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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 9. de cem bra 2003

o ná le ži tos tiach žia dos ti o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su Úra du
pre fi nanč ný trh pod ¾a 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

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 116 ods. 1 písm. b) 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 (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

Pred chá dza jú c i  sú hlas
pod ¾a  §  10 ods.  1  zá ko na

§ 1

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
Úra du pre fi nanč ný trh (ïa lej len „pred chá dza jú ci sú -
hlas“) na 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 ope rá cii ale bo
v nie ko¾ kých ope rá ciách pria mo, ale bo ko na ním v zho -
de,1) 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 ob -
sa hu je,
a) ak je žia da te ¾om fy zic ká oso ba,

1. meno a priez vis ko, dá tum na ro de nia a tr va lý po -
byt žia da te ¾a; ak ide o fy zic kú oso bu pod ni ka te ¾a,
ob chod né meno, mies to pod ni ka nia a iden ti fi kač -
né čís lo,

2. štát nu prí sluš nos� žia da te ¾a,
b) ak je žia da te ¾om práv nic ká oso ba,

1. ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo žia da -
te ¾a, ak bolo pri de le né,

2. pre h¾ad nú štruk tú ru sku pi ny osôb s úz ky mi väz -
ba mi,2) ku kto rej pat rí aj práv nic ká oso ba s kva li -
fi ko va nou účas �ou na správ cov skej spo loč nos ti
žia da jú ca o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su,

c) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -
skej spo loč nos ti, v kto rej chce žia da te¾ na do bud nú�
ale bo pre kro či� po diel na zá klad nom ima ní ale bo
na hla so va cích prá vach,

d) stra te gic ký zá mer roz vo ja správ cov skej spo loč nos ti
pri na do bud nu tí ale bo zvý še ní 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
naj me nej 33 % vrá ta ne ná vr hu per so nál nych zmien
v pred sta ven stve a do zor nej rade a in for má ciu o tom, 
či žia da te¾ ro ko val so sú čas ný mi ak cio nár mi správ -

cov skej spo loč nos ti a či exis tu je zho da o ïal šom roz -
vo ji správ cov skej spo loč nos ti,

e) ob chod né meno, práv nu for mu, síd lo, iden ti fi kač né
čís lo, ak bolo pri de le né, výš ku zá klad né ho ima nia
práv nic kých osôb, v kto rých má žia da te¾ po diel na
zá klad nom ima ní ale bo na hla so va cích prá vach
v roz sa hu naj me nej 10 % ale bo je za stú pe ný v ich
šta tu tár nych or gá noch ale bo kon trol ných or gá noch, 
ale bo ce lým svo jím ma jet kom ručí za ich zá väz ky
a výš ku toh to po dielu v per cen tu ál nom vy jad re ní,
a do kla dy pre u ka zu jú ce tie to sku toč nos ti,

f) úda je o ak ciách správ cov skej spo loč nos ti, kto ré
chce žia da te¾ na do bud nú�, a to 
1. po čet,
2. me no vi tú hod no tu,
3. cel ko vú hod no tu,
4. po diel na zá klad nom ima ní vy jad re ný v per cen -

tách,
g) úda je o hla so va cích prá vach v správ cov skej spo loč -

nos ti, kto ré chce žia da te¾ na do bud nú�, a to 
1. po čet hla sov,
2. po diel na hla so va cích prá vach vy jad re ný v per -

cen tách,
h) úda je o ak ciách správ cov skej spo loč nos ti, kto rých je 

žia da te¾ ma ji te ¾om v čase po da nia žia dos ti, a to
1. po čet,
2. me no vi tú hod no tu,
3. po diel na zá klad nom ima ní vy jad re ný v per cen -

tách,
i) úda je o hla so va cích prá vach v správ cov skej spo loč -

nos ti, kto ré má žia da te¾ v čase po da nia žia dos ti, a to 
1. po čet hla sov,
2. po diel na hla so va cích prá vach vy jad re ný v per -

cen tách,
j) zdô vod ne nie úče lu na do bud nu tia 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 vrá -
ta ne vy hlá se nia žia da te ¾a, že na do bú da ak cie na
vlast ný účet a ne ko ná v zho de s iný mi ak cio nár mi
správ cov skej spo loč nos ti a že ne e xis tu je zá vä zok
žia da te ¾a vy ko ná va� ak cio nár ske prá va v pro spech
tre tej oso by,

k) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je
a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
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l) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) ak je žia da te ¾om fy zic ká oso ba,

1. od bor ný ži vo to pis žia da te ¾a,
2. vý pis z re gis tra tres tov žia da te ¾a nie star ší ako tri

me sia ce; ak ide o cu dzin ca, pred kla dá sa ob dob né 
po tvr de nie o bez ú hon nos ti vy da né prí sluš ným or -
gá nom štá tu jeho tr va lé ho po by tu ale bo or gá nom
štá tu, kde sa ob vyk le zdr žia va,

3. vý pis z ob chod né ho re gis tra, ak ide o fy zic kú oso -
bu pod ni ka te ¾a, ale bo vý pis zo živ nos ten ské ho re -
gis tra ale bo iné ho re gis tra, na zá kla de kto ré ho
pod ni ká, nie star ší ako tri me sia ce a roč né úč tov -
né zá vier ky za po sled né tri ka len dár ne roky ove re -
né au dí to rom; ak fy zic ká oso ba pod ni ká me nej
ako tri roky pred po da ním žia dos ti pod ¾a od se -
ku 1, žia dos� ob sa hu je ta ké to úda je len za ob do -
bie od jej vzni ku; ak ide o cu dzin ca, pred kla dá sa
vý pis z re gis tra ale bo z inej evi den cie ob dob né ho
cha rak te ru, do kto rej je cu dzi nec za pí sa ný, a čís lo 
zá pi su,

4. do kla dy o pre h¾ad nom a dô ve ry hod nom pô vo de,
dos ta toč nom ob je me a vy ho vu jú cej sklad be fi -
nanč ných pros tried kov, kto ré budú po u ži té na
na do bud nu tie ak cií, na prí klad pre h¾ad o jej ma -
jet ko vej a fi nanč nej si tu á cii, vý pi sy z úč tov, vý pis
z ka tas tra ne hnu te¾ nos tí,

b) ak je žia da te ¾om práv nic ká oso ba,
1. vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo iný do klad vy -

da ný prí sluš ným or gá nom pre u ka zu jú ci vznik
práv nic kej oso by nie star ší ako tri me sia ce,

2. vý pis z účtu ma ji te ¾a za kni ho va né ho cen né ho pa -
pie ra ale bo vý pis z re gis tra emi ten ta cen né ho pa -
pie ra,

3. gra fic ké zná zor ne nie štruk tú ry sku pi ny osôb
s úz ky mi väz ba mi,

4. zoz nam práv nic kých osôb a fy zic kých osôb, kto -
rých po diel na zá klad nom ima ní ale bo na hla so -
va cích prá vach práv nic kej oso by žia da jú cej o vy -
da nie sú hla su pod ¾a od se ku 1 je viac ako 10 %,

5. do kla dy o pre h¾ad nom a dô ve ry hod nom pô vo de,
dos ta toč nom ob je me a vy ho vu jú cej sklad be fi -
nanč ných pros tried kov, kto ré budú po u ži té na
na do bud nu tie ak cií, na prí klad úč tov né zá vier ky
za po sled né tri ka len dár ne roky ove re né au dí to -
rom; ak práv nic ká oso ba je sú čas �ou kon so li do -
va né ho cel ku, aj kon so li do va né úč tov né zá vier ky
za po sled né tri ka len dár ne roky ale bo sprá vy
o hos po dá re ní za po sled né tri ka len dár ne roky
ove re né au dí to rom; ak práv nic ká oso ba vznik la
pred me nej ako tro mi rok mi pred po da ním žia dos -
ti pod ¾a od se ku 1, žia dos� ob sa hu je tie to úda je
len za ob do bie od jej vzni ku,

6. pí som né sta no vi sko k zá me ru na do bud nú� ale bo
pre kro či� po diel vo výš ke 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
a 66 % 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 vy da né or gá nom, kto rý nad ňou
vy ko ná va do h¾ad, ak ide o za hra nič nú správ cov -
skú spo loč nos�. 

