

(1) Hod no ta pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných rov na kým emi ten -
tom ne smie tvo ri� viac ako 5 % hod no ty ma jet ku v ot vo -
re nom po dielo vom fon de, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.

(2) Vkla dy v jed nej ban ke ale bo po boč ke za hra nič nej
ban ky ne smú tvo ri� viac ako 20 % hod no ty ma jet ku
v ot vo re nom po dielo vom fon de.

(3) Ma jet ko vá an ga žo va nos� voči pro ti stra ne pri ob -
cho doch s fi nanč ný mi de ri vát mi ne pri ja tý mi na ob cho -
do va nie na re gu lo va nom trhu ne smie pre kro či�
a) 10 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon -

de, ak pro ti stra nou je ban ka spĺ ňa jú ca pod mien ky
pod ¾a § 44 ods. 1 písm. f),

b) 5 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon -
de, ak pro ti stra nou je iná oso ba ako ban ka pod ¾a
pís me na a).

(4) Úrad môže schvá le ním šta tú tu zvý ši� li mit pod ¾a
od se ku 1 až na 10 %, pri čom však cel ko vá hod no ta cen -
ných pa pie rov emi ten tov, kto rých pre vo di te¾ né cen né
pa pie re a ná stro je pe ňaž né ho trhu tvo ria viac ako 5 %
hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de, ne -
smie pre kro či� 40 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de.

(5) Sú čet in ves tí cií do pre vo di te¾ ných cen ných pa pie -
rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných jed nou oso -
bou, vkla dov u tej is tej oso by a ma jet ko vej an ga žo va -
nos ti voči tej is tej oso be pri ob cho doch s fi nanč ný mi
de ri vát mi ne smie pre kro či� 20 % ma jet ku v ot vo re nom
po dielo vom fon de, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(6) Hod no ta pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných ale bo za ru če ných
jed ným člen ským štá tom, jed ným or gá nom územ nej
samo sprá vy člen ské ho štá tu, jed ným ne člen ským štá -
tom ale bo jed nou me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou ne smie

tvo ri� viac ako 35 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de.

(7) Hod no ta dlho pi sov vy da ných jed nou ban kou ale -
bo za hra nič nou ban kou v člen skom štá te, kto rá pod lie -
ha do h¾a du chrá nia ce mu zá uj my ma ji te ¾ov dlho pi sov,
ne smie tvo ri� viac ako 25 % hod no ty ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de. Pe ňaž né pros tried ky zís ka né
emi siou dlho pi sov mu sia by� in ves to va né do ta kých ak -
tív, kto ré do splat nos ti dlho pi sov kry jú zá väz ky emi ten -
ta spo je né s emi siou tých to dlho pi sov a kto ré môžu by�
v prí pa de pla tob nej ne schop nos ti emi ten ta pred nost ne
po u ži té na vy pla te nie me no vi tej hod no ty dlho pi sov
a vý no su z dlho pi sov. Sú čet hod no ty dlho pi sov na do -
bud nu tých do ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de
pod ¾a pr vej vety ne smie pre kro či� 80 % hod no ty ma jet -
ku v ot vo re nom po dielo vom fon de.

(8) Hod no ta pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu uve de ných v od se koch 6 a 7 sa
ne za hŕ ňa do li mi tu 40 % usta no ve né ho v od se ku 4.

(9) Li mi ty usta no ve né v od se koch 1 až 7 sa ne smú
sčí ta va�. Sú čet in ves tí cií do pre vo di te¾ ných cen ných
pa pie rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných jed nou
oso bou, ma jet ko vej an ga žo va nos ti pri ob cho doch s de -
ri vát mi voči tej is tej oso be a vkla dov v tej is tej ban ke,
kto rá je emi ten tom tých to cen ných pa pie rov ale bo kto -
rej sa týka táto ma jet ko vá an ga žo va nos�, ne smie pre -
kro či� 35 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom
fon de, aj keï sú tie to in ves tí cie vy ko ná va né v sú la de
s od sek mi 1 až 7.

(10) Na úče ly vý po čtu li mi tov pod ¾a od se kov 1 až 9 sa
práv nic ké oso by pat ria ce do sku pi ny, za kto rú sa zos ta -
vu je kon so li do va ná úč tov ná zá vier ka pod ¾a oso bit né ho
zá ko na ale bo pod ¾a me dzi ná rod ných úč tov ných štan -
dar dov, po va žu jú za jed nu oso bu. Úrad môže schvá le -
ním šta tú tu zvý ši� li mit 10 % pod ¾a od se ku 4 až na 20 % 
v prí pa de sku pi ny pod ¾a pr vej vety kon tro lo va nej fi -
nanč nou in šti tú ciou.

(11) Za dlho pi sy vy da né v Slo ven skej re pub li ke spĺ -
ňa jú ce kri té riá pod ¾a od se ku 7 sa po kla da jú hy po te -
kár ne zá lož né listy60) a ko mu nál ne dlho pi sy (ko mu nál -
ne ob li gá cie) vy da né ban kou, kto rá z pe ňaž ných
pros tried kov zís ka ných ich pre daj om pos kyt ne ko mu -
nál ny úver obci ale bo vyš šie mu územ né mu cel ku, a ak
sú tie to ko mu nál ne dlho pi sy za ru če né pod ¾a pod mie -
nok usta no ve ných oso bit ným zá ko nom.61) Pri dlho pi -
soch pod ¾a od se ku 7 vy da ných v člen skom štá te je
správ cov ská spo loč nos� po vin ná zoh ¾ad ni� ob dob ný
zoz nam dlho pi sov vy pra co va ný pod ¾a prá va toh to člen -
ské ho štá tu, ak taký zoz nam exis tu je.

§ 46

(1) Hod no ta ak cií a dlho pi sov vy da ných jed ným emi -
ten tom môže tvo ri� až 20 % hod no ty ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de, ak pod ¾a šta tú tu je in ves tič nou
stra té giou ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ko pí ro va� zlo -
že nie uzna né ho in de xu ak cií ale bo dlho vých cen ných
pa pie rov.
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(2) In dex ak cií ale bo dlho pi sov je uzna ný, ak
a) je zlo že ný z dos ta toč né ho poč tu ak cií ale bo dlho pi -

sov a ich emi ten tov,
b) s dos ta toč nou pres nos �ou vy jad ru je cel ko vé ce no vé

po hy by na trhu, na kto rý sa vz�a hu je,
c) je zve rej ňo va ný spô so bom, akým sú uve rej ňo va né

kur zy ak cií ale bo dlho pi sov, kto ré tvo ria in dex.

(3) Úrad môže schvá le ním šta tú tu zvý ši� li mit 20 %
pod ¾a od se ku 1 až na 35 %, ak je to odô vod ne né mi mo -
riad ny mi pod mien ka mi re gu lo va né ho trhu, na kto rom
pre va žu je ob cho do va nie s ak cia mi ale bo dlho pis mi
pod ¾a od se ku 1. Ta ké to zvý še nie li mi tu je mož né len pre 
pre vo di te¾ né cen né pa pie re vy da né jed ným emi ten tom.

§ 47

(1) Úrad môže schvá le ním šta tú tu ur či�, že až 100 %
hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de mož no 
in ves to va� do pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných ale bo za ru če ných
kto rým ko¾ vek člen ským štá tom, or gá nom územ nej
samo sprá vy člen ské ho štá tu, ne člen ským štá tom ale bo 
me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou. Úrad schvá li šta tút, len
ak je za ru če ná rov na ká úro veň ochra ny in ves to rov ako
pri ot vo re ných po dielo vých fon doch, kto ré do dr žia va jú
pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pod ¾a § 45. Ma -
je tok v ot vo re nom po dielo vom fon de musí tvo ri� naj me -
nej šes� emi sií pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov pod ¾a
pr vej vety a hod no ta jed nej emi sie pod ¾a pr vej vety ne -
smie tvo ri� viac ako 30 % hod no ty ma jet ku v ot vo re nom
po dielo vom fon de.

(2) Šta tút ot vo re né ho po dielo vé ho fon du pod ¾a od se -
ku 1 musí ob sa ho va� aj ozna če nie člen ských štá tov, or -
gá nov územ nej samo sprá vy člen ských štá tov, ne člen -
ských štá tov ale bo me dzi ná rod ných or ga ni zá cii, do
kto rých pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov ale bo ná stro -
jov pe ňaž né ho trhu, ale bo nimi za ru če ných pre vo di te¾ -
ných cen ných pa pie rov, ale bo ná stro jov pe ňaž né ho
trhu sa plá nu je in ves to va� viac ako 35 % hod no ty ma -
jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de.

(3) Pre daj ný pro spekt, zjed no du še ný pre daj ný pro -
spekt a ozná me nie, in ze rát, pla gát a ïal šie do ku men ty
ob sa hu jú ce pro pa gá ciu po dielo vé ho fon du (ïa lej len
„re kla mné do ku men ty“) ot vo re né ho po dielo vé ho fon du
pod ¾a od se ku 1 mu sia ob sa ho va� zro zu mi te¾ nú in for -
má ciu o tak to po vo le nom spô so be in ves to va nia a úda je
pod ¾a od se ku 2.

§ 48

(1) Hod no ta po dielo vých lis tov iné ho ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du a cen ných pa pie rov ot vo re né ho za hra -
nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia pod ¾a § 44 
ods. 1 písm. e) ne smie tvo ri� viac ako 20 % hod no ty ma -
jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de.

(2) Cel ko vá hod no ta po dielo vých lis tov iných ot vo re -
ných po dielo vých fon dov a cen ných pa pie rov ot vo re -
ných za hra nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va -
nia ne spĺ ňa jú cich po žia dav ky práv ne ho pred pi su
Eu róp skej únie upra vu jú ce ho ko lek tív ne in ves to va nie
ne smie tvo ri� viac ako 30 % hod no ty ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de.

(3) Správ cov ská spo loč nos� pri in ves to va ní ma jet ku
v ot vo re nom po dielo vom fon de do cen ných pa pie rov
a po dielo vých lis tov pod ¾a § 44 ods. 1 písm. e) ne smie
pla ti� z ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de, kto rý
spra vu je, žiad ne po plat ky ani ná kla dy spo je né s vy da -
ním ale bo vy pla te ním po dielo vých lis tov iných ot vo re -
ných po dielo vých fon dov ale bo cen ných pa pie rov ot vo -
re ných za hra nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va -
nia,
a) kto ré spra vu je ale bo pre kto ré vy ko ná va čin nos ti

zve re né pod ¾a § 25,
b) kto ré spra vu je ale bo pre kto ré vy ko ná va čin nos ti

zve re né pod ¾a § 25 iná správ cov ská spo loč nos� ale bo 
za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�, s kto rou táto
správ cov ská spo loč nos� tvo rí sku pi nu s úz ky mi väz -
ba mi.

§ 49

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pri sprá ve ma -
jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de po u ží va� po stu py
ria de nia ri zík umož ňu jú ce prie bež né sle do va nie mie ry
po zič né ho ri zi ka a jeho vplyv na cel ko vé ri zi ko spo je né
s in ves to va ním ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de
a po u ží va� po stu py na pres né a ob jektív ne ohod no te nie 
fi nanč ných de ri vá tov.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná naj me nej raz
za šes� me sia cov pred lo ži� úra du pí som nú sprá vu
o dru hoch fi nanč ných de ri vá tov, do kto rých in ves to va -
la ma je tok pri spra vo va ní ma jet ku v ot vo re ných po -
dielo vých fon doch, o ri zi kách spo je ných s tý mi to fi -
nanč ný mi de ri vát mi a ich pod kla do vý mi ná stroj mi,
kvan ti ta tív ne ob me dze nia a me tó dy, kto ré sa po u ží va li
na hod no te nie ri zík spo je ných s ob chod mi s fi nanč ný -
mi de ri vát mi, a to za kaž dý spra vo va ný ot vo re ný po -
dielo vý fond.

(3) Ak je to uve de né v šta tú te, po pred chá dza jú com
sú hla se de po zi tá ra mož no v pro spech ma jet ku ale bo na 
�ar chu ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de po u ží -
va� tech ni ky a ná stro je vz�a hu jú ce sa na pre vo di te¾ né
cen né pa pie re a ná stro je pe ňaž né ho trhu, a to len na
účel efek tív ne ho ria de nia in ves tí cií ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de a za pod mie nok a li mi tov uve de -
ných v šta tú te. Ak vy u ží va nie tých to tech ník a ná stro -
jov za hŕ ňa vy u ží va nie de ri vá tov, tie to li mi ty mu sia by�
v sú la de s pra vid la mi ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka
pod ¾a toh to zá ko na.

(4) Tech ni ky a ná stro je pod ¾a od se ku 3 mož no vy u ží -
va� len v ta kom roz sa hu, aby sa ne zme nil spô sob in ves -
to va nia ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de a jeho
in ves tič ná stra té gia ur če ná šta tú tom.

(5) Cel ko vá ma jet ko vá an ga žo va nos� tý ka jú ca sa fi -
nanč ných de ri vá tov ne smie pre kro či� čis tú hod no tu
ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de. Pri vý po čte
ma jet ko vej an ga žo va nos ti sa zoh ¾ad ňu je sú čas ná hod -
no ta pod kla do vých ná stro jov, ri zi ko ob chod né ho part -
ne ra, pred po kla da né bu dú ce po hy by fi nanč né ho trhu
a zos tá va jú ca doba do uzav re tia po zí cií vo fi nanč ných
de ri vá toch.

(6) In ves tí cie do fi nanč ných de ri vá tov môžu tvo ri�
čas� in ves tič nej stra té gie správ cov skej spo loč nos ti
s ma jet kom v ot vo re nom po dielo vom fon de. Pri in ves to -
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va ní do fi nanč ných de ri vá tov sa na úče ly vý po čtu li mi -
tov pod ¾a § 45 za ra tá va jú aj hod no ty pod kla do vých ná -
stro jov tých to fi nanč ných de ri vá tov; to ne pla tí pre
fi nanč né de ri vá ty, kto rých pod kla do vým ná stro jom sú
fi nanč né in de xy.

(7) Ak pre vo di te¾ ný cen ný pa pier ale bo ná stroj pe ňaž -
né ho trhu ob sa hu je de ri vát, ten to de ri vát sa musí  zo -
h¾adni� pri do dr žia va ní ob me dze ní pod ¾a toh to zá ko na.

§ 50

(1) Správ cov ská spo loč nos� ne smie do svoj ho ma jet -
ku ani do ma jet ku v ot vo re ných po dielo vých fon doch,
kto ré spra vu je, na do bud nú� viac ako 10 % súč tu me -
no vi tých hod nôt ak cií s hla so va cím prá vom vy da ných
jed ným emi ten tom.

(2) Správ cov ská spo loč nos� ne smie do svoj ho ma jet -
ku ani do ma jet ku v ot vo re ných po dielo vých fon doch,
kto ré spra vu je, na do bud nú� ak cie s hla so va cím prá -
vom, kto ré by správ cov skej spo loč nos ti umož ni li vy ko -
ná va� výz namný vplyv na ria de nie emi ten ta so síd lom
na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo v ne člen skom štá -
te; na vý po čet po dielu na hla so va cích prá vach emi ten -
tov sa po u ži je pos tup pod ¾a oso bit né ho zá ko na.62)
Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná do dr žia va� ob me -
dze nia na zís ka va nie výz namné ho vply vu na ria de ní
emi ten ta so síd lom v člen skom štá te sta no ve né práv ny -
mi pred pis mi toh to člen ské ho štá tu, pri čom sa zobe rie
do úva hy aj ma je tok v ot vo re ných po dielo vých fon doch, 
kto ré spra vu je.

(3) V ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de ne smie
by� viac ako
a) 10 % súč tu me no vi tých hod nôt ak cií bez hla so va cie -

ho prá va vy da ných jed ným emi ten tom,
b) 10 % súč tu me no vi tých hod nôt dlho vých cen ných

pa pie rov vy da ných jed ným emi ten tom,
c) 25 % súč tu po dielov po dielo vých lis tov jed né ho ot vo -

re né ho po dielo vé ho fon du, 25 % súč tu me no vi tých
hod nôt cen ných pa pie rov za hra nič né ho ot vo re né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo 25 % poč -
tu cen ných pa pie rov za hra nič né ho ot vo re né ho sub -
jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia, ak nie je mož né ur -
či� po diel na me no vi tej hod no te,

d) 10 % súč tu me no vi tých hod nôt ná stro jov pe ňaž né ho 
trhu vy da ných rov na kým emi ten tom ale bo 10 % cel -
ko vé ho poč tu ná stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných
rov na kým emi ten tom, ak nie je mož né ur či� po diel
na me no vi tej hod no te.

(4) Li mi ty pod ¾a od se ku 3 písm. b) až d) sa ne mu sia
zoh ¾ad ni�, ak pri na do bud nu tí tých to cen ných pa pie -
rov ale bo ná stro jov pe ňaž né ho trhu nie je mož né ur či�
cel ko vú me no vi tú hod no tu ale bo cel ko vý po čet cen -
ných pa pie rov pot reb ných na vý po čet prí sluš ných li mi -
tov pod ¾a od se ku 3. Správ cov ská spo loč nos� je v ta kom
prí pa de po vin ná do dr ža� li mi ty pod ¾a od se ku 3 na zá -
kla de od ha du chý ba jú cich úda jov vy ko na né ho s od bor -
nou sta rost li vos �ou a bez zby toč né ho od kla du in for mo -
va� úrad o pre kro če ní prí sluš ných li mi tov. Na pos tup
úra du a správ cov skej spo loč nos ti sa vz�a hu je § 51.

(5) Ob me dze nia pod ¾a od se kov 1 až 3 sa ne vz�a hu jú
na
a) pre vo di te¾ né cen né pa pie re ale bo ná stro je pe ňaž né -

ho trhu vy da né ale bo za ru če né Slo ven skou re pub li -
kou, člen ským štá tom, or gá nom územ nej samo sprá -
vy Slo ven skej re pub li ky ale bo člen ské ho štá tu,

b) pre vo di te¾ né cen né pa pie re ale bo ná stro je pe ňaž né -
ho trhu vy da né ale bo za ru če né ne člen ským štá tom,

c) pre vo di te¾ né cen né pa pie re ale bo ná stro je pe ňaž né -
ho trhu vy da né me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou,

d) po diely na ma jet ku spo loč nos ti za lo že nej v ne člen -
skom štá te, kto rá in ves tu je svo je ak tí va do cen ných
pa pie rov emi ten tov so síd lom v tom to štá te, ak je dr -
ža nie ta ké ho po dielu pod ¾a práv ne ho po riad ku toh to 
štá tu je di ným spô so bom, ako mož no in ves to va� ma -
je tok v ot vo re nom po dielo vom fon de do cen ných pa -
pie rov emi ten tov so síd lom v tom to štá te, to pla tí, len 
ak spo loč nos� za lo že ná v ne člen skom štá te do dr žia -
va li mi ty pod ¾a § 45, 48 a pod ¾a od se kov 2 a 3 a ak sa
pri ich pre kro če ní pri me ra ne uplat ňu jú pra vid lá
pod ¾a § 51.

§ 51

(1) Správ cov ská spo loč nos� môže pre kro či� li mi ty
a ob me dze nia pod ¾a § 44 až 50 len pri uplat ne ní pred -
kup ných práv na upi so va nie vy plý va jú cich z pre vo di -
te¾ ných cen ných pa pie rov ale bo ná stro jov pe ňaž né ho
trhu, kto ré sa na chá dza jú v ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de.

(2) Ob me dze nia tý ka jú ce sa ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de pod ¾a § 44 až 50 sa ne po u ži jú na ob do -
bie pr vých šies tich me sia cov od na do bud nu tia prá vo -
plat nos ti roz hod nu tia o ude le ní po vo le nia na
vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du.

(3) Ak dô jde k pre kro če niu po dielov a ob me dze ní uve -
de ných v § 44 až 50 v dô sled ku prí čin, kto ré ne mô že
správ cov ská spo loč nos� ovplyv ni�, ale bo v dô sled ku
uplat ne nia pred kup ných práv pod ¾a od se ku 1, správ -
cov ská spo loč nos� musí bez zby toč né ho od kla du ozná -
mi� túto sku toč nos� úra du a bez zby toč né ho od kla du
vy ko na� opat re nia na zo sú la de nie s li mit mi a ob me dze -
nia mi pod ¾a § 44 až 50 s pri hliad nu tím na zá uj my po -
dielni kov; tým nie je dotk nu tá po vin nos� správ cov skej
spo loč nos ti po stu po va� pod ¾a pr vej vety pri ve do mom
po ru še ní ob me dze ní uve de ných v § 44 až 50 ale bo v dô -
sled ku za ne dba nia od bor nej sta rost li vos ti. Pre daje ma -
jet ku na účel zo sú la de nia sklad by ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de s li mit mi a ob me dze nia mi pod ¾a
§ 44 až 50 mu sia ma� pred nos� pred ostat ný mi pre daj -
mi. Po vin nos� vy ko na� opat re nia pod ¾a pr vej a dru hej
vety ne za ni ká ude le ním sank cie pod ¾a § 106.

(4) Úrad môže správ cov skej spo loč nos ti ur či� le ho tu
na zo sú la de nie sklad by ma jet ku v ot vo re nom po dielo -
vom fon de s li mit mi a ob me dze nia mi pod ¾a § 44 až 50;
tým nie je dotk nu té prá vo úra du ude li� správ cov skej
spo loč nos ti sank ciu za po ru še nie usta no ve ní § 44 až
50. Le ho tu ur če nú pod ¾a pr vej vety môže úrad pre dĺ ži�
len na žia dos� správ cov skej spo loč nos ti po da nej naj ne -

Strana 5560 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka 242

62) § 113 zá ko na č. 566/2001 Z. z.



skôr v po sled ný deň le ho ty na zo sú la de nie sklad by ma -
jet ku a ak je to odô vod ne né zá uj mom ochra ny po dielni -
kov.

§ 52

(1) Ma je tok v ot vo re nom po dielo vom fon de ne smie
by� po u ži tý na pos kyt nu tie pô ži čiek, da rov, úve rov ani
na aké ko¾ vek za bez pe če nie zá väz kov iných fy zic kých
osôb ale bo práv nic kých osôb. Tým nie sú dotk nu té
usta no ve nia § 44 a 49.

(2) Správ cov ská spo loč nos� môže na do bú da� do ma -
jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de pre vo di te¾ né cen -
né pa pie re, po dielo vé lis ty a cen né pa pie re pod ¾a § 44
ods. 1 písm. e), fi nanč né de ri vá ty pod ¾a § 44 ods. 1
písm. g) a ná stro je pe ňaž né ho trhu pod ¾a § 44 ods. 1
písm. b) a h), aj keï ne bo li úpl ne spla te né.

§ 53

Správ cov ská spo loč nos� ne smie pri sprá ve ma jet ku
v ot vo re nom po dielo vom fon de usku toč ňo va� ne kry té
pre daje, kto rý mi sa ro zu mie pre daj pre vo di te¾ ných cen -
ných pa pie rov, po dielo vých lis tov a cen ných pa pie rov
pod ¾a § 44 ods. 1 písm. e), fi nanč ných de ri vá tov pod ¾a
§ 44 ods. 1 písm. g) a ná stro jov pe ňaž né ho trhu pod ¾a
§ 44 ods. 1 písm. b) a h), kto ré nie sú v ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de.

§ 54

(1) Pe ňaž né pô žič ky ale bo úve ry v pro spech ma jet ku
v ot vo re nom po dielo vom fon de mož no pri ja�, len ak je to 
v sú la de so zá uj ma mi po dielni kov a ak to umož ňu je
šta tút ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, a len so splat nos -
�ou do jed né ho roka od vzni ku prá va čer pa� úver ale bo
pô žič ku.

(2) Sú hrn pe ňaž ných pros tried kov z pri ja tých pe ňaž -
ných pô ži čiek a úve rov ne smie pre siah nu� 10 % hod no -
ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de.

§ 55

(1) Prá va k cen ným pa pie rom v ma jet ku v ot vo re nom
po dielo vom fon de vy ko ná va správ cov ská spo loč nos�
v sú la de so šta tú tom a len v zá uj me po dielni kov.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná kaž do roč ne
vy plá ca� po dielni kom vý no sy z ma jet ku v po dielo vom
fon de vo výš ke vý no sov z cen ných pa pie rov, ná stro jov
pe ňaž né ho trhu a vkla do vých úč tov vy pla te ných správ -
cov skej spo loč nos ti za prí sluš ný ka len dár ny rok. Táto
po vin nos� sa po kla dá za spl ne nú aj vy da ním po dielo -
vých lis tov po dielni ko vi v hod no te zod po ve da jú cej tým -
to vý no som, ak je ta ká to mož nos� uve de ná v šta tú te
a ak sa tak správ cov ská spo loč nos� do hod la s po dielni -
kom. Úrad môže schvá le ním šta tú tu ur či� inú le ho tu
vy plá ca nia vý no sov pod ¾a pr vej vety.

§ 56

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du in for mo va� úrad, ak ak tu ál na cena po dielu
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du kles la o jed nu tre ti nu
opro ti prie mer nej hod no te ak tu ál nych cien za po sled -

ných šes� po sebe na sle du jú cich me sia cov ale bo o 50 %
z po čia toč nej hod no ty po dielu.

(2) Ak kles ne čis tá hod no ta ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de pod mi ni mál nu čis tú hod no tu ma jet ku
pod ¾a § 38, správ cov ská spo loč nos� a de po zi tár sú po -
vin ní bez zby toč né ho od kla du in for mo va� úrad o tej to
sku toč nos ti a o opat re niach pri ja tých na ná pra vu. Ak
do troch me sia cov po vzni ku tej to sku toč nos ti ne do -
siah ne čis tá hod no ta ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom
fon de hod no tu uve de nú v § 38 ods. 1, úrad od ní me
správ cov skej spo loč nos ti po vo le nie na vy tvo re nie ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du. Správ cov ská spo loč nos�
a de po zi tár sú po vin ní bez zby toč né ho od kla du in for -
mo va� úrad o opä tov nom do siah nu tí mi ni mál nej čis tej
hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de. Ak
v prie be hu šies tich me sia cov od opä tov né ho do siah nu -
tia mi ni mál nej čis tej hod no ty ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de táto opä tov ne po kles ne pod hod no tu
uve de nú v § 38 ods. 1, úrad môže od ňa� správ cov skej
spo loč nos ti po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du.

§ 57

Pred chá dza jú ci sú hlas

(1) Pred chá dza jú ci sú hlas úra du je pod mien kou na
a) pre vod sprá vy ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ale bo

za hra nič né ho po dielo vé ho fon du na inú správ cov -
skú spo loč nos�,

b) zme nu de po zi tá ra ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
c) zme nu šta tú tu ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
d) zlú če nie ot vo re ných po dielo vých fon dov,
e) vrá te nie po vo le nia na vy tvo re nie ot vo re né ho po -

dielo vé ho fon du,
f) na do bud nu tie cen ných pa pie rov do ma jet ku v ot vo -

re nom po dielo vom fon de od ak cio ná rov správ cov -
skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to ot vo re ný po dielo -
vý fond ale bo na pre daj cen ných pa pie rov z ma jet ku
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ak cio ná rom správ -
cov skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to ot vo re ný po -
dielo vý fond,

g) ve de nie evi den cie za kni ho va ných po dielo vých lis tov
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du de po zi tá rom správ -
cov skej spo loč nos ti.

(2) Na vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) sa na správ cov skú spo loč -

nos�, na kto rú sa má pre vies� sprá va, rov na ko vz�a -
hu jú pod mien ky pod ¾a § 36 ods. 2 písm. a) a e)
a musí sa pre u ká za�, že pre vo dom sprá vy ot vo re né -
ho po dielo vé ho fon du nie sú ohroz e né zá uj my po -
dielni kov; pre vod sprá vy za hra nič né ho po dielo vé ho
fon du na správ cov skú spo loč nos� ne mô že úrad
schvá li�, ak je to v roz po re s práv ny mi pred pis mi štá -
tu, kde bolo ude le né po vo le nie na vy tvo re nie za hra -
nič né ho po dielo vé ho fon du, ale bo ak s tým ne súh la -
sí prí sluš ný or gán do h¾a du toh to štá tu, ale bo ak nie
je za bez pe če né vy plá ca nie po dielo vých lis tov pre po -
dielni kov v za hra ni čí a pos ky to va nie in for má cií po -
dielni kom v po dielo vom fon de pre nich v zro zu mi te¾ -
nom ja zy ku,

b) pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa na de po zi tá ra rov na ko
vz�a hu jú pod mien ky pod ¾a § 36 ods. 2 písm. b) a f),
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c) pod ¾a od se ku 1 písm. c) sa rov na ko vz�a hu jú pod -
mien ky pod ¾a § 36 ods. 2 písm. c),

d) pod ¾a od se ku 1 písm. d) sa na ot vo re ný po dielo vý
fond, do kto ré ho sa ot vo re né po dielo vé fon dy zlu ču -
jú, rov na ko vz�a hu jú pod mien ky pod ¾a § 36 ods. 2;
ot vo re né po dielo vé fon dy, kto rých sa zlú če nie týka,
mu sia spĺ ňa� po žia dav ky usta no ve né tým to zá ko -
nom a ich zlú če ním ne smú by� ohroz e né zá uj my po -
dielni kov,

e) pod ¾a od se ku 1 písm. e) musí by� pre u ká za ná schop -
nos� správ cov skej spo loč nos ti za bez pe či� vy ko na nie
čin nos tí sú vi sia ce so zru še ním ot vo re né ho po dielo -
vé ho fon du,

f) pod ¾a od se ku 1 písm. f) musí by� spl ne ná pod mien ka 
pod ¾a § 20 ods. 3 písm. f) a musí sa pre u ká za�, že na -
do bud nu tie cen ných pa pie rov do ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de ale bo pre daj cen ných pa pie -
rov z ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de je
v zá uj me po dielni kov,

g) pod ¾a od se ku 1 písm. g) sa na de po zi tá ra pri me ra ne
vz�a hu jú usta no ve nia o pod mien kach na ude le nie
po vo le nia na vznik a čin nos� cen trál ne ho de po zi tá ra
pod ¾a oso bit né ho zá ko na.63)

(3) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, žia dos� o vy da -
nie pred chá dza jú ce ho sú hla su po dá va jú:
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) správ cov ská spo loč nos�

spra vu jú ca ot vo re ný po dielo vý fond, nú te ný správ ca 
ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� spra vu jú -
ca za hra nič ný po dielo vý fond, a to spo loč ne so
správ cov skou spo loč nos �ou, na kto rú sa má pre -
vies� sprá va,

b) pod ¾a od se ku 1 písm. b) až e) správ cov ská spo loč -
nos� spra vu jú ca ot vo re ný po dielo vý fond,

c) pod ¾a od se ku 1 písm. f) správ cov ská spo loč nos�
a ak cio nár správ cov skej spo loč nos ti,

d) pod ¾a od se ku 1 písm. g) de po zi tár.

(4) O žia dos ti pod ¾a od se ku 1 písm. f) roz hod ne úrad
v le ho te do 15 dní od jej do ru če nia ale bo do pl ne nia.

(5) Úrad žia dos� o ude le nie pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ ne spl ní ale bo
ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie nok uve de ných 
v od se ku 2.

(6) Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 1 písm. a) musí ob sa -
ho va� naj mä
a) ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti, na kto rú

sa pre vá dza sprá va ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
jej síd lo, iden ti fi kač né čís lo a rok vzni ku,

b) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
c) schvá le nie zme ny šta tú tu ot vo re né ho po dielo vé ho

fon du tý ka jú ce sa správ cov skej spo loč nos ti,
d) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -

ra.

(7) Po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du pre chá dza na správ cov skú spo loč nos�, na kto rú
bola pre ve de ná sprá va ot vo re né ho po dielo vé ho fon du
dňom uve de ným v roz hod nu tí o ude le ní pred chá dza jú -
ce ho sú hla su pod ¾a od se ku 1 písm. a). Usku toč ne ním
pre vo du sprá vy za hra nič né ho ot vo re né ho po dielo vé ho

fon du na správ cov skú spo loč nos� sa ten to za hra nič ný
ot vo re ný po dielo vý fond po kla dá za ot vo re ný po dielo vý
fond vy tvo re ný pod ¾a toh to zá ko na. Správ cov ská spo -
loč nos� je po vin ná do jed né ho me sia ca od na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia pod ¾a od se ku 1 uve rej -
ni� toto roz hod nu tie spo lu so šta tú tom, a to spô so bom,
kto rý ur ču je šta tút toh to ot vo re né ho po dielo vé ho fon -
du na po dá va nie správ po dielni kom.

(8) Ak ot vo re ný po dielo vý fond, kto ré ho sprá va bola
pre ve de ná na zá kla de pred chá dza jú ce ho sú hla su  po -
d¾a od se ku 1 písm. a), má iné ho de po zi tá ra ako po dielo -
vé fon dy spra vo va né správ cov skou spo loč nos �ou, kto -
rej bol ude le ný pred chá dza jú ci sú hlas pod ¾a od se ku 1
písm. a), je správ cov ská spo loč nos� po vin ná bez zby -
toč né ho od kla du vy ko na� ne vy hnut né opat re nia na za -
bez pe če nie spl ne nia pod mien ky pod ¾a § 81 ods. 4.

(9) Roz hod nu tie, kto rým sa po vo ¾u je zlú če nie ot vo re -
ných po dielo vých fon dov, musí ob sa ho va�
a) ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti, kto rá

spra vu je ot vo re né po dielo vé fon dy, jej síd lo, iden ti fi -
kač né čís lo a rok vzni ku správ cov skej spo loč nos ti,

b) ná zvy zlu čo va ných ot vo re ných po dielo vých fon dov
a ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, s kto rým sa
zlú čia,

c) schvá le nie zme ny šta tú tu ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du, s kto rým sa ot vo re né po dielo vé fon dy zlu ču jú,

d) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -
ra.

(10) V roz hod nu tí o ude le ní pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 písm. a) až d), f) a g) určí úrad aj le ho -
tu, kto rej uply nu tím za ni ká pred chá dza jú ci sú hlas, ak
ne bol vy ko na ný úkon, na kto rý bol ude le ný pred chá -
dza jú ci sú hlas. Táto le ho ta ne smie by� krat šia ako tri
me sia ce a dlh šia ako je den rok od ude le nia pred chá -
dza jú ce ho sú hla su, ak úrad ne ur čil v zá uj me ochra ny
po dielni kov inú le ho tu.

§ 58

Zlú če nie ot vo re ných po dielo vých fon dov

(1) Zlú če nie ot vo re ných po dielo vých fon dov je pro ces
spo je nia ma jet ku v ot vo re ných po dielo vých fon doch,
pri kto rom sa ma je tok v ot vo re ných po dielo vých fon -
doch, kto ré sa zlu ču jú, sta ne ma jet kom v ot vo re nom
po dielo vom fon de, do kto ré ho sa ot vo re né po dielo vé
fon dy zlú či li. Po dielni ci zlú če ním za nik nu tých ot vo re -
ných po dielo vých fon dov sa stá va jú po dielnik mi ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du, do kto ré ho sa ot vo re né po -
dielo vé fon dy zlú či li.

