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209
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z. a zákona è. 644/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
§ 5
Finanèné nástroje
(1) Finanènými nástrojmi sú
a) prevodite¾né cenné papiere,
b) nástroje peòaného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraniènými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo
iných derivátových nástrojov, finanèných indexov
alebo finanèných mier, ktoré môu by vyrovnané
doruèením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa komodít,
ktoré sa musia vyrovna v hotovosti alebo sa môu
vyrovna v hotovosti na základe vo¾by jednej zo
zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukonèenie
zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môu vyrovna v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,16a)
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúia na podnikate¾ské úèely,16b) majú charakter iných
derivátových finanèných nástrojov16b) a sú zúètovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov

zúètovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým
výzvam na doplnenie aktív,
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i) finanèné rozdielové zmluvy,
j) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych tatistík, ktoré sa musia vyrovna v hotovosti
alebo sa môu vyrovna na základe vo¾by jednej zo
zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej
neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukonèenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce
sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov,
neuvedené v písmenách a) a i), ktoré majú charakter iných derivátových finanèných nástrojov17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na
mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúètovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúètovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
(2) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej
len zbierka zákonov), podrobnosti o tom, èo sa rozumie finanènými nástrojmi pod¾a odseku 1.
§6
Investièné sluby, investièné èinnosti
a ved¾ajie sluby
(1) Investièné sluby a investièné èinnosti sú
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa
jedného alebo viacerých finanèných nástrojov,
b) vykonanie pokynu klienta na jeho úèet,
c) obchodovanie na vlastný úèet,
d) riadenie portfólia,
e) investièné poradenstvo,
f) upisovanie a umiestòovanie finanèných nástrojov
na základe pevného záväzku,
g) umiestòovanie finanèných nástrojov bez pevného
záväzku,
h) organizovanie mnohostranného obchodného systému.
(2) Ved¾ajie sluby sú
a) úschova a správa finanèných nástrojov na úèet
klienta, vrátane drite¾skej správy, a súvisiacich
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sluieb, najmä správy peòaných prostriedkov a finanèných zábezpek,
poskytovanie úverov a pôièiek investorovi na umonenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými
finanènými nástrojmi, ak je poskytovate¾ úveru alebo pôièky zapojený do tohto obchodu,
poskytovanie poradenstva v oblasti truktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a sluieb týkajúcich sa zlúèenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoloènosti alebo kúpy
podniku,
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak
sú tie spojené s poskytovaním investièných sluieb,
vykonávanie investièného prieskumu a finanènej
analýzy alebo inej formy veobecného odporúèania
týkajúceho sa obchodov s finanènými nástrojmi,
sluby spojené s upisovaním finanèných nástrojov,
sluby a èinnosti pod¾a odseku 1 a písmen a) a f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov pod¾a
§ 5 písm. e) a g) a j), ak sú spojené s poskytovaním
investièných sluieb alebo ved¾ajích sluieb pre tieto deriváty.

(3) Vykonaním pokynu klienta na jeho úèet je konanie na úèely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj
jedného alebo viacerých finanèných nástrojov na úèet
klienta.
(4) Obchodovaním na vlastný úèet je obchodovanie
s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie
obchodov s jedným alebo viacerými finanènými nástrojmi; obchodovaním na vlastný úèet nie je spravovanie vlastného majetku.
(5) Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia
finanèných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe vo¾nej úvahy obhospodarovate¾a.
(6) Investièným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúèania klientovi na jeho iados alebo na základe podnetu obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finanènými
nástrojmi.
(7) Osobným odporúèaním je odporúèanie, ktoré je
poskytnuté investorovi, potenciálnemu investorovi,
sprostredkovate¾ovi investora alebo sprostredkovate¾ovi potenciálneho investora, ak je toto odporúèanie
prezentované ako vhodné pre konkrétnu osobu alebo je
zaloené na posúdení jej osobných pomerov a obsahuje
odporúèanie vykona jeden z týchto úkonov:
a) kúpi, preda, upísa, vymeni, predloi na splatenie, dra alebo prevzia prísluný finanèný nástroj
alebo
b) uplatni alebo neuplatni akéko¾vek právo kúpi,
preda, upísa, vymeni alebo predloi na splatenie
finanèný nástroj, ktoré vyplýva z prísluného finanèného nástroja.
(8) Za osobné odporúèanie sa nepovauje odporúèanie pod¾a odseku 7, ak je takéto odporúèanie vydané
výhradne prostredníctvom prostriedkov zverejnenia
alebo pre verejnos.
(9) Upisovaním je nadobudnutie finanèných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na úèely ich predaja
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tretím osobám. Umiestòovaním sa rozumie zabezpeèovanie predaja finanèných nástrojov pre emitenta pri ich
vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpeèi predaj finanèných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpi od emitenta nepredané finanèné nástroje.
(10) Drite¾skou správou je správa, pri ktorej právne
úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených
s cenným papierom pre majite¾a cenného papiera voèi
tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na úèet
klienta správca, najmä
a) prijatie finanèného nástroja v prospech úètu klienta,
b) dodanie finanèného nástroja na archu úètu klienta,
c) pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z drania finanèného nástroja na úèet klienta.
(11) Draním finanèných nástrojov klienta je výkon
úschovy a správy finanèných nástrojov klienta v mene
obchodníka s cennými papiermi na úèet klienta; draním sa rozumie aj nakladanie s finanènými nástrojmi
prijatými od klienta na zabezpeèenie vykonania iných
investièných sluieb a investièných èinností..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16a a 17 znejú:

16a) § 39a zákona è. 429/2002 Z. z. v znení zákona è. 209/2007
Z. z.
16b
) Èl. 38 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica 2004/39/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokia¾ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investièné spoloènosti, oznamovanie
transakcií, prieh¾adnos trhu, prijatie finanèných nástrojov
na obchodovanie a vymedzené pojmy na úèely tejto smernice
(Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).
17
) Èl. 38 a 39 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES..

2. V § 7 ods. 3 sa vypúajú slová s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13).
3. V § 7 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
4. V § 7 ods. 9 sa vypúajú slová (§ 105a).
5. V § 8 písm. d) sa slová § 5 písm. f) a i) nahrádzajú slovami § 5 ods. 1 písm. d) a j).
6. V § 8 písm. h) v prvom bode sa slovo najmenej nahrádza slovami viac ako.
7. V § 8 písm. h) v treom bode sa za slovo osoby
vkladajú slová (ïalej len rozhodujúci vplyv).
8. V § 8 písmeno k) znie:
k) nástrojmi peòaného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peòanom trhu, najmä pokladnièné poukáky a vkladové listy; nástrojmi peòaného trhu nie sú platobné prostriedky,24b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:

24b) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. v znení zákona è. 149/2001 Z. z..

9. V § 8 písmeno m) znie:
m) prevodite¾nými cennými papiermi cenné papiere,
s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom
trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1. akcie, doèasné listy a iné cenné papiere, s ktorými
sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané
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v Slovenskej republike alebo v zahranièí
a poukáky24c) zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahranièí,
2. dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli
transformáciou úverov a pôièiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahranièí a poukáky24c)
zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahranièí,
3. iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom
bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahranièí, s ktorými je spojené právo nadobudnú cenné papiere pod¾a prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umoòujú vyrovnanie v hotovosti urèené
na základe prevodite¾ných cenných papierov,
mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít,
iných indexov alebo ukazovate¾ov,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24c znie:

24c) § 535 Obèianskeho zákonníka..

10. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
8a
Klienti
(1) Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na
úèely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investiènú slubu alebo ved¾ajiu slubu.
(2) Profesionálnym klientom sa na úèely tohto zákona rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutoèòovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík,
ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa
povauje
a) obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi, finanèná intitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi,
osoba pod¾a § 54 ods. 3 písm. j) a osoba, ktorá na vykonávanie svojej èinnosti na finanènom trhu má povolenie prísluného orgánu alebo jej èinnos je osobitne upravená veobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) ve¾ká obchodná spoloènos spåòajúca podmienky
pod¾a odseku 3,
c) tátny orgán, obec, vyí územný celok, tátny orgán
alebo územný celok iného tátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného tátu poverený alebo podie¾ajúci sa na správe tátneho dlhu, Národná
banka Slovenska, centrálna banka iného tátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investièná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
d) právnická osoba neuvedená v písmenách a) a c),
ktorej hlavným predmetom èinnosti je investovanie
do finanèných nástrojov, vrátane právnickej osoby,
ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôièiek na
cenné papiere alebo iné obchody na úèely financovania,
e) osoba, s ktorou sa na jej iados môe zaobchádza
ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 6.
(3) Za ve¾kú obchodnú spoloènos sa povauje ob-
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chodná spoloènos spåòajúca aspoò dve z týchto podmienok na individuálnej báze:
a) celková suma jej majetku prevyuje 20 000 000
EUR,
b) èistý roèný obrat prevyuje 40 000 000 EUR,
c) jej vlastné zdroje prevyujú 2 000 000 EUR.
(4) Ak osoba pod¾a odseku 2 písm. a) a d) usúdi, e
nie je schopná riadne posúdi alebo zvládnu riziká
spojené s príslunou investiènou slubou alebo ved¾ajou slubou, môe poadova, aby sa s òou zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ïalej len neprofesionálny klient). Také
zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi,
v ktorej sa uvedie, e s takouto osobou sa nebude zaobchádza ako s profesionálnym klientom pri uplatòovaní pravidiel pri výkone èinnosti vo vzahu ku klientom;
v tejto zmluve sa zároveò uvedie, èi sa vzahuje na jednu alebo viaceré investièné sluby alebo ved¾ajie sluby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finanèných nástrojov alebo obchodov.
(5) Ak je klientom osoba pod¾a odseku 2 písm. a) a
d), obchodník s cennými papiermi ju musí informova
pred poskytnutím akejko¾vek sluby o tom, e na základe jemu dostupných informácií ju povauje za profesionálneho klienta a bude s òou takto zaobchádza, ak sa
nedohodnú inak. Zároveò obchodník s cennými papiermi musí informova klienta aj o tom, e pri uzatváraní akýchko¾vek zmlúv môe poadova, aby sa s ním
zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.
(6) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádza s osobou pod¾a odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spåòa aspoò dve
z podmienok pod¾a § 120 ods. 8 a ak
a) obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné
vyjadrenie, e tie poskytujú primeranú záruku, e
vzh¾adom na povahu plánovaných obchodov alebo
poskytovanie investièných sluieb alebo ved¾ajích
sluieb je klient schopný uskutoèòova vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie prísluným rizikám s tým spojeným,
b) táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, e iada, aby sa s òou zaobchádzalo
ako s profesionálnym klientom, a to vo vzahu k jednej alebo viacerým investièným slubám alebo ved¾ajím slubám alebo obchodom alebo k jednému
alebo viacerým druhom finanèných nástrojov alebo
obchodov,
c) obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe
jednoznaèné písomné upozornenie o monosti straty
práv na ochranu a práv na náhradu,
d) táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom
od zmluvy, e si je vedomá následkov straty práv
pod¾a písmena c).
(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies
prísluné písomné interné pravidlá a postupy èlenenia
klientov do jednotlivých kategórií klientov.
(8) Profesionálny klient je povinný informova obchodníka s cennými papiermi o kadej zmene, ktorá by
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mohla ovplyvni jeho súèasné zaradenie do kategórie
profesionálny klient. Ak obchodník s cennými papiermi
získa informáciu, e klient u nespåòa poèiatoèné podmienky, ktoré ho oprávòovali na zaradenie do kategórie
profesionálny klient, je povinný prija potrebné opatrenia na jeho preradenie do inej kategórie..
11. V § 10 ods. 3 sa vypúa èiarka za slovom dlhopisy a slová drustevné podielnické listy.
12. V § 10 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
vety: Na základe iadosti emitenta môe evidenciu
pod¾a písmena b) alebo c) vies aj centrálny depozitár.
V takom prípade sa na vedenie evidencie vzahujú
ustanovenia § 99 ods. 3 a § 103..
13. V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera
pripísaný na úèet majite¾a, klientsky úèet alebo drite¾ský úèet.
14. V § 13 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
15. V § 17 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
16. V § 17 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak centrálny depozitár eviduje údaje o zálonom práve vo svojej evidencii..
17. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Zmenu majite¾a zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom pod¾a odseku 1
v prospech alebo na archu úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera (ïalej len úèet majite¾a) pod¾a
§ 105, drite¾ského úètu pod¾a § 105a alebo úètu vedeného v súlade s § 71h ods. 2, zaregistruje centrálny depozitár, èlen alebo pod¾a § 71h ods. 2 obchodník s cennými papiermi vdy ku dòu tohto prechodu..
18. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Presun cenného papiera
(1) Presunom cenného papiera nedochádza k zmene
v osobe majite¾a cenného papiera, ale k presunutiu
cenného papiera z úètu majite¾a na iný úèet toho istého
majite¾a.
(2) Presun cenných papierov z jedného úètu majite¾a
na druhý úèet toho istého majite¾a je centrálny depozitár alebo èlen povinný vykona k tomu istému dòu.
(3) Na presun cenného papiera sa primerane vzahujú ustanovenia o prevode cenného papiera..
19. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz
na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdate¾ èlenom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdate¾ zriadené úèty majite¾a, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdate¾ zriadené úèty
majite¾a, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár
drite¾ský úèet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia
zmluvy. Centrálny depozitár, èlen alebo osoba, ktorej
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vedie centrálny depozitár drite¾ský úèet, vykoná registráciu bezodkladne po tom, èo obdrí obsahovo zhodné
príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdate¾a..
20. § 25 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa rovnako vzahujú
aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizátora tohto systému..
21. § 27 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa primerane vzahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom s cennými papiermi v ním vedenej evidencii
pod¾a § 71h ods. 2.
(7) V prípade podania príkazu na prevod v elektronickej forme sa ustanovenie odseku 1 pouije primerane..
22. V § 28 ods. 3 písmeno c) znie:
c) burza cenných papierov alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier
preda na tejto burze cenných papierov alebo tomto
mnohostrannom obchodnom systéme, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúètovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,.
23. § 28 odsek 3 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) centrálny depozitár alebo èlen v nevyhnutnom rozsahu primerane k výke poh¾adávky, ak vedie vo
svojej evidencii úèet majite¾a pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je viac ako 14 dní
v omekaní so splnením èo len èasti svojho peòaného záväzku voèi centrálnemu depozitárovi alebo
èlenovi. Ak dôjde k splneniu peòaného záväzku
alebo jeho nesplnenej èasti, je centrálny depozitár
alebo èlen povinný bez zbytoèného odkladu poda
príkaz na registráciu zruenia tohto pozastavenia
práva naklada..
24. V § 28 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo centrálny depozitár alebo èlen, ak osoba, ktorá
podala príkaz na registráciu pozastavenia práva naklada, zanikla bez právneho nástupcu alebo ak obchodník s cennými papiermi alebo zahranièný obchodník
s cennými papiermi prestal poskytova investièné sluby pod¾a tohto zákona..