§ 2

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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, ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá chce zní ži� svo je zá klad né
ima nie, ak ne jde o zní že nie z dô vo dov stra ty,

b) výš ku zá klad né ho ima nia a zoz nam ak cio ná rov
správ cov skej spo loč nos ti vrá ta ne ich po dielov na zá -
klad nom ima ní správ cov skej spo loč nos ti vy jad re -
ných v per cen tách ku dňu po da nia žia dos ti o vy da -
nie pred chá dza jú ce ho sú hla su,

c) výš ku zá klad né ho ima nia správ cov skej spo loč nos ti
po zní že ní, spô sob, kto rým sa má vy ko na� zní že nie
zá klad né ho ima nia, zdô vod ne nie zní že nia zá klad né -
ho ima nia a na vr ho va ný dá tum jeho zní že nia,

d) vy hlá se nie správ cov skej spo loč nos ti, že všet ky ňou
uve de né úda je a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne,
úpl né a prav di vé,

e) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, 

f) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra nie star ší ako tri me sia -

ce, 
b) zá pis ni ca z ro ko va nia pred sta ven stva správ cov skej

spo loč nos ti, kto ré ho pred me tom bol ná vrh na roz -
hod nu tie val né ho zhro maž de nia o zní že ní zá klad né -
ho ima nia správ cov skej spo loč nos ti,

c) do kla dy pre u ka zu jú ce spl ne nie pod mien ky pod ¾a
§ 18 ods. 1 zá ko na.

§ 3

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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 vyme no va nie pro ku ris tu 
správ cov skej spo loč nos ti ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, pre kto rú sa na vr hu jú oso by na
vo¾ bu 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 vyme no va nie pro ku ris tu správ cov skej
spo loč nos ti,

b) meno a priez vis ko, tr va lý po byt, dá tum na ro de nia
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 pro ku ris tu správ cov skej spo -
loč nos ti,

c) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je
a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,

d) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�,

e) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a odseku1 sú tie to do kla dy:
a) zá pis ni ca z ro ko va nia opráv ne né ho or gá nu správ -

cov skej spo loč nos ti, kto ré ho pred me tom je ná vrh na
vo¾ bu 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 -
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nos ti a na vyme no va nie pro ku ris tu správ cov skej
spo loč nos ti,

b) od bor ný ži vo to pis, do klad o do siah nu tom vzde la ní
a od bor nej pra xi 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 pro ku ris tu
správ cov skej spo loč nos ti,

c) vý pis z re gis tra tres tov na vr ho va ných osôb nie star ší 
ako tri me sia ce; ak ide o cu dzin ca, pred kla dá sa ob -
dob né po tvr de nie o bez ú hon nos ti vy da né prí sluš -
ným or gá nom štá tu jeho tr va lé ho po by tu ale bo or gá -
nom štá tu, kde sa ob vyk le zdr žia va,

d) vy hlá se nia osôb na vr ho va ných za čle nov pred sta -
ven stva správ cov skej spo loč nos ti ale bo za čle nov do -
zor nej rady správ cov skej spo loč nos ti a pro ku ris tu
správ cov skej spo loč nos ti o tom, že spĺ ňa jú po žia -
dav ky usta no ve né zá ko nom.

(3) Ak žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su
pod ¾a od se ku 1 po dá va ak cio nár správ cov skej spo loč -
nos ti, žia dos� ob sa hu je aj meno, priez vis ko, dá tum na -
ro de nia, ak ide o fy zic kú oso bu, ale bo ob chod né meno,
síd lo a iden ti fi kač né čís lo, ak ide o práv nic kú oso bu.

 § 4

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zlú če nie správ cov skej spo loč nos ti s inou správ cov skou 
spo loč nos �ou ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá sa má zlú či� (ná stup níc ka
správ cov ská spo loč nos�),

b) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -
skej spo loč nos ti, kto rá bude zru še ná bez lik vi dá cie
zlú če ním,

c) zdô vod ne nie zlú če nia správ cov ských spo loč nos tí,
d) na vr ho va ný dá tum, ku kto ré mu má dôjs� k zlú če niu

správ cov ských spo loč nos tí,
e) vy hlá se nie žia da te ¾ov, že všet ky nimi uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
f) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -

ných ko na� za ná stup níc ku správ cov skú spo loč nos�
a pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, kto rá bude
zlú če ním zru še ná,

g) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla -
dy:
a) zá pis ni ce z ro ko va ní pred sta ven stiev správ cov ských 

spo loč nos tí o ná vr hu roz hod nu tí val ných zhro maž -
de ní o zlú če ní správ cov ských spo loč nos tí, 

b) har mo no gram or ga ni zač ných, práv nych a fi nanč -
ných po stu pov, kto ré treba vy ko na� na zlú če nie
správ cov ských spo loč nos tí,

c) úč tov né zá vier ky ove re né au dí to rom za po sled né tri
ka len dár ne roky; ak sú žia da te lia sú čas �ou kon so li -
do va né ho cel ku, aj kon so li do va né úč tov né zá vier ky
za po sled né tri ka len dár ne roky ale bo sprá vy o hos -
po dá re ní za po sled né tri ka len dár ne roky schvá le né
prí sluš ným or gá nom žia da te ¾ov.

§ 5

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu sta nov správ cov skej spo loč nos ti ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rej sta no vy sa majú zme ni�,
b) pred po kla da ný dá tum ko na nia val né ho zhro maž de -

nia, kto ré bude roz ho do va� o zme ne sta nov správ -
cov skej spo loč nos ti,

c) vy hlá se nie žia da te ¾a o tom, že všet ky ním uve de né
úda je a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né
a prav di vé,

d) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�,

e) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) roz hod nu tie pred sta ven stva správ cov skej spo loč -

nos ti o ná vr hu na zme nu jej sta nov,
b) sta no vi sko 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, ak zme -
nu sta nov na vr hu jú ak cio ná ri,

c) text na vr ho va ných zmien sta nov,
d) úpl né zne nie sta nov správ cov skej spo loč nos ti po za -

pra co va ní na vr ho va ných zmien.

§ 6

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zve re nie vý ko nu čin nos ti uve de nej v § 3 ods. 2 písm. a)
zá ko na inej práv nic kej oso be ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá žia da o pred chá dza jú ci sú -
hlas na zve re nie vý ko nu čin nos ti inej práv nic kej
oso be,

b) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo práv nic -
kej oso by, kto rej má by� zve re ný vý kon čin nos ti uve -
de nej v § 3 ods. 2 písm. a) zá ko na,

c) meno a priez vis ko, tr va lý po byt a dá tum na ro de nia
ve dú cich za mest nan cov práv nic kej oso by, kto rí
budú za bez pe čo va� vý kon čin nos ti uve de nej v § 3
ods. 2 písm. a) zá ko na pre po dielo vé fon dy správ cov -
skej spo loč nos ti pod ¾a pís me na a),

d) dá tum, ku kto ré mu sa na vr hu je zve re nie vý ko nu
čin nos ti práv nic kej oso be pod ¾a pís me na b),

e) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je
a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,

f) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, kto rá žia da
o pred chá dza jú ci sú hlas na zve re nie vý ko nu čin nos -
ti uve de nej v § 3 ods. 2 písm. a) zá ko na,

g) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) ná vrh zmlu vy o zve re ní vý ko nu čin nos ti uve de nej

v § 3 ods. 2 písm. a) zá ko na inej práv nic kej oso be,
b) do klad o do siah nu tom vzde la ní a pra xi v ob las ti fi -

nanč né ho trhu a od bor ný ži vo to pis osôb pod ¾a od se -
ku 1 písm. c),

c) vý pis z re gis tra tres tov osôb pod ¾a od se ku 1 písm. c)
nie star ší ako tri me sia ce; ak ide o cu dzin ca, pred -
kla dá sa ob dob né po tvr de nie o bez ú hon nos ti vy da né 
prí sluš ným or gá nom štá tu jeho tr va lé ho po by tu ale -
bo or gá nom štá tu, kde sa ob vyk le zdr žia va,
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d) vy hlá se nia osôb pod ¾a od se ku 1 písm. c) o spl ne ní
pod mie nok pod ¾a § 6 ods. 10 písm. a) až d) zá ko na,

e) sta no vi sko de po zi tá ra k na vr ho va né mu zve re niu vý -
ko nu čin nos ti uve de nej v § 3 ods. 2 písm. a) zá ko na
inej práv nic kej oso be,

f) vy hlá se nie práv nic kej oso by, že sa za vä zu je do dr žia -
va� šta tút po dielo vé ho fon du,

g) do kla dy pre u ka zu jú ce, že práv nic ká oso ba, kto rej
má by� zve re ný vý kon čin nos ti uve de nej v § 3 ods. 2
písm. a) zá ko na, má vec né, per so nál ne a or ga ni zač -
né pred po kla dy na vý kon zve re nej čin nos ti,

h) po vo le nie na vý kon čin nos ti vy da né práv nic kej oso -
be, kto rej sa zve ru je vý kon čin nos ti uve de nej v § 3
ods. 2 písm. a) zá ko na.