(2) Zlú či� sa môžu len ot vo re né po dielo vé fon dy, kto ré 
spra vu je tá istá správ cov ská spo loč nos�, a len do ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o pred chá dza jú com sú hla se úra du pod ¾a § 57 ods. 1
písm. d) za nik nú po vo le nia na vy tvo re nie ot vo re ných
po dielo vých fon dov, kto ré zlú če ním za nik nú. K to mu to
dá tu mu sa po dielni ci za nik nu tých po dielo vých fon dov
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stá va jú po dielnik mi ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
s kto rým sa zlú či li.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná in for mo va�
po dielni kov o zá me re zlú či� ot vo re né po dielo vé fon dy
pred po da ním žia dos ti o pred chá dza jú ci sú hlas pod ¾a
od se ku 1 písm. d) a do jed né ho me sia ca od na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o pred chá dza jú com sú -
hla se úra du pod ¾a § 57 ods. 1 písm. d) zve rej ni� toto
roz hod nu tie, pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre -
daj ný pro spekt ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, s kto -
rým sa zlú či li za ni ka jú ce ot vo re né po dielo vé fon dy,
a v sú la de s po stu pom ur če ným v šta tú te na oboz na mo -
va nie po dielni kov so zme na mi šta tú tu a pre daj né ho
pro spek tu in for mo va� po dielni kov.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná do jed né ho
me sia ca od na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
pod ¾a § 57 ods. 1 písm. d) vy me ni� po dielni kom za nik -
nu tých ot vo re ných po dielo vých fon dov ich po dielo vé
lis ty za po dielo vé lis ty ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
do kto ré ho sa za nik nu té ot vo re né po dielo vé fon dy zlú -
či li. Po dielni ci za nik nu tých ot vo re ných po dielo vých
fon dov majú prá vo na po dielo vé lis ty ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du, do kto ré ho sa zlú či li tie to ot vo re né po -
dielo vé fon dy, v hod no te zod po ve da jú cej ich po dielu na
čis tej hod no te ma jet ku v za nik nu tých ot vo re ných po -
dielo vých fon doch ku dňu prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o pred chá dza jú com sú hla se pod ¾a § 57 ods. 1 písm. d).

§ 59

Zru še nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du

(1) K zru še niu ot vo re né ho po dielo vé ho fon du môže
dôjs� len na zá kla de roz hod nu tia úra du o od ňa tí po vo -
le nia na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, na
zá kla de pred chá dza jú ce ho sú hla su úra du pod ¾a § 57
ods. 1 písm. e) ale bo ak po vo le nie na vy tvo re nie ot vo re -
né ho po dielo vé ho fon du za nik lo vrá ta ne zá ni ku po vo le -
nia uply nu tím doby, na kto rú bol ot vo re ný po dielo vý
fond vy tvo re ný.

(2) Po dielnik nie je opráv ne ný žia da� zru še nie ot vo re -
né ho po dielo vé ho fon du.

(3) Po na do bud nu tí prá vo plat nos ti roz hod nu tia o od -
ňa tí po vo le nia na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du, roz hod nu tia o pred chá dza jú com sú hla se úra du
pod ¾a § 57 ods. 1 písm. e) ale bo ak po vo le nie na vy tvo re -
nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du za nik lo, je správ cov -
ská spo loč nos� po vin ná oka mžite skon či� vy dá va nie
po dielo vých lis tov, vy plá ca nie po dielo vých lis tov
a uzav rie� hos po dá re nie s ma jet kom v ot vo re nom po -
dielo vom fon de po stu pom pod ¾a od se ku 4. Úrad môže
v zá uj me ochra ny práv po dielni kov ur či�, že túto čin -
nos� vy ko ná de po zi tár ale bo iná správ cov ská spo loč -
nos�.

(4) Správ cov ská spo loč nos� ale bo oso ba ur če ná  po -
d¾a od se ku 3 je do šies tich me sia cov od vzni ku sku toč -
nos tí pod ¾a od se ku 3 po vin ná
a) vy ko na� mi mo riad nu úč tov nú zá vier ku po dielo vé ho

fon du,
b) pre da� ma je tok v ot vo re nom po dielo vom fon de,
c) za bez pe či� spla te nie po h¾a dá vok v pro spech ma jet -

ku v ot vo re nom po dielo vom fon de,

d) vy rov na� všet ky zá väz ky z hos po dá re nia s ma jet kom
v ot vo re nom po dielo vom fon de,

e) vy pla ti� po dielni kom ich po diel na ma jet ku v ot vo re -
nom po dielo vom fon de.

(5) Úrad môže na žia dos� pre dĺ ži� le ho tu pod ¾a od se -
ku 4 naj viac o dva nás� me sia cov, len ak je to odô vod ne -
né zá uj mom ochra ny po dielni kov pred vzni kom stra ty
z pre daja ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de v ča -
so vej ties ni.

(6) Na pre daj ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de
pod ¾a od se ku 4 sa ne vz�a hu je po vin nos� do dr žia va� li -
mi ty ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pod ¾a toh to zá ko -
na.

(7) Správ cov ská spo loč nos� ale bo oso ba ur če ná  po -
d¾a od se ku 3 je po vin ná in for mo va� úrad naj me nej raz
za ka len dár ny me siac o po stu pe pod ¾a od se ku 4.

Spo lu prá ca a  vo¾  ný po hyb v  rám c i
Eu róp skej  únie  a  Eu róp ske ho

hos po dár  ske ho pr ie  sto  ru

§ 60

(1) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá sa roz hod la ve rej -
ne po nú ka� po dielo vé lis ty ňou spra vo va né ho ot vo re né -
ho po dielo vé ho fon du na úze mí iné ho člen ské ho štá tu,
je po vin ná pred za ča tím tej to čin nos ti pí som ne ozná mi� 
svoj zá mer prí sluš né mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské -
ho štá tu. Sú čas ne s ozná me ním pod ¾a pr vej vety je táto
správ cov ská spo loč nos� po vin ná pred lo ži� prí sluš né -
mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu osved če nie
vy da né úra dom o tom, že správ cov ská spo loč nos� a ňou 
spra vo va ný po dielo vý fond spĺ ňa jú po žia dav ky práv ne -
ho pred pi su Eu róp skej únie upra vu jú ce ho ko lek tív ne
in ves to va nie, ïal šie úda je a do kla dy vy ža do va né práv -
nym pred pi som hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu. Osved -
če nie vydá úrad na žia dos� správ cov skej spo loč nos ti.

(2) Správ cov ská spo loč nos� môže za ča� ve rej ne po nú -
ka� po dielo vé lis ty ňou spra vo va né ho po dielo vé ho fon -
du pod ¾a od se ku 1 na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho
štá tu, ak prí sluš ný or gán hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá -
tu do dvoch me sia cov od do ru če nia ozná me nia a do kla -
dov pod ¾a od se ku 1 ne roz hod ne, že plá no va né spô so by
ve rej nej po nu ky po dielo vých lis tov a opat re nia na za -
bez pe če nie práv po dielni kov v prí sluš nom člen skom
štá te ne zod po ve da jú po žia dav kám práv ne ho pred pi su
Eu róp skej únie upra vu jú ce ho ko lek tív ne in ves to va nie
ale bo nie sú v sú la de so zá kon mi ale bo s iný mi práv ny -
mi pred pis mi plat ný mi v hos ti te¾ skom člen skom štá te.

(3) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá ve rej ne po nú ka
po dielo vé lis ty ňou spra vo va né ho po dielo vé ho fon du
pod ¾a od se ku 1 na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá -
tu, je po vin ná
a) v sú la de so zá kon mi, s iný mi vše obec ne zá väz ný mi

práv ny mi pred pis mi plat ný mi v hos ti te¾ skom člen -
skom štá te a opat re nia mi vy da ný mi prí sluš ným or -
gá nom hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu pri ja� ne vy -
hnut né opat re nia, aby sa za bez pe či la po dielni kom
v hos ti te¾ skom člen skom štá te mož nos� vy plá ca nia
po dielo vých lis tov a vý no sov na úze mí hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu a aby po dielni ci mali prí stup k in -
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for má ciám, kto ré je správ cov ská spo loč nos� po vin ná 
pos ky to va�,

b) uve rej ňo va� a dis tri bu ova� v hos ti te¾ skom člen skom
štá te do ku men ty a in for má cie, kto ré je po vin ná
o tom to po dielo vom fon de a jeho po dielo vých lis toch
uve rej ňo va� a dis tri bu ova� na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky pod ¾a toh to zá ko na; správ cov ská spo loč nos� 
je po vin ná uve rej ňo va� a dis tri bu ova� tie to do ku -
men ty a in for má cie as poň v jed nom z úrad ných ja zy -
kov hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu ale bo v ja zy ku ur -
če nom prí sluš ným or gá nom hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu,

c) do dr žia va� práv ne pred pi sy hos ti te¾ ské ho člen ské ho 
štá tu upra vu jú ce vy ko ná va nie re kla my a ïal šie
práv ne pred pi sy plat né na úze mí hos ti te¾ ské ho člen -
ské ho štá tu.

§ 61

(1) Eu róp sky fond, kto rý sa roz ho dol ve rej ne po nú ka� 
svo je cen né pa pie re na úze mí Slo ven skej re pub li ky, je
po vin ný pred za ča tím tej to čin nos ti pí som ne ozná mi�
svoj zá mer úra du. Sú čas ne s ozná me ním pod ¾a pr vej
vety je eu róp sky fond po vin ný pred lo ži� úra du
a) osved če nie vy da né prí sluš ným or gá nom do mov ské -

ho člen ské ho štá tu o tom, že spĺ ňa po žia dav ky práv -
ne ho pred pi su Eu róp skej únie upra vu jú ce ho ko lek -
tív ne in ves to va nie,

b) šta tút ale bo do ku ment pl nia ci rov na kú funk ciu,
c) pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro -

spekt,
d) po sled nú roč nú a pol ročnú sprá vu o svo jom hos po -

dá re ní,
e) úda je o plá no va ných spô so boch ve rej nej po nu ky

cen ných pa pie rov na úze mí Slo ven skej re pub li ky
a o opat re niach na za bez pe če nie práv ma ji te ¾ov cen -
ných pa pie rov v Slo ven skej re pub li ke.

(2) Úda je pod ¾a od se ku 1 mu sia by� uve de né v štát -
nom ja zy ku.64) Do ku men ty pod ¾a od se ku 1 mu sia by�
pred lo že né v úrad ne ove re nom pre kla de do štát ne ho ja -
zy ka.

(3) Eu róp sky fond je pri vý ko ne čin nos ti pod ¾a od se -
ku 1 a pri vy ko ná va ní re kla my na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky po vin ný
a) do dr žia va� usta no ve nia o pro pa gá cii pod ¾a § 88,
b) pri ja� ne vy hnut né opat re nia, aby sa za bez pe či la ma -

ji te ¾om cen ných pa pie rov mož nos� vy plá ca nia po -
dielo vých lis tov a vý no sov na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky pros tred níc tvom ban ky, ob chod ní ka
s cen ný mi pa pier mi, správ cov skej spo loč nos ti, po -
boč ky za hra nič né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa pier -
mi, po boč ky za hra nič nej ban ky, po boč ky za hra nič -
nej správ cov skej spo loč nos ti ale bo pros tred níc tvom
or ga ni zač nej zlož ky umies tne nej na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, ak ju eu róp sky fond zria dil, a pos ky -
to va� in for má cie, kto ré je eu róp sky fond po vin ný
pos ky to va�,

c) dis tri bu ova� a zve rej ňo va� v štát nom ja zy ku pre daj -
ný pro spekt, zjed no du še ný pre daj ný pro spekt a ich

ak tu a li zá cie, roč né a pol ročné sprá vy a ïal šie in for -
má cie rov na kým spô so bom a v roz sa hu usta no ve ný mi
práv ny mi pred pis mi do mov ské ho člen ské ho štá tu.

(4) Eu róp sky fond môže za ča� ve rej ne po nú ka� svo je
cen né pa pie re, ak úrad do dvoch me sia cov od vy ko na -
nia ozná me nia a pred lo že nia do kla dov pod ¾a od se ku 1
ne roz hod ne, že plá no va né spô so by ve rej nej po nu ky
cen ných pa pie rov na úze mí Slo ven skej re pub li ky
a opat re nia na za bez pe če nie práv ma ji te ¾ov cen ných
pa pie rov v Slo ven skej re pub li ke ne zod po ve da jú pod -
mien kam pod ¾a od se ku 3 písm. b).

(5) Pri vý ko ne čin nos ti pod ¾a od se ku 1 mož no v Slo -
ven skej re pub li ke po u ží va� ná zov toh to eu róp ske ho
fon du, aký sa po u ží va v do mov skom člen skom štá te.
V prí pa de mož nej zá me ny ozna če nia eu róp ske ho fon du 
s iným po dielo vým fon dom ale bo inou oso bou je eu róp -
sky fond po vin ný do pl ni� ná zov do dat kom, kto rý umož -
ní ich roz lí še nie.

(6) Na eu róp sky fond sa ne vz�a hu jú usta no ve nia § 75
až 79.

(7) Ak je eu róp sky fond za hra nič ným po dielo vým fon -
dom, koná za ten to eu róp sky fond za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos�, kto rá ho spra vu je.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

UZAV RE TÝ PO DIELO VÝ FOND

§ 62

(1) Uzav re tým po dielo vým fon dom je po dielo vý fond,
kto ré ho po dielnik nemá prá vo, aby mu na jeho žia dos�
boli vy pla te né po dielo vé lis ty z ma jet ku v tom to po dielo -
vom fon de.

(2) Uzav re tý po dielo vý fond vy tvá ra správ cov ská spo -
loč nos� vy dá va ním po dielo vých lis tov.

(3) Sú čas �ou ná zvu uzav re té ho po dielo vé ho fon du
musí by� aj ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti
spra vu jú cej ten to uzav re tý po dielo vý fond a ná zov
uzav re té ho po dielo vé ho fon du s uve de ním slov „uzav re -
tý po dielo vý fond“ ale bo skrat ky „u. p. f.“. Ten to ná zov
ani ozna če nie s ním za me ni te¾ né v slo ven skom ja zy ku
ale bo v cu dzom ja zy ku ne smie na svo je ozna če nie ale bo 
na po pis svo jej čin nos ti po u ží va� iná fy zic ká oso ba ale -
bo práv nic ká oso ba. Ná zov uzav re té ho po dielo vé ho fon -
du ne smie by� za me ni te¾ ný s ná zvom iné ho po dielo vé ho 
fon du a ne smie pos ky to va� za vá dza jú cu pred sta vu
o za me ra ní a cie ¾och in ves tič nej stra té gie uzav re té ho
po dielo vé ho fon du.

(4) Za ka zu je sa
a) roz de le nie uzav re té ho po dielo vé ho fon du,
b) sply nu tie uzav re tých po dielo vých fon dov,
c) pre me na uzav re té ho po dielo vé ho fon du na špe ciál ny 

po dielo vý fond.

(5) Uzav re tý po dielo vý fond môže by� vy tvo re ný len na 
ur či tú dobu, kto rá ne smie by� dlh šia ako de sa� ro kov.

(6) Ak správ cov ská spo loč nos� naj ne skôr šes� me sia -
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cov pred uply nu tím doby, na kto rú bol uzav re tý po -
dielo vý fond vy tvo re ný, ne po žia da o pre me nu na ot vo -
re ný po dielo vý fond pod ¾a § 68, po vo le nie pod ¾a § 63
za ni ká a správ cov ská spo loč nos� je po vin ná zru ši�
uzav re tý po dielo vý fond po stu pom pod ¾a § 59.

(7) Na uzav re tý po dielo vý fond a na správ cov skú spo -
loč nos�, kto rá ho spra vu je, sa pri me ra ne vz�a hu je § 35
ods. 3, § 38, 39, 55, 56, 58 a 59.

§ 63

Po vo le nie na vy tvo re nie uzav re té ho
po dielo vé ho fon du

(1) Na vy tvo re nie uzav re té ho po dielo vé ho fon du je
pot reb né po vo le nie úra du.

(2) Na ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1 musí by�
pre u ká za né spl ne nie tých to pod mie nok:
a) pod mien ky pod ¾a § 36 ods. 2 písm. a) až d) a f),
b) ochra na po dielni kov je za bez pe če ná na dos ta toč nej

úrov ni naj mä s oh¾a dom na za me ra nie a cie le in ves -
tič nej stra té gie,

c) prie mer ná čis tá hod no ta ma jet ku v ot vo re ných po -
dielo vých fon doch, kto ré spra vu je táto správ cov ská
spo loč nos�, po čas troch pred chá dza jú cich ro kov
pred po da ním žia dos ti ne kles la pod 100 000 000 Sk.

(3) Žia dos� o po vo le nie pod ¾a od se ku 1 po dá va správ -
cov ská spo loč nos�. Žia dos� musí ob sa ho va� ná zov
uzav re té ho po dielo vé ho fon du a ná le ži tos ti pod ¾a § 36
ods. 3 písm. a), c), d), e) a f) a musí by� k nej pri lo že ný
ná vrh šta tú tu, ná vrh pre daj né ho pro spek tu, ná vrh
zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu a pred bež ný pí -
som ný sú hlas de po zi tá ra s vý ko nom čin nos ti de po zi tá ra.

(4) Úrad žia dos� pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ 
ne spl ní ale bo ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie -
nok uve de ných v od se ku 2.

(5) Pod mien ky pod ¾a od se ku 2 mu sia by� spl ne né ne -
pre tr ži te po čas tr va nia plat nos ti po vo le nia na vy tvo re -
nie uzav re té ho po dielo vé ho fon du.

(6) Na po vo le nie na vy tvo re nie uzav re té ho po dielo vé -
ho fon du sa pri me ra ne vz�a hu je § 37.

§ 64

Po dielo vý list a po diel

(1) Na po dielo vé lis ty uzav re té ho po dielo vé ho fon du
a na ich vy dá va nie sa pri me ra ne vz�a hu je § 40 ods. 1 až
4 a ods. 7 a § 41.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná do šies tich
me sia cov od za čiat ku vy dá va nia po dielo vých lis tov
uzav re té ho po dielo vé ho fon du poda� žia dos� o pri ja tie
po dielo vých lis tov na re gu lo va ný trh. Ak správ cov ská
spo loč nos� žia da o pri ja tie po dielo vých lis tov na trh
bur zy cen ných pa pie rov, po dielo vé lis ty môžu ma� len
po do bu za kni ho va ných cen ných pa pie rov a mu sia by�
za stu pi te¾ né.

(3) Ak po dielo vé lis ty uzav re té ho po dielo vé ho fon du
ne bo li do 12 me sia cov od po da nia žia dos ti pod ¾a od se -
ku 2 pri ja té na re gu lo va ný trh, po vo le nie na vy tvo re nie
uzav re té ho po dielo vé ho fon du za ni ká. Ak by s po dielo -
vý mi lis ta mi uzav re té ho po dielo vé ho fon du po vy lú če ní

z re gu lo va né ho trhu už ne bo lo mož né ob cho do va� na
inom re gu lo va nom trhu, po vo le nie na vy tvo re nie  uza -
vretého po dielo vé ho fon du za ni ká dňom vy lú če nia po -
dielo vých lis tov z po sled né ho re gu lo va né ho trhu.

§ 65

Ma je tok v uzav re tom po dielo vom fon de

(1) Na in ves to va nie ma jet ku v uzav re tom po dielo vom
fon de sa vz�a hu je § 44 ods. 1 a 2.

(2) Ma je tok v uzav re tom po dielo vom fon de mož no in -
ves to va� aj do
a) po dielo vých lis tov ot vo re ných po dielo vých fon dov

a cen ných pa pie rov ot vo re ných za hra nič ných sub -
jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia, kto ré ne spĺ ňa jú
pod mien ku pod ¾a § 44 ods. 1 písm. e) bodu 4,

b) po dielo vých lis tov iných uzav re tých po dielo vých fon -
dov a cen ných pa pie rov uzav re tých za hra nič ných
sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia, pri čom
1. ten to iný uzav re tý za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne -

ho in ves to va nia in ves tu je len do ma jet ku pod ¾a
toh to zá ko na na prin cí pe ob me dze nia a roz lo že nia 
ri zi ka a má ude le né po vo le nie pod ¾a práv nych
pred pi sov štá tu, v kto rom má síd lo, a pod lie ha do -
h¾a du, kto rý je rov no cen ný do h¾a du vy ko ná va né -
ho úra dom,

2. úro veň ochra ny ma ji te ¾ov cen ných pa pie rov toh to 
iné ho za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves -
to va nia je rov na ká ako úro veň ochra ny po dielni -
kov v uzav re tom po dielo vom fon de a v prí pa de za -
hra nič né ho po dielo vé ho fon du sa o jeho ma jet ku
úč tu je od de le ne,

3. ten to iný za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves -
to va nia zve rej ňu je roč né sprá vy a pol ročné sprá vy 
o hos po dá re ní umož ňu jú ce hod no te nie jeho ak tív
a pa sív, vý no sov a jeho čin nos ti,

4. naj viac 10 % hod no ty ma jet ku v tom to inom  uza -
vretom po dielo vom fon de a v tom to inom za hra -
nič nom sub jek te ko lek tív ne ho in ves to va nia mož -
no pod ¾a ich šta tú tu in ves to va� do po dielo vých
lis tov ale bo cen ných pa pie rov iných po dielo vých
fon dov a iných za hra nič ných sub jek tov ko lek tív -
ne ho in ves to va nia spĺ ňa jú cich pod mien ky pod ¾a
bo dov 1 až 3,

c) dra hých ko vov a cer ti fi ká tov, kto ré ich za stu pu jú.

(3) V ma jet ku v uzav re tom po dielo vom fon de sa môže
na chá dza� aj do pln ko vý lik vid ný ma je tok za pod mie -
nok pod ¾a § 44 ods. 2.

§ 66

Pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka
pre uzav re tý po dielo vý fond

(1) Na pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pre
uzav re tý po dielo vý fond sa vz�a hu je § 45 ods. 2, 3, 6, 7
a 10 prvá veta, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s vý nim ka mi  po -
d¾a od se kov 2 a 3.

(2) Hod no ta pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných rov na kým emi ten -
tom ne smie tvo ri� viac ako 20 % hod no ty ma jet ku
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v uzav re tom po dielo vom fon de s vý nim ka mi pod ¾a § 45,
48 a 67.

(3) Sú čet in ves tí cií do pre vo di te¾ ných cen ných pa pie -
rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných jed nou oso -
bou, ma jet ko vej an ga žo va nos ti pri ob cho doch s fi nanč -
ný mi de ri vát mi voči tej is tej oso be a vkla dov v tej is tej
ban ke, kto rá je emi ten tom tých to cen ných pa pie rov
ale bo kto rej sa týka táto ma jet ko vá an ga žo va nos�, ne -
smie pre kro či� 40 % hod no ty ma jet ku v uzav re tom po -
dielo vom fon de.

(4) Cer ti fi ká ty, kto ré za stu pu jú dra hé kovy, sa na
úče ly ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pre uzav re tý po -
dielo vý fond po kla da jú za pre vo di te¾ né cen né pa pie re.
Hod no ta jed né ho dru hu dra hé ho kovu ne smie tvo ri�
viac ako 20 % hod no ty ma jet ku v uzav re tom po dielo -
vom fon de.

§ 67

(1) Úrad môže schvá le ním šta tú tu ur či�, že až 100 %
hod no ty ma jet ku v uzav re tom po dielo vom fon de mož no 
in ves to va� do pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných ale bo za ru če ných
štá tom, or gá nom územ nej samo sprá vy člen ské ho štá tu 
ale bo me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou. Úrad schvá li šta -
tút, len ak je za ru če ná rov na ká úro veň ochra ny in ves -
to rov ako pri uzav re tých po dielo vých fon doch, kto ré
do dr žia va jú pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka
pod ¾a § 66. Ma je tok v uzav re tom po dielo vom fon de  po -
d¾a pr vej vety musí tvo ri� naj me nej šes� emi sií pre vo di -
te¾ ných cen ných pa pie rov a hod no ta jed nej emi sie ne -
smie tvo ri� viac ako 30 % hod no ty ma jet ku v uzav re tom
po dielo vom fon de.

(2) Na uzav re tý po dielo vý fond pod ¾a od se ku 1 sa pri -
me ra ne vz�a hu je § 47 ods. 2 a 3.

§ 68

Pred chá dza jú ci sú hlas

(1) Pred chá dza jú ci sú hlas úra du je pod mien kou na
a) pre vod sprá vy uzav re té ho po dielo vé ho fon du,
b) zme nu de po zi tá ra uzav re té ho po dielo vé ho fon du,
c) zme nu šta tú tu,
d) vrá te nie po vo le nia na vy tvo re nie uzav re té ho po dielo -

vé ho fon du,
e) na do bud nu tie cen ných pa pie rov do ma jet ku v  uza -

vretom po dielo vom fon de od ak cio ná rov správ cov -
skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to uzav re tý po dielo -
vý fond ale bo na pre daj cen ných pa pie rov z ma jet ku
uzav re té ho po dielo vé ho fon du ak cio ná rom správ -
cov skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to uzav re tý po -
dielo vý fond,

f) pre me nu uzav re té ho po dielo vé ho fon du na ot vo re ný
po dielo vý fond (ïa lej len „pre me na“),

g) zlú če nie uzav re tých po dielo vých fon dov.

(2) Na vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) až e) sa pri me ra ne vz�a hu je

§ 57 ods. 2,
b) pod ¾a od se ku 1 písm. f) musí by� pre u ká za né, že zlo -

že nie ma jet ku a pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri -
zi ka sú v sú la de s § 44 až 54, po dielo vý fond spĺ ňa
pod mien ky pod ¾a § 63 ods. 2 a po dielni ci boli in for -

mo va ní o zá me re správ cov skej spo loč nos ti usku toč -
ni� pre me nu naj me nej šes� me sia cov pred po da ním
žia dos ti,

c) pod ¾a od se ku 1 písm. g) sa rov na ko vz�a hu jú pod -
mien ky pod ¾a § 63 ods. 2, uzav re té po dielo vé fon dy,
kto rých sa zlú če nie týka, mu sia spĺ ňa� po žia dav ky
usta no ve né tým to zá ko nom a ich zlú če ním ne smú
by� ohroz e né zá uj my po dielni kov; zlú če ním uzav re -
tých po dielo vých fon dov ne mož no pre dĺ ži� dobu, na
kto rú bol uzav re tý po dielo vý fond vy tvo re ný, a to
pri žiad nom uzav re tom po dielo vom fon de, kto ré ho
sa zlú če nie týka.

(3) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, žia dos� o vy da -
nie pred chá dza jú ce ho sú hla su po dá va jú:
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) správ cov ská spo loč nos�

spra vu jú ca uzav re tý po dielo vý fond ale bo nú te ný
správ ca,

b) pod ¾a od se ku 1 písm. b) až d), f) a g) správ cov ská
spo loč nos� spra vu jú ca uzav re tý po dielo vý fond ale -
bo nú te ný správ ca,

c) pod ¾a od se ku 1 písm. e) správ cov ská spo loč nos�
a ak cio nár správ cov skej spo loč nos ti.

(4) O žia dos ti pod ¾a od se ku 1 písm. e) roz hod ne úrad
v le ho te do 15 dní od jej do ru če nia ale bo do pl ne nia.

(5) Úrad žia dos� o ude le nie pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ ne spl ní ale bo
ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie nok uve de ných 
v od se ku 2.

(6) Na ná le ži tos ti roz hod nu tia pod ¾a od se ku 1
písm. a) a jeho uve rej ne nie sa pri me ra ne vz�a hu je § 57
ods. 6 a 7. Na ná le ži tos ti roz hod nu tia pod ¾a od se ku 1 
písm. g) sa pri me ra ne vz�a hu je § 57 ods. 9.

(7) Pre me na pod ¾a od se ku 1 písm. f) na do bú da účin -
nos� dňom prá vo plat nos ti roz hod nu tia úra du. Správ -
cov ská spo loč nos� je po vin ná do de sia tich dní od na do -
bud nu tia prá vo plat nos ti uve rej ni� toto roz hod nu tie,
pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro spekt
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, kto rý vzni kol pre me nou 
a v sú la de s po stu pom ur če ným v šta tú te na oboz na mo -
va nie po dielni kov so zme na mi šta tú tu a pre daj né ho
pro spek tu in for mo va� po dielni kov. Sú čas ne sa musí
uve rej ni� aj ozná me nie o vzni ku prá va na pred lo že nie
po dielo vé ho lis tu na vy pla te nie a ak tu ál na cena.

(8) V roz hod nu tí o ude le ní pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 písm. a), b), c), e) až g) určí úrad aj le -
ho tu, kto rej uply nu tím za ni ká pred chá dza jú ci sú hlas,
ak ne bol vy ko na ný úkon, na kto rý bol ude le ný pred -
chá dza jú ci sú hlas. Táto le ho ta ne smie by� krat šia ako
tri me sia ce a dlh šia ako je den rok od ude le nia pred chá -
dza jú ce ho sú hla su, ak úrad ne ur čil v zá uj me ochra ny
po dielni kov inú le ho tu.

P IA  TA  ČASŤ

ŠPE CIÁL NY PO DIELO VÝ FOND

§ 69

(1) Špe ciál ny po dielo vý fond je ot vo re ný po dielo vý
fond, kto ré ho po dielo vé lis ty ne mô žu by� ve rej ne po nú -
ka né na úze mí člen ské ho štá tu po stu pom pod ¾a § 60.
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(2) Špe ciál ny po dielo vý fond môže by� vy tvo re ný ako
a) ri zi ko vý špe ciál ny po dielo vý fond,
b) di ver zi fi ko va ný špe ciál ny po dielo vý fond.

(3) Ri zi ko vý špe ciál ny po dielo vý fond môže ma� naj -
viac 50 po dielni kov ale bo musí by� ob me dze né vy dá va -
nie jeho po dielo vých lis tov tak, aby bolo mož né na do -
bud nú� po dielo vé lis ty len za ak tu ál nu cenu
pre vy šu jú cu 40 000 EUR na jed né ho in ves to ra ale bo
aby po čia toč ná hod no ta po dielu bola naj me nej 40 000
EUR. Ob me dze nia pod ¾a pr vej vety mu sia by� uve de né
v šta tú te, pre daj nom pro spek te a v zjed no du še nom
pre daj nom pro spek te. Na di ver zi fi ko va ný špe ciál ny po -
dielo vý fond sa ne vz�a hu jú ob me dze nia pod ¾a pr vej
vety. Po čet po dielni kov ale bo po čet vy dá va ných po -
dielo vých lis tov di ver zi fi ko va né ho špe ciál ne ho po dielo -
vé ho fon du mož no ob me dzi�, len ak je to uve de né v šta -
tú te.

(4) Špe ciál ny po dielo vý fond vy tvá ra správ cov ská
spo loč nos� vy dá va ním po dielo vých lis tov.

(5) Sú čas �ou ná zvu špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du
musí by� aj ob chod né meno správ cov skej spo loč nos ti
spra vu jú cej ten to špe ciál ny po dielo vý fond a ná zov špe -
ciál ne ho po dielo vé ho fon du s uve de ním slov „špe ciál ny
po dielo vý fond“ ale bo skrat ky „š. p. f.“. Ten to ná zov
a ani ozna če nie s ním za me ni te¾ né v slo ven skom ja zy ku 
ale bo v cu dzom ja zy ku ne smie na svo je ozna če nie ale bo 
na po pis svo jej čin nos ti po u ží va� iná fy zic ká oso ba ale -
bo práv nic ká oso ba. Ná zov špe ciál ne ho po dielo vé ho
fon du ne smie by� za me ni te¾ ný s ná zvom iné ho po dielo -
vé ho fon du a ne smie pos ky to va� za vá dza jú cu pred sta -
vu o za me ra ní a cie ¾och in ves tič nej stra té gie špe ciál ne -
ho po dielo vé ho fon du.

(6) Za ka zu je sa
a) roz de le nie špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du,
b) zlú če nie a sply nu tie špe ciál nych po dielo vých fon -

dov,
c) pre me na špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du na uzav re tý 

po dielo vý fond.

(7) Špe ciál ny po dielo vý fond môže by� vy tvo re ný len
na dobu ur či tú, kto rá ne smie by� dlh šia ako de sa� ro -
kov, ak úrad ne u de lil pred chá dza jú ci sú hlas na pre dĺ -
že nie tej to le ho ty.

(8) Na špe ciál ny po dielo vý fond a na správ cov skú
spo loč nos�, kto rá ho spra vu je, sa pri me ra ne vz�a hu jú
§ 35 ods. 3, § 38, 39, 55, 56 a 59.

§ 70

Po vo le nie na vy tvo re nie špe ciál ne ho
po dielo vé ho fon du

(1) Na vy tvo re nie špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du je
pot reb né po vo le nie úra du.

(2) Na ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1 musí by�
pre u ká za né spl ne nie tých to pod mie nok:
a) pod mien ky pod ¾a § 36 ods. 2 písm. a) až d) a písm. f),
b) ochra na po dielni kov je za bez pe če ná na dos ta toč nej

úrov ni, naj mä s oh¾a dom na za me ra nie a cie le in ves -
tič nej stra té gie,

c) prie mer ná čis tá hod no ta ma jet ku v ot vo re ných po -
dielo vých fon doch, kto ré spra vu je táto správ cov ská

spo loč nos� po čas troch pred chá dza jú cich ro kov
pred po da ním žia dos ti, ne kles la pod 100 000 000 Sk.

(3) Žia dos� o po vo le nie pod ¾a od se ku 1 po dá va správ -
cov ská spo loč nos�. Žia dos� musí ob sa ho va� ná zov špe -
ciál ne ho po dielo vé ho fon du a ná le ži tos ti pod ¾a § 36
ods. 3 písm. a), c) d) a e) a musí by� k nej pri lo že ný ná -
vrh šta tú tu, ná vrh pre daj né ho pro spek tu, ná vrh zjed -
no du še né ho pre daj né ho pro spek tu a pí som ný pred -
bež ný sú hlas de po zi tá ra s vý ko nom čin nos ti
de po zi tá ra.

(4) Úrad žia dos� pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ 
ne spl ní ale bo ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie -
nok uve de ných v od se ku 2.

(5) Pod mien ky pod ¾a od se ku 2 mu sia by� spl ne né ne -
pre tr ži te po čas tr va nia plat nos ti po vo le nia na vy tvo re -
nie špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du.

(6) Na po vo le nie na vy tvo re nie špe ciál ne ho po dielo vé -
ho fon du sa pri me ra ne vz�a hu je § 37.

§ 71

Po dielo vý list a po diel

(1) Na po dielo vé lis ty špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du,
na ich vy dá va nie a vy pla te nie sa pri me ra ne vz�a hu je
§ 40 až 43.

(2) Po dielo vé lis ty špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du
mož no vy da� len vo for me na meno. Po dielo vé lis ty ri zi -
ko vé ho špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du mož no pre vies�
na iné ho po dielni ka iba so sú hla som správ cov skej spo -
loč nos ti.

§ 72

Ma je tok v špe ciál nom po dielo vom fon de

Na in ves to va nie ma jet ku v špe ciál nom po dielo vom
fon de sa vz�a hu je § 44 ods. 1, § 65 ods. 2 a 3.

§ 73

Pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka
pre špe ciál ny po dielo vý fond

(1) Na pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pre di -
ver zi fi ko va ný špe ciál ny po dielo vý fond sa vz�a hu je § 45
až 47, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s vý nim kou pod ¾a od se kov
2 a 3.

(2) Hod no ta po dielo vých lis tov iné ho po dielo vé ho fon -
du a cen ných pa pie rov za hra nič né ho sub jek tu ko lek -
tív ne ho in ves to va nia ne smie tvo ri� viac ako 20 % hod -
no ty ma jet ku v di ver zi fi ko va nom špe ciál nom
po dielo vom fon de.

(3) Hod no ta pre vo di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná -
stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných rov na kým emi ten -
tom ne smie tvo ri� viac ako 25 % hod no ty ma jet ku v ri zi -
ko vom špe ciál nom po dielo vom fon de s vý nim ka mi
pod ¾a § 45 až 47.