25. V § 28 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak centrálny
depozitár alebo èlen ruia príkaz na registráciu pozastavenia práva naklada u osoby, ktorá podala príkaz
na registráciu pozastavenia práva naklada, zanikla
bez právneho nástupcu alebo, ak obchodník s cennými
papiermi alebo zahranièný obchodník s cennými papiermi prestal poskytova investièné sluby pod¾a tohto zákona..
26. § 28 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Postup pod¾a odsekov 1 a 12, ktoré sa týkajú
centrálneho depozitára alebo èlena, sa s výnimkou odseku 5 vzahuje aj na obchodníka s cennými papiermi,
ktorý vedie evidenciu pod¾a § 71h ods. 2..
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27. V § 29 ods. 1 sa slová ods. 16 nahrádzajú slovami ods. 17.
28. § 35 znie:
§ 35
Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta v prípade listinných cenných papierov dòom vykonania rubopisu,
ak sa vyaduje, a ich odovzdaním komisionárovi alebo
zapísaním na úèet majite¾a alebo drite¾ský úèet komisionára v prípade zaknihovaných cenných papierov.
Komisionár je povinný bezodkladne vykona rubopis,
ak sa vyaduje, a odovzda listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpeèi bezodkladne prevedenie cenných papierov na úèet majite¾a komitenta po tom, èo komitent
zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu
pod¾a § 31 ods. 1. Túto povinnos komisionár nemá, ak
je pod¾a zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere
uschova a spravova alebo uloi (§ 39, 41 alebo § 42),
vykonáva pre komitenta ved¾ajiu slubu drite¾ská
správa pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a údaje o majite¾och
cenných papierov sú evidované v evidencii vedenej komisionárom pod¾a § 71h ods. 2..
29. § 37a sa vypúa.
30. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
§ 44a
(1) Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch
pod¾a § 39 a 42 sa primerane vzahujú aj na zmluvy
o zaknihovaných cenných papieroch.
(2) Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch
pod¾a § 31 a 44 sa primerane vzahujú aj na zmluvy
o finanèných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi..
31. V § 50 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Príkaz na registráciu zmluvného záloného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majite¾ovi cenného papiera evidované na úète majite¾a vedenom centrálnym
depozitárom, alebo èlenovi, ak sú údaje o majite¾ovi
cenného papiera evidované na úète majite¾a vedenom
èlenom, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú
údaje o majite¾och cenných papierov evidované v evidencii pod¾a § 71h ods. 2. Èlen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu pod¾a § 71h, je
povinný po obdraní príkazu na registráciu zmluvného
záloného práva k cennému papieru bezodkladne postúpi tento príkaz centrálnemu depozitárovi.
(3) Centrálny depozitár po vykonaní registrácie
zmluvného záloného práva v registri záloných práv
bezodkladne zaeviduje túto skutoènos aj na úète majite¾a zaloeného cenného papiera, ak sa úèet majite¾a
vedie v jeho evidencii, alebo bezodkladne oznámi túto
skutoènos èlenovi, u ktorého sa vedie úèet majite¾a zaloeného cenného papiera, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje o majite¾och cenných pa-
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pierov evidované v evidencii pod¾a § 71h ods. 2. Èlen
alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu pod¾a § 71h ods. 2, je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného
záloného práva v registri záloných práv bezodkladne
zaevidova túto skutoènos na príslunom úète alebo
v evidencii pod¾a § 71h ods. 2..
32. V § 52 ods. 2 prvá veta znie: Príkaz na registráciu zákonného záloného práva, jeho zmeny a zániku
podáva prísluný tátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majite¾ovi cenného papiera evidované na úète majite¾a vedenom centrálnym depozitárom, alebo èlenovi, ak sú údaje o majite¾ovi cenného
papiera evidované na úète majite¾a vedenom èlenom,
alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ak sú údaje
o majite¾ovi cenných papierov evidované v evidencii
pod¾a § 71h ods. 2..
33. V § 53a ods. 3 prvá veta znie: Zmluvné záloné
právo pod¾a odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto
záloného práva na úète majite¾a v evidencii centrálneho depozitára alebo èlena, u ktorého je vedený úèet majite¾a zaloeného cenného papiera, alebo v inej evidencii pod¾a § 10 ods. 4 písm. b) a c) postupom pod¾a § 50,
alebo v evidencii vedenej obchodníkom s cennými papiermi pod¾a § 71h ods. 2 postupom pod¾a § 50..
34. V § 53b ods. 7 sa vypúa slovo majite¾a.
35. V § 54 odsek 1 znie:
(1) Obchodníkom s cennými papiermi je akciová
spoloènos so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktorej predmetom èinnosti je poskytovanie jednej alebo
viacerých investièných sluieb klientom alebo výkon
jednej alebo viacerých investièných èinností na základe
povolenia na poskytovanie investièných sluieb udeleného Národnou bankou Slovenska..
36. V § 54 odsek 3 znie:
(3) Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska pod¾a
odseku 1 poskytova investièné sluby alebo ved¾ajie
sluby pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a vykonáva investièné
èinnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie pod¾a odseku 1 sa nevyaduje
a) na èinnos èlenov Európskeho systému centrálnych
bánk, Národnej banky Slovenska pod¾a osobitného
zákona,49) centrálnych bánk iných tátov, Agentúry
pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním
niektorých èinností súvisiacich so správou tátneho
dlhu a riadenia likvidity pod¾a osobitného predpisu49a)
a verejné orgány iných tátov poverených správou
tátneho dlhu alebo podie¾ajúcich sa na správe tátneho dlhu,
b) pre osoby, ktoré poskytujú investièné sluby výhradne pre svoje materské spoloènosti, pre svoje
dcérske spoloènosti alebo pre dcérske spoloènosti
svojich materských spoloèností,
c) pre osoby, ktoré poskytujú investiènú slubu, ak je
táto sluba poskytovaná len príleitostne v rámci výkonu ich povolania a ak je táto èinnos upravená
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veobecne záväznými právnymi predpismi alebo
etickým kódexom povolania, ktoré nevyluèujú poskytovanie tejto sluby,
pre osoby, ktoré neposkytujú iadne investièné sluby ani nevykonávajú iadne investièné èinnosti okrem obchodovania na vlastný úèet a súèasne nie sú
tvorcami trhu alebo neobchodujú na vlastný úèet
mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému na organizovanom, opakovanom a systematickom základe prostredníctvom
poskytovania systému dostupného tretím osobám
na úèely obchodovania s týmito osobami; prièom
tvorcom trhu je osoba, ktorá je trvale ochotná obchodova na finanèných trhoch na vlastný úèet formou nákupu a predaja finanèných nástrojov s vyuitím vlastného majetku pri cenách òou urèených,
pre osoby, ktoré poskytujú investièné sluby týkajúce sa výhradne správy zamestnaneckých systémov
spoluúèasti,
pre osoby, ktoré poskytujú investièné sluby týkajúce sa správy zamestnaneckých systémov spoluúèasti a poskytovania investièných sluieb výhradne pre
svoje materské spoloènosti, pre svoje dcérske spoloènosti alebo pre iné dcérske spoloènosti ich materských spoloèností,
pre osoby, ktoré obchodujú s finanènými nástrojmi
na vlastný úèet alebo poskytujú investièné sluby
v oblasti komoditných derivátov alebo derivátov
pod¾a § 5 ods. 1 písm. j) klientom v rámci svojho
hlavného predmetu èinnosti ako ved¾ajiu èinnos,
ak v rámci skupiny ide o ved¾ajiu èinnos vo vzahu
k tomuto hlavnému predmetu èinnosti a ak tento
hlavný predmet èinnosti nie je poskytovaním investièných sluieb pod¾a tohto zákona alebo bankových
sluieb pod¾a osobitného zákona,15)
pre osoby, ktoré poskytujú investièné poradenstvo
v rámci inej odbornej èinnosti, na ktorú sa nevzahuje tento zákon, ak poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeòované,
pre osoby, ktorých hlavný predmet èinnosti spoèíva
v obchodovaní na vlastný úèet s komoditami alebo
komoditnými derivátmi; to neplatí, ak osoby, ktoré
obchodujú na vlastný úèet s komoditami alebo komoditnými derivátmi, sú súèasou skupiny, ktorej
hlavným predmetom èinnosti je poskytovanie iných
investièných sluieb alebo investièných èinností alebo bankových sluieb pod¾a osobitného zákona,15)
pre obchodné spoloènosti, ktoré poskytujú investièné sluby alebo vykonávajú investièné èinnosti spoèívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný úèet na
trhoch finanèných futures, opcií alebo iných derivátov a na peòaných trhoch na úèely zaistenia pozícií
na derivátových trhoch, alebo pre obchodné spoloènosti, ktoré obchodujú na úèet iných èlenov týchto
trhov alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú garantované, kde zodpovednos za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými spoloènosami prevzali
èlenovia zúètovacích systémov týchto trhov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 48 znie:

48) Napríklad zákon è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
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è. 43/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 650/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

37. V § 54 ods. 7 sa slová v poisovníctve nahrádzajú slovami pre iné finanèné intitúcie.
38. V § 54 odseky 12 a 14 znejú:
(12) Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investièné sluby pod¾a § 6 ods. 1
písm. a), b) alebo d), je najmenej 6 000 000 Sk.
(13) Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investièné sluby pod¾a § 6 ods. 1
písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investièných sluieb oprávnený naklada s peòanými prostriedkami alebo investiènými nástrojmi klienta, je
najmenej 2 500 000 Sk.
(14) Obchodník s cennými papiermi pod¾a odseku
13 nemôe poskytova ved¾ajie investièné sluby pod¾a § 6 ods. 2 písm. a)..
39. V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:
d) odborná spôsobilos a dôveryhodnos osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva a vedúcich zamestnancov (ïalej len vrcholový manament), osôb zodpovedných za výkon funkcie dodriavania, funkcie
riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,.
40. V § 55 ods. 2 písmeno h) znie:
h) sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie
musia by na území Slovenskej republiky; ústredím
sa rozumie miesto, z ktorého je riadená èinnos obchodníka s cennými papiermi, alebo miesto, kde sa
nachádzajú dokumenty o èinnosti obchodníka
s cennými papiermi potrebné na výkon doh¾adu,.
41. V § 55 ods. 2 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno i).
42. V § 55 ods. 3 písm. e) sa vypúa slovo hlavných.
43. V § 55 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak obchodník s cennými papiermi bude organizova mnohostranný obchodný systém..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52a znie:

52a) § 18a zákona è. 429/2002 Z. z..