§ 7

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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, ak je ta ký to sú hlas
vy ža do va ný práv ny mi pred pis mi toh to štá tu, ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá žia da o zria de nie po boč ky,
b)  ná zov štá tu, v kto rom má by� zria de ná po boč ka

správ cov skej spo loč nos ti,
c)  zdô vod ne nie zria de nia po boč ky správ cov skej spo -

loč nos ti,
d)  na vr ho va ný dá tum zria de nia po boč ky správ cov skej

spo loč nos ti,
e) meno a priez vis ko, tr va lý po byt a dá tum na ro de nia

na vr ho va ných ve dú cich za mest nan cov po boč ky,
f) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
g) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -

ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, kto rá žia da
o pred chá dza jú ci sú hlas na zria de nie po boč ky v štá -
te, kto rý nie je člen ským štá tom,

h) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) vý pis z re gis tra tres tov osôb uve de ných v od se ku 1

písm. e) nie star ší ako tri me sia ce; ak ide o cu dzin ca,
pred kla dá sa ob dob né po tvr de nie o bez ú hon nos ti
vy da né prí sluš ným or gá nom štá tu jeho tr va lé ho po -
by tu ale bo or gá nom štá tu, kde sa ob vyk le zdr žia va,

b) har mo no gram or ga ni zač ných, práv nych a fi nanč -
ných po stu pov, kto ré treba vy ko na� na zria de nie po -
boč ky správ cov skej spo loč nos ti,

c) do klad o do siah nu tom vzde la ní a pra xi v ob las ti fi -
nanč né ho trhu a od bor ný ži vo to pis ve dú ce ho za -
mest nan ca po boč ky správ cov skej spo loč nos ti.

§ 8

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
pre daj pod ni ku správ cov skej spo loč nos ti ale bo jeho
čas ti ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rej pod nik ale bo kto rej čas�
pod ni ku sa má pre da�,

b) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo práv nic -
kej oso by, ak jej bolo pri de le né, kto rá má pod nik
správ cov skej spo loč nos ti ale bo jeho čas� kú pi�,

c) zdô vod ne nie pre daja pod ni ku správ cov skej spo loč -
nos ti ale bo jeho čas ti,

d) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je
a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,

e) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, kto rá žia da
o pred chá dza jú ci sú hlas na pre daj pod ni ku správ -
cov skej spo loč nos ti ale bo jeho čas ti,

f) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) har mo no gram or ga ni zač ných, práv nych a fi nanč -

ných po stu pov, kto ré treba vy ko na� v pro ce se pre -
daja pod ni ku správ cov skej spo loč nos ti ale bo jeho
čas ti,

b) ná vrh zmlu vy o pre daji pod ni ku správ cov skej spo -
loč nos ti ale bo jeho čas ti,

c) zmlu va o bu dú cej zmlu ve o pre daji pod ni ku správ -
cov skej spo loč nos ti ale bo jeho čas ti,

d) zá pis ni ca z ro ko va nia opráv ne né ho or gá nu správ -
cov skej spo loč nos ti o ná vr hu roz hod nu tia o pre daji
pod ni ku správ cov skej spo loč nos ti ale bo jeho čas ti,

e) do kla dy pre u ka zu jú ce, že ku dňu ukon če nia čin nos -
ti správ cov skej spo loč nos ti bola pre ve de ná sprá va
po dielo vých fon dov na inú správ cov skú spo loč nos�
ale bo bolo uzav re té hos po dá re nie s ma jet kom v po -
dielo vých fon doch a vy pla te né po dielo vé lis ty po -
dielni kom.

(3) Pri pre daji pod ni ku správ cov skej spo loč nos ti ale -
bo jeho čas ti fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, kto -
rá nie je správ cov skou spo loč nos �ou, žia dos� o vy da nie
pred chá dza jú ce ho sú hla su pod ¾a od se ku 1 ob sa hu je aj 
úda je o fy zic kej oso be pod ¾a § 1 ods. 1 písm. a) ale bo
o práv nic kej oso be pod ¾a § 1 ods. 1 písm. b).

§ 9

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
vrá te nie po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo -
loč nos ti ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá chce vrá ti� po vo le nie na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti,

b) zdô vod ne nie vrá te nia po vo le nia na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti, 

c) na vr ho va ný dá tum zá ni ku po vo le nia na vznik a čin -
nos� správ cov skej spo loč nos ti,

d) vy hlá se nie správ cov skej spo loč nos ti, že všet ky ňou
uve de né úda je a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne,
úpl né a prav di vé,

e) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, kto rá žia da
o pred chá dza jú ci sú hlas na vrá te nie po vo le nia na
vznik a čin nos� správ cov skej spo loč nos ti,

f) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra nie star ší ako tri me sia -

ce,
b) zá pis ni ca z ro ko va nia prí sluš né ho or gá nu správ cov -

skej spo loč nos ti o ná vr hu na roz hod nu tie val né ho
zhro maž de nia správ cov skej spo loč nos ti o vrá te ní
po vo le nia na vznik a čin nos� správ cov skej spo loč -
nos ti,
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c) do kla dy pre u ka zu jú ce, že ku dňu ukon če nia čin nos ti
správ cov skej spo loč nos ti bola pre ve de ná sprá va po -
dielo vých fon dov na inú správ cov skú spo loč nos� ale bo 
bolo uzav re té hos po dá re nie s ma jet kom v po dielo vých
fon doch a vy pla te né po dielo vé lis ty po dielni kom.

Pred chá dza jú c i  sú hlas
pod ¾a  §  57 ods.  1  zá ko na

§ 10

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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� (ïa lej len „pre vod sprá vy“) ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá žia da o pre vod sprá vy,
b) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ale bo za hra nič -

né ho po dielo vé ho fon du, kto ré ho sprá va má by� pre -
ve de ná,

c) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -
skej spo loč nos ti, na kto rú má by� pre ve de ná sprá va,

d) na vr ho va ný dá tum pre vo du sprá vy,
e) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -

ra, kto rý bude vy ko ná va� funk ciu de po zi tá ra po pre -
vo de sprá vy,

f) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je
a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,

g) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -
ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�, kto rá žia da
o pre vod sprá vy,

h) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra správ cov skej spo loč -

nos ti, na kto rú má by� pre ve de ná sprá va, nie star ší
ako tri me sia ce,

b) har mo no gram pre vo du 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,

c) zá pis ni ca z ro ko va nia prí sluš né ho or gá nu správ cov -
skej spo loč nos ti, na kto rom sa roz hod lo o pre vo de
sprá vy.

(3) Ak sa pri pre vo de sprá vy mení sú čas ne de po zi tár
ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, na zme nu de po zi tá ra sa 
vz�a hu jú rov na ko usta no ve nia § 11.

(4) Ak sa pri pre vo de sprá vy mení sú čas ne šta tút
 otvoreného po dielo vé ho fon du, na zme nu šta tú tu sa
rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia § 12.