(4) Sú čet in ves tí cii do pre vo di te¾ ných cen ných pa pie -
rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu vy da ných jed nou oso -
bou, ma jet ko vej an ga žo va nos ti pri ob cho doch s de ri -
vát mi voči tej is tej oso be a vkla dov v tej is tej ban ke,
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kto rá je emi ten tom tých to cen ných pa pie rov ale bo kto -
rej sa týka táto ma jet ko vá an ga žo va nos�, ne smie pre -
kro či� 40 % hod no ty ma jet ku v ri zi ko vom špe ciál nom
po dielo vom fon de.

(5) Na pra vid lá ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pre ri -
zi ko vý špe ciál ny po dielo vý fond sa pri me ra ne vz�a hu je
§ 45 ods. 2, 3, 6 a 10, § 48 ods. 3, § 49, 51 až 56 a 67.

(6) Cer ti fi ká ty, kto ré za stu pu jú dra hé kovy sa na úče -
ly ob me dze nia a roz lo že nie ri zi ka pre špe ciál ny po dielo -
vý fond po kla da jú za pre vo di te¾ né cen né pa pie re. Hod -
no ta jed né ho dru hu dra hé ho kovu ne smie tvo ri� viac
ako 20 % hod no ty ma jet ku v špe ciál nom po dielo vom
fon de.

§ 74

Pred chá dza jú ci sú hlas

(1) Pred chá dza jú ci sú hlas úra du je pod mien kou na
a) pre vod sprá vy špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du,
b) zme nu de po zi tá ra špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du,
c) zme nu šta tú tu,
d) vrá te nie po vo le nia na vy tvo re nie špe ciál ne ho po -

dielo vé ho fon du,
e) na do bud nu tie cen ných pa pie rov do ma jet ku v špe -

ciál nom po dielo vom fon de od ak cio ná rov správ cov -
skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to špe ciál ny po -
dielo vý fond ale bo na pre daj cen ných pa pie rov
z ma jet ku špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du ak cio ná -
rom správ cov skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to špe -
ciál ny po dielo vý fond,

f) pre me nu špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du na ot vo re -
ný po dielo vý fond,

g) pre dĺ že nie doby, na kto rú môže by� špe ciál ny po -
dielo vý fond vy tvo re ný.

(2) Na vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a od -
se ku 1, na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla -
su, na roz ho do va nie o žia dos ti pod ¾a od se ku 1 písm. a)
až e) a na pre me nu špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du na
ot vo re ný po dielo vý fond sa pri me ra ne vz�a hu je § 68.

(3) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
pod ¾a od se ku 1 písm. f) po dá va správ cov ská spo loč nos� 
spra vu jú ca špe ciál ny po dielo vý fond. Na vy da nie pred -
chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a od se ku 1 písm. f) musí
by� pre u ká za né, že špe ciál ny po dielo vý fond spĺ ňa pod -
mien ky pod ¾a § 70 ods. 2, zlo že nie ma jet ku a pra vid lá
ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka sú v sú la de s tým to zá -
ko nom a po dielni ci boli in for mo va ní o zá me re správ -
cov skej spo loč nos ti pre dĺ ži� dobu vy tvo re nia naj me nej
šes� me sia cov pred po da ním žia dos ti o vy da nie pred -
chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a od se ku 1 písm. f).

(4) V roz hod nu tí o ude le ní pred chá dza jú ce ho sú hla -
su pod ¾a od se ku 1 písm. a), b) c), e) a f) určí úrad aj le -
ho tu, kto rej uply nu tím za ni ká pred chá dza jú ci sú hlas,
ak ne bol vy ko na ný úkon, na kto rý bol ude le ný pred -
chá dza jú ci sú hlas. Táto le ho ta ne smie by� krat šia ako
tri me sia ce a dlh šia ako je den rok od ude le nia pred chá -
dza jú ce ho sú hla su, ak úrad ne ur čil v zá uj me ochra ny
po dielni kov inú le ho tu.

Š IES  TA  ČASŤ

ZA HRA NIČ NÉ SUB JEK TY KO LEK TÍV NE HO
IN VES TO VA NIA A ZA HRA NIČ NÉ
SPRÁV COV SKÉ SPO LOČ NOS TI

§ 75

(1) Za hra nič ná in ves tič ná spo loč nos� môže ve rej ne
po nú ka� na úze mí Slo ven skej re pub li ky ňou vy dá va né
cen né pa pie re pros tred níc tvom svo jej po boč ky ale bo
bez zria de nia po boč ky. Tie to čin nos ti mož no vy ko ná va� 
len na zá kla de po vo le nia úra du. Za hra nič ná správ cov -
ská spo loč nos� môže ve rej ne po nú ka� na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky cen né pa pie re ňou spra vo va ných za hra -
nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia
pros tred níc tvom svo jej po boč ky ale bo bez zria de nia po -
boč ky. Tie to čin nos ti mož no vy ko ná va� len na zá kla de
po vo le nia úra du; ta ké to po vo le nie sa vy ža du je na ve rej -
nú po nu ku cen ných pa pie rov kaž dé ho za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia spra vo va né ho za -
hra nič nou správ cov skou spo loč nos �ou.

(2) Na ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1 musí by�
pre u ká za né spl ne nie tých to pod mie nok:
a) za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia má

plat né po vo le nie na ko lek tív ne in ves to va nie do pre vo -
di te¾ ných cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž né ho
trhu na prin cí pe ob me dze nia a roz lo že nia ri zi ka pod ¾a
zá ko na štá tu, v kto rom má síd lo, vy da né prí sluš ným
or gá nom toh to štá tu; v prí pa de za hra nič né ho sub jek -
tu ko lek tív ne ho in ves to va nia spra vo va né ho za hra nič -
nou správ cov skou spo loč nos �ou sa vy ža du je aj po vo -
le nie na spra vo va nie sub jek tov ko lek tív ne ho
in ves to va nia vy da né prí sluš ným or gá nom štá tu, v kto -
rom má síd lo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�,

b) prí sluš ný or gán pod ¾a pís me na a) sú hla sí s pô so be -
ním za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va -
nia ale bo za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti na
úze mí Slo ven skej re pub li ky,

c) práv ny mi pred pis mi štá tu, v kto rom má síd lo a ús -
tre die za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va -
nia ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�, je za -
bez pe če ná úro veň ochra ny účast ní kov ko lek tív ne ho
in ves to va nia, kto rá nie je niž šia ako úro veň ochra ny
za bez pe če ná tým to zá ko nom,

d) sku pi na s úz ky mi väz ba mi, ku kto rej pat rí za hra nič -
ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo za hra -
nič ná správ cov ská spo loč nos�, je prie h¾ad ná,

e) sú spl ne né vec né a or ga ni zač né pred po kla dy na čin -
nos� po boč ky, ak sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky
zria ïu je, a oso by ria dia ce túto po boč ku sú od bor ne
spô so bi lé a dô ve ry hod né,

f) je uzav re tá zmlu va pod ¾a § 78 ods. 5, ak za hra nič ná in -
ves tič ná spo loč nos� ale bo za hra nič ná správ cov ská
spo loč nos� ne bu de vy ko ná va� čin nos� pros tred níc tvom 
po boč ky umies tne nej na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

g) v štá te, v kto rom má síd lo ten to za hra nič ný sub jekt
ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos�, nie je ulo že ný zá kaz ale bo vy lú -
če nie ve rej nej po nu ky cen ných pa pie rov z dô vo du
ochra ny in ves to rov,

h) síd lo a ús tre die za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne -
ho in ves to va nia ale bo za hra nič nej správ cov skej spo -
loč nos ti je na úze mí toho is té ho štá tu,
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i) roč né sprá vy a pol ročné sprá vy o hos po dá re ní za -
hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia sú
zve rej ňo va né,

j) o ma jet ku za hra nič né ho po dielo vé ho fon du sa úč tu -
je od de le ne od ma jet ku za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti.

(3) Žia dos� o ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1 po -
dá va za hra nič ná in ves tič ná spo loč nos� ale bo za hra nič -
ná správ cov ská spo loč nos�, ak sa majú ve rej ne po nú -
ka� na úze mí Slo ven skej re pub li ky cen né pa pie re ňou
spra vo va ných za hra nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho
in ves to va nia. Táto žia dos� musí ob sa ho va�
a) ob chod né meno a síd lo za hra nič né ho sub jek tu ko -

lek tív ne ho in ves to va nia a v prí pa de za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia spra vo va né ho
za hra nič nou správ cov skou spo loč nos �ou aj ob chod -
né meno a síd lo za hra nič nej správ cov skej spo loč -
nos ti,

b) ob chod né meno a síd lo de po zi tá ra za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia,

c) meno, priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo čle na
šta tu tár ne ho or gá nu, do zor nej rady, pro ku ris tu
a ve dú ce ho za mest nan ca za hra nič nej in ves tič nej
spo loč nos ti zod po ved né ho za od bor né čin nos ti;
v prí pa de za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in -
ves to va nia spra vo va né ho za hra nič nou správ cov -
skou spo loč nos �ou sa uve dú tie to úda je aj za za hra -
nič nú správ cov skú spo loč nos�,

d) meno, priez vis ko, tr va lý po byt a rod né čís lo ve dú ce -
ho po boč ky za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti ale -
bo po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
a jeho zá stup cu, úda je o ich od bor nej spô so bi los ti
a dô ve ry hod nos ti a mies to ich tr va lé ho po by tu,

e) úda je o plá no va ných spô so boch ve rej nej po nu ky
cen ných pa pie rov na úze mí Slo ven skej re pub li ky
a o opat re niach na za bez pe če nie práv ma ji te ¾ov cen -
ných pa pie rov v Slo ven skej re pub li ke,

f) úda je o vec ných a or ga ni zač ných pred po kla doch na
čin nos� po boč ky, ak ju na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky zria ïu je.

(4) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 je
a) osved če nie vy da né prí sluš ným or gá nom do h¾a du

štá tu, v kto rom má síd lo za hra nič ný sub jekt ko lek -
tív ne ho in ves to va nia o tom, že spĺ ňa po žia dav ky na
ko lek tív ne in ves to va nie v tom to štá te, a po tvr de nie,
že ten to prí sluš ný or gán sú hla sí s pô so be ním za hra -
nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky; v prí pa de za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia spra vo va né ho
za hra nič nou správ cov skou spo loč nos �ou sa vy ža du -
je aj po tvr de nie o tom, že za hra nič ná správ cov ská
spo loč nos� spĺ ňa po žia dav ky na ko lek tív ne in ves to -
va nie v štá te, v kto rom má síd lo,

b) šta tút, zmluv né pod mien ky, sta no vy za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo iný do ku -
ment pl nia ci rov na kú ale bo ob dob nú funk ciu,

c) pre daj ný pro spekt za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív -
ne ho in ves to va nia a ak bol zos ta ve ný, aj jeho zjed no -
du še ný pre daj ný pro spekt,

d) po sled ná roč ná sprá va a pol ročná sprá va o hos po dá -
re ní za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va -
nia, kto rú zos ta vil,

e) roz hod nu tie za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti
o zria de ní po boč ky na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
ak ju plá nu je zria di�, a plán jej čin nos ti; v prí pa de
za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia
spra vo va né ho správ cov skou spo loč nos �ou roz hod -
nu tie o zria de ní po boč ky a plán čin nos ti za hra nič nej
správ cov skej spo loč nos ti,

f) zmlu va pod ¾a od se ku 2 písm. f), ak čin nos ti pod ¾a
§ 78 ods. 3 ne za bez pe ču je samo stat ne za hra nič ná
in ves tič ná spo loč nos� ale bo za hra nič ná správ cov -
ská spo loč nos� pros tred níc tvom po boč ky,

g) struč ný od bor ný ži vo to pis a do klad o do siah nu tom
vzde la ní a od bor nej pra xi osôb pod ¾a od se ku 3 písm. e),
do klad pre u ka zu jú ci ich bez ú hon nos� (§ 6 ods. 11)
nie star ší ako tri me sia ce a čest né vy hlá se nia o tom,
že spĺ ňa jú po žia dav ky usta no ve né tým to zá ko nom.

(5) Úda je a do ku men ty pod ¾a od se kov 3 a 4 mu sia by�
pred lo že né v štát nom jazyku64) ale bo v úrad ne ove re -
nom pre kla de do štát ne ho ja zy ka.

(6) O žia dos ti pod ¾a od se ku 1 roz hod ne úrad v le ho te
pod ¾a oso bit né ho zá ko na.22)

(7) Úrad žia dos� pod ¾a od se ku 1 za miet ne, ak žia da te¾ 
ne spl ní ale bo ne pre u ká že spl ne nie nie ktorej z pod mie -
nok uve de ných v od se ku 2.

(8) Pod mien ky pod ¾a od se ku 2 mu sia by� spl ne né ne -
pre tr ži te po čas tr va nia po vo le nia pod ¾a od se ku 1.

(9) Na pre u ka zo va nie spl ne nia vec ných a or ga ni zač -
ných pred po kla dov na čin nos� po boč ky za hra nič nej in -
ves tič nej spo loč nos ti ale bo po boč ky za hra nič nej správ -
cov skej spo loč nos ti sa pri me ra ne vz�a hu je § 6.

(10) Vec ný mi pred po klad mi na čin nos� po boč ky za -
hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti ale bo po boč ky za hra -
nič nej správ cov skej spo loč nos ti sa ro zu mie
materiálno-technické za bez pe če nie vý ko nu čin nos ti
správ cov skej spo loč nos ti. Or ga ni zač ný mi pred po klad -
mi na čin nos� po boč ky za hra nič nej in ves tič nej spo loč -
nos ti ale bo po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo loč -
nos ti sa ro zu me jú pra vid lá or ga ni zá cie po boč ky,
vý ko nu vnú tor nej kon tro ly a ve de nia evi den cie po -
dielni kov (§ 78 ods. 6).

(11) Za od bor ne spô so bi lú oso bu na vrh nu tú za ve dú -
ce ho po boč ky za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in -
ves to va nia a za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
a ich zá stup cu sa po va žu je fy zic ká oso ba spĺ ňa jú ca
pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 9.

(12) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� sú po vin ní pí -
som ne v štát nom ja zy ku in for mo va� úrad bez zby toč né -
ho od kla du o zme nách pod mie nok, kto ré boli pod kla -
dom na ude le nie po vo le nia pod ¾a od se ku 1, ale bo ak
pre stal spĺ ňa� pod mien ky na vý kon čin nos ti v štá te,
v kto rom majú síd lo, a o zme nách v sku toč nos tiach
uve de ných v § 75 ods. 3 písm. a), b) a d). Za hra nič ný
sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia a za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos� sú po vin ní pí som ne v štát nom ja zy -
ku in for mo va� úrad bez zby toč né ho od kla du aj o zme -
nách v sku toč nos tiach uve de ných v § 75 ods. 3 písm. f), 
ak tie to zme ny môžu ovplyv ni� ich spô so bi los� vy ko ná -
va� čin nos� v po vo le nom roz sa hu.

(13) Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�, kto rá už

Čiastka 242 Zbierka zákonov č. 594/2003 Strana 5569



zria di la po boč ku v Slo ven skej re pub li ke, pred kla dá pri
žia dos ti o po vo le nie na ve rej nú po nu ku kaž dé ho ïal šie -
ho ňou spra vo va né ho za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív -
ne ho in ves to va nia len úda je a do kla dy pod ¾a od se kov 3
a 4 tý ka jú ce sa prí sluš né ho za hra nič né ho sub jek tu ko -
lek tív ne ho in ves to va nia a úda je a do kla dy o zme nách
tý ka jú cich sa za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti od
po sled né ho ko na nia pred úra dom.

(14) V po vo le ní ude le nom za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti môže by� uve de ný aj vý kon čin nos tí pod ¾a
§ 3 ods. 3, ak za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� pre u -
ká že, že má na tie to čin nos ti po vo le nie v štá te, v kto rom
má síd lo, a pre u ká že spl ne nie rov na kých pod mie nok
na vý kon tých to čin nos tí, ako usta no vu je oso bit ný
zákon7) v prí pa de po bo čiek za hra nič ných ob chod ní kov
s cen ný mi pa pier mi a ak je spl ne ná pod mien ka pod ¾a
§ 3 ods. 6 dru hej vety. Za hra nič ná správ cov ská správ -
cov ská spo loč nos� vy ko ná va jú ca na úze mí Slo ven skej
re pub li ky čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 3 je po vin ná zú čas tňo -
va� sa na ochra ne klien tov, kto rým pos ky tu je in ves tič -
né služ by, a pri spie va� na ten to účel do Ga ranč né ho
fon du in ves tí cii v sú la de s oso bit ným zá ko nom.31) Za -
hra nič ná správ cov ská správ cov ská spo loč nos� môže
vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 3 len pros tred níc -
tvom po boč ky.

§ 76

Po vo le nie pod ¾a § 75 za ni ká
a) dňom zá ni ku ale bo od ňa tím po vo le nia v štá te, v kto -

rom má síd lo za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves -
to va nia ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�,

b) ak do šies tich me sia cov od dňa prá vo plat nos ti po vo -
le nia za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� ne za ča la
čin nos�, kto rá je pred me tom po vo le nia,

c) dňom vrá te nia po vo le nia; po vo le nie mož no vrá ti� len
pí som ne a s pred chá dza jú cim sú hla som úra du  po -
d¾a § 79.

§ 77

(1) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� môžu pri svo jej
čin nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky po u ží va� svo je
ob chod né meno tak, ako ho po u ží va jú v štá te, v kto rom
majú síd lo. V prí pa de mož nej zá me ny ob chod né ho
mena sú za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia 
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� po vin ní do pl ni�
ná zov do dat kom, kto rý umož ní ich roz lí še nie.

(2) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� sú po vin ní uplat -
ňo va� vo vz�a hu k tu zem ským in ves to rom prin cíp rov -
na ké ho za ob chá dza nia so všet ký mi in ves tor mi a uro bi� 
ne vy hnut né opat re nia, aby sa za bez pe či li všet ky prá va
tu zem ských in ves to rov.

(3) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� sú po vin ní pos ky -
to va� úra du a mi nis ter stvu in for má cie a do ku men ty
v roz sa hu a v le ho tách, ako sa vy ža du jú od správ cov skej

spo loč nos ti a po dielo vých fon dov pod ¾a usta no ve ní toh -
to zá ko na. Tie to in for má cie a do ku men ty o svo jej
čin nos ti sú po vin ní úra du pred kla da� v štát nom ja zy ku.

(4) Čin nos� za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in -
ves to va nia a za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti vy -
ko ná va ná pod ¾a toh to zá ko na pod lie ha do h¾a du úra du.

§ 78

(1) Pri vý ko ne čin nos ti pod ¾a § 75 ods. 1 sú za hra nič ný 
sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia a za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos� po vin ní do dr žia va� tie to pod mien ky:
a) in ves tor musí ma� mož nos� oboz ná mi� sa s pre daj -

ným pro spek tom ale bo so zjed no du še ným pre daj -
ným pro spek tom pred na do bud nu tím cen ných pa -
pie rov v štát nom ja zy ku ale bo v ja zy ku pre neho
zro zu mi te¾ nom,

b) pro pa gá cia pre daja cen ných pa pie rov za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia a dis tri bú cia re -
kla mných do ku men tov mu sia by� vy ko ná va né v sú -
la de s § 88,

c) ma ji te ¾om cen ných pa pie rov mu sia by� pos ky to va né
in for má cie o za hra nič nom sub jek te ko lek tív ne ho in -
ves to va nia v štát nom ja zy ku ale bo v ja zy ku pre nich
zro zu mi te¾ nom.

(2) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� mu sia zve rej ňo -
va� v štát nom ja zy ku
a) roč nú sprá vu a pol ročnú sprá vu o hos po dá re ní, pre -

daj ný pro spekt a ïal šie in for má cie a do ku men ty
s rov na kým ob sa hom a rov na kým spô so bom, ako sú
po vin ní zve rej ňo va� ich v štá te, na kto ré ho úze mí
majú síd lo,

b) in for má cie a do ku men ty pod ¾a toh to zá ko na, iné,
ako sú uve de né v pís me ne a).

(3) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� mu sia pri ja� ne -
vy hnut né opat re nia, aby sa na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky za bez pe či la ma ji te ¾om cen ných pa pie rov
a) dis tri bú cia vy plá ca ných vý no sov,
b) vy plá ca nie cen ných pa pie rov za hra nič né ho sub jek -

tu ko lek tív ne ho in ves to va nia, ak ide o ot vo re ný sub -
jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia,

c) vy pla te nie po dielov na lik vi dač nom zos tat ku v prí pa -
de lik vi dá cie ale bo zru še nia za hra nič né ho sub jek tu
ko lek tív ne ho in ves to va nia.

(4) Čin nos ti pod ¾a od se ku 3 je za hra nič ný sub jekt ko -
lek tív ne ho in ves to va nia ale bo za hra nič ná správ cov ská
spo loč nos� po vin ná za bez pe či� pros tred níc tvom
a) svo jej po boč ky umies tne nej na úze mí Slo ven skej re -

pub li ky,
b) ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, kto rý je opráv ne ný

vy ko ná va� in ves tič nú služ bu spo čí va jú cu v upi so va -
ní a umies tňo va ní in ves tič ných ná stro jov,65)

c) po boč ky za hra nič né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa -
pier mi, kto rý je opráv ne ný vy ko ná va� in ves tič nú
služ bu spo čí va jú cu v upi so va ní a umies tňo va ní in -
ves tič ných ná stro jov,

d) správ cov skej spo loč nos ti ale bo
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e) za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a § 28 ale -
bo § 29.

(5) Ak čin nos ti pod ¾a od se ku 3 za hra nič ný sub jekt ko -
lek tív ne ho in ves to va nia ale bo za hra nič ná správ cov ská
spo loč nos� ne za bez pe ču je pros tred níc tvom svo jej po -
boč ky umies tne nej na úze mí Slo ven skej re pub li ky, je
po vin ná uzav rie� as poň s jed nou oso bou pod ¾a od se ku 4
písm. b) až e) zmlu vu, kto rá musí ob sa ho va� usta no ve -
nia uk la da jú ce tej to oso be po vin nos� za bez pe čo va� pre
in ves to rov v Slo ven skej re pub li ke čin nos ti pod ¾a od se ku 3
a zá ro veň usta no ve nia o po stu pe za hra nič né ho sub jek -
tu ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo za hra nič nej správ -
cov skej spo loč nos ti za me ra né na ochra nu in ves to rov
v prí pa de vy po ve da nia tej to zmlu vy, a ak
a) úrad po za sta ví ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi

ale bo za hra nič né mu ob chod ní ko vi vý kon po vo le nej
čin nos ti,

b) úrad od ní me ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi ale -
bo za hra nič né mu ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi
po vo le nie na pos ky to va nie in ves tič ných slu žieb,

c) úrad po za sta ví vý kon po vo le nej čin nos ti správ cov -
skej spo loč nos ti ale bo za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti,

d) úrad od ní me správ cov skej spo loč nos ti po vo le nie na
vznik a čin nos� ale bo od ní me za hra nič nej správ cov -
skej spo loč nos ti po vo le nie pod ¾a § 75,

e) za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a § 28 ale -
bo § 29 za nik ne opráv ne nie pô so bi� na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky.

(6) Ob chod ník s cen ný mi pa pier mi, za hra nič ný ob -
chod ník s cen ný mi pa pier mi, správ cov ská spo loč nos�
ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� sú pri za bez pe -
čo va ní čin nos tí pod ¾a od se ku 3 po vin ní za bez pe či� ve de -
nie evi den cie tu zem ských po dielni kov v čle ne ní naj mä:
a) meno a priez vis ko ale bo ob chod né meno po dielni ka,
b) tr va lý po byt ale bo síd lo po dielni ka,
c) rod né čís lo ale bo iden ti fi kač né čís lo po dielni ka,
d) ná zov po dielo vé ho fon du,
e) po čet po dielov po dielo vé ho fon du ale bo cen ných pa -

pie rov, kto ré sú ma jet kom po dielni ka.

(7) Ak úrad od ní me ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi
ale bo za hra nič né mu ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi
po vo le nie na pos ky to va nie in ves tič ných slu žieb ale bo
správ cov skej spo loč nos ti po vo le nie na vznik a čin nos�, ak 
za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a § 28 ale bo
§ 29 za nik ne opráv ne nie pô so bi� na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky ale bo ak bola zmlu va pod ¾a od se ku 5 vy po ve da -
ná, môže úrad v zá uj me ochra ny in ves to rov ur či� ná hrad -
né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, po boč ku
za hra nič né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, správ -
cov skú spo loč nos� ale bo po boč ku za hra nič nej správ cov -
skej spo loč nos ti po vin nú za bez pe čo va� pre po dielni kov
v Slo ven skej re pub li ke čin nos ti pod ¾a od se ku 3.

(8) Oso ba, kto rej pod ¾a od se ku 7 za nik lo po vo le nie
ale bo opráv ne nie na vy ko ná va nie čin nos ti, je po vin ná
bez zby toč né ho od kla du odo vzda� úra dom ur če né mu
ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi, po boč ke za hra nič -
né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, správ cov skej

spo loč nos ti ale bo po boč ke za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti evi den ciu po dielni kov pod ¾a od se ku 6.

§ 79

Pred chá dza jú ci sú hlas

(1) Pred chá dza jú ci sú hlas úra du je pod mien kou na
a) vrá te nie po vo le nia ude le né ho pod ¾a § 75,
b) uzav re tie zmlu vy pod ¾a § 78 ods. 5 na vý kon čin nos tí

pod ¾a § 78 ods. 3 s ïal šou oso bou.

(2) Na vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
a) pod ¾a od se ku 1 písm. a) musí by� pre u ká za né, že

bude pre tu zem ských po dielni kov za bez pe če né na
úze mí Slo ven skej re pub li ky vy ko ná va nie čin nos tí
pod ¾a § 78 ods. 3 ale bo že za hra nič ná in ves tič ná spo -
loč nos� ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�
nemá po dielni kov na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

b) pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa rov na ko vz�a hu jú pod -
mien ky pod ¾a § 78 ods. 5.

(3) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
pod ¾a od se ku 1 po dá va za hra nič ná in ves tič ná spo loč -
nos� ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�.

(4) V roz hod nu tí o ude le ní pred chá dza jú ce ho sú hla su
pod ¾a od se ku 1 písm. b) určí úrad aj le ho tu, kto rej uply -
nu tím za ni ká pred chá dza jú ci sú hlas, ak ne bol vy ko na ný
úkon, na kto rý bol ude le ný pred chá dza jú ci sú hlas. Táto
le ho ta ne smie by� krat šia ako tri me sia ce a dlh šia ako je -
den rok od ude le nia pred chá dza jú ce ho sú hla su, ak úrad
ne ur čil v zá uj me ochra ny po dielni kov inú le ho tu.

§ 80

(1) Usta no ve nia § 75 až 79 sa po u ži jú pri me ra ne
práv nej for me za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in -
ves to va nia. V prí pa de za hra nič ných sub jek tov ko lek -
tív ne ho in ves to va nia, kto ré nie sú práv nic ký mi oso ba -
mi, zod po ved nos� za pl ne nie po vin nos tí pod ¾a § 75 až
79 v ich mene má za hra nič ná správ cov skú spo loč nos�,
kto rá ich spra vu je; v ta kom prí pa de sa spl ne nie pod -
mie nok pod ¾a § 75 ods. 2 písm. d), e), f) a h) pre u ka zu je
len za za hra nič nú správ cov skú spo loč nos�.

(2) Táto čas� zá ko na sa ne vz�a hu je na eu róp ske fon -
dy. Táto čas� zá ko na s vý nim kou § 78 ods. 6 až 8 sa ne -
vz�a hu je na za hra nič né správ cov ské spo loč nos ti vy ko -
ná va jú ce čin nos� pod ¾a § 28 a 29.

S IED  MA  ČASŤ

DE PO ZI TÁR

§ 81

(1) Po dielo vý fond musí ma� de po zi tá ra v sú la de
s tým to zá ko nom.

(2) De po zi tá rom po dielo vé ho fon du môže by� len ban -
ka ale bo po boč ka za hra nič nej ban ky,11) kto rá má v po -
vo le ní pod ¾a oso bit né ho zákona66) uve de nú ved ¾aj šiu
in ves tič nú služ bu spo čí va jú cu v úscho ve ale bo sprá ve
in ves tič ných ná stro jov. De po zi tá rom ot vo re né ho po -
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dielo vé ho fon du, kto ré ho po dielo vé lis ty sú ve rej ne po -
nú ka né na úze mí člen ské ho štá tu pod ¾a § 60, môže by�
len ban ka so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale -
bo za hra nič ná ban ka so síd lom v člen skom štá te, kto rá
má na úze mí Slo ven skej re pub li ky zria de nú po boč ku.

(3) De po zi tá rom po dielo vé ho fon du ne smie by� správ -
cov ská spo loč nos�, kto rá ten to po dielo vý fond spra vu -
je.

(4) Po dielo vé fon dy spra vo va né jed nou správ cov skou
spo loč nos� mu sia ma� rov na ké ho de po zi tá ra, ak ten to
zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 82

(1) De po zi tár vy ko ná va čin nos� na zá kla de de po zi tár -
skej zmlu vy. De po zi tár ska zmlu va má pí som nú for mu
a uza vie ra sa na dobu ne ur či tú ale bo na dobu, na kto rú 
bol po dielo vý fond vy tvo re ný.

(2) V de po zi tár skej zmlu ve mu sia by� do hod nu té čin -
nos ti de po zi tá ra naj me nej v roz sa hu usta no ve nom
tým to zá ko nom a výš ka od pla ty za vý kon čin nos ti de po -
zi tá ra.

(3) V od pla te za vý kon čin nos ti de po zi tá ra pod ¾a od -
se ku 2 nie sú za hr nu té po plat ky za
a) ob sta ra nie a vy rov na nie ob cho dov s cen ný mi pa pier -

mi,
b) úscho vu a sprá vu za hra nič ných cen ných pa pie rov,

kto ré de po zi tár uhra dí za hra nič ným sub jek tom,
c) ve de nie bež ných úč tov a pre vo dy fi nanč ných  pro -

striedkov.

(4) De po zi tár sku zmlu vu môžu zmluv né stra ny vy po -
ve da�. Vý po ved ná le ho ta je tri me sia ce, ak sa v zmlu ve
ne do hod la krat šia vý po ved ná le ho ta.

(5) Ak sa de po zi tá ro vi od ní me ale bo ak mu za nik ne
ban ko vé po vo le nie, po vo le nie na pos ky to va nie in ves tič -
ných slu žieb v čas ti pot reb nej na vý kon čin nos ti de po -
zi tá ra, ale bo ak je nad ním za ve de ná nú te ná sprá va,
dňom prá vo plat nos ti prí sluš ných roz hod nu tí de po zi tá -
ro vi za ni ká opráv ne nie vy ko ná va� čin nos� de po zi tá ra
pod ¾a toh to zá ko na a de po zi tár ske zmlu vy uzav re té
s tým to de po zi tá rom strá ca jú plat nos�.

(6) Vy po ve da nie de po zi tár skej zmlu vy ale bo vznik
sku toč nos tí pod ¾a od se ku 5 ozná mi de po zi tár bez zby -
toč né ho od kla du úra du a správ cov skej spo loč nos ti,
s kto rou má uzav re tú de po zi tár sku zmlu vu.

(7) Správ cov ská spo loč nos� je po skon če ní plat nos ti
de po zi tár skej zmlu vy po vin ná bez zby toč né ho od kla du
po za sta vi� na kla da nie s ma jet kom v po dielo vom fon de
s vý nim kou úhra dy zá väz kov vznik nu tých pred skon -
če ním plat nos ti de po zi tár skej zmlu vy a úko nov ne vy h -
nut ných na za bez pe če nie ma jet ku v po dielo vom fon de
pred vzni kom ško dy na tom to ma jet ku a po za sta vi� vy -
dá va nie a vy plá ca nie po dielo vých lis tov pod ¾a § 43 až do 
uzav re tia zmlu vy s no vým de po zi tá rom.

(8) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy ko na� ne vy h -
nut né opat re nia tak, aby naj ne skôr ku dňu uply nu tia vý -
po ved nej le ho ty ale bo do jed né ho me sia ca po skon če ní
plat nos ti de po zi tár skej zmlu vy spô so bom pod ¾a od se ku 5 
pri pra vi la ná vrh de po zi tár skej zmlu vy s iným de po zi tá -

rom a po žia da la úrad o ude le nie pred chá dza jú ce ho sú -
hla su na zme nu de po zi tá ra.

(9) Ak správ cov ská spo loč nos� ne po žia da úrad o ude -
le nie pred chá dza jú ce ho sú hla su úrad na zme nu de po -
zi tá ra v le ho te pod ¾a od se ku 8, úrad do jed né ho me sia -
ca od uply nu tia tej to le ho ty určí de po zi tá ra.
Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná uzav rie� de po zi tár -
sku zmlu vu s tak to ur če ným de po zi tá rom a bez zby toč -
né ho od kla du po jej uzav re tí ju pred lo ži� úra du. Tak to
ur če ný de po zi tár je po vin ný uzav rie� de po zi tár sku
zmlu vu a vy ko ná va� čin nos� de po zi tá ra pre po dielo vé
fon dy.

(10) De po zi tár, kto rý pre stal pre po dielo vý fond vy ko -
ná va� čin nos� de po zi tá ra, je po vin ný bez zby toč né ho
od kla du odo vzda� ma je tok v po dielo vom fon de a s ním
sú vi sia cu do ku men tá ciu a in for má cie no vé mu de po zi -
tá ro vi. Do odo vzda nia ma jet ku a sú vi sia cej do ku men -
tá cie ne smie de po zi tár vy ko ná va� ani umož ni� vy ko na�
na kla da nie s ma jet kom v po dielo vom fon de; to ne pla tí
pre úko ny ne vy hnut né na za bez pe če nie ma jet ku v po -
dielo vom fon de pred vzni kom ško dy na tom to ma jet ku
ale bo úhra dy zá väz kov pod ¾a od se ku 7.

(11) De po zi tár je po vin ný pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce
z de po zi tár skej zmlu vy aj v prí pa de vstu pu správ cov -
skej spo loč nos ti do kon kur zu ale bo lik vi dá cie, a to až
do uzav re tia hos po dá re nia s ma jet kom v po dielo vom
fon de pod ¾a § 59 ale bo do uzav re tia de po zi tár skej zmlu -
vy s inou správ cov skou spo loč nos �ou, na kto rú pre šla
sprá va po dielo vých fon dov.