44. V § 55 ods. 5 sa slová hlavných investièných
a ved¾ajích investièných sluieb nahrádzajú slovami
investièných sluieb, investièných èinností a ved¾ajích sluieb, najneskôr vak do iestich mesiacov odo
dòa podania iadosti pod¾a odseku 1.
45. V § 55 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný pred
zaèatím vykonávania povolených èinností preukáza
Národnej banke Slovenska technickú, organizaènú
a personálnu pripravenos na výkon povolených èinností.
(8) Výkon èinností uvedených v povolení na poskytovanie investièných sluieb môe obchodník s cennými
papiermi zaèa na základe písomného oznámenia Ná-
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rodnej banky Slovenska o splnení podmienky pod¾a odseku 7..
Doterajie odseky 7 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 13.
46. V § 55 ods. 9 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odsekov 2 a 7.
47. V § 56 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) právnymi predpismi tátu, v ktorom má sídlo zahranièný obchodník s cennými papiermi, je zabezpeèené dodriavanie podmienok výkonu èinnosti a primeranosti vlastných zdrojov na úrovni, ktorá nie je
niia ako úroveò ustanovená pre obchodníka s cennými papiermi pod¾a tohto zákona..
48. V § 56 ods. 4 písmeno g) znie:
g) návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému,52a) ak ho zahranièný obchodník s cennými papiermi bude organizova..
49. V § 56 odsek 5 znie:
(5) Poboèka zahranièného obchodníka s cennými
papiermi je povinná pred zaèatím vykonávania povolených èinností preukáza Národnej banke Slovenska
technickú, organizaènú a personálnu pripravenos na
výkon povolených èinností. Výkon èinností uvedených
v povolení na poskytovanie investièných sluieb môe
poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi zaèa na základe písomného oznámenia Národnej
banky Slovenska o splnení podmienky pod¾a prvej
vety..
50. V § 56 ods. 9 sa slová odseku 2 nahrádzajú slovami odsekov 2 a 5.
51. Doterají text § 57 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak Komisia Európskych spoloèenstiev (ïalej len
Komisia) dospela k názoru, e pre èinnos obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v èlenskom táte nie
sú v neèlenskom táte zabezpeèené porovnate¾né podmienky ako pre zahranièných obchodníkov s cennými
papiermi so sídlom v tomto neèlenskom táte a e nie
sú splnené podmienky efektívneho prístupu na trh,
Národná banka Slovenska preruí konanie o udelení
povolenia na poskytovanie investièných sluieb alebo
konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 70 ods. 1 písm. a), ak by sa udelením takéhoto povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoloènosou materskej
spoloènosti z takého neèlenského tátu. Konania pod¾a
prvej vety môu by preruené najviac na tri mesiace,
ak Komisia nerozhodne o predåení..
52. V § 59 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Povolenie na poskytovanie investièných sluieb je platné vo
vetkých èlenských tátoch a oprávòuje obchodníka
s cennými papiermi poskytova povolené èinnosti na
území iného èlenského tátu prostredníctvom poboèky
alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb v súlade s § 63, 64 a 66..
53. V § 59 odsek 6 znie:
(6) Obchodník s cennými papiermi alebo zahranièný
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obchodník s cennými papiermi je povinný oznámi Národnej
banke
Slovenska
bezodkladne
zmeny
v podmienkach na udelenie povolenia na poskytovanie
investièných sluieb, ak tieto môu ovplyvni spôsobilos obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka s cennými papiermi vykonáva èinnos
v povolenom rozsahu, najmä zmeny v skutoènostiach
uvedených v § 55 ods. 3 alebo v § 56 ods. 3. Pri zmenách, na ktoré sa vyaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sa táto povinnos povauje za
splnenú podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Pri zmenách týkajúcich sa vedúcich zamestnancov sa uvedú aj informácie potrebné na posúdenie, èi noví vedúci zamestnanci spåòajú podmienky
pod¾a § 55 ods. 2 písm. d)..
54. V § 60 ods. 1 písm. d) sa slová a s predchádzajúcim súhlasom nahrádzajú slovami do 30 dní odo dòa
právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu.
55. V § 60 ods. 1 písmeno h) znie:
h) ak obchodník s cennými papiermi alebo zahranièný
obchodník s cennými papiermi neuhradil vstupný
príspevok v lehote pod¾a § 85 ods. 1..
56. V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a poskytovanie investièného poradenstva vo
vzahu k týmto finanèným nástrojom a ich propagáciu.
57. V § 61 ods. 3 písmeno c) znie:
c) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného
registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik,.
58. V § 61 ods. 8 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: alebo ak osoba pod¾a odseku 1, v ktorej mene
bude kona, neprevzala túto zodpovednos za kodu..
59. V § 61 odsek 12 znie:
(12) Na sprostredkovate¾a investièných sluieb sa
vzahujú ustanovenia § 73 a 73h, § 75 a § 112 a 134
primerane..
60. § 61 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Ak je sprostredkovate¾ investièných sluieb
osobou, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinný poda príslunému súdu návrh na
zápis povolených èinností do obchodného registra na
základe povolenia na výkon èinnosti sprostredkovate¾a
investièných sluieb do 30 dní odo dòa, keï toto povolenie nadobudlo právoplatnos, a predloi Národnej
banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra v obchodnom
registri. Ak sprostredkovate¾ investièných sluieb nepodal návrh na zápis pod¾a prvej vety, povolenie na výkon èinnosti sprostredkovate¾a investièných sluieb
zaniká..
61. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:
§ 61a
(1) Obchodník s cennými papiermi môe vyui na
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propagáciu ním poskytovaných investièných sluieb
a ved¾ajích sluieb vyh¾adávanie obchodných príleitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finanèných
nástrojov
a
poskytovanie
investièného
poradenstva v súvislosti s takýmito finanènými nástrojmi a ním ponúkanými investiènými slubami
a ved¾ajími slubami viazaných agentov. Viazaný
agent je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na
plnú hmotnú a bezpodmieneènú zodpovednos obchodníka s cennými papiermi vykonáva pre neho èinnosti pod¾a prvej vety na základe písomnej zmluvy; fyzická osoba alebo právnická osoba môe túto èinnos
vykonáva len pre jedného obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je oprávnený
vyuíva viazaného agenta, len ak je viazaný agent zapísaný v registri pod¾a odseku 4 alebo v obdobnom registri vedenom v inom èlenskom táte.
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi, aby viazaný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a akého obchodníka
s cennými papiermi zastupuje. Obchodník s cennými
papiermi je povinný sledova èinnosti svojich viazaných agentov a zabezpeèi dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov a jeho vnútorných aktov
riadenia pri èinnostiach vykonávaných viazaným agentom v mene obchodníka s cennými papiermi.
(3) Viazaný agent nie je oprávnený naklada s peòanými prostriedkami ani s finanènými nástrojmi klienta.
(4) Zriaïuje sa register viazaných agentov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Do registra viazaných
agentov zapíe Národná banka Slovenska osobu, ktorá
spåòa podmienky na zápis pod¾a tohto zákona.
(5) Na návrh na zápis, zmenu zápisu a zánik zápisu
do registra viazaných agentov, konanie o zápise, podmienky zápisu, zmenu zápisu a zánik zápisu sa primerane vzahuje § 61 ods. 3 a 7 a 13, prièom odborná
skúka sa nevyaduje. Do registra viazaných agentov
mono zapísa len osobu s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo poboèku zahraniènej právnickej osoby; osobu z iného èlenského
tátu mono zapísa, len ak sa v tomto èlenskom táte
nevedie obdobný register a ak títo viazaní agenti budú
kona v mene obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo osobu z hostite¾ského èlenského tátu (§ 63) pri poskytovaní investièných sluieb pod¾a § 64.
(6) Návrh pod¾a odseku 5 podáva v elektronickej alebo písomnej forme obchodník s cennými papiermi, pre
ktorého bude viazaný agent vykonáva èinnos. Obchodník s cennými papiermi je povinný pred podaním
návrhu pod¾a odseku 5 uhradi poplatok. Ak Národná
banka Slovenska návrh pod¾a prvej vety zamietne, poplatok sa nevracia. Poplatok je príjmom Národnej banky Slovenska.
(7) Do registra viazaných agentov sa zapisujú tieto
údaje a ich zmeny:
a) registraèné èíslo,
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b) obchodné meno alebo názov alebo meno a priezvisko,
c) identifikaèné èíslo alebo rodné èíslo,
d) sídlo alebo adresa trvalého pobytu,
e) adresa miesta podnikania, ak je odliná od sídla alebo adresy trvalého pobytu,
f) názov tátu, na ktorého území viazaný agent vykonáva èinnos,
g) obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka s cennými
papiermi, ktorý viazaného agenta navrhuje zapísa
do registra viazaných agentov,
h) dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra
viazaných agentov,
i) dátum zápisu do registra viazaných agentov,
j) dátum zruenia zápisu do registra viazaných agentov.
(8) Národná banka Slovenska zverejòuje na svojej internetovej stránke údaje z registra viazaných agentov
pod¾a odseku 7 písm. a), b), d) a e).
(9) Na viazaných agentov sa vzahuje § 61 ods. 9, 13
a 14 primerane..
62. V § 62 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a informáciu, èi poboèka plánuje vyuíva viazaných agentov.
63. § 63 a 69 znejú:
§ 63
(1) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený
v rozsahu povolenia na poskytovanie investièných sluieb udeleného Národnou bankou Slovenska poskytova investièné sluby, ved¾ajie sluby alebo vykonáva
investièné èinnosti v inom èlenskom táte na základe
práva slobodného poskytovania sluieb prostredníctvom poboèky alebo bez zriadenia poboèky; to platí aj
pre poskytovanie investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a výkon investièných èinností bankou v rozsahu
investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a výkonu investièných èinností uvedených v bankovom povolení.
Zahranièný obchodník s cennými papiermi je oprávnený v rozsahu povolenia na poskytovanie investièných
sluieb udeleného prísluným orgánom domovského
èlenského tátu poskytova investièné sluby, ved¾ajie sluby a vykonáva investièné èinnosti v Slovenskej
republike na základe práva slobodného poskytovania
sluieb prostredníctvom poboèky alebo bez zriadenia
poboèky; to platí aj pre poskytovanie investièných sluieb, ved¾ajích sluieb alebo výkon investièných èinností bankou v rozsahu investièných sluieb, ved¾ajích sluieb alebo výkonu investièných èinností
uvedených v bankovom povolení udelenom domovským èlenským tátom. Ved¾ajie sluby sa poskytujú
len spolu s investiènou slubou alebo investiènou èinnosou.
(2) Domovským èlenským tátom je, ak ide o
a) obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike, Slovenská republika,
b) zahranièného obchodníka s cennými papiermi, ktorý
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1. je fyzickou osobou, èlenský tát, v ktorom sa nachádza jeho ústredie,
2. je právnickou osobou, èlenský tát, v ktorom sa
nachádza jeho sídlo,
3. nemá pod¾a svojho vnútrotátneho práva registrované sídlo, èlenský tát, v ktorom sa nachádza
jeho ústredie.

vestièných èinností na území Slovenskej republiky aj
bez zriadenia poboèky na základe práva slobodného
poskytovania sluieb po písomnom oznámení orgánu
prísluného èlenského tátu v rozsahu pod¾a § 64
ods. 2 Národnej banke Slovenska pred prvým poskytnutím investiènej sluby alebo výkonom investiènej
èinnosti.

(3) Hostite¾ským èlenským tátom je èlenský tát,
v ktorom má obchodník s cennými papiermi zriadenú
poboèku alebo poskytuje investièné sluby, ved¾ajie
sluby, alebo vykonáva investièné èinnosti. Slovenská
republika je hostite¾ským èlenským tátom pre zahranièného obchodníka s cennými papiermi z èlenského
tátu.

(2) O doruèení oznámenia pod¾a odseku 1 informuje
Národná banka Slovenska zahranièného obchodníka
s cennými papiermi.