§ 11

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu de po zi tá ra ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ob sa -
hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo do te raj -

šie ho de po zi tá ra a no vé ho de po zi tá ra,
b) pred bež ný sú hlas no vé ho 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,

c) meno a priez vis ko, tr va lý po byt a dá tum na ro de nia
ve dú cich za mest nan cov no vé ho de po zi tá ra, kto rí
budú za bez pe čo va� vý kon funk cie de po zi tá ra pre jej
po dielo vé fon dy,

d) na vr ho va ný dá tum zme ny de po zi tá ra,
e) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
f) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -

ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�,
g) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla -
dy:
a) ná vrh zmlu vy na vý kon čin nos ti de po zi tá ra s no vým

de po zi tá rom,
b) plat né ban ko vé povolenie3) a plat né po vo le nie na

pos ky to va nie in ves tič ných služieb4) no vé ho de po zi -
tá ra,

c) do klad o do siah nu tom vzde la ní a pra xi v ob las ti fi -
nanč né ho trhu a od bor ný ži vo to pis osôb pod ¾a od se -
ku 1 písm. c),

d) vý pis z re gis tra tres tov osôb pod ¾a od se ku 1 písm. c)
nie star ší ako tri me sia ce; ak ide o cu dzin ca, pred -
kla dá sa ob dob né po tvr de nie o bez ú hon nos ti vy da né 
prí sluš ným or gá nom štá tu jeho tr va lé ho po by tu ale -
bo or gá nom štá tu, kde sa ob vyk le zdr žia va,

e) vy hlá se nia osôb pod ¾a od se ku 1 písm. c) o spl ne ní
pod mie nok pod ¾a § 6 ods. 10 písm. a) až d) zá ko na.

§ 12

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu šta tú tu ot vo re né ho po dielo vé ho fon du ob sa hu je
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, kto ré ho šta tút

sa má zme ni�,
c) vy hlá se nie žia da te ¾a o tom, že všet ky ním uve de né

úda je a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né
a prav di vé,

d) pod pi so vý zá znam as poň dvoch osôb opráv ne ných
ko na� za správ cov skú spo loč nos�,

e) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) roz hod nu tie prí sluš né ho or gá nu správ cov skej spo -

loč nos ti o ná vr hu na zme nu šta tú tu jej ot vo re né ho
po dielo vé ho fon du,

b) text na vr ho va ných zmien šta tú tu,
c) úpl né zne nie šta tú tu ot vo re né ho po dielo vé ho fon du

po za pra co va ní na vr ho va ných zmien.

§ 13

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zlú če nie ot vo re ných po dielo vých fon dov ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rej ot vo re né po dielo vé fon dy sa
majú zlú či�,
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b) ná zvy ot vo re ných po dielo vých fon dov, kto ré sa majú
zlú či�,

c) zdô vod ne nie zlú če nia ot vo re ných po dielo vých fon dov,
d) na vr ho va ný dá tum, ku kto ré mu má dôjs� k zlú če niu

ot vo re ných po dielo vých fon dov, 
e) 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,
f) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
g) pod pi so vý zá znam as poň dvoch osôb opráv ne ných

ko na� za správ cov skú spo loč nos� a dá tum vy ho to ve -
nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla -
dy:
a) zá pis ni ca z ro ko va nia pred sta ven stva správ cov skej

spo loč nos ti o ná vr hu na zlú če nie ot vo re ných po -
dielo vých fon dov,

b) har mo no gram or ga ni zač ných, práv nych a fi nanč ných
po stu pov, kto ré treba vy ko na� na zlú če nie,

c) pre h¾ad o sta ve ma jet ku v ot vo re ných po dielo vých
fon doch ku dňu po da nia žia dos ti.

(3) Na zme nu šta tú tu sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve -
nia § 12.

§ 14

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
vrá te nie po vo le nia na vy tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé -
ho fon du ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá chce vrá ti� po vo le nie na vy -
tvo re nie ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,

b) ná zov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, kto ré ho po vo -
le nie na vznik a čin nos� chce správ cov ská spo loč -
nos� vrá ti�,

c) zdô vod ne nie vrá te nia po vo le nia,
d) na vr ho va ný dá tum zá ni ku po vo le nia,
e) vy hlá se nie správ cov skej spo loč nos ti, že všet ky ňou

uve de né úda je a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne,
úpl né a prav di vé,

f) pod pi so vý zá znam as poň dvoch osôb opráv ne ných
ko na� za správ cov skú spo loč nos� a dá tum vy ho to ve -
nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla -
dy:
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra správ cov skej spo loč -

nos ti nie star ší ako tri me sia ce,
b) zá pis nica z ro ko va nia prí sluš né ho or gá nu správ cov -

skej spo loč nos ti o ná vr hu na vrá te nie po vo le nia.

§ 15

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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 v ot vo re nom po -
dielo vom fon de 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 ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo, ak je ak -

cio nár práv nic kou oso bou, ale bo meno, priez vis ko
a tr va lý po byt ak cio ná ra, ak je fy zic kou oso bou,

b) pria my ale bo ne pria my po diel ak cio ná ra pod ¾a pís -
me na a) na zá klad nom ima ní správ cov skej spo loč -
nos ti,

c) úda je o cen ných pa pie roch, kto ré majú by� pred me -
tom na do bud nu tia do ma jet ku v ot vo re nom po dielo -
vom fon de ale bo pred me tom pre daja z ma jet ku ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du, a to
1. druh, for ma a po čet,
2. me no vi tá hod no ta,
3. cel ko vá hod no ta vy po čí ta ná pod ¾a pra vi diel na

ur če nie hod no ty cen ných pa pie rov v ma jet ku
v po dielo vom fon de,

4. po diel na ma jet ku v ot vo re nom po dielo vom fon de
vy jad re ný v per cen tách,

5. ISIN, ak bol pri de le ný,
6. re ál na cena cen né ho pa pie ra ku dňu po da nia žia -

dos ti a prie mer ný kurz cen né ho pa pie ra,
d) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
e) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -

ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�,
f) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) sta no vi sko de po zi tá ra k na vr ho va né mu na do bud -

nu tiu cen ných pa pie rov do ma jet ku v ot vo re nom po -
dielo vom fon de ale bo k pre daju cen ných pa pie rov
z ma jet ku ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, naj mä či je 
spl ne ná pod mien ka pod ¾a § 20 ods. 3 písm. f) zá ko -
na,

b) sta no vi sko 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,

c) do kla dy pre u ka zu jú ce, 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.

§ 16

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
ve de nie evi den cie za kni ho va ných po dielo vých lis tov
 otvoreného po dielo vé ho fon du de po zi tá rom toh to ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -

ra,
b) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
c) pod pi so vý zá znam naj me nej dvoch osôb opráv ne -

ných ko na� za správ cov skú spo loč nos�,
d) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra de po zi tá ra nie star ší

ako tri me sia ce,
b) struč ný opis in for mač né ho sys té mu a tech nic kých

pros tried kov ve de nia evi den cie za kni ho va ných po -
dielo vých lis tov ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,

c) do kla dy pre u ka zu jú ce tech nic kú a or ga ni zač nú pri -
pra ve nos� na 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, na -
prí klad úda je o tech nic kom vy ba ve ní a vý po čto vej
tech ni ke, ob chod nom sys té me a zá lo ho va ní úda jov,
in for má cie o bez peč nos ti pre no su dát, vnú tor né pra -
cov né pred pi sy upra vu jú ce or ga ni zač né za bez pe če -
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nie ve de nia evi den cie za kni ho va ných po dielo vých
lis tov s uve de ním zo zna mu osôb opráv ne ných na
prí stup k evi den cii,

d) sta no vy de po zi tá ra.

Pred chá dza jú c i  sú hlas
pod ¾a  §  68 ods.  1  zá ko na

§ 17

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
pre vod sprá vy uzav re té ho po dielo vé ho fon du a prí lo hy
k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia § 10.

§ 18

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu de po zi tá ra uzav re té ho po dielo vé ho fon du a prí -
lo hy k žia dos ti sa vz�a hu jú rov na ko usta no ve nia § 11.