§ 83

Čin nos� de po zi tá ra

(1) De po zi tár
a) kon tro lu je, či je vy dá va nie a vy plá ca nie po dielo vých

lis tov a ich ru še nie vy ko ná va né v sú la de s tým to zá -
ko nom a so šta tú tom,

b) zod po ve dá za správ ny vý po čet hod no ty po dielu (§ 41) 
v sú la de s tým to zá ko nom a so šta tú tom,

c) vy ko ná va po ky ny správ cov skej spo loč nos ti, kto ré sú 
v sú la de s tým to zá ko nom a so šta tú tom,

d) za bez pe ču je, aby pri ob cho doch s ma jet kom v po -
dielo vom fon de bola pre vá dza ná pro ti hod no ta v pro -
spech ma jet ku v po dielo vom fon de na prin cí pe plat -
by opro ti do dáv ke, ak to po va ha ob cho du ale bo
ob chod né zvyk los ti ne vy lu ču jú, v le ho tách ob vyk -
lých na re gu lo va nom trhu, kde sa ob chod usku toč -
ňu je a v prí pa de ob cho dov uzav re tých mimo re gu lo -
va né ho trhu v zmluv ne do hod nu tých le ho tách, kto ré 
sú ob vyk lé pre daný typ ob cho dov,

e) kon tro lu je sú lad po u ži tia vý no sov po dielo vé ho fon -
du s tým to zá ko nom a so šta tú tom,

f) kon tro lu je do dr žia va nie pra vi diel ob me dze nia a roz -
lo že nia ri zi ka,

g) kon tro lu je vý po čet a úhra du od pla ty správ cov skej
spo loč nos ti za sprá vu po dielo vé ho fon du,

h) kon tro lu je, či je hod no ta ak tív ob sta rá va ných do
ma jet ku v po dielo vom fon de ale bo pre dá va ných
z ma jet ku v po dielo vom fon de ur čo va ná v sú la de
s tým to zá ko nom a so šta tú tom.

(2) Ak sú sú čas �ou ma jet ku v po dielo vom fon de lis -
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tin né cen né pa pie re, mu sia sa uscho va� u de po zi tá ra;
to pla tí aj pre iný druh ak tív, kto rých po va ha to pri púš -
�a. Ak ne mož no za bez pe či� úscho vu u de po zi tá ra, mu -
sia sa lis tin né cen né pa pie re ale bo ak tí va pod ¾a pr vej
vety uscho va� u sub jek tu, kto rý určí de po zi tár. Za tak -
to uscho va né cen né pa pie re a ak tí va zod po ve dá de po zi -
tár, ako by boli uscho va né u neho.

(3) Ak de po zi tár ne ve die pre po dielo vé fon dy účet ma -
ji te ¾a, je opráv ne ný vy žia da� si na vlast né ná kla dy od
oso by, kto rá ve die ten to účet ma ji te ¾a,58) vý pi sy z ma jet -
ko vých úč tov ve de ných pre po dielo vý fond a táto oso ba
je po vin ná ta kejto po žia dav ke de po zi tá ra bez zby toč né -
ho od kla du vy ho vie�.

(4) Ak sú sú čas �ou ma jet ku v po dielo vom fon de za -
hra nič né za kni ho va né cen né pa pie re, je de po zi tár po -
vin ný bez zby toč né ho od kla du za bez pe či� správ cov skej
spo loč nos ti vý pi sy z úč tov ma ji te ¾a ale bo úč tov pl nia -
cich ob dob nú funk ciu ale bo ich kó pie, kto ré sú ek vi va -
len tom vý pi sov uve de ných v od se ku 3, ak ich správ cov -
ská spo loč nos� ne do stá va pria mo.

(5) De po zi tár je po vin ný vies� pre správ cov skú spo -
loč nos� bež ný účet.67) De po zi tár je po vin ný vies� pre
kaž dý správ cov skou spo loč nos �ou spra vo va ný po dielo -
vý fond len je den bež ný účet v jed nej mene.

(6) Bež ným úč tom po dielo vé ho fon du pod ¾a od se ku 5
mu sia pre chá dza� všet ky plat by, vý pla ty a pre vo dy pe -
ňaž ných pros tried kov, kto ré tvo ria ma je tok v po dielo -
vom fon de.

(7) Bež ným úč tom pod ¾a od se ku 5 mu sia pre chá dza�
aj pe ňaž né pros tried ky uk la da né na vkla do vé účty
v iných ban kách ale bo v po boč kách za hra nič ných
bánk. Aké ko¾ vek úhra dy ale bo pre vo dy z bež né ho účtu
pod ¾a od se ku 5 vy ko ná va de po zi tár len na po kyn správ -
cov skej spo loč nos ti. Iné bež né účty ako pod ¾a od se ku 5
môže správ cov ská spo loč nos� ot vo ri� len so sú hla som
de po zi tá ra. De po zi tár ude lí sú hlas na ot vo re nie bež né -
ho účtu po dielo vé ho fon du v inej ban ke ale bo v za hra -
nič nej ban ke, ako sú uve de né v § 44 ods. 1 písm. f), len
ak je to pot reb né na za bez pe če nie vy rov na nia ob cho dov 
s cen ný mi pa pier mi, ná stroj mi pe ňaž né ho trhu a de ri -
vát mi pod ¾a § 44.

§ 84

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná ot vo ri� si bež -
ný účet u de po zi tá ra, s kto rým uzav re la de po zi tár sku
zmlu vu. Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná ot vo ri�
u de po zi tá ra pre kaž dý ňou spra vo va ný po dielo vý fond
samo stat ný bež ný účet.

(2) Správ cov ská spo loč nos� môže v inej ban ke ale bo
v po boč ke za hra nič nej ban ky ot vo ri� vkla do vé účty68)
pre po dielo vý fond len so sú hla som de po zi tá ra. Pre vod
pe ňaž ných pros tried kov z vkla do vé ho účtu na iný vkla -
do vý účet v tej is tej ban ke ale bo v po boč ke za hra nič nej
ban ky vy ko ná ban ka ale bo po boč ka za hra nič nej ban ky
na po kyn správ cov skej spo loč nos ti po pred lo že ní sú -

hla su de po zi tá ra. Správ cov ská spo loč nos� môže pri jí -
ma� plat by pe ňaž ných pros tried kov na vkla do vom účte
v inej ban ke ale bo v po boč ke za hra nič nej ban ky, kto rá
nie je jej de po zi tá rom, len ak ide o vý pla tu vý no sov
z tých to vkla do vých úč tov; správ cov ská spo loč nos� je
po vin ná pra vi del ne in for mo va� de po zi tá ra o pri ja tých
plat bách na ten to vkla do vý účet. Na ta ký to pre vod
a plat by pe ňaž ných pros tried kov sa usta no ve nie § 83
ods. 6 ne po u ži je.

(3) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná na na kla da nie 
so svo jím ma jet kom tvo re ným za kni ho va ný mi cen ný mi 
pa pier mi evi do va ný mi v re gis tri emitentov69) v cen trál -
nom de po zi tá ri zria di� a po u ží va� len je den účet ma ji te -
¾a.

(4) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná na na kla da nie 
s ma jet kom v po dielo vom fon de tvo re ným za kni ho va -
ný mi cen ný mi pa pier mi evi do va ný mi v re gis tri emi ten -
tov v cen trál nom de po zi tá ri zria di� a po u ží va� oso bit ne
pre kaž dý ňou spra vo va ný po dielo vý fond samo stat ný
účet ma ji te ¾a. Na evi do va nie a na kla da nie s ma jet kom
v po dielo vom fon de ne smie ma� správ cov ská spo loč -
nos� zria de ný a po u ží va� viac ako je den účet ma ji te ¾a
pre kaž dý ňou spra vo va ný po dielo vý fond ani po u ží va�
účet ma ji te ¾a pod ¾a od se ku 3.

(5) Ak de po zi tár správ cov skej spo loč nos ti je čle nom
cen trál ne ho de po zi tá ra,49) účty ma ji te ¾a pod ¾a od se kov
3 a 4 je správ cov ská spo loč nos� po vin ná zria di� u svoj -
ho de po zi tá ra. Ak de po zi tár správ cov skej spo loč nos ti
nie je čle nom cen trál ne ho de po zi tá ra, účty ma ji te ¾a
pod ¾a od se kov 3 a 4 je správ cov ská spo loč nos� po vin ná
zria di� u iné ho čle na cen trál ne ho de po zi tá ra; tie to účty
ma ji te ¾a mu sia by� zria de né u toho is té ho čle na cen -
trál ne ho de po zi tá ra.

(6) S ma jet kom v po dielo vom fon de správ cov ská spo -
loč nos� na kla dá len pros tred níc tvom po ky nov de po zi -
tá ro vi ale bo so sú hla som de po zi tá ra.

(7) Zmlu vy o úve re ale bo zmlu vy o pô žič ke v pro spech
ma jet ku v po dielo vom fon de môže správ cov ská spo loč -
nos� uzav rie� len po pred chá dza jú com sú hla se de po zi -
tá ra.

§ 85

(1) De po zi tár je opráv ne ný po žia da� správ cov skú
spo loč nos� o pre u ká za nie spl ne nia zá ko nom a šta tú -
tom usta no ve ných pod mie nok na vy ko na nie po ky nu.
Ak na žia dos� de po zi tá ra správ cov ská spo loč nos� ne -
pre u ká že spl ne nie tých to pod mie nok, de po zi tár po kyn
ne vy ko ná.

(2) Ak po kyn správ cov skej spo loč nos ti de po zi tá ro vi
od po ru je to mu to zá ko nu ale bo šta tú tu po dielo vé ho
fon du, de po zi tár ho ne vy ko ná a upo zor ní na to správ -
cov skú spo loč nos�; ak správ cov ská spo loč nos� trvá aj
na priek upo zor ne niu na vy ko na ní ta ké ho to po ky nu,
de po zi tár ho ne vy ko ná a ozná mi túto sku toč nos� úra -
du.
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(3) Ak de po zi tár pri vý ko ne svo jej čin nos ti zis tí, že
správ cov ská spo loč nos� po ru ši la ten to zá kon ale bo šta -
tút po dielo vé ho fon du, kto rý spra vu je, bez zby toč né ho
od kla du in for mu je o tej to sku toč nos ti úrad a správ cov -
skú spo loč nos�. De po zi tár je po vin ný bez zby toč né ho
od kla du in for mo va� úrad o pre kro če ní li mi tov pod ¾a
§ 44 až 50, aj keï k nim do šlo v sú la de s tým to zá ko -
nom, a o kaž dej sku toč nos ti, kto rá môže výz namne
ovplyv ni� ak tu ál nu cenu po dielo vých lis tov. Čo sa po -
kla dá za výz namné ovplyv ne nie ak tu ál nej ceny po dielo -
vých lis tov, určí úrad schvá le ním šta tú tu s oh¾a dom na
ri zi ko vý pro fil po dielo vé ho fon du.

(4) Pri vý ko ne svo jej čin nos ti je de po zi tár opráv ne ný
po ža do va� od správ cov skej spo loč nos ti ok rem úda jov
a do kla dov o po dielo vých fon doch, kto ré spra vu je, aj
úda je a do kla dy o jej čin nos ti. Správ cov ská spo loč nos�
je po vin ná tie to úda je a do kla dy bez zby toč né ho od kla -
du pred lo ži� de po zi tá ro vi.

§ 86

(1) De po zi tár je po vin ný vies� evi den ciu po ky nov
správ cov skej spo loč nos ti, sú hla sov ude le ných správ -
cov skej spo loč nos ti, roz hod nu tí o ne u de le ní sú hla su
správ cov skej spo loč nos ti, upo zor ne ní a in for má cií
o po ru še niach toh to zá ko na správ cov skou spo loč nos -
�ou a zbier ku do ku men tov.

(2) Evi den cia pod ¾a od se ku 1 musí ob sa ho va�
a) evi denč né čís lo,
b) dá tum, kedy bol úkon usku toč ne ný,
c) vy me dze nie úko nu,
d) ob sah úko nu.

(3) Zbier ku do ku men tov tvo rí pí som né vy ho to ve nie
jed not li vých po ky nov správ cov skej spo loč nos ti, sú hla -
sov ude le ných správ cov skej spo loč nos ti, roz hod nu tí
o ne u de le ní sú hla su správ cov skej spo loč nos ti, upo zor -
ne ní a in for má cií o zis te ných po ru še niach zá ko na
správ cov skou spo loč nos �ou.

(4) Evi den cia pod ¾a od se ku 1 a zbier ka do ku men tov
mu sia by� ulo že né v lis tin nej po do be ale bo na tr van li -
vom mé diu u de po zi tá ra a mu sia sa pos kyt nú� úra du
na jeho po žia da nie.

§ 87

(1) De po zi tár koná samo stat ne, s od bor nou sta rost li -
vos �ou a vý luč ne v zá uj me po dielni kov po dielo vých fon -
dov.

(2) De po zi tár zod po ve dá správ cov skej spo loč nos ti
a po dielni kom za ško dy spô so be né po ru še ním po vin -
nos tí vy plý va jú cich z toh to zá ko na, zo šta tú tu a z de po -
zi tár skej zmlu vy pri vý ko ne svo jej čin nos ti, a to aj po jej
skon če ní. Tým nie je dotk nu tá zod po ved nos� správ cov -
skej spo loč nos ti pod ¾a § 22.

(3) Zod po ved nos� de po zi tá ra za ško dy spô so be né ne -
spl ne ním po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá ko na
a z de po zi tár skej zmlu vy nie je ovplyv ne ná sku toč nos -

�ou, že de po zi tár zve ril pl ne nie tých to po vin nos tí tre tej
oso be.

(4) Po dielnik po dielo vé ho fon du je opráv ne ný vy má -
ha� ná hra du ško dy spô so be nej de po zi tá rom pria mo
ale bo tým po ve ri� správ cov skú spo loč nos�.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná za stu po va�
zá uj my po dielni kov pri vy má ha ní ško dy, kto rú im pri
vý ko ne svo jej čin nos ti spô so bil de po zi tár po ru še ním
ale bo ne dos ta toč ným pl ne ním svo jich po vin nos tí, kto -
ré mu vy plý va jú z toh to zá ko na a z de po zi tár skej zmlu -
vy, a to aj v prí pa de, ak de po zi tá ro vi za nik lo ale bo mu
bolo od ňa té po vo le nie na pos ky to va nie in ves tič ných
slu žieb.

ÔSMA ČASŤ

OCHRA NA IN VES TO ROV

§ 88

(1) Správ cov ská spo loč nos� ne smie po u ží va� pri pro -
pa gá cii svo jich po dielo vých fon dov ne prav di vé ale bo
za vá dza jú ce in for má cie ale bo za ml čo va� sku toč nos ti
dô le ži té pre roz ho do va nie in ves to rov, naj mä po nú ka�
vý ho dy, kto rých spo ¾ah li vos� ne mô že pre u ká za� ale bo
kto ré nie sú v sú la de s tým to zá ko nom, ale bo uvá dza�
ne správ ne úda je o per so nál nych, tech nic kých a or ga -
ni zač ných pred po kla doch čin nos ti správ cov skej spo -
loč nos ti. Usta no ve nia vše obec né ho pred pi su o ne ka lej
sú�aži70) tým nie sú dotk nu té.

(2) Kaž dá pro pa gá cia po dielo vé ho fon du musí ob sa -
ho va� vý raz né upo zor ne nie, z kto ré ho vy plý va, že s in -
ves tí ciou do po dielo vé ho fon du je spo je né aj ri zi ko a do -
te raj ší vý nos nie je zá ru kou bu dú cich vý no sov.

(3) Ok rem upo zor ne nia pod ¾a od se ku 2 pro pa gá cia
uzav re té ho po dielo vé ho fon du musí ob sa ho va� upo zor -
ne nie, že po dielnik nemá prá vo na vrá te nie po dielo vé ho 
lis tu ani na jeho vy pla te nie správ cov skou spo loč nos �ou 
pred uply nu tím doby, na kto rú bol uzav re tý po dielo vý
fond vy tvo re ný.

(4) Kaž dá pro pa gá cia, kto rá ob sa hu je vý zvu na ná -
kup po dielo vých lis tov po dielo vé ho fon du, musí ob sa -
ho va� údaj o tom, že exis tu je pre daj ný pro spekt a zjed -
no du še ný pre daj ný pro spekt s uve de ním mies ta, kde
ho zá u jem ca môže zís ka�, a údaj o tom, že in ves tor má
mož nos� oboz ná mi� sa so šta tú tom po dielo vé ho fon du.
Pro pa gá cia, kto rá ob sa hu je vý zvu na ná kup po dielo -
vých lis tov, kto ré boli pri ja té na trh kó to va ných cen -
ných pa pie rov, musí ob sa ho va� ok rem úda jov pod ¾a pr -
vej vety aj údaj o tom, že exis tu je kó to va cí pro spekt,71)
s uve de ním mies ta, kde ho zá u jem ca môže zís ka�.

(5) Úrad môže za ká za� ale bo po za sta vi� do od strá ne -
nia ne dos tat kov uve rej ne nie re kla mných do ku men tov,
ak ne spĺ ňa jú pod mien ky uve de né v od se koch 1 až 4
ale bo ak ob sa hu jú in for má cie, kto ré sú v roz po re so zá -
ko nom, šta tú tom, s ob sa hom pre daj né ho pro spek tu
ale bo zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu, ale bo in -
for má cie, prí pad ne sú bor in for má cií z pre daj né ho pro -
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spek tu ale bo zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu,
kto ré by pri ne dos tat ku iných in for má cií moh li by� za -
vá dza jú ce.

(6) Správ cov ská spo loč nos� ale bo oso ba vy ko ná va jú -
ca re kla mu po dielo vé ho fon du je po vin ná do ru či� úra -
du na jeho žia dos� re kla mné do ku men ty.

In for  mač ná po v in nos�

§ 89

Správ cov ská spo loč nos� musí za kaž dý po dielo vý
fond zos ta vi� a zve rej ni�
a) pre daj ný pro spekt,
b) zjed no du še ný pre daj ný pro spekt,
c) sprá vu o hos po dá re ní s ma jet kom v po dielo vom fon -

de za ka len dár ny rok (ïa lej len „roč ná sprá va“),
d) sprá vu o hos po dá re ní s ma jet kom v po dielo vom fon -

de za pr vých šes� me sia cov ka len dár ne ho roka (ïa lej 
len „pol ročná sprá va“).

§ 90

Pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný
pre daj ný pro spekt

(1) Pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro -
spekt mu sia ob sa ho va� in for má cie, kto ré sú ne vy hnut -
né na to, aby si moh li in ves to ri vy tvo ri� správ ny úsu dok 
o po nú ka nej mož nos ti in ves to va nia a o ri zi kách spo je -
ných s ta kýmto in ves to va ním, naj me nej však mu sia
ob sa ho va� úda je uve de né v prí lo hách č. 2 a 3. Pre daj ný
pro spekt musí ob sa ho va� aj jas né a pre bež ných in ves -
to rov zro zu mi te¾ né vy svet le nie ri zi ko vé ho pro fi lu po -
dielo vé ho fon du.

(2) Zjed no du še ný pre daj ný pro spekt musí by� zos ta -
ve ný a štruk tu ro va ný tak, aby bol ¾ah ko zro zu mi te¾ ný
pre prie mer né ho in ves to ra.

(3) Sú čas �ou pre daj né ho pro spek tu je aj šta tút; to
ne pla tí, ak šta tút sta no vu je, že na po žia da nie bude po -
dielni ko vi za sla ný ale bo ak šta tút určí mies to, kde sa
s ním po dielnik môže oboz ná mi�, a to na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky a v kaž dom člen skom štá te, v kto rom sú
ve rej ne po nú ka né po dielo vé lis ty po dielo vé ho fon du,
a ak sú po dielni ci o tej to mož nos ti in for mo va ní. Ak sú
in for má cie pod ¾a prí lo hy č. 1 uve de né aj v šta tú te tvo -
ria com sú čas� pre daj né ho pro spek tu, v pre daj nom pro -
spek te sta čí uvies� od kaz na prí sluš né usta no ve nie šta -
tú tu.

(4) Pre daj ný pro spekt musí ob sa ho va� in for má cie
o tom, do akých ka te gó rií ak tív je po vo le né in ves to va�
ma je tok v po dielo vom fon de a ak je po vo le né usku toč -
ňo va� ob cho dy s de ri vát mi s ma jet kom v prí sluš nom
po dielo vom fon de, musí by� táto in for má cia oso bit ne
zvý raz ne ná a musí by� uve de né vyhlá se nie, či je úče lom 
tých to ob cho dov za bez pe če nie ma jet ku v po dielo vom
fon de pod ¾a § 49 ale bo in ves to va nie ma jet ku v po dielo -
vom fon de, a mož ný do pad tých to ob cho dov s de ri vát mi
na ri zi ko vý pro fil po dielo vé ho fon du.

(5) Ak je in ves tič nou stra té giou po dielo vé ho fon du in -
ves to va nie pre važ ne do iných ak tív, ako sú pre vo di te¾ -
né cen né pa pie re a ná stro je pe ňaž né ho trhu, ale bo in -

ves to va nie spô so bom ko pí ru jú cim fi nanč né in de xy
pod ¾a § 46, musí pre daj ný pro spekt a re kla mné do ku -
men ty ob sa ho va� vý raz né upo zor ne nie na prí sluš nú in -
ves tič nú stra té giu.

(6) Ak mož no oča ká va� vý raz né ko lí sa nie čis tej hod -
no ty ma jet ku v po dielo vom fon de z dô vo du zlo že nia ma -
jet ku v po dielo vom fon de ale bo v dô sled ku po stu pov
ria de nia in ves tí cií vy u ží va ných správ cov skou spo loč -
nos �ou, musí pre daj ný pro spekt a re kla mné do ku men -
ty ob sa ho va� vý raz né upo zor ne nie na tie to sku toč nos ti.

(7) Ak je v šta tú te po dielo vé ho fon du uve de né ako za -
me ra nie a cie le in ves tič nej stra té gie in ves to va nie do
cen ných pa pie rov pod ¾a § 44 ods. 1 písm. e) ale bo § 65
ods. 2 písm. a) a b), musí šta tút, pre daj ný pro spekt
a zjed no du še ný pre daj ný pro spekt toh to po dielo vé ho
fon du ob sa ho va� zro zu mi te¾ nú in for má ciu o ma xi mál -
nej výš ke po plat kov za sprá vu, kto ré môžu by� úč to va -
né to mu to po dielo vé mu fon du a po dielo vým fon dom
ale bo za hra nič ným sub jek tom ko lek tív ne ho in ves to va -
nia, do kto rých sa plá nu je in ves to va�. Výš ka po plat kov
pod ¾a pr vej vety za prí sluš ný ka len dár ny rok sa uve die
aj v roč nej sprá ve.

(8) Pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro -
spekt môžu ma� lis tin nú po do bu ale bo po do bu zá pi su
na tr van li vom mé diu, ak je za bez pe če ný prí stup k úda -
jom rov no cen ný ako pri lis tin nej for me a ak s tým sú -
hla sil úrad.

(9) Pre daj ný pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro -
spekt mu sia by� zve rej ne né naj ne skôr do za čiat ku vy -
dá va nia po dielo vých lis tov (§ 38).

(10) Zve rej ne ním pod ¾a od se ku 9 sa ro zu mie
a) uve rej ne nie v pe rio dic kej tla či s ce lo štát nou pô sob -

nos �ou uve rej ňu jú cej bur zo vé sprá vy ale bo
b) bez plat né sprí stup ne nie v pí som nej for me ale bo na

tr van li vom mé diu v síd le správ cov skej spo loč nos ti
a de po zi tá ra a ozná me nie tej to sku toč nos ti v tla či
s ce lo štát nou pô sob nos �ou uve rej ňu júcej bur zo vé
sprá vy.

§ 91

(1) Správ cov ská spo loč nos� zod po ve dá za správ nos�
a úpl nos� úda jov uve de ných v pre daj nom pro spek te
a zjed no du še nom pre daj nom pro spek te.

(2) Ak správ cov ská spo loč nos� v pre daj nom pro spek -
te ale bo v zjed no du še nom pre daj nom pro spek te uve die
ne prav di vé ale bo ne ú pl né in for má cie, správ cov ská
spo loč nos� je na žia dos� po dielni ka po vin ná vy pla ti�
po dielni ko vi pre daj nú cenu v čase vy da nia po dielo vé ho
lis tu, ak je táto pre daj ná cena vyš šia ako ná kup ná cena 
v deň po da nia žia dos ti, inak je po vin ný mu vy pla ti� ná -
kup nú cenu; to ne pla tí, ak po dielnik v čase pod pí sa nia
zmlu vy so správ cov skou spo loč nos �ou ve del, že in for -
má cie v pre daj nom pro spek te ale bo v zjed no du še nom
pre daj nom pro spek te sú ne prav di vé ale bo ne ú pl né.
Roz diel me dzi pre daj nou ce nou a ná kup nou ce nou
pod ¾a pr vej vety uhrá dza správ cov ská spo loč nos�
z vlast né ho ma jet ku. Tým nie sú dotk nu té usta no ve nia
§ 22 a 106 ani zod po ved nos� tre tích osôb za ško du spô -
so be nú po dielni kom.

(3) Prá vo na vy pla te nie sumy pod ¾a od se ku 2 mož no
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uplat ni� do šies tich me sia cov, od ke dy sa po dielnik ot -
vo re né ho po dielo vé ho fon du ale bo oso ba, kto rej boli vy -
pla te né po dielo vé lis ty pod ¾a § 42, doz ve de li o ne správ -
nos ti ale bo o ne ú pl nos ti in for má cií pod ¾a od se ku 2,
naj ne skôr však do troch ro kov od na do bud nu tia po -
dielo vých lis tov. Po dielnik uzav re té ho po dielo vé ho fon -
du môže toto prá vo uplat ni� do troch ro kov od na do -
bud nu tia po dielo vých lis tov.

§ 92

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná ak tu a li zo va�
úda je v pre daj nom pro spek te a v zjed no du še nom pre -
daj nom pro spek te.

(2) Pra vid lá na pri jí ma nie zmien pre daj né ho pro spek -
tu a zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu ur ču je šta -
tút.

§ 93

Roč ná sprá va a pol ročná sprá va

(1) Roč ná sprá va musí ob sa ho va� in for má cie, kto ré
sú ne vy hnut né na to, aby si moh li in ves to ri vy tvo ri�
správ ny úsu dok o vý vo ji hos po dá re nia s ma jet kom
v po dielo vom fon de a o jeho vý sled koch, naj me nej však
musí ob sa ho va� úda je uve de né v prí lo he č. 4, úč tov nú
zá vier ku po dielo vé ho fon du ove re nú au dí to rom, meno,
priez vis ko a tr va lý po byt ale bo ob chod né meno a síd lo
au dí to rov, kto rí vy ko na li ove re nie úč tov ných zá vie rok
po dielo vé ho fon du, a evi denč né čís lo ich dek ré tu ale bo
li cen cie, vý rok au dí to ra tý ka jú ci sa ove ro va nia úč tov -
ných zá vie rok, sprá vu o ove re ní úč tov nej zá vier ky a in -
for má ciu, či boli au dí to rom ove re né aj iné čas ti roč nej
sprá vy.

(2) Ak nie je v le ho te pod ¾a od se ku 5 úč tov ná zá vier ka
po dielo vé ho fon du ove re ná au dí to rom, je správ cov ská
spo loč nos� po vin ná uvies� túto sku toč nos� v roč nej
sprá ve a bez zby toč né ho od kla du po pri ja tí sprá vy au -
dí to ra pred lo ži� ju úra du a zve rej ni� ju ako do da tok
k roč nej sprá ve rov na kým spô so bom ako roč nú sprá vu. 
Ak úč tov ná zá vier ka po dielo vé ho fon du ne bo la schvá le -
ná, je správ cov ská spo loč nos� po vin ná do 30 dní uve -
rej ni� túto sku toč nos�, ako aj dô vo dy ne schvá le nia úč -
tov nej zá vier ky po dielo vé ho fon du rov na kým spô so bom 
ako roč nú sprá vu.

(3) Pol ročná sprá va musí ob sa ho va� in for má cie, kto -
ré sú ne vy hnut né na to, aby si moh li in ves to ri vy tvo ri�
správ ny úsu dok o vý vo ji hos po dá re nia s ma jet kom
v po dielo vom fon de a o jeho vý sled koch, naj me nej však
musí ob sa ho va� úda je uve de né v prí lo he č. 4 v bo doch 1 
až 4 a úč tov nú zá vier ku po dielo vé ho fon du za pred chá -
dza jú ci pol rok. Ak správ cov ská spo loč nos� vy pla ti la
ale bo na vr hu je vy plá ca nie zá loh na vý nos z hos po dá re -
nia s ma jet kom v po dielo vom fon de, v pol ročnej sprá ve
sa uve die hos po dár sky vý sle dok po od po čí ta ní da ňo -
vých po vin nos tí a výš ka vy plá ca nej zá lo hy.

(4) Úda je uve de né v roč nej sprá ve a pol ročnej sprá ve
mu sia by� úpl né, prav di vé a vec ne správ ne.

(5) Roč nú sprá vu je správ cov ská spo loč nos� po vin ná
zve rej ni� naj ne skôr do šty roch me sia cov po uply nu tí
ka len dár ne ho roka. Pol ročnú sprá vu je správ cov ská
spo loč nos� po vin ná zve rej ni� naj ne skôr do dvoch me -
sia cov po uply nu tí pr vých šies tich me sia cov ka len dár -
ne ho roka. Roč ná sprá va a pol ročná sprá va sa zve rej -
ňujú spô so bom pod ¾a § 90 ods. 10. Roč ná sprá va
a pol ročná sprá va sa zve rej ňu jú aj v štá toch, na kto -
rých úze mí správ cov ská spo loč nos� ve rej ne po nú ka po -
dielo vé lis ty prí sluš né ho po dielo vé ho fon du.

(6) Roč ná sprá va a pol ročná sprá va mu sia by� k dis -
po zí cii ve rej nos ti k na hliad nu tiu v síd le správ cov skej
spo loč nos ti, de po zi tá ra a na ïal ších mies tach ale bo na
tr van li vých mé diách uve de ných v pre daj nom pro spek -
te a v zjed no du še nom pre daj nom pro spek te.

(7) Usta no ve nia oso bit né ho zá ko na o in for mač nej
povinnosti72) emi ten tov cen ných pa pie rov vy da ných na zá -
kla de ve rej nej po nu ky sa ne vz�a hu jú na po dielo vý fond.

(8) Úrad je opráv ne ný po žia da� správ cov skú spo loč -
nos� naj me nej raz za šes� me sia cov o pos kyt nu tie in for -
má cií o zlo že ní ma jet ku v po dielo vých fon doch nad rá -
mec uve de ný v prí lo he č. 4 na šta tis tic ké úče ly.
Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná tej to žia dos ti v úra -
dom ur če nej le ho te vy ho vie�.

§ 94

(1) Pred vstu pom do zmluv né ho vz�a hu so správ cov -
skou spo loč nos �ou musí by� in ves to ro vi po núk nu tý
bez plat ne zjed no du še ný pre daj ný pro spekt a na po žia -
da nie mu musí by� bez plat ne pos kyt nu tý pre daj ný pro -
spekt, ak tu ál na roč ná sprá va a pol ročná sprá va.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez plat ne  po -
skytnú� po dielni ko vi na po žia da nie ak tu ál ny pre daj ný
pro spekt a zjed no du še ný pre daj ný pro spekt po jeho
zme ne, roč nú sprá vu a pol ročnú sprá vu.

(3) Správ cov ská spo loč nos� je na žia dos� in ves to ra po -
vin ná pos kyt nú� do da toč né in for má cie tý ka jú ce sa kvan -
ti ta tív nych li mi tov, kto ré sa vz�a hu jú na ria de nie ri zík zo
spra vo va nia ma jet ku v po dielo vom fon de, me tód ria de nia 
tých to ri zík a po sled ný vý voj v ob las ti ri zík spo je ných
s hlav ný mi ka te gó ria mi ak tív, do kto rých sa in ves tu je
ma je tok v po dielo vom fon de, a vý voj vý no sov z tých to ak tív.

§ 95

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná vy po čí ta�
a zve rej ni� v pe rio dic kej tla či s ce lo štát nou pô sob nos -
�ou uve rej ňu jú cou bur zo vé sprá vy
a) naj me nej raz za týž deň ak tu ál nu cenu po dielu, pre -

daj nú cenu po dielu, ná kup nú cenu po dielu a čis tú
hod no tu ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de
a v di ver zi fi ko va nom špe ciál nom po dielo vom fon de,

b) naj me nej raz za me siac úda je o ak tu ál nej cene po -
dielu, o čis tej hod no te ma jet ku v uzav re tom po dielo -
vom fon de a o pe ňaž nej sume za vy da né po diely od
po sled né ho zve rej ne nia tých to úda jov po čas vy dá va -
nia po dielo vých lis tov v uzav re tom po dielo vom fon de,

c) naj me nej raz za tri me sia ce ak tu ál nu cenu po dielu
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a čis tú hod no tu ma jet ku v ri zi ko vom špe ciál nom po -
dielo vom fon de.

(2) Hod no tu ma jet ku v po dielo vom fon de určí s od -
bor nou sta rost li vos �ou správ cov ská spo loč nos� v spo -
lu prá ci s de po zi tá rom naj mä na zá kla de kur zov a cien
cen ných pa pie rov, ná stro jov pe ňaž né ho trhu a de ri vá -
tov do siah nu tých na re gu lo va ných tr hoch.

§ 96

(1) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du pred lo ži� úra du a de po zi tá ro vi
a) ak tu ál ne zne nie pre daj né ho pro spek tu a zjed no du -

še né ho pro spek tu po ich zme ne,
b) roč nú sprá vu a pol ročnú sprá vu a do klad o ich zve -

rej ne ní.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná naj ne skôr do šty -
roch me sia cov po uply nu tí ka len dár ne ho roka pred lo ži�
mi nis ter stvu a úra du roč nú sprá vu o hos po dá re ní s vlast -
ným ma jet kom a naj ne skôr do dvoch me sia cov po uply nu -
tí pr vých šies tich me sia cov ka len dár ne ho roka pred lo ži�
mi nis ter stvu a úra du pol ročnú sprá vu o hos po dá re ní
s vlast ným ma jet kom. Úda je uve de né v sprá vach pod ¾a pr -
vej vety mu sia by� úpl né, prav di vé a vec ne správ ne.

(3) Roč ná sprá va o hos po dá re ní s vlast ným ma jet kom 
správ cov skej spo loč nos ti musí ob sa ho va� úč tov nú zá -
vier ku ove re nú au dí to rom a úda je pod ¾a prí lo hy č. 5.

(4) Ak nie je v le ho te pod ¾a od se ku 2 úč tov ná zá vier ka
ove re ná au dí to rom, je správ cov ská spo loč nos� po vin ná
uvies� túto sku toč nos� v roč nej sprá ve pod ¾a od se ku 2
a pred lo ži� mi nis ter stvu a úra du sprá vu au dí to ra bez zby -
toč né ho od kla du po tom, keï je jej táto sprá va do ru če ná.

(5) Pol ročná sprá va o hos po dá re ní s vlast ným ma jet -
kom správ cov skej spo loč nos ti musí ob sa ho va� úč tov nú 
zá vier ku za uply nu lý pol rok a vý rok au dí to ra, ak úč tov -
nú zá vier ku ove ril au dí tor, a úda je pod ¾a prí lo hy č. 5.

(6) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná naj ne skôr do
dvoch me sia cov po skon če ní ka len dár ne ho štvr� ro ka
pred lo ži� úra du prie bež nú úč tov nú zá vier ku za pred -
chá dza jú ci štvr� rok.

(7) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná naj ne skôr do
22 dní po uply nu tí prí sluš né ho ka len dár ne ho štvr� ro -
ka pred lo ži� úra du údaj o výš ke po čia toč né ho ka pi tá lu
a jeho štruk tú ru, údaj o výš ke vlast ných zdro jov a ich
štruk tú ru pod ¾a oso bit né ho pred pi su,73) úda je o su -
mách pod ¾a § 18 ods. 2 písm. a) a b) a údaj o tom, či spĺ -
ňa pod mien ku pri me ra nos ti vlast ných zdro jov pod ¾a
§ 18; tým nie je dotk nu tá po vin nos� správ cov skej spo -

loč nos ti prie bež ne sle do va� pri me ra nos� vlast ných
zdro jov na den nej báze ani po vin nos� ozná mi� úra du
bez zby toč né ho od kla du sku toč nos�, že pre sta la spĺ ňa�
pod mien ku pri me ra nos ti vlast ných zdro jov. Správ cov -
ská spo loč nos�, kto rá vy ko ná va čin nos ti pod ¾a § 3
ods. 3, je po vin ná ok rem vý ka zov a hlá se ní pod ¾a pr vej
vety pred kla da� aj vý ka zy a hlá se nia o pri me ra nos ti
vlast ných zdro jov pod ¾a oso bit né ho pred pi su.73)

(8) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná bez zby toč né -
ho od kla du ozná mi� úra du pre kro če nie li mi tov uve de -
ných v usta no ve niach o ob me dze ní a roz lo že ní ri zi ka.