§ 64
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol
poskytova investièné sluby, ved¾ajie sluby alebo vykonáva investièné èinnosti v inom èlenskom táte na
základe práva slobodného poskytovania sluieb bez
zriadenia poboèky, je povinný pred prvým poskytnutím
investiènej sluby alebo vykonávaním investiènej èinnosti pri zmene rozsahu poskytovaných investièných
sluieb alebo výkonu investièných èinností písomne
oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska.
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný v oznámení pod¾a odseku 1 uvies
a) èlenský tát, na ktorého území sa rozhodol pôsobi,
b) plán èinnosti obsahujúci najmä povahu a rozsah investièných sluieb, investièných èinností a ved¾ajích sluieb, ktoré sa obchodník s cennými papiermi
rozhodol poskytova, a èi plánuje vyuíva viazaných
agentov na území èlenského tátu, v ktorom plánuje
poskytova sluby.
(3) Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi
príslunému orgánu hostite¾ského èlenského tátu na
jeho iados údaje o viazaných agentoch, ktorých plánuje obchodník s cennými papiermi vyuíva v tomto
èlenskom táte.
(4) Údaje uvedené v oznámení pod¾a odseku 1 zale
Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od ich získania príslunému orgánu hostite¾ského èlenského
tátu. Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaèa poskytova investièné sluby, ved¾ajie sluby alebo vykonáva investièné èinnosti v hostite¾skom èlenskom táte po tom, ako bolo príslunému orgánu
hostite¾ského èlenského tátu doruèené oznámenie
pod¾a odseku 1.
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámi Národnej banke Slovenska kadú zmenu
v údajoch poskytnutých pod¾a odseku 2 najmenej 30
dní pred vykonaním príslunej zmeny. Národná banka
Slovenska bezodkladne informuje prísluný orgán hostite¾ského èlenského tátu.
§ 65
(1) Zahranièný obchodník s cennými papiermi so
sídlom v èlenskom táte je oprávnený na poskytovanie
investièných sluieb, ved¾ajích sluieb alebo výkon in-

(3) Ak bolo v oznámení pod¾a odseku 1 uvedené, e
zahranièný obchodník s cennými papiermi plánuje vyuíva viazaných agentov na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska poiada prísluný orgán
hostite¾ského èlenského tátu o poskytnutie údajov týkajúcich sa viazaných agentov a zverejní ich.
§ 66
(1) Ak obchodník s cennými papiermi v oznámení
pod¾a § 62 ods. 1 uviedol, e sa rozhodol zriadi poboèku na území èlenského tátu, odovzdá Národná banka
Slovenska do troch mesiacov od doruèenia oznámenia
pod¾a § 62 ods. 1 toto oznámenie a informácie o podmienkach ochrany klientov (§ 80) pod¾a tohto zákona
príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu, o èom
informuje aj obchodníka s cennými papiermi.
(2) Ak má Národná banka Slovenska dôvody pochybova o údajoch uvedených v oznámení pod¾a § 62
ods. 1 vo vzahu k organizaènej truktúre, finanènej situácii obchodníka s cennými papiermi a vo vzahu
k povoleným èinnostiam obchodníka s cennými papiermi, neodovzdá oznámenie pod¾a § 62 ods. 1 príslunému orgánu èlenského tátu a v lehote pod¾a odseku 1
o tejto skutoènosti informuje obchodníka s cennými
papiermi a svoj postup odôvodní.
(3) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadi poboèku a zaèa poskytova investièné sluby a vykonáva investièné èinnosti v hostite¾skom èlenskom
táte po oznámení prísluného orgánu hostite¾ského
èlenského tátu alebo po márnom uplynutí lehoty
dvoch mesiacov od prijatia oznámenia pod¾a odseku 1
prísluným orgánom hostite¾ského èlenského tátu.
(4) Doh¾ad nad dodriavaním pravidiel èinnosti poboèkou obchodníka s cennými papiermi vo vzahu
k povinnostiam ustanoveným v § 73b a 73m a § 73o a
73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b vykonáva prísluný orgán hostite¾ského èlenského tátu v rozsahu
pod¾a právnych predpisov hostite¾ského èlenského tátu. Obchodník s cennými papiermi je povinný sprístupni vybavenie poboèky príslunému orgánu hostite¾ského èlenského tátu na úèely výkonu doh¾adu a je
povinný vykona zmeny v poboèke poadované prísluným orgánom hostite¾ského èlenského tátu, ktoré sú
potrebné na uplatòovanie povinností pod¾a § 73b a
73m a § 73o a 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b
a pod¾a im zodpovedajúcich právnych predpisov hostite¾ského èlenského tátu upravujúcich tieto povinnosti
v súvislosti s poskytovanými investiènými slubami,
ved¾ajími slubami a výkonom investièných èinností
poboèkou na jeho území.
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(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámi Národnej banke Slovenska kadú zmenu
v údajoch uvedených v § 62 ods. 1 najmenej 30 dní pred
vykonaním príslunej zmeny. Národná banka Slovenska bezodkladne informuje prísluný orgán hostite¾ského èlenského tátu o tejto skutoènosti, ako aj
o zmenách podmienok ochrany klientov (§ 80) pod¾a
tohto zákona.
(6) Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu hostite¾ského èlenského tátu vykona v poboèke obchodníka s cennými papiermi zriadenej v èlenskom táte
kontrolu na mieste.
(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný vyhovie iadosti prísluného orgánu hostite¾ského èlenského tátu o poskytnutie informácií o jeho èinnosti na
území hostite¾ského èlenského tátu potrebných na výkon doh¾adu alebo na tatistické úèely.
§ 67
(1) Zahranièný obchodník s cennými papiermi so
sídlom na území èlenského tátu môe na území Slovenskej republiky poskytova investièné sluby alebo
vykonáva investièné èinnosti prostredníctvom svojej
poboèky bez povolenia pod¾a § 56 na základe súhlasného písomného vyjadrenia prísluného orgánu èlenského tátu doruèeného Národnej banke Slovenska.
(2) Po doruèení vyjadrenia pod¾a odseku 1 Národnou
bankou Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty
dvoch mesiacov od doruèenia vyjadrenia pod¾a odseku 1 môe poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi pod¾a odseku 1 zaèa vykonáva èinnos
na území Slovenskej republiky.
(3) Na poboèku zahranièného obchodníka s cennými
papiermi pod¾a odseku 1 sa pri výkone èinnosti na území Slovenskej republiky vzahujú ustanovenia § 73b a
73m, § 73o a 73t, § 73v, 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a a 78b.
Doh¾ad nad dodriavaním týchto ustanovení poboèkou
zahranièného obchodníka s cennými papiermi vykonáva Národná banka Slovenska.