§ 19

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu šta tú tu uzav re té ho po dielo vé ho fon du a prí lo hy
k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia § 12.

 § 20

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
vrá te nie po vo le nia na vy tvo re nie uzav re té ho po dielo vé -
ho fon du a prí lo hy k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu jú usta -
no ve nia § 14.

§ 21

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
na do bud nu tie cen ných pa pie rov do ma jet ku v uzav re -
tom 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 a prí lo -
hy k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia § 15.

§ 22

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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“) ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá žia da o pre me nu,
b) zdô vod ne nie na vr ho va nej pre me ny,
c)  ná zov uzav re té ho po dielo vé ho fon du, kto rý má by�

pre me ne ný na ot vo re ný po dielo vý fond,
d) ná vrh ná zvu pre ot vo re ný po dielo vý fond, kto rý má

vznik nú� pre me nou,
e) na vr ho va ný dá tum pre me ny,
f) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo de po zi tá -

ra, kto rý bude vy ko ná va� funk ciu de po zi tá ra pre
 otvorený po dielo vý fond, kto rý vzni kol pre me nou,

g) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je
a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,

h) pod pi so vý zá znam as poň dvoch osôb opráv ne ných
ko na� za správ cov skú spo loč nos�,

i) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla -
dy:
a) ná vrh šta tú tu ot vo re né ho po dielo vé ho fon du, kto rý

má vznik nú� pre me nou,
b) ná vrh po stu pu pri zme ne hos po dá re nia vznik nu té -

ho ot vo re né ho po dielo vé ho fon du,
c) ak tu ál ny pre h¾ad ma jet ku v uzav re tom po dielo vom

fon de ove re ný de po zi tá rom ku dňu po da nia žia dos ti
pod ¾a od se ku 1,

d) úč tov ná zá vier ka uzav re té ho po dielo vé ho fon du ove -
re ná au dí to rom,

e) ná vrh pre daj né ho pro spek tu ot vo re né ho po dielo vé -
ho fon du, kto rý má vznik nú� pre me nou,

f) ná vrh zjed no du še né ho pre daj né ho pro spek tu ot vo -
re né ho po dielo vé ho fon du, kto rý má vznik nú� pre -
me nou.

(3) Ak sa pri pre me ne mení sú čas ne de po zi tár ot vo re -
né ho po dielo vé ho fon du, na zme nu de po zi tá ra sa vz�a -
hu jú rov na ko usta no ve nia § 11.

§ 23

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zlú če nie uzav re tých po dielo vých fon dov a prí lo hy k žia -
dos ti sa rov na ko vz�a hu je § 13.

Pred chá dza jú c i  sú hlas
pod ¾a  §  74 ods.  1  zá ko na

§ 24

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
pre vod sprá vy špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du a prí lo hy
k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu je § 10.

§ 25

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu de po zi tá ra špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du a prí -
lo hy k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu je § 11.

§ 26

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
zme nu šta tú tu špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du a prí lo -
hy k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu je § 12.

§ 27

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
vrá te nie po vo le nia na vy tvo re nie špe ciál ne ho po dielo -
vé ho fon du a prí lo hy k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu je
§ 14.

§ 28

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
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
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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 a prí -
lo hy k žia dos ti sa rov na ko vz�a hu je § 15.

§ 29

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
pre me nu špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du na ot vo re ný
po dielo vý fond sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia § 22.

§ 30

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
pre dĺ že nie doby, na kto rú môže by� špe ciál ny po dielo vý 
fond vy tvo re ný, ob sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo správ cov -

skej spo loč nos ti, kto rá žia da o vy da nie pred chá dza -
jú ce ho sú hla su na pre dĺ že nie doby, na kto rú môže
by� špe ciál ny po dielo vý fond vy tvo re ný,

b) ná zov špe ciál ne ho fon du, kto ré ho doba tr va nia má
by� pre dĺ že ná,

c) zdô vod ne nie pre dĺ že nia doby,
d) dá tum, od kto ré ho bude doba tr va nia špe ciál ne ho

fon du pre dĺ že ná,
e) na vr ho va ná doba pre dĺ že nia špe ciál ne ho fon du, na

kto rú môže by� vy tvo re ný,
f) vy hlá se nie žia da te ¾a, že všet ky ním uve de né úda je

a pred lo že né do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
g) pod pi so vý zá znam as poň dvoch osôb opráv ne ných

ko na� za správ cov skú spo loč nos�,
h) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla dy:
a) na vr ho va ná zme na šta tú tu špe ciál ne ho po dielo vé ho 

fon du,
b) na vr ho va ná zme na pre daj né ho pro spek tu špe ciál -

ne ho po dielo vé ho fon du,
c) na vr ho va ná zme na zjed no du še né ho pre daj né ho

pro spek tu špe ciál ne ho po dielo vé ho fon du,
d) zá pis ni ca z ro ko va nia prí sluš né ho or gá nu správ cov -

skej spo loč nos ti, na kto rom sa roz hod lo o pre dĺ že ní
doby, na kto rú môže by� špe ciál ny po dielo vý fond vy -
tvo re ný.

Pred chá dza jú c i  sú hlas
pod ¾a  §  79 ods.  1  zá ko na

§ 31

Na žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na
vrá te nie po vo le nia ude le né ho pod ¾a § 75 zá ko na sa pri -
me ra ne vz�a hu je § 9.

§ 32

(1) Žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su na

uzav re tie zmlu vy pod ¾a § 78 ods. 5 zá ko na na vý kon
čin nos tí pod ¾a § 78 ods. 3 zá ko na s ïal šou oso bou ob -
sa hu je
a) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo 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,

b) ob chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo oso by
pod ¾a § 78 ods. 4 písm. b) až e), kto rá bude za bez pe -
čo va� čin nos ti pod ¾a § 78 ods. 3 zá ko na,

c) pod pi so vý zá znam as poň dvoch osôb opráv ne ných
ko na� za za hra nič ný sub jekt ko lek tív ne ho in ves to -
va nia ale bo za za hra nič nú správ cov skú spo loč nos�,

d) dá tum vy ho to ve nia žia dos ti.

(2) Prí lo hou k žia dos ti pod ¾a od se ku 1 sú tie to do kla -
dy:
a) ná vrh zmlu vy pod ¾a § 78 ods. 5 zá ko na, 
b) ná vrh opat re ní pod ¾a § 78 ods. 3 zá ko na,
c) ná vrh po stu pov 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 ných na ochra nu in ves to rov.

Spo loč  né usta no ve nia

§ 33

Ak žia dos� o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú hla su  po -
d¾a § 1 až 32 po dá va jú oso by ko na jú ce v zho de,1) prí lo -
hou k žia dos ti je aj pl no mo cen stvo, kto rým spl no moc -
ni te lia po ve ri li nimi vy bra né ho spo loč né ho zá stup cu na 
za stu po va nie v ko na ní o ich žia dos ti s úrad ne osved če -
ný mi pod pis mi osôb opráv ne ných ko na� za spl no moc -
ni te ¾ov.

§ 34

Do kla dy uve de né v § 1 až 32 sa pred kla da jú v ori gi ná -
li, a ak nie je mož né pred lo ži� ich ori gi ná ly, pred kla da jú 
sa ako úrad ne osved če né kó pie. Ak žia dos� o vy da nie
pred chá dza jú ce ho sú hla su ale bo jej prí lo hy sú vy ho to -
ve né v cu dzom ja zy ku, prí lo hou k žia dos ti je aj úrad ne
osved če ný pre klad tej to žia dos ti ale bo jej prí loh do slo -
ven ské ho ja zy ka.

§ 35

Ak boli do kla dy uve de né v § 1 až 32 pred lo že né úra du
pred po da ním žia dos ti o vy da nie pred chá dza jú ce ho sú -
hla su, mož no ich na hra di� pí som ným vy hlá se ním žia -
da te ¾a o tom, že tie to do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né
a prav di vé s uve de ním úrad ne osved če ných 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 a dá tu mom ich pred -
lo že nia úra du.