§ 97

Sprá vy pod ¾a toh to zá ko na môže správ cov ská spo loč nos� 
pred kla da� úra du a de po zi tá ro vi aj v elek tro nic kej po do be.

§ 98

Po vin nos� ml čan li vos ti a ochra na úda jov

(1) Člen šta tu tár ne ho or gá nu, do zor né ho or gá nu, za -
mest na nec, pro ku ris ta, lik vi dá tor, správ ca kon kurz nej 
pod sta ty, nú te ný správ ca, zá stup ca nú te né ho správ cu, 
ako aj ïal šie oso by po die¾a jú ce sa na čin nos ti správ -
cov skej spo loč nos ti a de po zi tá ra sú po vin ní za cho vá va� 
ml čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých sa doz ve de li
na zá kla de svoj ho pos ta ve nia ale bo pri pl ne ní svo jich
pra cov ných po vin nos tí a kto ré majú výz nam pre vý voj
fi nanč né ho trhu ale bo sa do tý ka jú zá uj mov jeho jed -
not li vých účast ní kov.

(2) Po vin nos� ml čan li vos ti pod ¾a od se ku 1 trvá aj po
skon če ní pra cov né ho po me ru ale bo iné ho práv ne ho
vz�a hu pod ¾a od se ku 1.

(3) Za po ru še nie po vin nos ti ml čan li vos ti pod ¾a od se -
ku 1 sa ne po va žu je, ak je in for má cia pos kyt nu tá
a) oso bám po ve re ným vý ko nom do h¾a du na úče ly vý -

ko nu do h¾a du,74)
b) súdu na úče ly ob čian ske ho súd ne ho ko na nia,75)
c) or gá nu čin né mu v trest nom ko na ní na úče ly trest -

né ho ko na nia,76)
d) Ná rod nej ban ke Slo ven ska na úče ly ban ko vé ho

doh¾adu77) ale bo de ví zo vej kon tro ly,78)
e) služ be kri mi nál nej po lí cie, služ be jus tič nej po lí cie

a služ be fi nanč nej po lí cie Po li caj né ho zbo ru na úče ly 
pl ne nia úloh usta no ve ných oso bit ným zá ko nom,79)

f) da ňo vé mu or gá nu na úče ly da ňo vé ho ko na nia80) ale -
bo col né mu or gá nu vo ve ciach col né ho ko na nia,

g) or gá nu štát nej sprá vy na úče ly vý ko nu roz hod nu tia
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.81)
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73) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 558/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu je roz sah, spô sob a ter mí ny pred kla da nia
vý ka zov, hlá se ní ale bo pre h¾a dov z úč tov nej evi den cie a šta tis tic kej evi den cie a usta no vu je ob sah, for ma, čle ne nie, ter mí ny, spô sob
a mies to pred kla da nia vý ka zov, hlá se ní a iných správ ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi a za hra nič né ho ob chod ní ka s cen ný mi
pa pier mi v zne ní vy hláš ky č. 34/2003 Z. z.

74) Zá kon č. 96/2002 Z. z.
75) Ob čian sky súd ny po ria dok v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
76) Trest ný po ria dok v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
77) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
78) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 202/1995 Z. z. De ví zo vý zá kon a zá kon, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej

ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
79) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
80) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov

v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
81) Na prí klad § 71 až 80 zá ko na č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z. 



(4) Usta no ve nia mi od se kov 1 až 3 nie je dotk nu tá
oso bit ným zá ko nom ulo že ná po vin nos� pre ka zi� ale bo
ozná mi� spá cha nie trest né ho činu.

(5) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná uta jo va�
a chrá ni� pred vy zra de ním, zne uži tím, po ško de ním,
zni če ním, stra tou ale bo od cu dze ním in for má cie a do -
kla dy o zá le ži tos tiach, kto ré sa tý ka jú po dielni kov
a klien tov správ cov skej spo loč nos ti, kto ré nie sú ve rej -
ne prí stup né, naj mä in for má cie o poč toch po dielo vých
lis tov vlast ne ných jed not li vý mi po dielnik mi a o ob cho -
doch klien tov správ cov skej spo loč nos ti. In for má cie
a do kla dy pod ¾a pr vej vety môže správ cov ská spo loč -
nos� pos kyt nú� tre tím oso bám len s pred chá dza jú cim
pí som ným sú hla som dotk nu té ho po dielni ka ale bo
klien ta ale bo na jeho pí som ný po kyn, ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak. Po dielnik ale bo klient má prá vo za
úhra du vec ných ná kla dov oboz ná mi� sa s in for má cia -
mi, kto ré sú o ňom ve de né v da ta bá ze správ cov skej spo -
loč nos ti, a ob sta ra nie vý pi su z nej. Za po ru še nie po vin -
nos tí pod ¾a pr vej vety sa ne po va žu je pos ky to va nie
in for má cií v sú hrnnej po do be na šta tis tic ké úče ly,
z kto rých nie je zrej mý ná zov správ cov skej spo loč nos ti,
meno a priez vis ko klien ta.

(6) Po vin nos ti pod ¾a od se ku 5 je správ cov ská spo loč -
nos� po vin ná pl ni� aj voči oso bám, s kto rý mi správ cov -
ská spo loč nos� ro ko va la o uza tvo re ní ob cho du, aj keï
sa ten to ob chod ne us ku toč nil, a tiež voči oso bám, kto ré 
pre sta li by� po dielni kmi ale bo klien tmi správ cov skej
spo loč nos ti.

(7) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pos kyt nú� in -
for má cie a do kla dy o zá le ži tos tiach, na kto ré sa vz�a hu -
je od sek 5, na pí som né vy žia da nie osôb ale bo or gá nov
pod ¾a od se ku 3 a len na úče ly tam uve de né. Pí som né
vy žia da nie musí ob sa ho va� úda je, pod ¾a kto rých môže
správ cov ská spo loč nos� prí sluš nú zá le ži tos� iden ti fi -
ko va�, naj mä pres né ozna če nie oso by, o kto rej sa po ža -
du jú úda je, a vy me dze nie roz sa hu po ža do va ných úda -
jov; tie to iden ti fi kač né úda je ne tre ba uvá dza� v pí som -
nom vy žia da ní pod ¾a od se ku 3 písm. c) a g). Oso by a or -
gá ny uve de né v od se ku 3 si môžu in for má cie pos kyt nú� 
na vzá jom len na ten účel ale bo na ko na nie, na kto ré
boli tie to in for má cie a sprá vy pos kyt nu té; inak ich
môžu pos kyt nú� len so sú hla som správ cov skej spo loč -
nos ti a v sú la de s pod mien ka mi pod ¾a od se ku 3.

(8) Za po ru še nie po vin nos tí pod ¾a od se ku 5 sa ne po -
va žu je
a) pos ky to va nie úda jov ne vy hnut ných na zúč to va nie

a vy rov na nie ob cho dov s po dielo vý mi lis ta mi a na
pri pí sa nie po dielo vých lis tov na účty ma ji te ¾ov pri
ich vy da ní,

b) pl ne nie ohla so va cej po vin nos ti správ cov skej spo loč -
nos ti o ne ob vyk lých ob chod ných ope rá ciách pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,57)

c) ozná me nie správ cov skej spo loč nos ti or gá nu čin né -
mu v trest nom ko na ní o jej po do zre ní, že sa pri pra -
vu je, že je pá cha ný ale bo že bol spá cha ný trest ný
čin,

d) pos kyt nu tie in for má cií a do kla dov o ne pl ne ných zá -
väz koch od bor ne spô so bi lej oso be s cie ¾om vy ko na�
fi nanč né oce ne nie záväzku82) ale bo ad vo ká to vi, ale -
bo ko merč né mu práv ni ko vi, kto ré mu správ cov ská
spo loč nos� ude li la pí som né pl no mo cen stvo na vy -
má ha nie spl ne nia tých to zá väz kov, ale bo súd ne mu
exe kú to ro vi, kto ré ho ozna či la v ná vr hu na vy ko na -
nie exe kú cie pro ti po dielni ko vi ale bo klien to vi v prí -
pa de, ak si po dielnik ale bo klient ne pl ní riad ne
a včas svo je zá väz ky voči správ cov skej spo loč nos ti
ani na priek jej pí som nej vý zve,

e) pos kyt nu tie úda jov ne vy hnut ných na iden ti fi ká ciu
po dielni ka a úda jov o ob cho de oso be, kto rá pre u ká -
že, že v dô sled ku chy by pri zúč to va ní a vy rov na ní ob -
cho dov s po dielo vý mi lis ta mi ale bo v dô sled ku chyb -
né ho pri pí sa nia po dielo vých lis tov na ma jet ko vý
účet utr pe la ma jet ko vú ujmu, kto rá spo čí va v pre vo -
de ale bo pri pí sa ní jej pat ria cich ale bo ňou spra vo va -
ných po dielo vých lis tov na účet toh to po dielni ka
a na vy má ha nie tak to vznik nu té ho bez dô vod né ho
obo ha te nia,

f) po kyt nu tie in for má cií inej správ cov skej spo loč nos ti
v sú vis los ti s pre vo dom ale bo prí pra vou pre vo du
sprá vy po dielo vé ho fon du na túto inú správ cov skú
spo loč nos�; správ cov ské spo loč nos ti sú po vin né
uza tvo ri� pí som nú zmlu vu, v kto rej sa upra ví zá vä -
zok za cho vá va� ml čan li vos� o zís ka ných in for má -
ciách a zod po ved nos� za ich zne uži tie správ cov skou
spo loč nos �ou, na kto rú má by� pre ve de ná sprá va
a správ cov skou spo loč nos �ou, kto rá pre vá dza sprá -
vu.

(9) Usta no ve nia od se kov 5 až 8 sa vz�a hu jú aj na za -
hra nič nú správ cov skú spo loč nos� a na za hra nič nú in -
ves tič nú spo loč nos� pri vý ko ne ich čin nos ti na úze mí
Slo ven skej re pub li ky.

(10) De po zi tár ne smie úda je a do kla dy zís ka né pri vý -
ko ne čin nos ti de po zi tá ra pos kyt nú� tre tej oso be ani vy -
u ži� na iné úče ly, než je vý kon čin nos ti de po zi tá ra. De -
po zi tár je však po vin ný pos kyt nú� tie to úda je a do kla dy
na pí som né vy žia da nie osôb ale bo or gá nov pod ¾a od se -
ku 3. Na pos tup pri pos ky to va ní tých to úda jov a do kla -
dov a ïal šie na kla da nie s nimi sa vz�a hu je od sek 7.

DE  V IA  TA  ČASŤ

DO H¼AD

§ 99

Pred met a cie¾ do h¾a du

(1) Do h¾a du pod ¾a toh to zá ko na pod lie ha čin nos� vy -
ko ná va ná
a) správ cov ský mi spo loč nos �a mi,
b) za hra nič ný mi sub jek tmi ko lek tív ne ho in ves to va nia

a za hra nič ný mi správ cov ský mi spo loč nos �a mi v roz -
sa hu ich čin nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak,

c) in ves tič ný mi spo loč nos �a mi a in ves tič ný mi fon dmi
vy tvo re ný mi pod ¾a do te raj ších pred pi sov,
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d) za kla da te¾ mi správ cov skej spo loč nos ti pri ich čin -
nos ti pod ¾a toh to zá ko na,

e) člen mi pred sta ven stiev, do zor ných rád a pro ku ris ta -
mi správ cov skej spo loč nos ti,

f) ak cio nár mi správ cov ských spo loč nos tí s kva li fi ko -
va nou účas �ou na správ cov skej spo loč nos ti,

g) oso ba mi, kto ré ob sta rá va jú vy dá va nie a vy plá ca nie
po dielo vých lis tov, po dielo vých fon dov a cen ných
pa pie rov za hra nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in -
ves to va nia, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak,

h) de po zi tá rom pri jeho čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na,
i) nú te ným správ com pri jeho čin nos ti pod ¾a toh to zá -

ko na,
j) lik vi dá to rom pri jeho čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na,
k) oso ba mi, kto rým zve ri la správ cov ská spo loč nos� vý -

kon čas ti svo jich čin nos tí pod ¾a § 25,
l) ve dú cim po boč ky za hra nič nej in ves tič nej spo loč -

nos ti a za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti a jeho
zá stup com.

(2) Pred me tom do h¾a du pod ¾a od se ku 1 je
a) do dr žia va nie usta no ve ní toh to zá ko na a iných vše -

obec ne zá väz ných práv nych predpisov1) vz�a hu jú -
cich sa na oso by pod lie ha jú ce do h¾a du pod ¾a toh to
zá ko na,

b) do dr žia va nie šta tú tu po dielo vé ho fon du a sta nov
správ cov skej spo loč nos ti,

c) do dr žia va nie pod mie nok, za kto rých boli ude le né
po vo le nia pod ¾a toh to zá ko na, a do dr žia va nie pod -
mie nok uve de ných v ïal ších roz hod nu tiach úra du,

d) pl ne nie sankč ných opat re ní ulo že ných roz hod nu tím 
úra du.

(3) Pred me tom do h¾a du nie sú spo ry zo zmluv ných
vz�a hov správ cov ských spo loč nos tí, za hra nič ných
sub jek tov ko lek tív ne ho in ves to va nia a za hra nič ných
správ cov ských spo loč nos tí a ich po dielni kov a klien tov, 
na kto rých pre jed ná va nie a roz ho do va nie sú prí sluš né
súdy ale bo iné or gá ny pod ¾a oso bit ných pred pi sov.83)

(4) Do h¾ad pod ¾a od se ku 1 vy ko ná va úrad.

(5) Správ cov ská spo loč nos�, kto rá má v po vo le ní na
vznik a čin nos� uve de ný aj vý kon čin nos tí pod ¾a § 3
ods. 3, pod lie ha aj do h¾a du na kon so li do va nom zá kla -
de pod ¾a oso bit né ho zá ko na,84) a to v roz sa hu ako ob -
chod ník s cen ný mi pa pier mi.

(6) Správ cov ská spo loč nos�, za hra nič ný sub jekt ko -
lek tív ne ho in ves to va nia, kto ré mu bolo ude le né po vo le -
nie pod ¾a § 75, a za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�,
kto rej bolo ude le né po vo le nie pod ¾a § 75, sú po vin ní
umož ni� účas� osôb po ve re ných vý ko nom do h¾a du na
ro ko va ní ich val né ho zhro maž de nia, ich do zor nej rady,
ich pred sta ven stva ale bo ve de nia po boč ky za hra nič né -
ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia a po boč ky za -
hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti.

§ 100

(1) Na zá kla de do ho dy uzav re tej me dzi úra dom a or -
gá nom do h¾a du iné ho štá tu môže or gán do h¾a du iné ho

štá tu vy ko ná va� do h¾ad na úze mí Slo ven skej re pub li ky
nad čin nos �ou po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo -
loč nos ti, po boč ky za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti,
nad dcér skou spo loč nos �ou za hra nič nej in ves tič nej
spo loč nos ti, kto rá je správ cov skou spo loč nos �ou,
a nad dcér skou spo loč nos �ou za hra nič nej správ cov -
skej spo loč nos ti, kto rá je správ cov skou spo loč nos �ou.
Ta kú to do ho du môže úrad uzav rie� len na zá kla de vzá -
jom nos ti. Tým nie je dotk nu té opráv ne nie or gá nu do -
h¾a du do mov ské ho člen ské ho štá tu vy ko na� do h¾ad na
úze mí Slo ven skej re pub li ky nad čin nos �ou za hra nič nej 
správ cov skej spo loč nos ti ale bo eu róp ske ho fon du  po -
d¾a § 28, 29 ale bo § 61 vy ko ná va nou na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, a to pria mo ale bo pros tred níc tvom na to 
spl no moc ne ných osôb.

(2) Úrad môže vy ko ná va� do h¾ad nad po boč ka mi
správ cov skej spo loč nos ti, kto ré pô so bia na úze mí iné -
ho štá tu, a nad dcér skou spo loč nos �ou správ cov skej
spo loč nos ti, kto rá je správ cov skou spo loč nos �ou, na
úze mí iné ho štá tu, ak to pri púš �a jú práv ne pred pi sy
toh to štá tu a do ho da uzav re tá me dzi úra dom a or gán mi 
do h¾a du toh to štá tu. Tým nie je dotk nu té opráv ne nie
úra du vy ko na� v sú la de s práv nym pred pi som Eu róp -
skej únie upra vu jú cim ko lek tív ne in ves to va nie do h¾ad
na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu nad čin nos �ou
správ cov skej spo loč nos ti, ak vy ko ná va čin nos ti pod ¾a
§ 26, 27 ale bo § 60 na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho
štá tu.

§ 101

(1) Pri vý ko ne do h¾a du na mies te sa vz�a hy me dzi
úra dom a oso ba mi pod lie ha jú ci mi to mu to do h¾a du
spra vu jú usta no ve nia mi oso bit né ho pred pi su.74)

(2) Pri vý ko ne do h¾a du je úrad opráv ne ný vy ža do va�
od osôb pod lie ha jú cich do h¾a du úda je, do kla dy a in for -
má cie pot reb né na riad ny vý kon toh to do h¾a du, a to
v roz sa hu ne vy hnut ne pot reb nom na vý kon do h¾a du,
a tie to oso by sú po vin né v le ho te ur če nej úra dom tie to
úda je, do kla dy a in for má cie úra du pred lo ži�.

(3) Úrad je pri vý ko ne do h¾a du po vin ný dba� na
ochra nu zá uj mov po dielni kov a po stu po va� tak, aby
ne bo li dotk nu té prá va a prá vom chrá ne né zá uj my osôb
pod lie ha jú cich to mu to do h¾a du.

(4) Úrad je pri vý ko ne do h¾a du opráv ne ný spo lu pra -
co va� so za hra nič ný mi or gán mi do h¾a du.

(5) Slo ven ská re pub li ka ani úrad ne zod po ve dajú za
vý sle dok hos po dá re nia s ma jet kom v po dielo vom fon de
ani ne ru čia za zá väz ky správ cov skej spo loč nos ti.

Spo lu prá ca pr i  vý  ko ne do h¾a du nad
čin nos �a  mi  vy  ko ná va ný mi  v  rám ci  prá va

slo  bod né ho pos ky to  va nia  s lu ž ieb

§ 102

(1) Úrad je po vin ný spo lu pra co va� s or gán mi do h¾a du 
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člen ských štá tov pri vý ko ne ich po vin nos tí vy plý va jú -
cich z práv ne ho pred pi su Eu róp skej únie upra vu jú ce -
ho ko lek tív ne in ves to va nie vrá ta ne vý me ny in for má cií
pot reb ných na ten to účel.

(2) Úrad spo lu pra cu je s prí sluš ným or gá nom do mov -
ské ho člen ské ho štá tu naj mä pri vý ko ne do h¾a du nad
eu róp skym fon dom vy ko ná va jú cim čin nos� na úze mí
Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 61 a nad za hra nič nou
správ cov skou spo loč nos �ou vy ko ná va jú cou čin nos� na 
úze mí Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 28 a 29 a na jeho
žia dos� mu úrad pos ky tu je in for má cie o za hra nič nej
správ cov skej spo loč nos ti a o eu róp skom fon de.

(3) Úrad spo lu pra cu je s prí sluš ným or gá nom hos ti -
te¾ ské ho člen ské ho štá tu naj mä pri vý ko ne do h¾a du
nad správ cov skou spo loč nos �ou vy ko ná va júcou čin -
nos� na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu pod ¾a
§ 26, 27 ale bo § 60 a na jeho žia dos� mu úrad pos ky tu je
in for má cie o správ cov skej spo loč nos ti a o po dielo vom
fon de.

(4) Prí sluš ný or gán do mov ské ho člen ské ho štá tu je
opráv ne ný po pred chá dza jú com ozná me ní tej to sku -
toč nos ti úra du vy ko na� do h¾ad na mies te v po boč ke za -
hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti vy ko ná va júcej čin -
nos� na úze mí Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 28 na účel
pre ve re nia in for má cií ozná me ných pod ¾a od se ku 2, a to 
pria mo ale bo pros tred níc tvom na to spl no moc ne ných
osôb.

(5) Ak prí sluš ný or gán do mov ské ho člen ské ho štá tu
po žia da úrad o vy ko na nie do h¾a du pod ¾a od se ku 4, je
úrad po vin ný tej to žia dos ti vy ho vie�.

(6) Úrad je opráv ne ný po pred chá dza jú com ozná me ní 
tej to sku toč nos ti or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu 
vy ko na� do h¾ad na mies te v po boč ke správ cov skej spo -
loč nos ti vy ko ná va jú cej čin nos� na úze mí hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu pod ¾a § 26 na účel pre ve re nia in for má -
cií ozná me ných or gá nom do h¾a du hos ti te¾ ské ho člen -
ské ho štá tu, a to pria mo ale bo pros tred níc tvom na to
spl no moc ne ných osôb, ale bo po žia da� o vy ko na nie tej -
to kon tro ly prí sluš ný or gán hos ti te¾ ské ho člen ské ho
štá tu.

(7) In for má cie, kto ré zís ka úrad od or gá nu do h¾a du
prí sluš né ho člen ské ho štá tu, môže úrad vy u ži� len na
úče ly do h¾a du.

§ 103

(1) Čin nos� za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
pod ¾a § 28 a 29 na úze mí Slo ven skej re pub li ky pod lie ha 
do h¾a du úra du len v roz sa hu do dr žia va nia vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov Slo ven skej re pub li ky
uve de ných v ozná me ní pod ¾a § 28 ods. 2 ale bo § 29 ods. 2
a pod mie nok uve de ných v ozná me ní pod ¾a § 28 ods. 2
ale bo § 29 ods. 2 a ak za hra nič ná správ cov ská spo loč -
nos� na úze mí Slo ven skej re pub li ky pos ky tu je aj služ by 
pod ¾a § 3 ods. 3, aj v roz sa hu do dr žia va nia pra vi diel
čin nos ti vo vz�a hu ku klien tom.

(2) Správ cov ská spo loč nos� pod lie ha do h¾a du úra du
aj pri jej čin nos ti na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho
štá tu pod ¾a § 26, 27 ale bo § 60. Do h¾ad nad do dr žia va -
ním vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov hos ti te¾ -
ské ho člen ské ho štá tu uve de ných v ozná me ní pod ¾a

§ 26 ods. 4 v sú la de s § 27 ods. 4 ale bo § 60 ods. 3 a pod -
mie nok uve de ných v ozná me ní pod ¾a § 26 ods. 4
v sú la de s § 27 ods. 4 ale bo § 60 ods. 3 vy ko ná va prí sluš -
ný or gán hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu a ak správ cov -
ská spo loč nos� na úze mí hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu 
pos ky tu je aj služ by pod ¾a § 3 ods. 3, vy ko ná va prí sluš -
ný or gán hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu do h¾ad aj nad
pra vid la mi čin nos ti vo vz�a hu ku klien tom.

(3) Do h¾ad nad do dr žia va ním pod mie nok ve rej nej po -
nu ky cen ných pa pie rov pod ¾a § 61 eu róp skym fon dom
na úze mí Slo ven skej re pub li ky a nad sprís tup ňo va ním
in for má cií in ves to rom v Slo ven skej re pub li ke vy ko ná va 
úrad.

(4) Úrad môže s prí sluš ným or gá nom do h¾a du do -
mov ské ho člen ské ho štá tu ale bo hos ti te¾ ské ho člen -
ské ho štá tu do hod nú� aj iné roz de le nie kom pe ten cií pri 
vý ko ne do h¾a du pod ¾a od se kov 1 až 3.

§ 104

(1) Ak or gán do h¾a du hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu
ozná mi úra du, že po boč ka správ cov skej spo loč nos ti na
úze mí toh to člen ské ho štá tu po ru šu je práv ne pred pi sy
ale bo pod mien ky čin nos ti ozná me né pod ¾a § 26 ale bo
§ 27, úrad pri jme pot reb né opat re nia na skon če nie pro -
ti práv ne ho sta vu. Pri ja té opat re nia úrad bez zby toč né -
ho od kla du ozná mi or gá nu do h¾a du hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu.

(2) Ak úrad zis tí, že za hra nič ná správ cov ská spo loč -
nos� pod ¾a § 28 ale bo § 29 pri vý ko ne čin nos ti na úze mí
Slo ven skej re pub li ky po ru ši la práv ne pred pi sy vz�a hu -
jú ce sa na jej čin nos� na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
bez zby toč né ho od kla du vy zve túto za hra nič nú správ -
cov skú spo loč nos�, aby v ur če nej le ho te usku toč ni la
ná pra vu.

(3) Ak za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� pod ¾a od -
se ku 2 v ur če nej le ho te ne us ku toč ní ná pra vu, in for mu -
je úrad prí sluš ný or gán do h¾a du do mov ské ho člen ské -
ho štá tu a po žia da ho o vy ko na nie ne od klad ných
opat re ní pot reb ných na ukon če nie pro ti práv ne ho sta -
vu a o pos kyt nu tie in for má cií o pri ja tých opat re niach.

(4) Ak na priek opat re niam pod ¾a od se kov 2 a 3 za hra -
nič ná správ cov ská spo loč nos� na ïa lej po ru šu je práv ne 
pred pi sy, môže úrad po pred chá dza jú com in for mo va ní
prí sluš né ho or gá nu do h¾a du člen ské ho štá tu pri ja�
opat re nia pot reb né na skon če nie pro ti práv ne ho sta vu
vrá ta ne opat re ní pot reb ných na za me dze nie ale bo
skon če nie čin nos ti za hra nič nej správ cov skej spo loč -
nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky; tie to opat re nia,
kto ré majú cha rak ter sank cie, mu sia ma� for mu roz -
hod nu tia, voči kto ré mu možno poda� op rav ný pros trie -
dok. Za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� je po vin ná
opat re nia vy ko na�.

(5) Ak vec ne zne sie od klad, môže úrad pri ja� pred bež -
né opat re nie na ochra nu po dielni kov a klien tov za hra -
nič nej správ cov skej spo loč nos ti pod ¾a od se ku 1 aj pred
usku toč ne ním po stu pu pod ¾a od se kov 2 až 4. O pri ja tí
ta kýchto pred bež ných opat re ní úrad bez zby toč né ho
od kla du in for mu je ko mi siu a prí sluš ný or gán do h¾a du
do mov ské ho člen ské ho štá tu. Úrad zme ní ale bo zru ší
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pri ja té pred bež né opat re nie na zá kla de roz hod nu tia
ko mi sie.

(6) Ak prí sluš ný or gán do h¾a du do mov ské ho člen ské -
ho štá tu odo be rie za hra nič nej správ cov skej spo loč nos -
ti pod ¾a od se ku 1 po vo le nie, pri jme úrad bez zby toč né -
ho od kla du po tom, čo sa o tej to sku toč nos ti do zvie,
opat re nia na za me dze nie vy ko ná va nia čin nos ti to u to
oso bou na úze mí Slo ven skej re pub li ky a opat re nia na
ochra nu tu zem ských po dielni kov a klien tov.

(7) Ak úrad od ní me správ cov skej spo loč nos ti po vo le -
nie na vznik a čin nos�, je po vin ný bez zby toč né ho od -
kla du in for mo va� o tej to sku toč nos ti prí sluš ný or gán
do h¾a du hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu.

§ 105

(1) Sank cie za po ru še nie po vin nos tí eu róp ske ho fon -
du pod ¾a § 61 môže ulo ži� len or gán do h¾a du do mov ské -
ho člen ské ho štá tu, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Úrad pod ¾a zá važ nos ti a roz sa hu po ru še nia ulo ží
sank ciu, za ká že ale bo po za sta ví ve rej nú po nu ku cen -
ných pa pie rov eu róp ske ho fon du na úze mí Slo ven skej
re pub li ky, ak
a) sa po nu ka vy ko ná va bez ozná me nia pod ¾a § 61

ods. 1,
b) boli po ru še né usta no ve nia § 61 ods. 3 ale bo iných

vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov,
c) bolo eu róp ske mu fon du od ňa té po vo le nie v člen -

skom štá te, v kto rom má síd lo.

(3) Úrad bez zby toč né ho od kla du ozná mi pri ja tie
opat re nia pod ¾a od se ku 2 prí sluš né mu or gá nu do h¾a -
du člen ské ho štá tu, v kto rom má eu róp sky fond síd lo.

(4) Sank cie za po ru še nie po vin nos tí správ cov skej
spo loč nos ti vy ko ná va jú cej čin nos ti pod ¾a § 26, 27 ale -
bo § 60 ukla dá úrad, a to vrá ta ne sank cií za po ru še nie
práv nych pred pi sov hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(5) Prí sluš ný or gán do h¾a du hos ti te¾ ské ho člen ské ho
štá tu je opráv ne ný po za sta vi� ale bo za ká za� správ cov -
skej spo loč nos ti ve rej nú po nu ku po dielo vých lis tov na
svo jom úze mí ale bo ulo ži� iné opat re nie, ak správ cov -
ská spo loč nos� pri čin nos ti na úze mí hos ti te¾ ské ho
člen ské ho štá tu po ru ši la po vin nos ti pod ¾a § 61 ods. 3;
tým nie je dotk nu té opráv ne nie úra du ulo ži� za toto po -
ru še nie sank ciu pod ¾a § 106.

(6) Ak úrad od ní me správ cov skej spo loč nos ti po vo le -
nie na vznik a čin nos� ale bo po vo le nie na vy tvo re nie po -
dielo vé ho fon du, ulo ží správ cov skej spo loč nos ti sank -
ciu pod ¾a § 106 ods. 1 písm. c), g) a p) ale bo ak do šlo
k po za sta ve niu vy plá ca nia po dielo vých lis tov, bez zby -
toč né ho od kla du ozná mi tie to sku toč nos ti prí sluš né -
mu or gá nu hos ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu.

§ 106

Sank cie

(1) Ak úrad zis tí, že sub jek ty uve de né v § 99 ods. 1 po -
ru ši li ale bo po ru šu jú ten to zá kon, šta tút, sta no vy
správ cov skej spo loč nos ti, pod mien ky uve de né v po vo -
le ní ude le nom pod ¾a toh to zá ko na ale bo po ru ši li oso -
bit né práv ne pred pi sy, kto ré sa na ich čin nos� vz�a hu -

jú, ale bo ne spl ni li opat re nia ulo že né roz hod nu tím úra -
du, úrad
a) ulo ží opat re nia na od strá ne nie a na ná pra vu zis te -

ných ne dos tat kov, le ho tu na ich spl ne nie a po vin -
nos� v ur če nej le ho te in for mo va� úrad o ich spl ne ní,

b) na ria di zme nu a pod mien ky zme ny de po zi tá ra, od -
vo lá a vy me nu je nú te né ho správ cu ma jet ku v po -
dielo vom fon de ale bo na ria di zme nu a pod mien ky
zme ny lik vi dá to ra, ale bo na ria di vý me nu osôb v or -
gá noch správ cov skej spo loč nos ti, vý me nu ve dú cich
za mest nan cov v pria mej ria dia cej pô sob nos ti pred -
sta ven stva zod po ved ných za od bor né čin nos ti pod ¾a
toh to zá ko na a vý me nu za mest nan ca zod po ved né ho
za vý kon vnú tor nej kon tro ly,

c) po za sta ví na vy me dze nú dobu a vo vy me dze nom roz -
sa hu na kla da nie s ma jet kom v po dielo vom fon de
a vy dá va nie po dielo vých lis tov,

d) za ká že ale bo po za sta ví na vy me dze nú dobu, naj dlh -
šie však na je den rok, ve rej nú po nu ku cen ných pa -
pie rov za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to -
va nia na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

e) ulo ží po ku tu až do 20 000 000 Sk, ak ne jde o oso by
pod ¾a od se ku 2,

f) na ria di vy ko na nie au di tu hos po dá re nia s ma jet kom
v po dielo vom fon de na ná kla dy správ cov skej spo loč -
nos ti,

g) na ria di uzav re tie hos po dá re nia s ma jet kom v po -
dielo vom fon de,

h) ulo ží správ cov skej spo loč nos ti pri ja� opat re nia na jej 
ozdra ve nie,

i) ulo ží správ cov skej spo loč nos ti, za hra nič nej správ -
cov skej spo loč nos ti ale bo za hra nič né mu sub jek tu
ko lek tív ne ho in ves to va nia pred kla da� oso bit né vý -
ka zy, hlá se nia a sprá vy,

j) na ria di skon či� ne po vo le nú čin nos�,
k) ob me dzí ale bo po za sta ví správ cov skej spo loč nos ti,

za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti ale bo za hra -
nič né mu sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia vý kon
nie ktorej z po vo le ných čin nos tí,

l) ulo ží op ra vu úč tov nej evi den cie ale bo inej evi den cie
pod ¾a zis te ní úra du ale bo au dí to ra,

m) ulo ží uve rej ne nie op ra vy ne ú pl nej, ne správ nej ale bo
ne prav di vej in for má cie, kto rú správ cov ská spo loč -
nos�, za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� ale bo za -
hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia uve rej -
nil,

n) ulo ží správ cov skej spo loč nos ti zúč to va nie strát
z hos po dá re nia so zá klad ným ima ním po zúč to va ní
strát s ne roz de le ným zis kom z mi nu lých ro kov,
s fon dmi tvo re ný mi zo zis ku a s ka pi tá lo vý mi fon d -
mi,

o) za ve die nú te nú sprá vu ma jet ku v po dielo vom fon de,
p) od ní me po vo le nie ude le né pod ¾a toh to zá ko na za

pod mie nok pod ¾a § 111.

(2) Úrad ulo ží čle no vi pred sta ven stva, čle no vi do zor -
nej rady správ cov skej spo loč nos ti, pro ku ris to vi správ -
cov skej spo loč nos ti ale bo ve dú ce mu po boč ky za hra nič -
nej správ cov skej spo loč nos ti, ale bo za hra nič né ho
sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia za po ru še nie po -
vin nos tí, kto ré im vy plý va jú z toh to zá ko na ale bo iných
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vz�a hu jú -
cich sa na vý kon čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti, zo
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sta nov správ cov skej spo loč nos ti, šta tú tu, ale bo za po -
ru še nie pod mie nok a po vin nos tí ulo že ných roz hod nu -
tím vy da ným úra dom po ku tu pod ¾a zá važ nos ti a po va -
hy po ru še nia až do výš ky dva nás� ná sob ku me sač né ho
prie me ru jeho cel ko vých príj mov od správ cov skej spo -
loč nos ti, od za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in -
ves to va nia, od za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
ale bo od kon so li do va né ho cel ku,85) do kto ré ho pat rí
správ cov ská spo loč nos�, za hra nič ná správ cov ská spo -
loč nos� ale bo za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to -
va nia. Ve dú ce mu za mest nan co vi v pria mej ria dia cej
pô sob nos ti pred sta ven stva zod po ved nému za od bor né
čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na, za mest nan co vi zod po ved -
né mu za vý kon vnú tor nej kon tro ly ale bo zá stup co vi ve -
dú ce ho po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
ale bo za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va -
nia mož no ulo ži� po ku tu pod ¾a zá važ nos ti a po va hy po -
ru še nia z dô vo dov uve de ných v pr vej vete až do výš ky
50 % sumy uve de nej v pr vej vete. Oso bu, kto rá prá vo -
plat ným ulo že ním po ku ty pre sta la by� dô ve ry hod nou
oso bou pod ¾a § 6 ods. 10, je správ cov ská spo loč nos�,
za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo
za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� po vin ná bez zby -
toč né ho od kla du od vo la� z funk cie.