(4) Národná banka Slovenska je oprávnená poadova, aby poboèka zahranièného obchodníka s cennými
papiermi pod¾a odseku 1 predkladala informácie potrebné na výkon doh¾adu nad dodriavaním ustanovení uvedených v odseku 3. Národná banka Slovenska
nesmie poadova od zahranièného obchodníka s cennými papiermi pod¾a odseku 1 predkladanie informácií, ktoré by nemohla poadova od obchodníka s cennými papiermi.
(5) Národná banka Slovenska môe na tatistické
úèely poadova, aby zahranièný obchodník s cennými
papiermi pod¾a odseku 1 podával pravidelnú správu
o svojej èinnosti na území Slovenskej republiky.
§ 68
(1) Ak Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
zistí, e zahranièný obchodník s cennými papiermi vykonávajúci èinnos na území Slovenskej republiky
pod¾a § 65 alebo § 67 poruuje povinnosti vyplývajúce
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z ustanovení tohto zákona, a ak nemá oprávnenie prija
opatrenie voèi tomuto zahraniènému obchodníkovi
s cennými papiermi, oznámi tieto zistenia príslunému
orgánu domovského èlenského tátu.
(2) Ak napriek opatreniam, ktoré prijme prísluný
orgán domovského tátu, alebo ak sa preukáe, e takéto opatrenia sú nedostatoèné a zahranièný obchodník s cennými papiermi naïalej pokraèuje v konaní
spôsobom, ktorý preukázate¾ne pokodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu domovského
èlenského tátu je oprávnená prija nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ïalej èinnosti tohto zahranièného obchodníka s cennými papiermi na území
Slovenskej republiky.
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí, e zahranièný
obchodník s cennými papiermi pod¾a § 65 alebo § 67 pri
poskytovaní investièných sluieb, ved¾ajích sluieb
alebo výkone investièných èinností na území Slovenskej republiky poruí právne predpisy, bezodkladne ho
vyzve, aby v urèenej lehote uskutoènil nápravu.
(4) Ak zahranièný obchodník s cennými papiermi
pod¾a odseku 3 v urèenej lehote neuskutoèní nápravu,
Národná banka Slovenska prijme opatrenia potrebné
na to, aby zahranièný obchodník s cennými papiermi
odstránil protiprávny stav. Národná banka Slovenska
oznámi prijatie týchto opatrení príslunému orgánu
domovského èlenského tátu.
(5) Ak napriek opatreniam pod¾a odseku 4 zahranièný obchodník s cennými papiermi naïalej poruuje
právne predpisy, môe Národná banka Slovenska po
predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu domovského èlenského tátu uloi opatrenia na nápravu
potrebné na odstránenie protiprávneho stavu vrátane
opatrení potrebných na zamedzenie alebo ukonèenie
èinnosti zahranièného obchodníka s cennými papiermi
na území Slovenskej republiky. Zahranièný obchodník
s cennými papiermi je povinný opatrenia vykona.
(6) O prijatí opatrení pod¾a odsekov 2 a 5 informuje
Národná banka Slovenska Komisiu.
(7) Ak prísluný orgán hostite¾ského èlenského tátu
upozorní Národnú banku Slovenska, e obchodník
s cennými papiermi pri poskytovaní investièných sluieb, ved¾ajích sluieb alebo výkone investièných èinností na území tohto èlenského tátu poruuje právne
predpisy, Národná banka prijme opatrenia potrebné na
odstránenie protiprávneho stavu.
(8) Ak obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investièných sluieb, ved¾ajích sluieb alebo výkone investièných èinností na území hostite¾ského èlenského tátu poruí právne predpisy tohto èlenského
tátu, je povinný vykona alebo strpie aj opatrenia uloené prísluným orgánom hostite¾ského èlenského tátu.
§ 69
(1) Národná banka Slovenska informuje Komisiu na
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jej iados o iadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investièných sluieb pre osobu, ktorá je dcérskou
spoloènosou zahranièného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom neèlenského
tátu, alebo ak v súlade s § 70 získa informáciu, e materská spoloènos, ktorá sa riadi právnym poriadkom
neèlenského tátu, chce získa podiel v obchodníkovi
s cennými papiermi, v dôsledku èoho by sa tento obchodník s cennými papiermi stal jej dcérskou spoloènosou.
(2) Národná banka Slovenska oznámi Komisii problémy, ktoré vznikli pri zakladaní obchodníka s cennými
papiermi alebo pri umiestnení poboèky obchodníka
s cennými papiermi v neèlenskom táte, a skutoènosti,
ktoré bránili riadnemu výkonu ich èinnosti na území
týchto tátov.
(3) Národná banka Slovenska informuje Komisiu
a prísluné orgány ostatných èlenských tátov o skutoènosti, e je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány doh¾adu pod¾a právneho predpisu
Európskej únie upravujúceho trhy s finanènými nástrojmi a je kontaktným miestom na úèely výmeny informácií a spolupráce pri výkone doh¾adu v súvislosti
s uplatòovaním tohto právneho predpisu..
64. V § 70 ods. 1 písm. a) sa slová 10 %, 20 %, 33 %,
50 % a 66 % nahrádzajú slovami 20 %, 33 % a 50 %
alebo na to, aby sa obchodník s cennými papiermi stal
dcérskou spoloènosou inej materskej spoloènosti,.
65. § 70 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Ak nadobúdate¾om podielu pod¾a odseku 1
písm. a) je zahranièný obchodník s cennými papiermi,
zahranièná úverová intitúcia, zahranièná poisovòa
alebo zahranièná správcovská spoloènos so sídlom
v inom èlenskom táte, materská spoloènos takejto intitúcie alebo osoba ovládajúca takúto intitúciu a ak
v dôsledku tohto nadobudnutia by sa stal obchodník
s cennými papiermi dcérskou spoloènosou nadobúdate¾a alebo by sa dostal pod jeho kontrolu, pred vydaním
predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. a)
Národná banka Slovenska vykoná konzultáciu pod¾a
§ 58..
66. § 71 vrátane nadpisu znie:
§ 71
Organizácia a riadenie obchodníka
s cennými papiermi
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zloitosti svojho predmetu
èinnosti a rozsahu poskytovaných investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a výkonu investièných èinností
a) zavies, uplatòova a dodriava postupy rozhodovania a organizaènú truktúru, v ktorej sú jednoznaène a preukázate¾ne pecifikované vzahy podriadenosti, rozdelené úlohy a zodpovednos,
b) zabezpeèi, aby jeho prísluné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia by dodrané na riadne
plnenie ich povinností,
c) zavies, uplatòova a udriava primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpeèenie súladu