§ 36

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ivan Mik loš v. r.
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616

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 9. de cem bra 2003

o spô so be 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

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 116 ods. 1 písm. a) 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 (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

(1) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. a) zá -
ko na sa pre u ka zu je vy hlá se ním au dí to ra o výš ke po čia -
toč né ho ka pi tá lu.

(2) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. b) zá -
ko na sa pre u ka zu je do klad mi o pô vo de pe ňaž ných
vkla dov a ne pe ňaž ných vkla dov do zá klad né ho ima nia
bu dú cej správ cov skej spo loč nos ti a do klad mi o pô vo de
ïal ších fi nanč ných zdro jov správ cov skej spo loč nos ti,
a to pri
a) fy zic kých oso bách pre h¾a dom o jej ma jet ko vej a fi -

nanč nej si tu á cii do lo že né vý pis mi z úč tov v ban kách
ale bo po boč kách za hra nič ných bánk, vý pis mi z úč -
tov ve de ných čle nom cen trál ne ho de po zi tá ra, vý pis -
mi z ka tas tra ne hnu te¾ nos tí a po dob ne,

b) pri práv nic kých oso bách úč tov ný mi zá vier ka mi za
po sled né tri ka len dár ne roky ove re ný mi au dí to rom
spo lu s vý ro kom au dí to ra a vý roč ný mi správami1) za
po sled né tri ka len dár ne roky schvá le ný mi val ný mi
zhro maž de nia mi a po dob ne.

(3) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. c) zá -
ko na sa pre u ka zu je
a) do klad mi pod ¾a od se ku 2 o ak cio ná roch s kva li fi ko -

va nou účas �ou na bu dú cej správ cov skej spo loč nos -
ti,

b) zo zna mom fy zic kých osôb s kva li fi ko va nou účas �ou
na bu dú cej správ cov skej spo loč nos ti a ich blíz kych
osôb,2) kto ré sú v čase po da nia žia dos ti o po vo le nie
na vznik a čin nos� bu dú cej správ cov skej spo loč nos ti 
v pra cov nop ráv nom vz�a hu ale bo v ob dob nom pra -
cov nom vz�a hu k správ cov skej spo loč nos ti, za hra -
nič nej správ cov skej spo loč nos ti, k po boč ke za hra -
nič nej správ cov skej spo loč nos ti ale bo k fi nanč nej
in šti tú cii, s uve de ním ich ob chod né ho mena, práv -
nej for my, iden ti fi kač né ho čís la a síd la,

c) zo zna mom práv nic kých osôb s kva li fi ko va nou účas -
�ou na bu dú cej správ cov skej spo loč nos ti s uve de -
ním ob chod né ho mena, práv nej for my, iden ti fi kač -

né ho čís la, síd la, výš ky zá klad né ho ima nia a per cen -
tu ál nej výš ky po dielu,

d) zo zna mom práv nic kých osôb s uve de ním ob chod né -
ho mena, práv nej for my, iden ti fi kač né ho čís la, síd la, 
výš ky zá klad né ho ima nia a per cen tu ál nej výš ky po -
dielu, v kto rých má
1. fy zic ká oso ba s kva li fi ko va nou účas �ou na bu dú -

cej správ cov skej spo loč nos ti po diel na zá klad nom 
ima ní ale bo hla so va cích prá vach v roz sa hu naj -
me nej 10 % ale bo je čle nom ich šta tu tár nych or -
gá nov ale bo do zor ných or gá nov, ale bo ce lým svo -
jím ma jet kom ručí za ich zá väz ky, ale bo

2. práv nic ká oso ba s kva li fi ko va nou účas �ou na bu -
dú cej správ cov skej spo loč nos ti po diel na zá klad -
nom ima ní ale bo hla so va cích prá vach v roz sa hu
naj me nej 10 % ale bo je za stú pe ná v ich šta tu tár -
nych or gá noch ale bo do zor ných or gá noch, ale bo
ce lým svo jím ma jet kom ručí za ich zá väz ky.

(4) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. d) zá -
ko na sa pri oso bách na vr ho va ných za čle nov pred sta -
ven stva, za čle nov do zor nej rady, za pro ku ris tov,  za 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 zá ko na a za mest nan cov zod po ved ných za vý kon
vnú tor nej kon tro ly pre u ka zu je
a) do kla dom o do siah nu tom vzde la ní a pra xi, kto rý po -

tvr dzu je spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 6 ods. 8 a 9 zá -
ko na,

b) struč ným od bor ným ži vo to pi som, 
c) vý pi som z re gis tra tres tov nie star ším ako tri me sia -

ce; 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 jeho
tr va lé ho po by tu ale bo or gá nom štá tu, kde sa ob vyk le 
zdr žia va, a ak nie je mož né zís ka� ta ký do klad, čest -
ným vy hlá se ním s úrad ne osved če ným pod pi som,

d) čest ným vy hlá se ním o spl ne ní pod mie nok pod ¾a § 6
ods. 10 písm. a) až d) zá ko na.

(5) Spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 6 ods. 2 písm. e) až g)
zá ko na sa pre u ka zu je do klad mi
a) pre u ka zu jú ci mi prie h¾ad nos� sku pi ny s úz ky mi väz -

ba mi,3) ku kto rej pat rí ak cio nár s kva li fi ko va nou
účas �ou na bu dú cej správ cov skej spo loč nos ti s uve -
de ním výš ky pria mych po dielov a ne pria mych po -
dielov na zá klad nom ima ní ale bo hla so va cích prá -
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vach v práv nic kej oso be v rám ci ta kejto sku pi ny,
vý pis mi z ob chod né ho re gis tra, vý pis mi z re gis tra
emi ten ta ale bo vý pis mi z účtu ma ji te ¾a za kni ho va né -
ho cen né ho pa pie ra a po dob ne,

b) pre u ka zu jú ci mi, že úzke väz by v rám ci sku pi ny s úz -
ky mi väz ba mi,3) ku kto rej pat rí ak cio nár s kva li fi ko -
va nou účas �ou na bu dú cej správ cov skej spo loč nos -
ti, ne pre ká ža jú vý ko nu do h¾a du, na prí klad
gra fic kým zná zor ne ním štruk tú ry ta kejto sku pi ny,

c) pre u ka zu jú ci mi, že vý ko nu do h¾a du ne pre ká ža
práv ny po ria dok v  štá te, na kto ré ho úze mí má sku -
pi na s úz ky mi väz ba mi úzke väz by,3) na prí klad po -
tvr de ním or gá nu do h¾a du v štá te, v kto rom má sku -
pi na s úz ky mi väz ba mi úzke väz by, a ak nie je mož né
zís ka� ta ký do klad, čest ným vy hlá se ním s úrad ne
osved če ným pod pi som.

(6) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. i) zá -
ko na sa pre u ka zu je ná vr hom sta nov správ cov skej spo -
loč nos ti.

(7) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. j) zá -
ko na sa pre u ka zu je
a) pí som ný mi vy hlá se nia mi za kla da te ¾ov, že ne na sta li

sku toč nos ti uve de né v § 6 ods. 2 písm. j) zá ko na,
b) úč tov ný mi zá vier ka mi za kla da te ¾ov za po sled né tri

ka len dár ne roky ove re ný mi au dí to rom,
c) kon so li do va ný mi úč tov ný mi zá vier ka mi za kla da te -

¾ov za po sled né tri ka len dár ne roky, ak sú za kla da te -
lia sú čas �ou kon so li do va né ho cel ku,

d) vý roč ný mi správami1) za po sled né tri ka len dár ne
roky schvá le ný mi prí sluš ný mi or gán mi za kla da te ¾ov 
správ cov skej spo loč nos ti.