(3) Sank cie pod ¾a od se ku 1 písm. a), e) a j) môže úrad
ulo ži� aj za po ru še nie § 3 ods. 9, § 10, § 35 ods. 4, § 57,
§ 62 ods. 3, § 68, § 69 ods. 5, § 74 a 79 ale bo oso bám ne -
opráv ne ne vy ko ná va jú cim čin nos�, kto rú je pod ¾a toh to 
zá ko na opráv ne ná vy ko ná va� len správ cov ská spo loč -
nos� ale bo de po zi tár.

(4) Ak sa pri vý ko ne do h¾a du zis tí po ru še nie zá ko na
oso bou uve de nou v § 99 ods. 1, úrad je opráv ne ný ulo -
ži� sank cie, aj keï táto oso ba je v lik vi dá cii.

(5) Ak v čase do uply nu tia dvoch ro kov odo dňa na do -
bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty
dô jde k opä tov né mu po ru še niu po vin nos tí, za kto ré
bola ulo že ná po ku ta, úrad môže ulo ži� po ku tu až do
výš ky dvoj ná sob ku ulo že nej po ku ty, naj viac však do
výš ky 20 000 000 Sk.

(6) Sank cie pod ¾a od se ku 1 mož no ulo ži� do dvoch ro -
kov od zis te nia po ru še nia práv nych pred pi sov, vnú tor -
ných pred pi sov a roz hod nu tí pod ¾a od se ku 1. Sank cie
pod ¾a od se ku 1 ne mož no ulo ži� po uply nu tí de sia tich
ro kov od po ru še nia práv nych pred pi sov, vnú tor ných
pred pi sov a roz hod nu tí pod ¾a od se ku 1. Sank cie pod ¾a
od se ku 2 mož no ulo ži� do jed né ho roka od zis te nia po -
ru še nia po vin nos tí pod ¾a od se ku 2. Sank cie pod ¾a od -
se ku 2 ne mož no ulo ži� po uply nu tí troch ro kov od po ru -
še nia po vin nos tí pod ¾a od se ku 2. Po ru še nie práv nych
pred pi sov, vnú tor ných pred pi sov a roz hod nu tí pod ¾a
od se ku 1 sa po va žu je za zis te né odo dňa skon če nia do -
h¾a du pod ¾a oso bit né ho zá ko na.74)

(7) Pri uk la da ní sank cií úrad vy chá dza zo zá važ nos ti,
z mie ry za vi ne nia, po va hy zis te ných po ru še ní, zo spô -
so bu, z doby tr va nia a ná sled kov po ru še nia po vin nos tí, 
pri čom zoh ¾ad ní, že oso ba uve de ná v § 99 ods. 1 v čase

do vy da nia roz hod nu tia o sank cii sama zis ti la po ru še -
nie a ob no vi la práv ny stav.

(8) Sank cie pod ¾a toh to zá ko na mož no uk la da� sú -
bež ne aj opa ko va ne, ak to ich po va ha umož ňu je. Po ku -
ta ulo že ná pod ¾a toh to zá ko na je splat ná do 30 dní odo
dňa prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty. Vý -
no sy z po kút sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

(9) Ulo že ním sank cií pod ¾a toh to zá ko na nie je  do -
tknutá zod po ved nos� pod ¾a iných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov.86)

(10) Ak po mi nu li dô vo dy, pre kto ré bol správ cov skej
spo loč nos ti, za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti ale -
bo za hra nič né mu sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia
ob me dze ný ale bo po za sta ve ný vý kon nie ktorej z po vo -
le ných čin nos tí, úrad pí som ne ozná mi túto sku toč nos�
správ cov skej spo loč nos ti, za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti ale bo za hra nič né mu sub jek tu ko lek tív ne -
ho in ves to va nia. Dňom do ru če nia toh to ozná me nia sa
roz hod nu tie úra du o ob me dze ní ale bo po za sta ve ní vý -
ko nu nie ktorej z po vo le ných čin nos tí ruší.

(11) Úrad je opráv ne ný aj mimo ko na nia o ulo že ní
sank cie pre ro ko va� ne dos tat ky v čin nos ti správ cov skej
spo loč nos ti, za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti ale -
bo za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia
s člen mi pred sta ven stva správ cov skej spo loč nos ti
a pro ku ris ta mi, s ve dú cim po boč ky za hra nič nej správ -
cov skej spo loč nos ti ale bo za hra nič né ho sub jek tu ko -
lek tív ne ho in ves to va nia, s člen mi do zor nej rady správ -
cov skej spo loč nos ti, s ve dú ci mi za mest nan ca mi ale bo
so za mest nan ca mi zod po ved ný mi za vý kon vnú tor nej
kon tro ly, kto rí sú po vin ní pos kyt nú� úra du ním po ža -
do va nú sú čin nos�.

(12) O kaž dej sank cii pod ¾a od se kov 1 a 2 ulo že nej za -
hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti ale bo za hra nič né -
ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia úrad bez zby -
toč né ho od kla du in for mu je prí sluš ný or gán do h¾a du
v štá te síd la za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti ale -
bo za hra nič né ho sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia.

(13) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná po za sta vi� na -
kla da nie s ma jet kom v po dielo vom fon de, ak úrad ulo ží
sank cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) ale bo c), až do doby ur -
če nej úra dom. Správ cov ská spo loč nos� môže v tom to
ob do bí vy ko ná va� len čin nos ti ne vy hnut né na za bez pe -
če nie zá uj mov po dielni kov.

§ 107

Opat re nia na ozdra ve nie

(1) Pod opat re nia mi na ozdra ve nie správ cov skej spo -
loč nos ti sa ro zu mie
a) pred lo že nie ozdrav né ho prog ra mu, kto rý musí ob sa -

ho va�:
1. plán ka pi tá lo vé ho po sil ne nia pri me ra nos ti vlast -

ných zdro jov ale bo ná vrh iné ho opat re nia na zlep -
še nie pri me ra nos ti vlast ných zdro jov,

2. plán pro jek cie sú čas né ho a pred po kla da né ho vý -
vo ja eko no mic kej si tu á cie správ cov skej spo loč -
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nos ti mi ni mál ne v roz sa hu vý ka zov bi lan cií, zis -
kov a strát, roz po čtu, stra te gic ké ho ob chod né ho
plá nu, ana lý zy ren ta bi li ty do siah nu tia cie ¾ov
prog ra mu,

3. iné in for má cie, kto ré úrad po va žu je za ne vy hnut -
né,

b) ob me dze nie ale bo po za sta ve nie vy plá ca nia di vi -
dend,87) tantiém88) a iných po dielov na zis ku, od mien 
a ne pe ňaž ných pl ne ní ak cio ná rom, čle nom pred sta -
ven stva, čle nom do zor nej rady, pro ku ris tom a za -
mest nan com,

c) ob me dze nie ale bo po za sta ve nie zvy šo va nia od mien
čle nom pred sta ven stva, čle nom do zor nej rady, pro -
ku ris tom a všet kým za mest nan com správ cov skej
spo loč nos ti,

d) za ve de nie den né ho sle do va nia vý vo ja fi nanč nej si tu -
á cie správ cov skej spo loč nos ti,

e) ob me dze nie ale bo po za sta ve nie roz ši ro va nia no vých
ob cho dov správ cov skej spo loč nos ti; tie to ob cho dy
môže správ cov ská spo loč nos� vy ko ná va� iba po
pred chá dza jú com sú hla se úra du.

(2) Úrad je po vin ný ulo ži� správ cov skej spo loč nos ti,
aby pri ja la opat re nia na jej ozdra ve nie, ak pre sta ne spĺ -
ňa� pod mien ku pri me ra nos ti vlast ných zdro jov. Úrad
je po vin ný vy zva� správ cov skú spo loč nos�, kto rá je
opráv ne ná vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 3, aj vte -
dy, ak pri me ra nos� jej vlast ných zdro jov pod ¾a oso bit -
né ho zákona38) kles ne pod 8 %.

(3) Pred sta ven stvo správ cov skej spo loč nos ti je po vin -
né na vý zvu úra du pod ¾a od se ku 2 pred lo ži� úra du
ozdrav ný prog ram do 30 dní od do ru če nia vý zvy pod ¾a
od se ku 2. Ozdrav ný prog ram musí schvá li� pred sta -
ven stvo a do zor ná rada správ cov skej spo loč nos ti. Úrad
do 30 dní od pred lo že nia zá väz né ho ozdrav né ho prog -
ra mu vydá roz hod nu tie o jeho schvá le ní ale bo za miet -
nu tí. Ak úrad v tej to le ho te pred lo že ný ozdrav ný prog -
ram ne za miet ne, po va žu je sa ozdrav ný prog ram za
schvá le ný.

§ 108

Po za sta ve nie vý ko nu ak cio nár skych práv

(1) Úrad môže fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be,
kto rá vy ko na la úkon, kto rým do šlo k po ru še niu § 10
ods. 1 písm. a), kto rá zís ka la pred chá dza jú ci sú hlas
pod ¾a § 10 ods. 1 písm. a) na zá kla de ne prav di vých
úda jov ale bo pri kto rej má úrad dô vod né po do zre nie
z po ru še nia § 10 ods. 1 písm. a), po za sta vi� vý kon prá va 
zú čast ni� sa a hla so va� na val nom zhro maž de ní správ -
cov skej spo loč nos ti a prá va po žia da� o zvo la nie val né ho 
zhro maž de nia správ cov skej spo loč nos ti. Vý kon tých to
práv môže úrad po za sta vi� aj oso be, kto rej pô so be nie
tý ka jú ce sa správ cov skej spo loč nos ti je na ujmu riad -
ne ho a oboz ret né ho pod ni ka nia správ cov skej spo loč -
nos ti.

(2) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná naj me nej pä�

pra cov ných dní pred dňom ko na nia val né ho zhro maž -
de nia da� v sú la de s oso bit ným predpisom89) prí kaz na
re gis trá ciu po za sta ve nia vý ko nu prá va ma ji te ¾a na kla -
da� so za kni ho va ným cen ným pa pie rom (ïa lej len „po -
za sta ve nie prá va na kla da�“) pre všet ky za kni ho va né
ak cie, kto ré vy da la; to ne pla tí, ak má správ cov ská spo -
loč nos� v čase pä� pra cov ných dní predo dňom ko na nia
val né ho zhro maž de nia len jed né ho ak cio ná ra a správ -
cov skej spo loč nos ti nie je zná ma žiad na sku toč nos�,
kto rá by sved či la o mož nos ti zme ny po dielov na jej zá -
klad nom ima ní do 30 dní odo dňa ko na nia val né ho
zhro maž de nia. Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná
poda� prí kaz na zru še nie po za sta ve nie prá va na kla da�
na sle du jú ci pra cov ný deň po dni ko na nia val né ho
zhro maž de nia.

(3) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná pred lo ži� úra -
du vý pis z jej re gis tra emi ten ta a z jej zo zna mu ak cio ná -
rov vy ho to ve ný v deň, keï bol vy ko na ný prí kaz správ -
cov skej spo loč nos ti na re gis trá ciu po za sta ve nia prá va
na kla da� pre všet ky za kni ho va né ak cie, kto ré správ -
cov ská spo loč nos� vy da la; v prí pa de správ cov skej spo -
loč nos ti, kto rá má len jed né ho ak cio ná ra, sa pred lo ží
vý pis z jej re gis tra emi ten ta a z jej zo zna mu ak cio ná rov
nie star ší ako pä� pra cov ných dní. Vý pis sa ne smie vy -
ho to vi� skôr, ako sa táto re gis trá cia vy ko na la. Ten to vý -
pis je správ cov ská spo loč nos� po vin ná do ru či� úra du
v deň jeho vy ho to ve nia. Úrad bez zby toč né ho od kla du
na tom to vý pi se pí som ne ozna čí oso bu, kto rej po za sta -
vi la vý kon práv uve de ných v od se ku 1, a do ru čí ho
správ cov skej spo loč nos ti naj ne skôr v deň pred chá dza -
jú ci ko na niu val né ho zhro maž de nia správ cov skej spo -
loč nos ti.

(4) Ko na nie o po za sta ve ní vý ko nu práv uve de ných
v od se ku 1 je za ča té aj v prí pa de, ak úrad na vý pi se pod -
¾a od se ku 3 pí som ne ozna čí oso bu, u kto rej na no vo zis -
til dô vod na po za sta ve nie vý ko nu práv uve de ných v od -
se ku 1.

(5) Roz hod nu tie o ulo že ní pred bež né ho opatrenia90)
vo veci po za sta ve nia vý ko nu práv uve de ných v od se ku
1 do ru čí úrad oso be, u kto rej zis til dô vod na po za sta ve -
nie vý ko nu práv uve de ných v od se ku 1, a správ cov skej
spo loč nos ti naj ne skôr do za ča tia ko na nia val né ho
zhro maž de nia. Tým to roz hod nu tím o ulo že ní pred bež -
né ho opat re nia je správ cov ská spo loč nos� via za ná. Za
do ru če nie tej to oso be sa po va žu je do ru če nie roz hod nu -
tia o pred bež nom opat re ní aj zá stup co vi spl no moc ne -
né mu na za stu po va nie tej to oso by na val nom zhro maž -
de ní.

(6) Správ cov ská spo loč nos� ne smie na svo jom val -
nom zhro maž de ní pri pus ti� účas� oso by ozna če nej úra -
dom pod ¾a od se ku 3 ale bo 4 ani osôb spl no moc ne ných
tý mi to oso ba mi na ko na nie v ich mene.

(7) Ak cie, s kto rý mi sú spo je né po za sta ve né prá va
uve de né v od se ku 1, sa po čas po za sta ve nia tých to práv
ne po va žu jú za ak cie s hla so va cím prá vom. Na tie to ak -
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cie sa ne pri hlia da pri po su dzo va ní schop nos ti val né ho
zhro maž de nia uzná ša� sa ani pri roz ho do va ní val né ho
zhro maž de nia. Na tak to vznik nu té zvý še nie po dielu na
hla so va cích prá vach ostat ných osôb, kto ré sú uve de né
vo vý pi se pred lo že nom správ cov skou spo loč nos �ou
pod ¾a od se ku 3, sa ne vy ža du je pred chá dza jú ci sú hlas
úra du pod ¾a § 10 ods. 1 písm. a).

(8) Ak po mi nú dô vo dy na po za sta ve nie vý ko nu práv
uve de ných v od se ku 1, úrad ich po za sta ve nie bez zby -
toč né ho od kla du zru ší a ta ké ho roz hod nu tie zve rej ní.

(9) Úrad môže poda� ná vrh na súd na ur če nie ne plat -
nos ti roz hod nu tia val né ho zhro maž de nia správ cov skej
spo loč nos ti z dô vo du po ru še nia zá ko na ale bo sta nov.
Toto prá vo však za nik ne, ak ho úrad ne up lat ní do troch 
me sia cov od pri ja tia uzne se nia val né ho zhro maž de nia
ale bo ak val né zhro maž de nie ne bo lo riad ne zvo la né,
odo dňa, keï sa mo hol o uzne se ní doz ve die�.

§ 109

Nú te ná sprá va ma jet ku v po dielo vom fon de

(1) Nú te ná sprá va je sprá va ma jet ku v po dielo vom
fon de, kto rá sa vy ko ná va na zá kla de roz hod nu tia úra -
du o za ve de ní nú te nej sprá vy. Sú čas �ou toh to roz hod -
nu tia je aj vy me no va nie nú te né ho správ cu.

(2) Úrad roz hod ne o za ve de ní nú te nej sprá vy, ak
a) správ cov ská spo loč nos� vstú pi la do lik vi dá cie, pri -

čom sprá va po dielo vých fon dov ne bo la na priek usta -
no ve niam toh to zá ko na pre ve de ná na inú správ cov -
skú spo loč nos�,

b) si to vy ža du je stav hos po dá re nia s ma jet kom v po -
dielo vom fon de na vy ko na nie ne vy hnut ných úko nov
sme ru jú cich k zru še niu po dielo vé ho fon du,

c) na ma je tok správ cov skej spo loč nos ti bol vy hlá se ný
kon kurz.

(3) Úrad je opráv ne ný roz hod nú� o za ve de ní nú te nej
sprá vy aj vtedy, ak
a) sa hos po dá re nie správ cov skej spo loč nos ti s ma jet -

kom v po dielo vom fon de skon čí po viac ako troch po
sebe na sle du jú cich úč tov ných ob do biach stra tou
a úrad zis tí, že tie to stra ty boli spô so be né ne pl ne ním 
ale bo ne dos ta toč ným pl ne ním po vin nos tí pri sprá ve
ma jet ku v po dielo vom fon de,

b) ne mož no zis ti� sku toč ný stav ma jet ku v po dielo vom
fon de v sú la de s iný mi usta no ve nia mi toh to zá ko na,

c) je to pot reb né na ochra nu ma jet ku v po dielo vom fon -
de pred vzni kom ale bo na ras ta ním ško dy na tom to
ma jet ku a za sta ve nie zne hod no co va nia toh to ma jet -
ku.

(4) Nú te ným správ com ma jet ku v po dielo vom fon de
môže by� len de po zi tár ale bo iná správ cov ská spo loč -
nos� ako správ cov ská spo loč nos� spra vu jú ca po dielo vý 
fond, na kto rý sa za vá dza nú te ná sprá va. Ak ne mož no
ur či� za nú te né ho správ cu de po zi tá ra po dielo vé ho
fondu, na kto rý sa za vá dza nú te ná sprá va, úrad určí za
nú te né ho správ cu iné ho de po zi tá ra ale bo správ cov skú
spo loč nos� spĺ ňa jú cu pod mien ku pod ¾a pr vej vety.
Práv nic ká oso ba, kto rá má by� nú te ným správ com, je
účast ní kom ko na nia. Úra dom ur če ný de po zi tár ale bo
správ cov ská spo loč nos� sú po vin ní na zá kla de roz hod -

nu tia úra du o za ve de ní nú te nej sprá vy pl ni� po vin nos ti
nú te né ho správ cu.

(5) Ak úrad určí nú te né ho správ cu ma jet ku v po dielo -
vom fon de, správ cov ská spo loč nos� je po vin ná odo -
vzda� sprá vu ma jet ku v po dielo vom fon de nú te né mu
správ co vi naj ne skôr do 30 dní od do ru če nia roz hod nu -
tia o za ve de ní nú te nej sprá vy. Dňom do ru če nia toh to
roz hod nu tia sa za vá dza nú te ná sprá va a je účin ná voči
všet kým oso bám. Op rav ný pros trie dok pro ti roz hod nu -
tiu úra du, kto rým sa za vied la nú te ná sprá va, nemá od -
klad ný úči nok. Za ve de ním nú te nej sprá vy pre chá dza
pô sob nos� správ cov skej spo loč nos ti vo vz�a hu k po -
dielo vé mu fon du na nú te né ho správ cu. Nú te ný správ -
ca sa za pi su je do ob chod né ho re gis tra na ná vrh úra du.
Správ cov ská spo loč nos� a nú te ný správ ca sú po vin ní
bez zby toč né ho od kla du pred lo ži� úra du sprá vu o za ve -
de ní nú te nej sprá vy.

(6) Nú te ný správ ca je via za ný ob me dze nia mi uve de -
ný mi v roz hod nu tí o za ve de ní nú te nej sprá vy. Nú te ný
správ ca je vo vz�a hu k po dielo vé mu fon du, kto rý má
v nú te nej sprá ve, po vin ný pl ni� po vin nos ti pod ¾a toh to
zá ko na ako správ cov ská spo loč nos� spra vu jú ca po -
dielo vý fond. Nú te ný správ ca je po čas nú te nej sprá vy
opráv ne ný na vr ho va� úra du pri ja tie opat re ní pod ¾a
§ 106, pre vod sprá vy po dielo vých fon dov ale bo zru še nie 
po dielo vých fon dov. Úrad nie je via za ný ná vrh mi nú te -
né ho správ cu. Na po dielo vé fon dy v nú te nej sprá ve sa
ne vz�a hu je pod mien ka pod ¾a § 81 ods. 3.

(7) Nú te ný správ ca koná vo vlast nom mene a na účet
po dielni kov a je po vin ný
a) hos po dá ri� so zve re ným ma jet kom s od bor nou sta -

rost li vos �ou,
b) dba� na ochra nu zá uj mov po dielni kov,
c) vies� úč tov níc tvo od de le ne pre kaž dý tak to spra vo -

va ný po dielo vý fond.

(8) Za vý kon nú te nej sprá vy nú te né mu správ co vi pri -
ná le ží od pla ta v jej alik vot nej sume za dobu vý ko nu
sprá vy a za tých is tých pod mie nok, za akých bola do -
hod nu tá od pla ta správ cov skej spo loč nos ti za sprá vu
ma jet ku v po dielo vom fon de.

(9) Ak správ cov ská spo loč nos� v le ho te pod ¾a od se ku
5 ne odo vzdá sprá vu ma jet ku nú te né mu správ co vi,
úrad jej môže od ňa� po vo le nie ude le né pod ¾a toh to zá -
ko na.

(10) Nú te ná sprá va sa kon čí dňom uve de ným v roz -
hod nu tí o za ve de ní nú te nej sprá vy ale bo roz hod nu tím
úra du o zru še ní nú te nej sprá vy.

(11) Úrad určí bez zby toč né ho od kla du no vé ho nú te -
né ho správ cu, ak
a) dô jde k zru še niu nú te né ho správ cu,
b) sa nú te ný správ ca vzdá svo jej funk cie pí som ným

ozná me ním do ru če ným úra du,
c) nú te ný správ ca po ru šu je svo je po vin nos ti,
d) nú te ný správ ca stra til po vo le nie na vý kon čin nos ti.

(12) Op rav ný pros trie dok pro ti roz hod nu tiu pod ¾a od -
se ku 11 nemá od klad ný úči nok.

(13) Ak dô jde k zme ne nú te né ho správ cu z dô vo du
uve de né ho v od se ku 11 písm. b) ale bo c), nú te ný správ -
ca je po vin ný vy ko ná va� čin nos� nú te né ho správ cu až
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do doby vy ko na te¾ nos ti roz hod nu tia úra du o ur če ní no -
vé ho nú te né ho správ cu.

§ 110

Nad správ cov skou spo loč nos �ou, kto rá má v po vo le ní 
na vznik a čin nos� uve de ný aj vý kon čin nos tí pod ¾a § 3
ods. 3, môže úrad za vies� nú te nú sprá vu pod ¾a usta no -
ve ní oso bit né ho zá ko na.91)

§ 111

Od ňa tie po vo le ní

(1) Úrad od ní me po vo le nie na vznik a čin nos� správ -
cov skej spo loč nos ti, ak
a) po čia toč ný ka pi tál správ cov skej spo loč nos ti kle sol

pod 125 000 EUR,
b) vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti kles li pod

úro veň 25 % hod no ty vy ža do va nej pod ¾a § 18 ods. 4,
c) správ cov ská spo loč nos� ne odo vzdá nú te nú sprá vu

ma jet ku v po dielo vom fon de nú te né mu správ co vi
pod ¾a § 109 ods. 5,

d) správ cov ská spo loč nos�, za hra nič ná správ cov ská
spo loč nos� ale bo za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho
in ves to va nia ne za čal do 12 me sia cov od na do bud -
nu tia prá vo plat nos ti po vo le nia vy ko ná va� čin nos ti
uve de né v po vo le ní ale bo ne pre tr ži te po dobu dlh šiu
ako šes� me sia cov tie to čin nos ti ne vy ko ná va.

(2) Úrad od ní me po vo le nie na vy tvo re nie po dielo vé ho
fon du, ak
a) v le ho te ur če nej úra dom nie je zlo že nie ma jet ku v po -

dielo vom fon de zo sú la de né s usta no ve nia mi § 44 až
50,

b) po dielo vý fond nemá viac ako šes� me sia cov de po zi -
tá ra,

c) ak do 12 me sia cov od po za sta ve nia pod ¾a § 43 ne bo lo 
ob no ve né vy plá ca nie po dielo vých lis tov,

d) od ňal správ cov skej spo loč nos ti spra vu jú cej ten to
po dielo vý fond po vo le nie na vznik a čin nos� a ak sú -
čas ne s tým ne ur čil nú te né ho správ cu pod ¾a § 109
ale bo ne roz ho dol o pre vo de sprá vy po dielo vé ho fon -
du na inú správ cov skú spo loč nos�.

(3) Úrad môže od ňa� po vo le nie na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti, ak
a) po vo le nie bolo vy da né na zá kla de ne prav di vých ale -

bo ne ú pl ných in for má cií,
b) do šlo k zá važ ným zme nám v sku toč nos tiach roz hod -

ných pre ude le nie po vo le nia, naj mä pre sta li by� spl -
ne né pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2,

c) po čia toč ný ka pi tál ale bo vlast né zdro je správ cov skej 
spo loč nos ti kles li pod úro veň vy ža do va nú pod ¾a § 18 
a opat re nie na ozdra ve nie správ cov skej spo loč nos ti
ne vied lo k ná pra ve,

d) správ cov ská spo loč nos� zá važ ne, viac ná sob ne ale bo 
opa ko va ne po ru ši la zá kon a iné opat re nie pod ¾a
§ 106 ne vied lo k ná pra ve,

e) ne spl ni la pod mien ky na za ča tie čin nos ti v le ho te ur -
če nej v po vo le ní na vznik a čin nos� správ cov skej
spo loč nos ti,

f) správ cov ská spo loč nos� marí vý kon do h¾a du.

(4) Úrad môže od ňa� po vo le nie na vy tvo re nie po dielo -
vé ho fon du, ak
a) po vo le nie bolo vy da né na zá kla de ne prav di vých ale -

bo ne ú pl ných in for má cií,
b) do šlo k zá važ ným zme nám v sku toč nos tiach roz hod -

ných pre ude le nie po vo le nia, naj mä pre sta li by� spl -
ne né pod mien ky, na zá kla de kto rých bolo ude le né,

c) pre kro če nie prí sluš né ho li mi tu ale bo ob me dze nia
pod ¾a § 44 až 50 trvá bez pre ru še nia viac ako 12 me -
sia cov,

d) správ cov ská spo loč nos� zá važ ne, viac ná sob ne ale bo 
opa ko va ne po ru ši la zá kon a iné opat re nie pod ¾a
§ 106 ne vied lo k ná pra ve,

g) po kles ak tu ál nej ceny po dielu ot vo re né ho po dielo vé -
ho fon du pod ¾a § 56 ods. 1 trvá dlh šie ako tri po sebe
na sle du jú ce me sia ce a ne mož no ho odô vod ni� si tu á -
ciou na fi nanč nom trhu.

(5) Úrad môže od ňa� po vo le nie pod ¾a § 75 ude le né za -
hra nič né mu sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo
za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti, ak
a) po vo le nie bolo vy da né na zá kla de ne prav di vých ale -

bo ne ú pl ných in for má cií,
b) do šlo k zá važ ným zme nám v sku toč nos tiach roz hod -

ných pre ude le nie po vo le nia, a to aj vte dy, ak tie to
sku toč nos ti na sta li mimo úze mia Slo ven skej re pub -
li ky, naj mä pre sta li by� spl ne né pod mien ky pod ¾a
§ 75 ods. 2,

c) za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� ale bo za hra nič -
ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia zá važ ne, viac -
ná sob ne ale bo opa ko va ne po ru ši la zá kon a iné opat -
re nie pod ¾a § 106 ne vied lo k ná pra ve,

d) za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia ale bo
za hra nič ná správ cov ská spo loč nos� marí vý kon do -
h¾a du.

(6) Pri od ňa tí po vo le nia pod ¾a toh to zá ko na po vo le nie
za ni ká dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia úra du o od ňa tí po vo le nia.

§ 112

(1) Správ cov skej spo loč nos ti, kto rá má v po vo le ní na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti uve de ný aj
vý kon čin nos tí pod ¾a § 3 ods. 3, úrad zme ní po vo le nie
tak, že z neho vy pus tí vý kon tých to čin nos tí, ak
a) pri me ra nos� vlast ných zdro jov správ cov skej spo loč -

nos ti pod ¾a oso bit né ho zákona38) kles ne pod 2 %,
b) správ cov ská spo loč nos� ne za ča la do 12 me sia cov od

nadobudnutia prá vo plat nos ti po vo le nia vy ko ná va�
čin nos ti uve de né v po vo le ní ale bo pod dobu dlh šiu
ako 12 me sia cov tie to čin nos ti ne vy ko ná va,

c) správ cov ská spo loč nos� ne uh ra di la ani v do da toč nej 
le ho te pod ¾a oso bit né ho zákona92) prí spe vok do Ga -
ranč né ho fon du in ves tí cií.

(2) Správ cov skej spo loč nos ti, kto rá má v po vo le ní na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti uve de ný aj
vý kon čin nos tí pod ¾a § 3 ods. 3, môže úrad zme ni� po -
vo le nie tak, že z neho vy pus tí vý kon tých to čin nos tí, ak
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a) správ cov ská spo loč nos� ne do dr žia va pra vid lá čin -
nos ti vo vz�a hu ku klien tom pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na,21)

b) správ cov ská spo loč nos� sa ne zú čas tňu je na ochra -
ne klien tov pod ¾a oso bit né ho zá ko na.31)

§ 113

(1) Ak úrad od ní me po vo le nie na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti, dňom do ru če nia roz hod nu -
tia o od ňa tí po vo le nia správ cov ská spo loč nos� ne smie
zhro maž ïo va� pe ňaž né pros tried ky od ve rej nos ti ani
vy ko ná va� inú čin nos� pod ¾a toh to zá ko na s vý nim kou 
čin nos tí, kto ré sú ne vy hnut né na vy rov na nie jej po -
h¾a dá vok a zá väz kov, a bez zby toč né ho od kla du ale bo
v le ho te ur če nej úra dom odo vzda� ma je tok v po dielo -
vom fon de a s ním sú vi sia cu do ku men tá ciu oso be ur -
če nej v roz hod nu tí úra du pod ¾a od se ku 3. Op rav ný pros -
trie dok pro ti roz hod nu tiu úra du nemá od klad ný úči nok.

(2) Práv nic ká oso ba, kto rej bolo od ňa té ale bo za nik lo
po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti,
vy ko ná va čin nos ti pod ¾a od se ku 1 ako správ cov ská
spo loč nos� pod ¾a toh to zá ko na do vte dy, kým vy rov ná
svo je po h¾a dáv ky a zá väz ky.

(3) Ak úrad od ní me po vo le nie na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti, sú čas ne roz hod ne o
a) pre vo de sprá vy po dielo vých fon dov na inú správ cov -

skú spo loč nos�, ak s tým táto správ cov ská spo loč -
nos� vy slo vi la pred chá dza jú ci pí som ný sú hlas,

b) ur če ní nú te né ho správ cu pod ¾a § 109 ale bo
c) zru še ní po dielo vých fon doch spra vo va ných to u to

správ cov skou spo loč nos �ou pod ¾a § 59.

(4) Roz hod nu tie o od ňa tí po vo le nia na vznik a čin nos� 
správ cov skej spo loč nos ti za šle práv nic ká oso ba, kto rej
bolo od ňa té toto po vo le nie, na uve rej ne nie do 30 dní
odo dňa na do bud nu tia jeho prá vo plat nos ti Ob chod né -
mu ves tní ku.

(5) Ak bolo od ňa té po vo le nie na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti, kto rá má zria de nú po boč ku
v za hra ni čí, úrad ozná mi bez zby toč né ho od kla du túto
sku toč nos� aj or gá nu do h¾a du v štá te, v kto rom bola
po boč ka zria de ná.

(6) Od ňa tie po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov -
skej spo loč nos ti sa za pi su je do ob chod né ho re gis tra.
Do 15 dní od prá vo plat nos ti roz hod nu tia o od ňa tí po vo -
le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti úrad
za šle roz hod nu tie s ná vr hom na zá pis tej to sku toč nos ti
súdu, kto rý ve die ob chod ný re gis ter; pri po da ní toh to
ná vr hu sa ne po u ži je usta no ve nie vše obec né ho pred pi -
su.93)

(7) Bez zby toč né ho od kla du po na do bud nu tí prá vo -
plat nos ti roz hod nu tia o od ňa tí po vo le nia na vznik
a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti, kto rá mala v po vo -
le ní na vznik a čin nos� uve de ný aj vý kon čin nos tí pod ¾a
§ 3 ods. 3, úrad podá prí sluš né mu súdu ná vrh na zru -
še nie a lik vi dá ciu práv nic kej oso by, kto rej bolo od ňa té
po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti,

a na vy me no va nie lik vi dá to ra. Súd pred roz hod nu tím
o zru še ní ne mô že po u ži� pos tup pod ¾a vše obec né ho
pred pi su.93) Na túto lik vi dá ciu sa po u ži jú usta no ve nia
oso bit né ho zá ko na.94)

(8) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�, kto rej úrad
od ňal po vo le nie pod ¾a § 75, sú po vin ní bez zby toč né ho
od kla du ukon či� čin nos� na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky a sú po vin ní vy rov na� zá väz ky vo vz�a hu k in ves to -
rom, kto rí s nimi vstú pi li do zmluv né ho vz�a hu pred od -
ňa tím po vo le nia pod ¾a § 75; to pla tí aj vte dy, ak
za hra nič né mu sub jek tu ko lek tív ne ho in ves to va nia ale -
bo za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti bolo od ňa té
po vo le nie v štá te ich síd la.

DE  S IA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ
USTA NO VE NIA

§ 114

(1) Úrad ozná mi ko mi sii ale bo člen ské mu štá tu na
jeho žia dos�
a) úda je o or gá ne, kto rý vy ko ná va do h¾ad pod ¾a toh to

zá ko na,
b) oso by a or gá ny, s kto rý mi je úrad opráv ne ný vy mie -

ňa� si in for má cie pri vý ko ne do h¾a du,
c) oso by a or gá ny, kto ré sú opráv ne né pri jí ma� od úra -

du in for má cie na účel sle do va nia do dr žia va nia a vy -
nu co va nia pl ne nia usta no ve ní Ob chod né ho zá kon -
ní ka.

(2) Úrad ozná mi ko mi sii zoz nam sku pín tu zem ských
emi ten tov a ty pov tu zem ských dlho pi sov pod ¾a § 45
ods. 11 a úda je o spô so be kry tia zá väz kov z tých to dlho -
pi sov.

(3) Úrad ozná mi ko mi sii a člen ským štá tom zoz nam
re gu lo va ných tr hov v Slo ven skej re pub li ke, kto ré spĺ -
ňa jú pod mien ky na za ra de nie do zo zna mu re gu lo va -
ných tr hov pod ¾a prá va Eu róp skych spo lo čen stiev.
Rov na ko úrad ozná mi aj kaž dú zme nu v tom to zo zna -
me.

(4) Úrad po šle ko mi sii vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis pod ¾a § 116 ods. 2 písm. b) bez zby toč né ho od -
kla du po na do bud nu tí jeho účin nos ti. Po vin nos� pod ¾a
pr vej vety sa vz�a hu je aj na zme ny vše obec ne zá väz né -
ho práv ne ho pred pi su pod ¾a § 116 ods. 2 písm. b).