(8) Spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 6 ods. 2 písm. k) zá -
ko na sa pre u ka zu je 
a) opi som  tech nic ké ho vy ba ve nia bu dú cej správ cov -

skej spo loč nos ti s uve de ním úda jov o vý po čto vej
tech ni ke (hardvér, softvér), in for mač nom sys té me
a sys té me na tech nic ké spra co va nie úda jov vrá ta ne
in for má cií o bez peč nos ti pre no su dát,

b) vnú tor ný mi pra cov ný mi pred pis mi, smer ni ca mi
a po kyn mi upra vu jú ci mi bez peč nos� sys té mu pre -
no su úda jov, spô sob zá lo ho va nia úda jov v tom to
sys té me a spô sob jeho po u ží va nia,

c) do klad mi pre u ka zu jú ci mi vlast níc ke prá vo ale bo
opráv ne nie uží va� ne hnu te¾ nos�, v kto rej sa budú
vy ko ná va� čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti,

d) ná vr hom or ga ni zač nej štruk tú ry,

e) po stu pom pri vy ba vo va ní s�až nos tí in ves to rov a po -
dielni kov,

f) prog ra mom čin nos ti za me ra nej pro ti le ga li zá cii príj -
mov z trest nej čin nos ti,4)

g) in for má ciou o sys té me vnú tor nej kon tro ly,
h) in for má ciou o roz sa hu opráv ne nia za mest nan cov

správ cov skej spo loč nos ti pri sprá ve ma jet ku v po -
dielo vom fon de s uve de ním výš ky li mi tov pre jed not -
li vé trans ak cie a po stu pov pri trans ak ciách pre kra -
ču jú cich sta no ve né li mi ty,

i) pra vid la mi čin nos ti vo vz�a hu ku klien tom vrá ta ne
vzo ru tla čív po u ží va ných v sty ku s klien tmi,

j) in for má ciou o po stu poch za me dzu jú cich vy u ží va nie
dô ver ných in for má cií a ma ni pu lá ciu kur zov cen -
ných pa pie rov,

k) in for má ciou o za bez pe čo va cích po stu poch pri ob -
cho doch s in ves tič ný mi ná stroj mi v cu dzej mene,

l) in for má ciou o sys té me ria de nia ri zík vy plý va jú cich
z čin nos ti správ cov skej spo loč nos ti,

m) in for má ciou o mar ke tin go vej a re kla mnej stra té gii,
n) in for má ciou o po stu poch vy pra co va nia ana lýz eko -

no mic kej vý hod nos ti ná ku pu a pre daja in ves tič ných 
ná stro jov.

§ 2

(1) Do kla dy pod ¾a § 1 sa pred kla da jú v ori gi ná loch,
a ak ne možno pred lo ži� ich ori gi ná ly, pred kla da jú sa
ich úrad ne osved če né kó pie.

(2) Ak sú do kla dy pod ¾a § 1 vy ho to ve né v cu dzom ja -
zy ku, spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 6 ods. 2 zá ko na sa
pre u ka zu je aj úrad ne osved če ným pre kla dom tých to
do kla dov do slo ven ské ho ja zy ka.

(3) Do kla dy pod ¾a § 1, kto ré už boli v sú vis los ti s iným 
ko na ním pred lo že né Úra du pre fi nanč ný trh pred po da -
ním žia dos ti o ude le nie po vo le nia na vznik a čin nos�
správ cov skej spo loč nos ti, mož no na hra di� pí som ným
vy hlá se ním za kla da te ¾ov správ cov skej spo loč nos ti
o tom, že tie to do kla dy sú ak tu ál ne, úpl né a prav di vé,
s uve de ním úrad ne osved če ných pod pi sov osôb opráv -
ne ných za nich ko na� a zo zna mom už pred lo že ných do -
kla dov a dá tu mom ich pred lo že nia Úra du pre fi nanč ný
trh.

§ 3

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ivan Mik loš v. r.
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4) § 6 ods. 1 zá ko na 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
v zne ní zá ko na č. 445/2002 Z. z.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 9. de cem bra 2003

o vlast ných zdro joch správ cov skej spo loč nos ti a ich vý po čte 

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 116
ods. 1 písm. c) 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
usta no vu je:

§ 1

Štruk tú ra vlast ných zdro jov
správ cov skej spo loč nos ti

Vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti tvo ria:
a) ka pi tál správ cov skej spo loč nos ti, kto rým sa ro zu -

mie sú čet jej zá klad ných vlast ných zdro jov (§ 2
ods. 1) a do dat ko vých vlast ných zdro jov (§ 3 ods. 1)
zní že ných o hod no tu od po čí ta te¾ ných po lo žiek (§ 4),

b) do pln ko vé vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti
(§ 5).

Ka pi  tá l  správ cov skej
spo loč  nos t i

§ 2

Zá klad né vlast né zdro je
správ cov skej spo loč nos ti

(1) Zá klad né vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti
tvo rí sú čet po lo žiek vy tvá ra jú cich ich hod no tu zní že ný
o sú čet po lo žiek zni žu jú cich ich hod no tu.

(2) Po lo žka mi vy tvá ra jú ci mi hod no tu zá klad ných
vlast ných zdro jov správ cov skej spo loč nos ti sú:
a) spla te né zá klad né ima nie,
b) emis né ážio,
c) re zerv ný fond1) a ostat né fon dy tvo re né zo zis ku po

zda ne ní ok rem tých fon dov, kto ré majú po va hu zá -
väz ku,

d) ostat né ka pi tá lo vé fon dy ok rem roz die lu z pre po čtu
ma jet ko vých cen ných pa pie rov a vkla dov v cu dzej
mene,

e) ne roz de le ný zisk mi nu lých ro kov.

(3) Po lo žka mi zni žu jú ci mi hod no tu zá klad ných vlast -
ných zdro jov správ cov skej spo loč nos ti sú:
a) úč tov ná hod no ta vlast ných ak cií správ cov skej spo -

loč nos ti, kto ré správ cov ská spo loč nos� na do bud la,
b) ne hmot ný in ves tič ný ma je tok, naj mä zria ïo va cie

vý dav ky správ cov skej spo loč nos ti a čis tá úč tov ná
hod no ta prog ra mo vé ho vy ba ve nia (sof tvér),

c) stra ta bež né ho úč tov né ho ob do bia a ne uh ra de ná
stra ta z mi nu lých ro kov,

d) úč tov ná hod no ta vkla du do zá klad né ho ima nia ak -
cio ná ra správ cov skej spo loč nos ti, kto rý má po diel
na jej zá klad nom ima ní 10 % ale bo viac, naj viac do
výš ky emis né ho kurzu2) ak cií správ cov skej spo loč -
nos ti, kto ré sú v jeho vlast níc tve, zní že ná o po mer -
nú čas� po lo žky k to mu to vkla du, kto rá vy jad ru je ri -
zi ká, stra ty a zne hod no te nia,

e) pros tried ky vy na lo že né na zria de nie úč tov nej jed -
not ky,

f) dob ré meno, ak je jeho zos ta tok ak tív ny.

§ 3

Do dat ko vé vlast né zdro je
správ cov skej spo loč nos ti

(1) Do dat ko vé vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti
tvo ria
a) pod ria de né dlhy, kto rých zos tá va jú ca doba splat -

nos ti je dlh šia ako je den rok, ak
1. zmlu va o pod ria de nom dlhu je uzav re tá na dobu

ur či tú,
2. pe ňaž né pros tried ky v ce lom do hod nu tom ob je me 

boli pos kyt nu té správ cov skej spo loč nos ti naj me -
nej na pä� ro kov bez mož nos ti žia da� ich pred čas -
né spla te nie a s do hod nu tým za čiat kom splá ca nia 
po uply nu tí naj me nej pia tich ro kov od ich pos kyt -
nu tia správ cov skej spo loč nos ti,

3. v zmlu ve o pod ria de nom dlhu sa ria dia prá vom
Slo ven skej re pub li ky usta no ve nia o
3a. zá väz ku pod ria de nos ti,
3b. mož nos ti me ni� ale bo do pĺ ňa� usta no ve nie

o zá väz ku pod ria de nos ti, ale bo od toh to zá -
väz ku od stú pi�,

3c. mož nos ti od stú pi� od zmlu vy o pod ria de nom
dlhu,

3d. mož nos ti za po čí ta nia pod ria de né ho dlhu
s po h¾a dáv ka mi správ cov skej spo loč nos ti,

3e. mož nos ti za bez pe če nia pod ria de né ho dlhu,
3f. mož nos ti pri stú pi� k pod ria de né mu dlhu ale -

bo ho pre vzia�,
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1) § 67 Ob chod né ho zá kon ní ka. 
2) § 7 ods. 6 zá ko na 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). 



3g. zá ni ku zmlu vy o pod ria de nom dlhu,
3h. mož nos ti me ni� čas plat nos ti zmlu vy o pod -

ria de nom dlhu,
 4. sa zmluv ne do hod lo, že ani is ti nu pod ria de né ho

dlhu, ani úro ky z neho nie je správ cov ská spo loč -
nos� po vin ná splá ca� v do hod nu tých ter mí noch,
ak by za pla te nie tých to splá tok zna me na lo zní že -
nie pri me ra nos ti vlast ných zdro jov správ cov skej
spo loč nos ti, 

b) re zer vy na po kry tie ri zík z vlast nej čin nos ti a ostat -
né re zer vy na po kry tie ri zík z in ves tič ných slu žieb,3)

c) iné zdro je, ak
1. sú vo¾ ne k dis po zí cii správ cov skej spo loč nos ti na

úče ly po kry tia ri zík z vlast nej čin nos ti správ cov -
skej spo loč nos ti,

2. ich exis ten cia je za zna me na ná v úč tov níc tve
správ cov skej spo loč nos ti,

3. ich hod no ta bo la ur če ná s od bor nou sta rost li vos -
�ou ve dú ci mi za mest nan ca mi správ cov skej spo -
loč nos ti a ur če nie jej hod no ty pre ve ril au dí tor.

(2) Pod ria de ným dlhom je úver ale bo pô žič ka pri ja tá
správ cov skou spo loč nos �ou, ak sa správ cov ská spo loč -
nos� do hod la s ve ri te ¾om na zá väz ku pod ria de nos ti.

(3) Pod ria de né dlhy pod ¾a od se ku 1 písm. a) sú sú čas -
�ou do dat ko vých vlast ných zdro jov správ cov skej spo loč -
nos ti naj viac do po lo vi ce hod no ty jej zá klad ných vlast -
ných zdro jov.

(4) Do dat ko vé vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti
sú sú čas �ou vlast ných zdro jov naj viac do hod no ty jej zá -
klad ných vlast ných zdro jov.

§ 4

(1) Sú čet zá klad ných vlast ných zdro jov správ cov skej
spo loč nos ti a do dat ko vých vlast ných zdro jov správ cov -
skej spo loč nos ti sa zni žu je o
a) čis tú úč tov nú hod no tu

1. vkla du správ cov skej spo loč nos ti do zá klad né ho
ima nia inej správ cov skej spo loč nos ti ale bo fi -
nanč nej in šti tú cie, kto rý je väč ší ako 10 % zá klad -
né ho ima nia tej to inej správ cov skej spo loč nos ti
ale bo fi nanč nej in šti tú cie, a

2. ta kých pod ria de ných po h¾a dá vok správ cov skej
spo loč nos ti voči správ cov skej spo loč nos ti ale bo
voči fi nanč nej in šti tú cii pod ¾a pr vé ho bodu, kto ré
sú sú čas �ou vlast ných zdro jov tej to inej správ cov -
skej spo loč nos ti ale bo tej to fi nanč nej in šti tú cie,

b) sú čet čis tých úč tov ných hod nôt
1. vkla dov správ cov skej spo loč nos ti do zá klad né ho

ima nia iných správ cov ských spo loč nos tí ale bo fi -
nanč ných in šti tú cií, kto ré nie sú vyš šie ako 10 %
zá klad né ho ima nia tých to iných správ cov ských
spo loč nos tí ale bo fi nanč ných in šti tú cií, a

2. ta kých pod ria de ných po h¾a dá vok správ cov skej
spo loč nos ti voči iným správ cov ským spo loč nos -
tiam ale bo fi nanč ným in šti tú ciám iných ako uve -
de ných v pís me ne a) a kto ré sú sú čas �ou vlast -
ných zdro jov tých to správ cov ských spo loč nos tí
ale bo fi nanč ných in šti tú cií, ak je ten to sú čet väč ší 
ako 10 % súč tu zá klad ných vlast ných zdro jov
správ cov skej spoloč nos ti a do dat ko vých vlast -
ných zdro jov správ cov skej spo loč nos ti.

  (2) Pod ria de nou po h¾a dáv kou je po h¾a dáv ka správ -
cov skej spo loč nos ti, kto rá v prí pa de úpad ku dlž ní ka ale -
bo jeho zru še nia s lik vi dá ciou bude uspo ko je ná až po
uspo ko je ní po h¾a dá vok ostat ných ve ri te ¾ov a jej uspo ko -
je nie nie je žiad nym spô so bom za bez pe če né.

§ 5

Do pln ko vé vlast né zdro je 
správ cov skej spo loč nos ti

  (1) Ak správ cov ská spo loč nos� pos ky tu je in ves tič né
služ by,4) do pln ko vé vlast né zdro je správ cov skej spo loč -
nos ti tvo ria
a) pod ria de né dlhy, kto ré nie sú sú čas �ou do dat ko -

vých vlast ných zdro jov,
b) iné pod ria de né dlhy, ak

1. zmlu va o pod ria de nom dlhu je uzav re tá na dobu
ur či tú,

2. ve ri te¾ na zá kla de zmlu vy o pod ria de nom dlhu
pos ky tol správ cov skej spo loč nos ti pe ňaž né  pro -
striedky na dobu krat šiu ako pä� ro kov, ale nie
krat šiu ako dva roky, v ce lom do hod nu tom ob je -
me s do hod nu tým za čiat kom splá ca nia pod ria de -
né ho dlhu po uply nu tí naj me nej dvoch ro kov od
ich pos kyt nu tia správ cov skej spo loč nos ti a bez
mož nos ti žia da� ich pred čas né spla te nie,

3. je zmluv ne do hod nu té, že ani is ti nu pod ria de né ho 
dlhu, ani úro ky z neho nie je správ cov ská spo loč -
nos� po vin ná splá ca� v do hod nu tých ter mí noch,
ak by za pla te nie tých to splá tok zna me na lo zní že -
nie pri me ra nos ti vlast ných zdro jov správ cov skej
spo loč nos ti,

4. roz hod ným prá vom v sku toč nos tiach uve de ných
v § 3 ods. 1 písm. a) tre �om bode je prá vo Slo ven -
skej re pub li ky.

 (2) Do pln ko vé vlast né zdro je správ cov skej spo loč nos ti
pred sta vu jú vlast né zdro je len na kry tie tr ho vých ri zík. 

§ 6

Spo loč né usta no ve nia

  Po lo žky vlast ných zdro jov správ cov skej spo loč nos ti
pod ¾a § 2 až 5 sa za hr nú do vý po čtu vlast ných zdro jov
správ cov skej spo loč nos ti až po od po čí ta ní prí pad ných
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3) Opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 13. no vem bra 2002 č. 20 359/2002-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po stu -
poch úč to va nia a rám co vej úč to vej os no ve pre ban ky, po boč ky za hra nič ných bánk, Ná rod nú ban ku Slo ven ska, Fond ochra ny vkla dov, ob -
chod ní kov s cen ný mi pa pier mi, po boč ky za hra nič ných ob chod ní kov s cen ný mi pa pier mi, Ga ranč ný fond in ves tí cií, správ cov ské spo loč nos -
ti, po boč ky  za hra nič ných správ cov ských spo loč nos tí a po dielo vé fon dy (ozná me nie č. 644/2002 Z. z.) v zne ní opat re nia zo 17. júna 2003
č. 13 593/2003-92 (ozná me nie č. 224/2003 Z. z.).

 4) § 3 ods. 3 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.



da ňo vých zá väz kov a len ak ich mož no bez od klad ne a bez 
ob me dze nia po u ži� na po kry tie ri zík a strát z pod ni ka nia
správ cov skej spo loč nos ti.

§ 7

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ivan Mik loš v. r.
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