(5) Úrad in for mu je ko mi siu o pre káž kach, s kto rý mi
sa stre tá va jú správ cov ské spo loč nos ti pri vy ko ná va ní
ve rej ných po núk po dielo vých lis tov ot vo re ných po -
dielo vých fon dov ale bo pri zria de ní, ale bo pri vý ko ne
pod ni ka nia v ne člen ských štá toch.

(6) Úrad ozná mi ko mi sii, že
a) ude lil po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej

spo loč nos ti, kto rá je dcér skou spo loč nos �ou ma ter -
skej spo loč nos ti so síd lom v ne člen skom štá te,

b) správ cov ská spo loč nos� sa sta la dcér skou spo loč -
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nos �ou ma ter skej spo loč nos ti so síd lom v ne člen -
skom štá te.

(7) V ozná me ní pod ¾a od se ku 6 sa uve die spô sob pre -
po je nia správ cov skej spo loč nos ti s ma ter skou spo loč -
nos �ou so síd lom v ne člen skom štá te a či ide o pria my
po diel ale bo ne pria my po diel.95)

(8) Úrad ozná mi ko mi sii na jej žia dos� aj in for má cie o
a) žia dos ti o po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá je dcér skou spo loč nos �ou
ma ter skej spo loč nos ti so síd lom v ne člen skom štá -
te,

b) sna he pod ni ka te¾ ské ho sub jek tu so síd lom v ne člen -
skom štá te zís ka� taký po diel na správ cov skej spo -
loč nos ti, aby sa správ cov ská spo loč nos� sta la jeho
dcér skou spo loč nos �ou.

(9) Mi nis ter stvo môže vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som ur či� spô sob a roz sah zve rej ňo va nia in for -
má cií dô le ži tých na po sú de nie čin nos ti správ cov skej
spo loč nos ti, po dro bnos ti o ná le ži tos tiach roč nej a pol -
ročnej sprá vy, pre daj né ho pro spek tu a zjed no du še né -
ho pre daj né ho pro spek tu uve de ných v prí lo hách a ur -
či� ná le ži tos ti tý ka jú ce sa for my a štruk tú ry správ
po dá va ných v elek tro nic kej po do be.

§ 115

Bez pred chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a § 10, 57, 68, 74 
a 79 je kaž dý úkon, na kto rý sa vy ža du je pred chá dza jú -
ci sú hlas, ne plat ný.

§ 116

Spl no moc ňo va cie usta no ve nie

(1) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví
a) spô sob pre u ka zo va nia spl ne nia pod mie nok pod ¾a

§ 6 ods. 2,
b) ná le ži tos ti žia dos ti o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú -

hla su úra du pod ¾a § 10 ods. 1, § 57 ods.1, § 68 ods.
1, § 74 ods. 1 a § 79 ods.1,

c) po dro bnos ti o vý po čte vlast ných zdro joch správ cov -
skej spo loč nos ti a o tom, čo tvo rí vlast né zdro je
správ cov skej spo loč nos ti,

d) spô sob ur če nia hod no ty cen ných pa pie rov, ná stro -
jov pe ňaž né ho trhu a de ri vá tov v ma jet ku v po dielo -
vom fon de.

(2) Mi nis ter stvo môže usta no vi� vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som
a) po dro bnos ti o pra vid lách čin nos ti pri sprá ve po -

dielo vých fon dov uve de ných v § 20 ods. 1 a 2 a po -
dro bnos ti o tom, čo sa ro zu mie vy na lo že ním od bor -
nej sta rost li vos ti,

b) dru hy a spô sob po u ží va nia tech ník a ná stro jov pod -
¾a § 49 ods. 3 vrá ta ne ob me dze ní a li mi tov ich po u ží -
va nia, po dro bnos ti o tom, čo sa ro zu mie po zí cia mi vo 
fi nanč ných de ri vá toch, ma jet ko vou an ga žo va nos -
�ou pod ¾a § 49 ods. 5 a spô so by jej vý po čtu,

c) spô sob a roz sah zve rej ňo va nia in for má cií dô le ži tých
na po sú de nie čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti, po -

dro bnos ti o ná le ži tos tiach roč nej sprá vy a pol ročnej
sprá vy, pre daj né ho pro spek tu a zjed no du še né ho
pre daj né ho pro spek tu uve de ných v prí lo hách č. 2 až
5 a ur či� ná le ži tos ti tý ka jú ce sa for my a štruk tú ry
správ po dá va ných v elek tro nic kej po do be.

§ 117

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ny pred pis Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 1.

§ 118

(1) Po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč -
nos ti vy da né pod ¾a do te raj ších pred pi sov, kto ré je plat -
né ku dňu na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, sa
po va žu je za po vo le nie na vznik a čin nos� správ cov skej
spo loč nos ti vy da né pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Po vo le nie na vy tvo re nie po dielo vé ho fon du vy da né 
pod ¾a do te raj ších pred pi sov, kto ré je plat né ku dňu na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, sa po va žu je za po -
vo le nie na vy tvo re nie po dielo vé ho fon du vy da né pod ¾a
toh to zá ko na.

(3) Za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to va nia
ale bo za hra nič ná správ cov ská spo loč nos�, kto rá má
po vo le nie pod ¾a § 14 ale bo 15 do te raj šie ho zá ko na plat -
né ku dňu na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa po -
va žu je za po vo le nie vy da né pod ¾a § 75 toh to zá ko na.

(4) Ak bolo po vo le nie pod ¾a § 15 do te raj šie ho zá ko na
vy da né ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi ale bo za hra -
nič né mu ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier mi na pre daj
cen ných pa pie rov vy dá va ných za hra nič nou správ cov -
skou spo loč nos �ou, je táto za hra nič ná správ cov ská
spo loč nos� po vin ná do 12 me sia cov od na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na pred lo ži� žia dos� o vy da nie po -
vo le nia pod ¾a § 75 ale bo ukon či� túto čin nos� na úze mí
Slo ven skej re pub li ky; tým nie je dotk nu tá po vin nos�
vy rov na� zá väz ky voči in ves to rom ale bo za bez pe či� pre
tu zem ských po dielni kov čin nos ti pod ¾a § 78 ods. 3. To
ne pla tí, ak eu róp sky fond ale bo za hra nič ná správ cov -
ská spo loč nos� so síd lom v člen skom štá te vy u ži je  po -
stup pod ¾a § 28, 29 ale bo 61. Do vy da nia po vo le nia sa
na pre daj cen ných pa pie rov za hra nič nej správ cov skej
spo loč nos ti ale bo za hra nič nej in ves tič nej spo loč nos ti
vz�a hu jú do te raj šie pred pi sy. Ak bola žia dos� o vy da nie
po vo le nia pod ¾a § 75 za miet nu tá, je za hra nič ná správ -
cov ská spo loč nos� ale bo za hra nič ná in ves tič ná spo loč -
nos� po vin ná bez zby toč né ho od kla du ukon či� čin nos�
na úze mí Slo ven skej re pub li ky; tým nie je dotk nu tá po -
vin nos� vy rov na� zá väz ky voči in ves to rom ale bo za bez -
pe či� pre tu zem ských po dielni kov čin nos ti pod ¾a § 78
ods. 3.

(5) Správ cov ské spo loč nos ti, za hra nič né sub jek ty
ko lek tív ne ho in ves to va nia a za hra nič né správ cov ské
spo loč nos ti pod ¾a od se kov 1 až 3 sú po vin né do 31. de -
cem bra 2004 pri spô so bi� svo ju čin nos� to mu to zá ko -
nu, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Správ cov ské
spo loč nos ti pod ¾a od se ku 1 môžu pred uply nu tím tej to
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le ho ty za ča� čin nos� na úze mí iné ho člen ské ho štá tu pod -
¾a § 26, 27 a 60, len ak spĺ ňa jú pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2.

(6) Správ cov ská spo loč nos� pod ¾a od se ku 1 je po vin -
ná do 31. de cem bra 2004 pred lo ži� úra du na schvá le -
nie ná vrh na zme nu a do pl ne nie šta tú tov ňou spra vo -
va ných po dielo vých fon dov na účel ich zo sú la de nia
s usta no ve nia mi toh to zá ko na. Ak správ cov ská spo loč -
nos� v tej to le ho te ne pred lo ží úra du na schvá le nie ná -
vrh na zme nu a do pl ne nie šta tú tov, na ria di úrad správ -
cov skej spo loč nos ti ich pred lo že nie v do da toč ne ur če nej
le ho te, kto rá však ne smie by� dlh šia ako 60 dní; tým nie
je dotk nu té opráv ne nie úra du ulo ži� pri me ra nú sank ciu 
pod ¾a § 106. Ak správ cov ská spo loč nos� ani v do da toč ne 
ur če nej le ho te ne pred lo ží na schvá le nie úra du ná vrh na
zme nu a do pl ne nie šta tú tov, úrad od ní me správ cov skej
spo loč nos ti po vo le nie na vznik a čin nos�.

(7) Do dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia úra du o zme ne a do pl ne ní šta tú tov pod ¾a od se ku 6
sa na ob me dze nie a roz lo že nie ri zi ka pri in ves to va ní
ma jet ku v po dielo vom fon de vz�a hu jú do te raj šie pred -
pi sy. Na in ves to va nie a zlo že nie ma jet ku v po dielo vom
fon de sa do dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod -
nu tia úra du o zme ne a do pl ne ní šta tú tov pod ¾a od se ku
6, naj me nej však do 1. mája 2004, vz�a hu je § 32 do te -
raj šie ho zá ko na.

(8) Ak ku dňu prá vo plat nos ti roz hod nu tia úra du
o zme ne a do pl ne ní šta tú tov pod ¾a od se ku 6 nie sú li mi -
ty a ob me dze nia vz�a hu jú ce sa na ma je tok v po dielo -
vom fon de v sú la de s tým to zá ko nom a ak ta ké to ob me -
dze nia a li mi ty pod ¾a do te raj ších pred pi sov
ne e xis to va li, je správ cov ská spo loč nos� po vin ná zo sú -
la di� sklad bu ma jet ku v po dielo vom fon de s li mit mi
a ob me dze nia mi pod ¾a toh to zá ko na do šies tich me sia -
cov odo dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti toh to roz -
hod nu tia úra du. Inak sa po stu pu je pod ¾a § 51.

(9) Správ cov ská spo loč nos� je po vin ná do 30 dní odo
dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia úra du
o zme ne a do pl ne ní šta tú tov pod ¾a od se ku 6 vy ko na�
prí sluš né zme ny v pre daj nom pro spek te, zos ta vi� zjed -
no du še ný pre daj ný pro spekt, zve rej ni� zme ny v pre daj -
nom pro spek te a zjed no du še ný pre daj ný pro spekt
a bez zby toč né ho od kla du pí som ne in for mo va� úrad
o spl ne ní tých to po vin nos tí.

(10) Správ cov ská spo loč nos� pod ¾a od se ku 1 je po vin -
ná zo sú la di� svo je sta no vy s usta no ve nia mi toh to zá ko -
na a do 31. ja nu ára 2005 ich pred lo ži� úra du. Ak správ -
cov ská spo loč nos� do uply nu tia tej to le ho ty ne zo sú la dí
usta no ve nia svo jich sta nov s tým to zá ko nom, usta no -
ve nia sta nov, kto ré sú v roz po re s tým to zá ko nom, strá -
ca jú plat nos� dňom uply nu tia tej to le ho ty.

(11) De po zi tár, kto rý vy ko ná val čin nos� de po zi tá ra do
dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, je po vin ný
pri spô so bi� sa usta no ve niam toh to zá ko na do 90 dní
odo dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
úra du o zme ne a do pl ne ní šta tú tov pod ¾a od se ku 6; do
uply nu tia tej to le ho ty sa jeho čin nos� pri vý ko ne čin -
nos ti de po zi tá ra pre po dielo vé fon dy ria di do te raj ší mi
pred pis mi.

(12) Ak do te raj šie pred pi sy ne us ta no vo va li ako pod -
mien ku na vy ko na nie práv nych úko nov pred chá dza jú -

ci sú hlas úra du, po kla da jú sa práv ne úko ny vy ko na né
do dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na za plat né
pod ¾a toh to zá ko na aj vte dy, ak sa na ich vy ko na nie vy -
ža du je pred chá dza jú ci sú hlas pod ¾a toh to zá ko na.

(13) Uzav re té po dielo vé fon dy vy tvo re né do 1. ja nu ára
2000 sa po va žu jú za uzav re té po dielo vé fon dy pod ¾a
toh to zá ko na naj dlh šie do 31. de cem bra 2009, aj keï
ne spĺ ňa jú pod mien ku mi ni mál nej výš ky ma jet ku pod ¾a 
§ 38.

(14) Fy zic ké oso by, kto ré ku dňu na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na boli čle nom pred sta ven stva, do zor -
nej rady ale bo pro ku ris ta mi ale bo vy ko ná va li čin nos ti
v správ cov skej spo loč nos ti, na kto ré sa vy ža du je pre u -
ká za nie od bor nej spô so bi los ti, sa po va žu jú za od bor ne
spô so bi lé aj pod ¾a toh to zá ko na. Tie to fy zic ké oso by sú
po vin né pre u ka zo va� od bor nú spô so bi los� pod ¾a toh to
zá ko na pri čin nos tiach ale bo funk ciách, kto ré za čnú
vy ko ná va� po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na; ak
tie to oso by zlo ži li od bor nú skúš ku pod ¾a pred pi sov
plat ných do 1. ja nu ára 2004, po va žu je sa ta ká to oso ba
za od bor ne spô so bi lú na vý kon funk cie v or gá noch
správ cov skej spo loč nos ti ale bo jej pro ku ris tu, ale bo na
vý kon čin nos ti za mest nan ca zod po ved né ho za vý kon vnú -
tor nej kon tro ly po dobu de sia tich ro kov od na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na bez ïal šie ho pre u ka zo va nia.

§ 119

Usta no ve nia mi toh to zá ko na sa spra vu jú aj práv ne
vz�a hy vznik nu té pred na do bud nu tím účin nos ti toh to
zá ko na; vznik tých to práv nych vz�a hov, ako aj ná ro ky
z nich vznik nu té pred na do bud nu tím účin nos ti toh to
zá ko na sa však po su dzu jú pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 120

(1) Ko na nia o ulo že ní sank cií za ča té pred na do bud -
nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa do kon čia pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov. Odo dňa na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na však mož no ulo ži� len také sank cie, kto ré
umož ňu je ten to zá kon.

(2) Odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa
po ru še nia práv nych pred pi sov, vnú tor ných pred pi sov
a roz hod nu tí úra du zis te né v čin nos ti osôb pod lie ha jú -
cich do h¾a du, ku kto rým do šlo pod ¾a do te raj ších pred -
pi sov a o kto rých sa ne vied lo ko na nie pod ¾a do te raj ších
pred pi sov, po su dzu jú a pre jed ná va jú pod ¾a toh to zá ko -
na, ak ide o také po ru še nia, kto ré sa po su dzu jú ako po -
ru še nia aj pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Práv ne účin ky úko nov, kto ré v ko na ní na sta li
pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na, zos tá va jú
za cho va né.

(4) Ko na nia za ča té pred na do bud nu tím účin nos ti
toh to zá ko na s vý nim kou ko na ní o ulo že ní sank cií sa
do kon čia pod ¾a toh to zá ko na.

(5) Na le ho ty, kto ré v deň na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na ešte ne up ly nu li, sa vz�a hu jú usta no ve nia
do te raj ších pred pi sov.
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§ 121

Ob chod ník s cen ný mi pa pier mi, kto rý bol ku dňu na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na opráv ne ný vy ko ná -
va� in ves tič né služ by spo čí va jú ce v ria de ní portfólia3)
tvo re né ho jed ným in ves tič ným ná stro jom ale bo via ce -
rý mi in ves tič ný mi ná stroj mi v sú la de s po ve re ním
klien ta, od de le ne od po rtfó lia iných klien tov, v úscho ve
ale bo sprá ve jed né ho in ves tič né ho ná stro ja ale bo nie -
ko¾ kých in ves tič ných ná stro jov ale bo po ra den skej čin -
nos ti vo ve ciach tý ka jú cich sa in ves to va nia do in ves tič -
ných ná stro jov, môže po žia da� o ude le nie po vo le nia na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti. Ude le ním
toh to po vo le nia za ni ká ob chod ní ko vi s cen ný mi pa pier -
mi po vo le nie na pos ky to va nie in ves tič ných slu žieb
ude le né pod ¾a oso bit né ho zá ko na.6)

§ 122

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je oso -
bit ný pred pis,74) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Ak ten to zá kon po ža du je uve de nie iden ti fi kač né -
ho čís la ale bo rod né ho čís la, tie to čís la sa ne uvá dza jú
u osôb, kto rým ne bo li pri de le né.

(3) Ak ten to zá kon po ža du je uve de nie tr va lé ho po by -
tu fy zic kej oso by a ak fy zic ká oso ba nemá tr va lý po byt
v Slo ven skej re pub li ke, uve die sa ad re sa jej pre chod né -
ho po by tu v Slo ven skej re pub li ke ale bo ad re sa jej po by -
tu v za hra ni čí.

§ 123

(1) Ak in ves tič né fon dy vznik nu té do 1. ja nu ára 2000
ne spl ni li po vin nos� roz hod nú� o pre me ne na ot vo re ný
po dielo vý fond ale bo o zru še ní s lik vi dá ciou, sú po vin né 
spl ni� túto po vin nos� do 1. ja nu ára 2005.

(2) Ob chod né spo loč nos ti ne smú vo svo jom ob chod -
nom mene po u ží va� ozna če nie „in ves tič ná spo loč nos�“,
„in ves tič ný fond“ ale bo skrat ku „i.s.“, „i.f.“ ani ozna če -
nie s ním za me ni te¾ né v slo ven skom ja zy ku ale bo cu -
dzom ja zy ku; to sa ne vz�a hu je na za hra nič né správ cov -
ské spo loč nos ti ale bo na za hra nič né sub jek ty
ko lek tív ne ho in ves to va nia.

§ 124

(1) Ob chod né spo loč nos ti vznik nu té do dňa na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, kto ré bez po vo le nia
pod ¾a do te raj ších pred pi sov zhro maž ïu jú pe ňaž né
pros tried ky od ve rej nos ti s cie ¾om in ves to va� ich do ma -
jet ku usta no ve né ho tým to zá ko nom ale bo ta ké to pe -
ňaž né pros tried ky zhro maž di li v mi nu los ti a in ves tu jú
ich do ma jet ku usta no ve né ho tým to zá ko nom, sú po -
vin né do 30. júna 2004 ukon či� túto čin nos� ale bo ju
uvies� do sú la du s tým to zá ko nom.

(2) Ak ob chod ná spo loč nos� ne spl ní po vin nos� pod ¾a
od se ku 1, súd aj bez ná vr hu zru ší túto spo loč nos� a na -
ria di jej lik vi dá ciu.

§ 125

(1) Úrad uve rej ní vo ves tní ku úra du zoz nam re gu lo -
va ných tr hov pod ¾a § 44 ods. 1 písm. a).

(2) Úrad uve rej ní vo ves tní ku úra du aj zme ny v zo -
zna me pod ¾a od se ku 1.

§ 126

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu jú sa:
1. zá kon č. 385/1999 Z. z. o ko lek tív nom in ves to va -

ní v zne ní čl. VI zá ko na č. 329/2000 Z. z., čl. V zá -
ko na č. 566/2001 Z. z., čl. IV zá ko na č. 96/2002 Z. z.
a zá ko na č. 432/2002 Z. z.,

2. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub -
li ky č. 25/2000 Z. z. o spô so be ur če nia hod no ty
cen ných pa pie rov v ma jet ku v po dielo vom fon de
v zne ní vy hláš ky č. 286/2001 Z. z.,

3. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub -
li ky č. 26/2000 Z. z. o ob sa hu a spô so be vy ko na -
nia od bor nej skúš ky na pre u ká za nie od bor nej
spô so bi los ti v ob las ti ko lek tív ne ho in ves to va nia
a o usta no ve ní výš ky úhra dy za jej vy ko na nie
v zne ní vy hláš ky č. 107/2001 Z. z.,

4. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 518/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu je spô sob pre -
u ka zo va nia spl ne nia pod mie nok na ude le nie po vo le -
nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti,

5. vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub -
li ky č. 581/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú ná le -
ži tos ti žia dos ti o ude le nie pred chá dza jú ce ho sú -
hla su pod ¾a § 9 ods. 1 zá ko na č. 385/1999 Z. z.
o ko lek tív nom in ves to va ní v zne ní zá ko na
č. 432/2002 Z. z.

Čl. II

Zá kon č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves -
tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov (zá kon o cen ných pa pie roch) v zne ní zá ko na
č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 510/2002 Z. z. a zá ko na
č. 162/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 10 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me nom c), kto ré znie:
„c) v prí pa de po dielo vých lis tov ot vo re ných po dielo -

vých fon dov ok rem evi den cie pod ¾a pís me na a) aj evi -
den cia ve de ná de po zi tá rom ot vo re né ho po dielo vé ho
fon du v sú la de s oso bit ným zá ko nom.26a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 26a znie:
„26a) § 40 ods. 5 zá ko na č. 594/2003 Z. z. o ko lek tív nom

in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. V § 28 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Na
po da nie prí ka zov pod ¾a pr vej vety sa usta no ve nie od se -
ku 4 ne po u ži je. Prí kaz na re gis trá ciu po za sta ve nia prá -
va na kla da� vz�a hu jú ci sa na celú emi siu cen ných pa -
pie rov a prí kaz na re gis trá ciu zru še nia toh to
po za sta ve nia prá va na kla da� mu sia ob sa ho va�
a) iden ti fi kač né úda je emi ten ta v roz sa hu pod ¾a § 27

ods. 1 písm. a),
b) ISIN emi sie cen ných pa pie rov, na kto rú sa prí kaz

vz�a hu je,
c) dobu, na kto rú sa po za sta vu je prá vo na kla da�.

3. Do te raj ší text § 29 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Na pre vo dy za kni ho va ných po dielo vých lis tov
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evi do va ných de po zi tá rom správ cov skej spo loč nos ti
a na po za sta ve nie prá va na kla da� s tý mi to po dielo vý mi
lis ta mi sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 22 až
28.“.

4. Nad pis § 43 znie: „Zmlu va o ria de ní po rtfó lia“.

5. V § 43 ods. 1, 4 a 6 sa vy púš �a jú slo vá „cen ných pa -
pie rov“.

6. V § 45 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Re gis -
ter zá lož ných práv pri po dielo vých lis toch ot vo re ných
po dielo vých fon dov, kto rých re gis ter emi ten ta je evi do -
va ný de po zi tá rom ot vo re né ho po dielo vé ho fon du v sú -
la de s oso bit ným zá ko nom,26a) ve die ten to de po zi tár.“.

7. V § 54 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „a na čin nos� roz -
poč to vej or ga ni zá cie zria de nej mi nis ter stvom po ve re -
nej vy ko ná va ním nie ktorých čin nos tí sú vi sia cich so
sprá vou štát ne ho dlhu a lik vi di ty pod ¾a oso bit né ho
predpisu49a)“.

8. V § 73 ods. 11 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Po -
vin nos� zis �o va� vlast níc tvo pros tried kov sa ne vz�a hu je 
na prí pa dy, ak klien tom ob chod ní ka s cen ný mi pa pier -
mi je iný ob chod ník s cen ný mi pa pier mi ale bo fi nanč ná
in šti tú cia vy ko ná va jú ca ob chod pre svoj ho klien ta,
u kto ré ho už ten to iný ob chod ník s cen ný mi pa pier mi
ale bo fi nanč ná in šti tú cia vy ko na li zis te nie vlast níc tva
pros tried kov; v prí pa de za hra nič né ho ob chod ní ka
s cen ný mi pa pier mi ale bo fi nanč nej in šti tú cie to pla tí,
len ak majú síd lo v štá te, v kto rom sa uplat ňu jú po žia -
dav ky na ochra nu pred le ga li zá ciou príj mov z trest nej
čin nos ti naj me nej v roz sa hu ako v člen ských štá toch
Or ga ni zá cie pre hos po dár sku spo lu prá cu a roz voj. Tie -
to sku toč nos ti sú ob chod ník s cen ný mi pa pier mi ale bo
fi nanč ná in šti tú cia po vin ní pre u ká za� ob chod ní ko vi
s cen ný mi pa pier mi, kto rý má vy ko na� prí sluš ný ob -
chod; v prí pa de po chyb nos ti môže ob chod ník s cen ný -
mi pa pier mi tr va� na pre u ká za ní vlast níc tva pros tried -
kov.“.

9. Za § 73 sa vkla dá § 73a, kto rý znie:

„§ 73a

(1) Na úče ly uzat vá ra nia, vy ko ná va nia a ná sled nej
kon tro ly ob cho dov s klien tmi, na účel iden ti fi ká cie
klien tov a na ïal šie úče ly uve de né v od se ku 3 sú klien ti
a ich zá stup co via pri kaž dom ob cho de po vin ní ob chod -
ní ko vi s cen ný mi pa pier mi na jeho žia dos�
a) pos kyt nú�

1. ak ide o fy zic kú oso bu vrá ta ne fy zic kej oso by za -
stu pu jú cej práv nic kú oso bu osob né údaje58a) o to -
tož nos ti v roz sa hu meno, priez vis ko, ad re sa tr va -
lé ho po by tu, ad re sa pre chod né ho po by tu, rod né
čís lo, ak je pri de le né, dá tum na ro de nia, štát na
prí sluš nos�, druh a čís lo do kla du to tož nos ti, ak
ide o fy zic kú oso bu, kto rá je pod ni ka te ¾om, aj ad -
re sa mies ta pod ni ka nia, ozna če nie úrad né ho re -
gis tra ale bo inej úrad nej evi den cie, v kto rej je pod -
ni ka jú ca fy zic ká oso ba za pí sa ná, a čís lo zá pi su do 
toh to re gis tra ale bo evi den cie,

2. iden ti fi kač né úda je v roz sa hu ná zov, iden ti fi kač -
né čís lo, ak je pri de le né, ad re sa síd la, ad re sa
umies tne nia pod ni ku ale bo or ga ni zač ných zlo -
žiek a iná ad re sa mies ta svo jej čin nos ti, ak ide

o práv nic kú oso bu, ako aj zoz nam čle nov šta tu -
tár ne ho or gá nu tej to práv nic kej oso by a úda je
o nich v roz sa hu pod ¾a bodu 1, ozna če nie úrad né -
ho re gis tra ale bo inej úrad nej evi den cie, v kto rej je 
táto práv nic ká oso ba za pí sa ná,58b) a čís lo zá pi su
do toh to re gis tra ale bo evi den cie,

3. kon takt né te le fón ne čís lo, fa xo vé čís lo a ad re su
elek tro nic kej po šty, ak ich má,

4. do kla dy a úda je pre u ka zu jú ce opráv ne nie na za -
stu po va nie v prí pa de zá stup cu a spl ne nie ostat -
ných po žia da viek a pod mie nok na uzav re tie ale bo
vy ko na nie ob cho du, kto ré sú usta no ve né tým to
zá ko nom ale bo oso bit ný mi pred pis mi ale bo kto ré
sú do hod nu té s ob chod ní kom s cen ný mi pa pier -
mi,

b) umož ni� zís ka� ko pí ro va ním, ske no va ním ale bo
iným za zna me ná va ním
1. osob né údaje58a) o to tož nos ti z do kla du to tož nos ti

v roz sa hu ob ra zo vá po do bi zeň, ti tul, meno, priez -
vis ko, rod né priez vis ko, rod né čís lo, dá tum na ro -
de nia, mies to a ok res na ro de nia, ad re sa tr va lé ho
po by tu, ad re sa pre chod né ho po by tu, štát na prí -
sluš nos�, zá znam o ob me dze ní spô so bi los ti na
práv ne úko ny, druh a čís lo do kla du to tož nos ti,
vy dá va jú ci or gán, dá tum vy da nia a plat nos� do -
kla du to tož nos ti, a

2. ïal šie úda je z do kla dov pre u ka zu jú cich úda je, na
kto ré sa vz�a hu je pís me no a) dru hý až štvr tý bod.

(2) Na úče ly uzat vá ra nia, vy ko ná va nia a ná sled nej
kon tro ly ob cho dov s klien tmi, na účel iden ti fi ká cie
klien tov a na ïal šie úče ly uve de né v od se ku 3 je ob -
chod ník s cen ný mi pa pier mi opráv ne ný pri kaž dom ob -
cho de po ža do va� od klien ta a jeho zá stup cu úda je  po -
d¾a od se ku 3 písm. a) a zís ka� ich spô so bom pod ¾a
od se ku 3 písm. b).

(3) Na úče ly uzat vá ra nia, vy ko ná va nia a ná sled nej
kon tro ly ob cho dov me dzi ob chod ní kom s cen ný mi pa -
pier mi a klien tmi, na účel iden ti fi ká cie klien tov a ich
zá stup cov, na účel ochra ny a do má ha nia sa práv ob -
chod ní ka s cen ný mi pa pier mi voči klien tom, na účel
zdo ku men to va nia čin nos ti ob chod ní ka s cen ný mi pa -
pier mi, na úče ly vý ko nu do h¾a du a na pl ne nie si úloh
a po vin nos tí ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi pod ¾a
toh to zá ko na ale bo oso bit ných predpisov58c) je ob chod -
ník s cen ný mi pa pier mi aj bez sú hla su a in for mo va nia
dotk nu tých osôb58d) opráv ne ný zis �o va�, zís ka va�, za -
zna me ná va�, ucho vá va�, vy u ží va� a inak spracúva�58e)
osob né úda je a iné úda je v roz sa hu pod ¾a od se ku 1; pri -
tom je ob chod ník s cen ný mi pa pier mi opráv ne ný s po u -
ži tím auto ma ti zo va ných ale bo ne a u to ma ti zo va ných
pros tried kov vy ho to vo va� kó pie do kla dov to tož nos ti
a spra cú va� rod né čís la a ïal šie úda je a do kla dy pod ¾a
od se ku 1.

(4) Úda je, na kto ré sa vz�a hu jú od se ky 1 až 3, je ob -
chod ník s cen ný mi pa pier mi po vin ný aj bez sú hla su
a in for mo va nia dotk nu tých osôb58d) sprí stup ni�
a poskytova�58f) na spra cú va nie iným oso bám v prí pa -
doch usta no ve ných tým to zá ko nom ale bo oso bit ným
zákonom58g) a úra du na úče ly vy ko ná va nia do h¾a du
pod ¾a toh to zá ko na a oso bit ných zá ko nov.

(5) Úda je, na kto ré sa vz�a hu jú od se ky 1 až 3, je ob -
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chod ník s cen ný mi pa pier mi aj bez sú hla su a in for mo -
va nia dotk nu tých osôb58d) opráv ne ný zo svoj ho in for -
mač né ho sys té mu sprí stup ni� a poskytova�58f) len
oso bám a or gá nom, kto rým má po vin nos� pos ky to va�
in for má cie chrá ne né pod ¾a § 134.

(6) Úda je, na kto ré sa vz�a hu jú od se ky 1 až 3, môže
ob chod ník s cen ný mi pa pier mi sprí stup ni� ale bo  po -
skytnú� do za hra ni čia len za pod mie nok usta no ve ných
v oso bit nom zákone58h) ale bo ak tak usta no vu je me dzi -
ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za -
ná.

(7) Usta no ve nia od se kov 1 až 6 sa vz�a hu jú aj na za -
hra nič né ho ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi pri vý ko ne 
jeho čin nos ti na úze mí Slo ven skej re pub li ky.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 58a až 58g zne jú:
„58a) § 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.
58b) Na prí klad zá kon č. 530/2003 Z. z. o ob chod nom re gis tri

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, § 3a a § 27 až 33
Ob chod né ho zá kon ní ka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zá ko na
č. 34/2002 Z. z. o nad á ciách a o zme ne Ob čian ske ho
zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 9 ods. 1 a 2
a § 10 zá ko na č. 147/1997 Z. z. o ne in ves tič ných fon doch
a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zá ko na č. 213/1997
Z. z. o ne zis ko vých or ga ni zá ciách pos ky tu jú cich vše obec ne
pro speš né služ by v zne ní zá ko na č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9
a 9a zá ko na č. 83/1990 Zb. o zdru žo va ní ob ča nov v zne ní
ne skor ších pred pi sov, § 6 ods. 1 a § 7 zá ko na Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov
a ne by to vých prie sto rov v zne ní ne skor ších pred pi sov a § 5
ods. 1 a 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

58c) Na prí klad zá kon č. 367/2000 Z. z. o ochra ne pred
le ga li zá ciou príj mov z trest nej čin nos ti a o zme ne a do pl ne ní 
nie ktorých zá ko nov, zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve,
zá kon č. 395/2002 Z. z. o ar chí voch a re gis tra tú rach
a o do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

58d) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
58e) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 dru há veta

a ods. 6 dru há veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zá ko na
č. 428/2002 Z. z.

58f) § 7 ods. 6 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
58g) Na prí klad § 12 ods. 1 zá ko na Národnej rady Slovenskej

republiky č. 118/1996 Z. z.
58h) § 23 a 55 zá ko na č. 428/2002 Z. z.“.

10. V § 74 ods. 5 sa za slo vá „tr ho vých ri zík kon so li -
do va né ho cel ku a sub kon so li do va né ho cel ku“ vkla dá
čiar ka a slo vá „ po dro bnos ti o vý po čte ma jet ko vej an ga -
žo va nos ti ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi“ a za slo vo
„ak tí va mi“ sa vkla dá čiar ka a slo vá „po zí cia mi, ma jet -
ko vou an ga žo va nos �ou, ve¾ kou ma jet ko vou an ga žo va -
nos �ou, ob chod ným po rtfó liom, ne ob chod ným po rtfó -
liom“.

11. V § 74 sa za od sek 5 vkla da jú nové od se ky 6 až 10, 
kto ré zne jú:

„(6) Vlast né zdro je ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi
ne smú kles nú� pod jed nu štvr ti nu jeho prie mer ných
vše obec ných pre vádz ko vých ná kla dov za pred chá dza -
jú ci ka len dár ny rok; ak ob chod ník s cen ný mi pa pier mi
vzni kol pred me nej ako jed ným ro kom, jeho vlast né
zdro je ne smú kles nú� pod jed nu štvr ti nu hod no ty vše -
obec ných pre vádz ko vých ná kla dov uve de ných v jeho
ob chod nom plá ne.

 (7) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, ob chod ník
s cen ný mi pa pier mi je po vin ný za bez pe čo va�, aby jeho

ma jet ko vá an ga žo va nos� vrá ta ne dňa vzni ku ma jet ko -
vej an ga žo va nos ti voči
a) ma ter skej spo loč nos ti ale bo dcér skej spo loč nos ti,

ale bo voči sku pi ne hos po dár sky spo je ných osôb,58i)
kto rých čle nom je ten to ob chod ník s cen ný mi pa -
pier mi, ne pre kro či la 20 % jeho vlast ných zdro jov,

b) inej oso be, sku pi ne hos po dár sky spo je ných osôb
ale bo voči štá tom a cen trál nym ban kám ur če ným
pod ¾a oso bit né ho predpisu58j) ne pre kro či la 25 % jeho 
vlast ných zdro jov.

(8) Sú čet ve¾ kých ma jet ko vých an ga žo va nos tí ob -
chod ní ka s cen ný mi pa pier mi ne smie pre kro či� 800 %
jeho vlast ných zdro jov, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.

(9) Ob chod ník s cen ný mi pa pier mi je po vin ný za bez -
pe či� do dr žia va nie ob me dze ní ma jet ko vej an ga žo va -
nos ti pod ¾a od se kov 7 a 8 kon so li do va ným cel kom ale -
bo sub kon so li do va ným cel kom, kto rý kon tro lu je.

(10) Ob chod ník s cen ný mi pa pier mi môže pre kro či�
ob me dze nia ma jet ko vej an ga žo va nos ti pod ¾a od se kov 7 
až 9, ak sú sú čas ne spl ne né tie to pod mien ky:

1. pre kro če nie sa týka po zí cií za ra de ných do ob -
chod né ho po rtfó lia,

2. po zí cie za ra de né do ne ob chod né ho po rtfó lia ne -
pre kra ču jú ob me dze nia pod ¾a od se kov 1 a 2,

3. pre kro če nie ne spô so bí ne do dr ža nie pod mien ky
pri me ra nos ti vlast ných zdro jov ob chod ní ka
s cen ný mi pa pier mi pod ¾a § 74 ods.1.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 58i a 58j zne jú:
„58i) § 31 ods. 7 zá ko na č. 483/2001 Z. z.

58j) Opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska z 12. de cem bra 2002
č. 8/2002 o ma jet ko vej an ga žo va nos ti bánk (ozná me nie
č. 697/2002 Z. z.).“.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 11.

12. V § 80 ods. 1 sa za slo vá „za hra nič ných ob chod ní -
kov s cen ný mi pa pier mi“ vkla dá čiar ka a slo vá „správ -
cov ských spo loč nos tí a po bo čiek za hra nič ných správ -
cov ských spo loč nos tí“ a za slo vá „za hra nič ným
ob chod ní kom s cen ný mi pa pier mi“ sa vkla dá čiar ka
a slo vá „správ cov skou spo loč nos �ou ale bo za hra nič nou 
správ cov skou spo loč nos �ou“.

13. Nad pis § 83 znie: „Účas� na ochra ne klien tov“.

14. V § 83 ods. 8 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a usta no ve nia tej to čas ti zá ko na sa rov na ko vz�a hu jú
aj na správ cov ské spo loč nos ti a za hra nič né správ cov -
ské spo loč nos ti, ak im po vin nos� zú čast ni� sa na
ochra ne klien tov vy plý va z oso bit né ho zá ko na.73a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 73a znie:
„73a) § 11 a 75 zá ko na č. 594/2003 Z. z.“.

15. V § 84 ods. 10 sa slo vá „so sú hla som rady“ na hrá -
dza jú slo va mi „po pre ro ko va ní v rade“.

16. V § 93 ods. 3 pr vej vete sa slo vá „Jed ným čle nom
rady fon du je zá stup ca mi nis ter stva, kto ré ho“ na hrá -
dza jú slo va mi „Dvo ma člen mi rady fon du sú zá stup co -
via mi nis ter stva, kto rých“, v dru hej vete sa slo vá „Jed -
ným čle nom rady fon du je zá stup ca úra du, kto ré ho“
na hrá dza jú slo va mi „Dvo ma člen mi rady fon du sú zá -
stup co via úra du, kto rých“ a v tre tej vete sa slo vo „šies -
tich“ na hrá dza slo vom „šty roch“.

Čiastka 242 Zbierka zákonov č. 594/2003 Strana 5591



17.V § 95 ods.1 sa slo vo „pia tich“ na hrá dza slo vom
„sied mich“.

18. V § 95 ods. 2 dru há veta znie: „Jed ným čle nom
do zor nej rady fon du je zá stup ca mi nis ter stva, kto ré ho
vymenúva a od vo lá va mi nis ter fi nan cií zo za mest nan -
cov mi nis ter stva, jed ným čle nom do zor nej rady fon du
je zá stup ca Ná rod nej ban ky Slo ven ska, kto ré ho vy me -
nú va a od vo lá va gu ver nér Ná rod nej ban ky Slo ven ska,
a dvo ma člen mi do zor nej rady fon du sú zá stup co via
úra du, kto rých vy me nú va a od vo lá va rada úra du.“.

19. V § 99 ods. 3 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a s vý nim kou za kni ho va ných po dielo vých lis tov
ot vo re ných po dielo vých fon dov evi do va ných de po zi tá -
rom ot vo re né ho po dielo vé ho fon du“.

20. V § 104 ods. 1 sa slo vá „§ 6 ods. 2 písm. a), b) a d)“
na hrá dza jú slo va mi „§ 6 ods. 2 písm. a), b) ale bo d)“ a za 
slo vá „Ná rod ná ban ka Slo ven ska“ sa vkla dá čiar ka
a slo vá „Agen tú ra pre ria de nie dlhu a likvidity49a)“.

21. V § 104 ods. 5 po sled ná veta znie: „Cen trál ny de -
po zi tár ne smie vy ko ná va� zá pi sy na účte ma ji te ¾a ve de -
nom čle nom; to sa ne vz�a hu je na re gis trá ciu po za sta -
ve nia prá va na kla da� vz�a hu jú cu sa na celú emi siu
pod ¾a § 28 ods. 5 a zá pi sy na účty ma ji te ¾ov ve de né čle -
nom pri
a) vy dá va ní za kni ho va ných cen ných pa pie rov pod ¾a

§ 13,
b) zme ne po do by cen ných pa pie rov pod ¾a § 16 ods. 3

a § 17 ods. 2,
c) zme ne ná le ži tos tí za kni ho va ných cen ných pa pie rov

pod ¾a § 12,
d) zá ni ku za kni ho va ných cen ných pa pie rov pod ¾a § 14

ods. 4.“.

22. V § 110 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom i), kto ré
znie:
„i) po stup ní ko vi pri po stú pe ní po h¾a dáv ky pod ¾a § 110a.“.

23. Za § 110 sa vkla dá § 110a, kto rý znie:

„110a

(1) Ak je klient cen trál ne ho de po zi tá ra ne pre tr ži te
dlh šie ako 90 ka len dár nych dní v omeš ka ní so spl ne -
ním čo len čas ti svoj ho pe ňaž né ho zá väz ku voči cen -
trál ne mu de po zi tá ro vi, môže cen trál ny de po zi tár svo ju
po h¾a dáv ku zod po ve da jú cu to mu to pe ňaž né mu zá väz -
ku po stú pi� pí som nou zmlu vou inej oso be (ïa lej len
„po stup ník“) aj bez sú hla su klien ta. Toto prá vo ne mô že
cen trál ny de po zi tár uplat ni�, ak klient ešte pred po stú -
pe ním po h¾a dáv ky uhra dil cen trál ne mu de po zi tá ro vi
omeš ka ný pe ňaž ný zá vä zok v ce lom roz sa hu vrá ta ne
jeho prí slu šen stva. Pri po stú pe ní po h¾a dáv ky je cen -
trál ny de po zi tár po vin ný odo vzda� po stup ní ko vi aj do -
ku men tá ciu o zá väz ko vom vz�a hu, na kto ré ho zá kla de
vznik la po stú pe ná po h¾a dáv ka.

(2) Na úče ly pod ¾a od se ku 1 je cen trál ny de po zi tár
opráv ne ný po stup ní ko vi pos kyt nú� in for má ciu o iných
zá väz ko vých vz�a hoch me dzi cen trál nym de po zi tá rom
a klien tom len za pod mie nok usta no ve ných tým to zá -
ko nom.“.

24. V § 111 ods. 3 sa slo vá „naj me nej raz za týž deň“
na hrá dza jú slo va mi „kaž dý pra cov ný deň“.

25. V § 114 ods. 6 pr vej vete sa slo vá „od se ku 4“ na -
hrá dza jú slo va mi „od se kov 4 a 5“ a v dru hej vete sa slo -
vá „od se ku 4“ na hrá dza jú slo va mi „od se ku 5“ a slo vo
„za ká zal“ sa na hrá dza slo vom „za mie tol“.

26. V § 118 ods. 3 sa slo vá „bola prie mer ná cena do -
siah nu tá“ na hrá dza jú slo va mi „bol prie mer ný kurz do -
siah nu tý“.

27. V § 122 ods. 3 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo pod ¾a oso bit né ho pred pi su103a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 103a znie:
„103a)Zá kon č. 429/2002 Z. z. o bur ze cen ných pa pie rov.“.

28. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 105 sa vy púš �a.

29. V § 125 ods. 7 sa na za čia tok vkla dá nová prvá
veta, kto rá znie: „Usta no ve nia od se kov 1 až 6 o uzná va -
ní pro spek tov sa rov na ko vz�a hu jú na pro spek ty schvá -
le né or gá nom do h¾a du štá tu, kto rý nie je člen ským štá -
tom, ak s tým to štá tom uzav re la Eu róp ska únia zmlu vu 
o vzá jom nom uzná va ní pro spek tov.“.

30. V § 163 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „cen ných pa pie -
rov (ïa lej len „stre di sko“)“.

31. V § 169 od sek 4 znie:

„(4) Za zá ko nom chrá ne ný klient sky ma je tok, kto rý
sa stal ne do stup ným pod ¾a § 82 ods. 1 predo dňom, keï 
uply nu li tri roky odo dňa, keï sa Slo ven ská re pub li ka
sta la čle nom Eu róp skej únie, pat rí jed né mu klien to vi
ná hra da od fon du vo výš ke pod ¾a § 87 ods. 2, v sú hrne
však naj viac vo výš ke
a) 10 000 EUR, ak ná rok klien ta na ná hra du vzni kol

v čase od 1. ja nu ára 2004 do 31. de cem bra 2004,
b) 13 000 EUR, ak ná rok klien ta na ná hra du vzni kol

v čase od 1. ja nu ára 2005 do 31. de cem bra 2005,
c) 16 000 EUR, ak ná rok klien ta na ná hra du vzni kol

v čase od 1. ja nu ára 2006 do dňa, keï uply nu li tri
roky od dá tu mu, keï sa Slo ven ská re pub li ka sta la
čle nom Eu róp skej únie.“.

Čl. III

Zá kon č. 429/2002 Z. z. o bur ze cen ných pa pie rov sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 10 ods.1 písm. e) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „pred sta ven stvo je 
opráv ne né po ve ri� ge ne rál ne ho ria di te ¾a roz ho do va ním
o pri ja tí cen ných pa pie rov pod ¾a § 25 ods. 4 na trh bur zy,“.

2. V § 26 ods. 8 pr vej vete sa na kon ci bod ka na hrá dza 
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak o schvá le ní kó to -
va cie ho pro spek tu ne roz ho do val úrad.“.

3. V § 29 od sek 2 znie:

„(2) Kó to va cí pro spekt schva ¾u je úrad, ak do dňa po -
da nia žia dos ti ne bol schvá le ný a zve rej ne ný pro spekt
cen né ho pa pie ra. Žia da te¾ je po vin ný pred lo ži� bur ze
roz hod nu tie o schvá le ní kó to va cie ho pro spek tu do 30
dní od po da nia žia dos ti. Tak to schvá le ný kó to va cí pro -
spekt sa po va žu je aj za schvá le ný pro spekt cen né ho
pa pie ra na úče ly pod ¾a oso bit né ho zá ko na.43) Ak sú
pred me tom žia dos ti o pri ja tie cen né ho pa pie ra na trh
kó to va ných cen ných pa pie rov cen né pa pie re, pre kto ré
úrad v ob do bí troch me sia cov pred po da ním žia dos ti
schvá lil pro spekt cen né ho pa pie ra, kto ré ho ob sah zod -
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po ve dá ná le ži tos tiam kó to va cie ho pro spek tu, po va žu je
sa ten to pro spekt cen né ho pa pie ra za schvá le ný kó to -
va cí pro spekt aj na úče ly pod ¾a toh to zá ko na.“.

Čl. IV

Zá kon č. 530/1990 Zb. o dlho pi soch v zne ní zá ko na
č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 194/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 58/1996 Z. z., zá ko na
č. 355/1997 Z. z., zá ko na č. 361/1999 Z. z., zá ko na
č. 103/2000 Z. z., zá ko na č. 329/2000 Z. z., zá ko na
č. 566/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z. a zá ko na
č. 430/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 18 a 19 zne jú:

„§ 18

(1) Dlho pi sy vy dá va né v mene Slo ven skej re pub li ky
Mi nis ter stvom fi nan cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo“) sú štát ny mi dlho pis mi.

(2) Štát ne dlho pi sy mož no vy dá va�
a) v sú la de so zá ko nom o štát nom roz po čte Slo ven skej

re pub li ky na prí sluš ný rok na zá kla de roz hod nu tia
vlá dy Slo ven skej re pub li ky,

b) na kry tie schod ku štát ne ho roz po čtu v sú la de s roz -
hod nu tím Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
o spô so be kry tia schod ku štát ne ho roz po čtu ale bo

c) v sú la de s oso bit ným zá ko nom.3f)

(3) Vy dá va nie štát nych dlho pi sov za bez pe ču je Agen -
tú ra pre ria de nie dlhu a likvidity3fa) (ïa lej len „agen tú -
ra“), ak mi nis ter stvo ne po ve rí to u to čin nos �ou inú oso -
bu pod ¾a od se ku 4.

(4) Mi nis ter stvo môže čin nos �ou spo je nou s vy dá va -
ním štát nych dlho pi sov po ve ri� Ná rod nú ban ku Slo -
ven ska. Ak ide o štát ne dlho pi sy, kto ré majú by� vy da -
né v za hra ni čí, môže mi nis ter stvo to u to čin nos �ou
po ve ri� aj za hra nič nú práv nic kú oso bu, kto rá vy ko ná -
va takú čin nos� na zá kla de po vo le nia ude le né ho v štá -
te, v kto rom má síd lo, a to na zá kla de vý be ro vé ho ko na -
nia, v kto rom vy zve naj me nej se dem sub jek tov na
pred lo že nie po núk v ur če nej le ho te. Vo vý zve sa uve dú
aj kri té riá, kto ré sa po u ži jú na vy hod no te nie po núk.

(5) Emis né pod mien ky štát nych dlho pi sov ok rem ur -
če nia vý no su a ozna če nia pod ¾a me dzi ná rod né ho sys -
té mu čís lo va nia na iden ti fi ká ciu cen ných pa pie rov ISIN 
zve rej ňu je agen tú ra v pe rio dic kej tla či s ce lo štát nou
pô sob nos �ou uve rej ňu júcej bur zo vé sprá vy a v elek tro -
nic kých in for mač ných sys té moch naj ne skôr se dem dní 
pred dňom ich vy da nia. Ur če nie ku pó no vé ho vý no su
štát nych dlho pi sov zve rej ňu je agen tú ra v elek tro nic -
kých in for mač ných sys té moch naj ne skôr je den pra cov -
ný deň pred dňom ich pre daja.

§ 19

(1) Čin nos� spo je nú so sprá vou štát nych dlho pi -
sov,3fb) splá ca ním me no vi tej hod no ty štát nych dlho pi -
sov a s vy plá ca ním vý no sov štát nych dlho pi sov za bez -
pe ču je pre mi nis ter stvo agen tú ra, ak mi nis ter stvo ne -
po ve rí to u to čin nos �ou inú oso bu pod ¾a od se ku 2.

(2) Mi nis ter stvo môže splá ca ním me no vi tej hod no ty
štát nych dlho pi sov a vy plá ca ním vý no sov zo štát nych
dlho pi sov po ve ri� Ná rod nú ban ku Slo ven ska ale bo cen -
trál ne ho de po zi tá ra cen ných pa pie rov,3fc) ak má na
splá ca nie cen ných pa pie rov a vy plá ca nie vý no sov
z cen ných pa pie rov po vo le nie. Ak ide o štát ne dlho pi sy
vy da né v za hra ni čí, môže mi nis ter stvo po ve ri� splá ca -
ním ich me no vi tej hod no ty a vý no sov z nich aj za hra -
nič nú práv nic kú oso bu, kto rá vy ko ná va takú čin nos�
na zá kla de po vo le nia ude le né ho v štá te, v kto rom má
síd lo.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3f, 3fa, 3fb a 3fc
zne jú:

„3f) Zá kon č. 386/2002 Z. z. o štát nom dlhu a štát nych zá ru kách
a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej
pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

3fa) § 14 až 17 zá ko na č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

3fb) § 3 zá ko na č. 386/2002 Z. z.
3fc) § 99 zá ko na č. 566/2001 Z. z.“.

2. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3ea, 3eb, 3eba,
3ec, 3eca a 3ed sa vy púš �a jú.

Čl. V

Zá kon č. 386/2002 Z. z. o štát nom dlhu a štát nych
zá ru kách a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 291/2002 Z. z.
o Štát nej pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov sa do pĺ ňa tak to:

V § 5 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Uve de né
čin nos ti pre mi nis ter stvo za bez pe ču je Agen tú ra pre
ria de nie dlhu a lik vi di ty; usta no ve nia oso bit ných pred -
pi sov tým nie sú dotk nu té.5a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5a znie:
„5a) Na prí klad zá kon č. 530/1990 Zb. v zne ní ne skor ších

pred pi sov, zá kon č. 291/2002 Z. z. v zne ní zá ko na
č. 386/2002 Z. z.“.

Čl. VI

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
s vý nim kou usta no ve ní čl. I § 26 až 31, § 44, 60, 61, § 81 
ods. 2 druhej vety,  § 114 a § 117 ods. 5 druhej vety, kto -
ré na do bú da jú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti 
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zá ko nu č. 594/2003 Z. z.

Tým to zá ko nom sa pre be rá táto smer ni ca:

— smer ni ca Rady č. 85/611/EHS z 20. decembra1985 o ko or di ná cii práv nych a správ nych pred pi sov,
kto ré sa vz�a hu jú na pod ni ky ko lek tív ne ho in ves to va nia v ob cho do va te¾ ných cen ných pa pie roch
(UCITS)
v zne ní 

— smer ni ce č. 88/220/EHS
— smer ni ce č. 95/26/ES 
— smer ni ce č. 2000/64/ES 
— smer ni ce č. 2001/107/ES 
— smer ni ce č. 2001/108/ES 

Pre klad tých to smer níc sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie Slo bo dy 1/21, Bra ti sla va.
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 594/2003 Z. z.

PRE DAJ NÝ PRO SPEKT PO DIELO VÉ HO FON DU

1. In for má cie o po dielo vom fon de

1.1. Ná zov po dielo vé ho fon du s uve de ním, či ide o ot vo re ný, uzav re tý ale bo špe ciál ny po dielo vý fond.
1.2. Dá tum vy tvo re nia po dielo vé ho fon du. Údaj o čase jeho tr va nia, ak je ob me dze ný.
1.3. Uve de nie mies ta, kde mož no zís ka� šta tút po dielo vé ho fon du, ak nie je pri po je ný, a kde mož no zís ka� roč -

né sprá vy a pol ročné sprá vy.
1.4. Struč né úda je o da ňo vých pred pi soch, kto ré sa vz�a hu jú na po dielo vý fond, vrá ta ne úda ju o tom, či sa vý -

no sy vy plá ca né po dielni kom zda ňu jú zráž ko vou da ňou. 
1.5. Ter mí ny zos ta vo va nia úč tov nej zá vier ky a pe rio di ci ta vý pla ty vý no sov.
1.6. Meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo ob chod né meno a síd lo au dí to ra.
1.7. Úda je o po dielo vých lis toch a po stu pe pri zru še ní po dielo vé ho fon du, naj mä

— prá va spo je né s po dielo vým lis tom, 
— po do ba po dielo vé ho lis tu,
— spô sob evi den cie po dielo vých lis tov,
— for ma po dielo vé ho lis tu,
— okol nos ti, za kto rých môže by� roz hod nu té o zru še ní po dielo vé ho fon du, a prá va po dielni kov v prí pa de

zru še nia po dielo vé ho fon du.
1.8. Ak je po dielo vý list pri ja tý na ob cho do va nie na trh bur zy cen ných pa pie rov ale bo na inom re gu lo va nom

trhu, ozna če nie tej to bur zy cen ných pa pie rov ale bo toh to re gu lo va né ho trhu.
1.9. Spô sob a pod mien ky vy da nia po dielo vých lis tov.
1.10. Spô sob a pod mien ky vy pla te nia po dielo vých lis tov a okol nos ti, za kto rých môže by� po za sta ve né prá vo na 

vy pla te nie po dielo vých lis tov.
1.12. Opis pra vi diel pre vý po čet a po u ži tie vý no sov.
1.13. Opis in ves tič ných cie ¾ov s ma jet kom v po dielo vom fon de vrá ta ne fi nanč ných cie ¾ov (na prí klad rast ma jet -

ku ale bo vý no sov), in ves tič nej stra té gie (na prí klad špe cia li zá cia na ur či té územ né ale bo hos po dár ske ob -
las ti), prí pad né ob me dze nia in ves tič nej stra té gie, ako aj úda je o tech ni kách, ná stro joch a úve roch, kto ré
mož no vy u ži� pri sprá ve ma jet ku v po dielo vom fon de.

1.14. Pra vid lá pre oce ňo va nie ma jet ku v po dielo vom fon de.
1.15. Úda je o vý po čte ak tu ál nej ceny, pre daj nej ceny a ná kup nej ceny, naj mä 

— pra vid lá pre vý po čet a pe rio di ci ta vý po čtu tých to cien, 
— po plat ky spo je né s vy da ním a vrá te ním po dielo vých lis tov,
— spô sob, mies to a pe rio di ci ta zve rej ňo va nia tých to cien.

1.16. Úda je o dru hoch, výš ke a vý po čte od pla ty úč to va nej na �ar chu ma jet ku v po dielo vom fon de pre správ cov -
skú spo loč nos�, de po zi tá ra ale bo tre tie oso by a úda je o ná kla doch spo je ných so sprá vou po dielo vé ho fon -
du uhrá dza ných z ma jet ku v po dielo vom fon de správ cov skej spo loč nos ti, de po zi tá ro vi ale bo tre tím oso -
bám. 

2. In for má cie o správ cov skej spo loč nos ti

2.1. Ob chod né meno, práv na for ma, iden ti fi kač né čís lo, síd lo správ cov skej spo loč nos ti a mies to, kde sa na -
chá dza ús tre die správ cov skej spo loč nos ti, ak sa ne zhodu je s mies tom síd la.

2.2. Dá tum za lo že nia spo loč nos ti (rok vzni ku) a úda je o čase jej tr va nia, ak je ob me dze ný.
2.3. Ná zvy po dielo vých fon dov, kto ré správ cov ská spo loč nos� spra vu je.
2.4. Meno, priez vis ko a funk cia čle nov pred sta ven stva, čle nov do zor nej rady a pro ku ris tov, ako aj úda je o ich

hlav ných čin nos tiach, kto ré tie to oso by vy ko ná va jú mimo správ cov skej spo loč nos ti.
2.5. Údaj o výš ke zá klad né ho ima nia správ cov skej spo loč nos ti a údaj o jeho spla te ní. 

3. In for má cie o de po zi tá ro vi

3.1. Ob chod né meno, práv na for ma, síd lo spo loč nos ti a umies tne nie po boč ky, ak sa ne zhodu je s umies tne -
ním ús tre dia.

3.2. Hlav ný pred met čin nos ti.

4. In for má cie o oso bách, kto ré pos ky tu jú správ cov skej spo loč nos ti po ra den stvo pri in ves to va ní ma -
jet ku v po dielo vom fon de 

4.1. Ob chod né meno, práv na for ma, iden ti fi kač né čís lo a síd lo po rad cu.
4.2. Pod stat né in for má cie o usta no ve niach zmlu vy, kto ré sú dô le ži té pre po dielni kov.
4.3. Opis ak ti vít vy ko ná va ných tý mi to oso ba mi.
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5. In for má cie o vy plá ca ní vý no sov a vy plá ca ní po dielo vých lis tov a prí stupe k in for má ciám 

5.1. Pos tup a spô sob za bez pe če nia vy plá ca nia vý no sov a vy plá ca nia po dielo vých lis tov.
5.2. Spô sob sprís tup ňo va nia in for má cií o po dielo vom fon de po dielni kom v Slo ven skej re pub li ke a v člen -

ských štá toch, v kto rých sú ve rej ne po nú ka né po dielo vé lis ty po dielo vé ho fon du. 

6. Iné in for má cie o in ves to va ní

6.1. Vý voj hod no ty ma jet ku a vý no sov z hos po dá re nia s ma jet kom v po dielo vom fon de od jeho vy tvo re nia
a upo zor ne nie, že tie to úda je ne pred po ve da jú vý voj tých to uka zo va te ¾ov v bu dúc nos ti; tie to úda je a upo -
zor ne nie môžu by� uve de né v prí lo he. 

6.2. Pro fil ty pic ké ho in ves to ra, pre kto ré ho je ur če ný po dielo vý fond.

7. Eko no mic ké in for má cie

7.1. Ďal šie po plat ky, od pla ty a ná kla dy, iné ako sú uve de né v bo doch 1.15. a 1.16. a údaj o tom, či sú uhrá -
dza né po dielni kom, z ma jet ku v po dielo vom fon de ale bo z ma jet ku správ cov skej spo loč nos ti. 

8. Vy hlá se nie pred sta ven stva správ cov skej spo loč nos ti, že zod po ve dá za to, že sku toč nos ti uve de né
v pre daj nom pro spek te sú úpl né a prav di vé.
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Prí lo ha č. 3
k zá ko nu č. 594/2003 Z. z. 

ZJED NO DU ŠE NÝ PRE DAJ NÝ PRO SPEKT PO DIELO VÉ HO FON DU

1. Struč ná pre zen tá cia po dielo vé ho fon du 

1.1. Ná zov po dielo vé ho fon du, dá tum jeho vy tvo re nia a ozna če nie štá tu, v kto rom bol po dielo vý fond vy tvo re -
ný. 

1.2. Ob chod né meno, síd lo a ús tre die správ cov skej spo loč nos ti, kto rá spra vu je po dielo vý fond.
1.3. Doba, na kto rú bol po dielo vý fond vy tvo re ný.
1.4. Ob chod né meno a síd lo de po zi tá ra. 
1.5. Meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo ob chod né meno a síd lo au dí to ra. 
1.6. Ozna če nie fi nanč né ho kon so li do va né ho cel ku, kto ré ho čle nom je správ cov ská spo loč nos� spra vu jú ca

po dielo vý fond. 

2. In for má cie o in ves tí ciách 

2.1. Struč ný opis úče lu, na kto rý bol vy tvo re ný po dielo vý fond. 
2.2. Opis in ves tič ných zá me rov s ma jet kom v po dielo vom fon de vrá ta ne fi nanč ných cie ¾ov, in ves tič nej stra té -

gie, ri zi ko vé ho pro fi lu po dielo vé ho fon du, a ak sa tý ka jú prí sluš né ho po dielo vé ho fon du, aj in for má cie
o sku toč nos tiach pod ¾a § 90 ods. 4 až 6. 

2.3. Vý voj hod no ty ma jet ku a vý no sov z hos po dá re nia s ma jet kom v po dielo vom fon de za po sled ných de sa�
ro kov ale bo za ob do bie od jeho vy tvo re nia a upo zor ne nie, že tie to úda je ne pred po ve da jú vý voj tých to uka -
zo va te ¾ov v bu dúc nos ti; tie to úda je a upo zor ne nie môžu by� uve de né v prí lo he. 

2.4. Pro fil ty pic ké ho in ves to ra, pre kto ré ho je ur če ný po dielo vý fond. 

3. Eko no mic ké in for má cie

3.1. Struč né úda je o da ňo vých pred pi soch, kto ré sa vz�a hu jú na po dielo vý fond.
3.2. Po plat ky spo je né s vy da ním a vrá te ním po dielo vých lis tov, kto ré sú úč to va né po dielni kom. 
3.3. Iné ná kla dy ale bo po plat ky, ako sú uve de né v bode 3.2. spo je né so sprá vou po dielo vé ho fon du, ich výš ka

s uve de ním, či je po pla tok úč to va ný po dielni ko vi, na �ar chu ma jet ku v po dielo vom fon de ale bo na �ar chu
ma jet ku správ cov skej spo loč nos ti.

4. In for má cie o po dielo vých lis toch a o vy plá ca ní vý no sov

4.1. Spô sob, ako mož no na do bud nú� po dielo vé lis ty. 
4.2. Spô sob ako po stu po va� pri vrá te ní po dielo vých lis tov. 
4.3. Kedy a ako sa vy plá ca jú vý no sy z po dielo vých lis tov. 
4.4. Pe rio di ci ta, spô sob a mies to zve rej ňo va nia cien po dielo vých lis tov. 

5. Ďal šie in for má cie 

5.1. Vy hlá se nie, že na po žia da nie mož no za dar mo zís ka� úpl ný pre daj ný pro spekt, roč nú sprá vu a pol ročnú
sprá vu pred uzav re tím zmlu vy a aj po jej uzav re tí. 

5.2. Or gán vy ko ná va jú ci do h¾ad.
5.3. Ozna če nie kon takt né ho mies ta ale bo oso by, kde mož no zís ka� do da toč né vy svet le nia, ak sú pot reb né. 
5.4. Dá tum zve rej ne nia pro spek tu. 

6. Vy hlá se nie pred sta ven stva správ cov skej spo loč nos ti, že zod po ve dá za to, že sku toč nos ti uve de né
v zjed no du še nom pre daj nom pro spek te sú úpl né a prav di vé.
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Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 594/2003 Z. z. 

SPRÁ VA O HOS PO DÁ RE NÍ SPRÁV COV SKEJ SPO LOČ NOS TI S MA JET KOM V PO DIELO VOM FON DE

1. Stav ma jet ku
a) pre vo di te¾ né cen né pa pie re,

aa) ak cie,
ab) dlho pi sy,
ac) iné cen né pa pie re,

b) ná stro je pe ňaž né ho trhu
c) účty v ban kách,

ca) bež ný účet,
cb) vkla do vé účty,

c) iný ma je tok,
d) cel ko vá hod no ta ma jet ku, 
e) zá väz ky,
f) čis tá hod no ta ma jet ku.

2. Po čet po dielov po dielo vé ho fon du v obe hu.

3. Čis tá hod no ta po dielu.

4. Stav cen ných pa pie rov a ná stro jov pe ňaž né ho trhu v ma jet ku (zlo že nie po rtfó lia), pri čom je pot reb né roz -
čle ni� ich pod ¾a jed not li vých re gu lo va ných tr hov na
a) pre vo di te¾ né cen né pa pie re a ná stro je pe ňaž né ho trhu, s kto rý mi sa ob cho du je na trhu kó to va ných

cen ných pa pie rov bur zy cen ných pa pie rov,
b) pre vo di te¾ né cen né pa pie re a ná stro je pe ňaž né ho trhu, s kto rý mi sa ob cho du je na inom re gu lo va nom

trhu,
c) pre vo di te¾ né cen né pa pie re z no vých emi sií pod ¾a § 44 ods. 1 písm. d),
d) ná stro je pe ňaž né ho trhu pod ¾a § 44 ods.1 písm. h), 
e) ostat né pre vo di te¾ né cen né pa pie re a ná stro je pe ňaž né ho trhu pod ¾a § 44 ods. 1 písm. i)
f) de ri vá ty pri ja té na ob cho do va nie na re gu lo va nom trhu, 
g) de ri vá ty ne pri ja té na ob cho do va nie na re gu lo va nom trhu,
h) po dielo vé lis ty iných po dielo vých fon dov ale bo cen né pa pie re za hra nič ných sub jek tov ko lek tív ne ho in -

ves to va nia, 
i) iný ma je tok ne uve de ný v pís me nách a) až h). 
Ďa lej tre ba po rtfó lio roz čle ni� 
a) vzh¾a dom na in ves tič nú stra té giu správ cov skej spo loč nos ti s ma jet kom v po dielo vom fon de, na prí klad 

pod ¾a hos po dár skych, územ ných ale bo me no vých h¾a dísk, 
b) pod ¾a per cen tu ál ne ho po dielu na ma jet ku v čle ne ní pod ¾a ob chod né ho mena emi ten ta, dru hu ma jet -

ku, ISIN, tre ba uvies� jeho po diel na cel ko vom ma jet ku v po dielo vom fon de.

5. Úda je o zme nách v sta ve po rtfó lia za ob do bie, za kto ré sa po dá va sprá va.

6. Úda je o vý vo ji ma jet ku v prie be hu le ho ty na po dá va nie správ, kto ré ob sa hu jú:
a) vý no sy z ak cií,
b) vý no sy z dlho pi sov,
c) vý no sy z iných cen ných pa pie rov,
d) vý no sy z ná stro jov pe ňaž né ho trhu,
e) vý no sy z vkla do vých a bež ných úč tov,
f) ka pi tá lo vé vý no sy,
g) iné vý no sy,
h) vý dav ky na sprá vu,
i) vý dav ky na de po zi tá ra,
j) iné vý dav ky a po plat ky,

k) čis tý vý nos,
l) vý pla ty po dielov na zis ku,

m) zno vu in ves to va né vý no sy,
n) zvý še nie ale bo zní že nie ma jet ku v po dielo vom fon de a zoz nam spo loč nos tí, kto ré za prí či ni li zní že nie

ma jet ku v po dielo vom fon de z ti tu lu zmien kur zov cen ných pa pie rov ale bo lik vi dá cie spo loč nos ti,
o) zvý še nie ale bo zní že nie hod no ty in ves tí cií,
p) iné zme ny, kto ré sa tý ka jú ma jet ku ale bo zá väz kov v po dielo vom fon de.
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7. Po rov na nie troch po sled ných ro kov v štruk tú re vý ka zu o ma jet ku a zá väz koch a vý ka zu o príj moch a vý -
dav koch, pri čom je nut né oso bit ne uvies� tie to úda je pod ¾a sta vu ku kon cu roka vo for me po rov ná va cej
ta bu¾ ky:

a) cel ko vá čis tá hod no ta ma jet ku,
b) čis tá hod no ta po dielu,
c) po čet po dielov v obe hu, 
d) po čet vy da ných po dielov a suma, za kto rú boli vy da né, 
e) po čet vy pla te ných po dielov a suma, za kto rú boli vy pla te né.

8. Úda je o vy u ží va ných tech ni kách a ná stro joch pod ¾a § 49 ods. 3, naj mä úda je o hod no te zá väz kov, kto ré
vznik li ich vy u ží va ním, a úda je o cel ko vej hod no te zá väz kov z čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti s ma jet -
kom v po dielo vom fon de.

9. Sprá va o vý ko ne hla so va cích práv spo je ných s cen ný mi pa pier mi v ma jet ku v po dielo vom fon de. 
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Prí lo ha č. 5
k zá ko nu č. 594/2003 Z. z. 

SPRÁ VA O HOS PO DÁ RE NÍ SPRÁV COV SKEJ SPO LOČ NOS TI S VLAST NÝM MA JET KOM

1. Stav ma jet ku
a) cen né pa pie re,

aa) ak cie,
ab) dlho pi sy,
ac) iné cen né pa pie re,

b) účty v ban kách,
ba) bež ný účet,
bb) vkla do vé účty,

c) iný ma je tok,
d) zá väz ky,
e) čis tá hod no ta ma jet ku.

2. Po rov na nie troch po sled ných ro kov v štruk tú re vý ka zu o ma jet ku a zá väz koch a vý ka zu o príj moch a vý -
dav koch pod ¾a sta vu ku kon cu roka.

3. Úda je o hod no te zá väz kov správ cov skej spo loč nos ti z vlast nej čin nos ti.

4. Úda je o člen stve čle nov pred sta ven stva, do zor nej rady a za mest nan cov správ cov skej spo loč nos ti v šta tu -
tár nych or gá noch ale bo do zor ných ra dách iných ob chod ných spo loč nos tí ale bo o ich účas ti na pod ni ka -
ní iných ob chod ných spo loč nos tí.

5. Zoz nam osôb s kva li fi ko va nou účas �ou na správ cov skej spo loč nos ti.

Strana 5600 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka 242