d)
e)

f)
g)
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s rozhodnutiami a postupmi na vetkých organizaèných úrovniach obchodníka s cennými papiermi,
zamestnáva zamestnancov so skúsenosami, znalosami a odbornou spôsobilosou potrebnou na dodriavanie pridelených povinností,
zavies, uplatòova a udriava úèinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií
na vetkých organizaèných úrovniach obchodníka
s cennými papiermi,
vies riadne záznamy o svojej èinnosti a vnútornej
organizácii,
zabezpeèi, aby výkon viacerých úloh jeho príslunými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení
ktorejko¾vek konkrétnej úlohy v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosou a v záujme svojich klientov.

(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies, uplatòova a udriava primerané systémy a postupy na ochranu bezpeènosti, integrity a dôvernosti
informácií pri zoh¾adnení povahy prísluných informácií.
(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies, uplatòova a dodriava stratégiu nepretritosti
svojej èinnosti potrebnú na to, aby sa zabezpeèilo
uchovanie základných údajov a funkcií a nepreruené
poskytovanie investièných sluieb, ved¾ajích sluieb
a výkon investièných èinností v prípade poruchy jeho
systémov alebo, ak to nie je moné, aby bola umonená
vèasná obnova týchto údajov a funkcií a vèasné opätovné pokraèovanie poskytovania investièných sluieb,
ved¾ajích sluieb a výkonu investièných èinností.
(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies, uplatòova a dodriava úètovné metódy a postupy umoòujúce mu bezodkladne predklada Národnej
banke Slovenska na jej iados správy o svojej finanènej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o jeho finanènej situácii a ktoré sú v súlade s platnými úètovnými tandardmi a pravidlami.
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorova a pravidelne hodnoti primeranos a úèinnos
svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly,
postupov a opatrení zavedených v súlade s odsekmi 1
a 4 a prija opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(6) Príslunou osobou sa vo vzahu k obchodníkovi
s cennými papiermi rozumie
a) èlen predstavenstva, akcionár, vedúci zamestnanec
alebo viazaný agent,
b) èlen predstavenstva viazaného agenta, spoloèník,
akcionár alebo vedúci zamestnanec viazaného agenta,
c) zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo
jeho viazaný agent, ako aj iná fyzická osoba, ktorá
poskytuje sluby pre obchodníka s cennými papiermi a je pod jeho kontrolou alebo pod kontrolou jeho
viazaného agenta a ktorá sa podie¾a na poskytovaní
investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a výkone investièných èinností obchodníka s cennými papiermi,
d) fyzická osoba, ktorá sa podie¾a na poskytovaní sluieb pre obchodníka s cennými papiermi alebo jeho
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viazaného agenta v rámci dohody o delegovaní na
úèely poskytovania investièných sluieb, ved¾ajích
sluieb a výkonu investièných èinností obchodníka
s cennými papiermi..
67. Za § 71 sa vkladajú § 71a a 71o, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 71a
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane k povahe, rozsahu a zloitosti svojho predmetu
èinnosti a rozsahu poskytovaných investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a výkonu investièných èinností
zavies, uplatòova a dodriava stratégie a postupy potrebné na identifikáciu kadého rizika spojeného s nedodraním povinností ustanovených týmto zákonom
alebo osobitnými predpismi a prija opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umonia Národnej banke Slovenska riadny výkon doh¾adu nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2) V organizaènej truktúre obchodníka s cennými
papiermi musí by zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie dodriavania,
ktorou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) monitorovanie a pravidelné hodnotenie úèinnosti
opatrení a postupov prijatých v súlade s odsekom 1
a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodriavaní povinností obchodníka s cennými papiermi,
b) poskytovanie poradenstva a pomoci prísluným osobám zodpovedným za poskytovanie investièných
sluieb, ved¾ajích sluieb a výkon investièných èinností pri dodriavaní povinností obchodníka s cennými papiermi.
(3) Funkcia dodriavania sa musí vykonáva nezávisle od iných organizaèných zloiek obchodníka s cennými papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.
(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný
a) zabezpeèi, aby osoby vykonávajúce funkciu dodriavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornos
a prístup k potrebným informáciám,
b) urèi osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodriavania a za plnenie oznamovacej povinnosti pod¾a § 71d ods. 3,
c) zabezpeèi, aby sa osoby podie¾ajúce sa na výkone
funkcie dodriavania nepodie¾ali na poskytovaní investièných sluieb, ved¾ajích sluieb alebo výkone
investièných èinností, ktoré monitorujú,
d) zabezpeèi, aby metóda odmeòovania osôb podie¾ajúcich sa na výkone funkcie dodriavania ani potenciálne neohrozovala ich objektivitu.
(5) Obchodník s cennými papiermi nie je povinný zabezpeèova plnenie podmienok pod¾a odseku 4 písm. c)
a d), ak môe preukáza, e nie sú primerané k povahe,
rozsahu a zloitosti jeho predmetu èinností a rozsahu
poskytovaných investièných sluieb, ved¾ajích sluieb
a vykonávaných investièných èinností, a ak nie je ohrozený úèinný výkon funkcie dodriavania.
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§ 71b
Riadenie rizík
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný
a) zavies, uplatòova a dodriava primerané stratégie
a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík spojených s jeho èinnosami, procesmi a systémami, a ak
je to moné, urèi tolerovaný stupeò rizika,
b) prija úèinné opatrenia, procesy a mechanizmy na
riadenie rizík spojených s jeho èinnosami, procesmi
a systémami vzh¾adom na tolerovaný stupeò rizika,
c) monitorova
1. primeranos a úèinnos svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2. stupeò dodriavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté v súlade s písmenom b)
obchodníkom s cennými papiermi a jeho príslunými osobami,
3. primeranos a úèinnos opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, procesoch a mechanizmoch
vrátane nedostatkov spoèívajúcich v ich nedodriavaní príslunými osobami.
(2) V organizaènej truktúre obchodníka s cennými
papiermi musí by zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie riadenia rizík,
ktorou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) uplatòovanie stratégie a postupov pod¾a odseku 1,
b) predkladanie správ a poskytovanie poradenstva vrcholovému manamentu v súlade s § 71d ods. 3.
(3) Funkciu riadenie rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci obchodníka s cennými papiermi alebo iné osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od
iných organizaèných zloiek obchodníka s cennými
papiermi a od orgánov obchodníka s cennými papiermi.
(4) Obchodník s cennými papiermi nie je povinný
zriadi funkciu riadenia rizík pod¾a odseku 2, ak to nie
je primerané k povahe, rozsahu a zloitosti jeho predmetu èinností a rozsahu poskytovaných investièných
sluieb, ved¾ajích sluieb a výkonu investièných èinností a ak môe preukáza, e prijal úèinné stratégie
a postupy pod¾a odseku 1.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 je obchodník s cennými papiermi povinný dodriava najmä vo vzahu k rizikám pod¾a osobitného predpisu.56a)
§ 71c
Vnútorný audit
(1) V organizaènej truktúre obchodníka s cennými
papiermi musí by zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon funkcie vnútorného
auditu s výnimkou odseku 3, ktorou sa na úèely tohto
zákona rozumie
a) vypracovanie, uplatòovanie a dodriavanie plánu
auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie
primeranosti a úèinnosti systémov, mechanizmov
vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia obchodníka s cennými papiermi,
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b) vydávanie odporúèania na základe výsledkov èinností vykonaných v súlade s písmenom a),
c) overovanie dodriavania odporúèaní pod¾a písmena b),
d) predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu v súlade s § 71d ods. 3.
(2) Vnútorný audit vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci obchodníka s cennými papiermi alebo iné
osoby na základe zmluvy, a to nezávisle od iných organizaèných zloiek obchodníka s cennými papiermi a od
orgánov obchodníka s cennými papiermi.
(3) Obchodník s cennými papiermi nie je povinný
zriadi funkciu vnútorného auditu pod¾a odseku 1, ak
to nie je primerané k povahe, rozsahu a zloitosti jeho
predmetu èinností.
(4) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, èo sa rozumie primeranosou k povahe, rozsahu a zloitosti
jeho predmetu èinností a rozsahu poskytovaných investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a výkonu investièných èinností obchodníka s cennými papiermi na
úèely pod¾a § 71, 71a, 71b a odseku 3.
§ 71d
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeli a upravi právomoci a zodpovednos
osôb tvoriacich vrcholový manament za plnenie povinností pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona.
(2) Vrcholový manament, a ak to urèia stanovy, aj
dozorná rada sú povinní posudzova a pravidelne skúma úèinnos stratégií, opatrení a postupov zavedených s cie¾om dodriava povinnosti obchodníka s cennými papiermi ustanovené veobecne záväzným
právnym predpisom a prija potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov.
(3) Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií pod¾a
§ 71a a 71c v obchodníkovi s cennými papiermi sú povinné predklada vrcholovému manamentu obchodníka s cennými papiermi aspoò raz roène písomné správy
o výkone èinností pod¾a § 71a a 71c; stanovy môu urèi èastejie podávanie týchto správ. Tieto písomné
správy musia obsahova najmä informácie, èi boli zistené nedostatky v èinnosti obchodníka s cennými papiermi a èi v prípade zistených nedostatkov boli prijaté
opatrenia na ich nápravu.
§ 71e
Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies
a uplatòova úèinné a preh¾adné postupy primeraného
a rýchleho vybavovania saností neprofesionálnych
klientov alebo potenciálnych neprofesionálnych klientov a vies záznam o kadej sanosti a opatreniach prijatých na jej rieenie.
§ 71f
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies
primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby
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jeho prísluná osoba vykonávajúca èinnosti, ktoré
môu vies k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má
prístup k dôverným informáciám pod¾a § 132 alebo
k iným dôverným informáciám z dôvodu èinnosti, ktorú
táto osoba v jeho mene vykonáva,
a) uzavierala osobné obchody, ak
1. táto osoba má zakázané uzatvori obchod pod¾a
§ 132,
2. obchod predstavuje zneuitie alebo nezákonné
zverejnenie dôverných informácií alebo
3. obchod je alebo môe by v rozpore s povinnosami obchodníka s cennými papiermi pod¾a tohto
zákona alebo osobitného zákona,
b) odporúèala inej osobe alebo presviedèala inú osobu,
konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania alebo nad rámec
zmluvy o poskytovaní sluieb, aby uzavrela obchod
s finanènými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslunej osoby, na ktorú by sa vzahovalo písmeno a)
alebo § 71o ods. 1 písm. a) alebo b), alebo § 73s ods. 3,
c) sprístupòovala inak ako pri výkone svojho zamestnania alebo pod¾a zmluvy o poskytovaní sluieb inej
osobe akéko¾vek informácie alebo názory, ak táto
prísluná osoba vie o tom alebo by mala vedie, e
v dôsledku tohto sprístupnenia by iná osoba mohla
1. uzavrie obchod s finanènými nástrojmi, ak ide
o osobný obchod príslunej osoby, na ktorú by sa
vzahovalo písmeno a), § 71o ods. 1 písm. a) alebo
b) alebo § 73s ods. 3, alebo
2. odporúèa inej osobe alebo presviedèa inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2) Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté
ustanovenie § 132 ods. 9 písm. b).
(3) Osobným obchodom sa rozumie obchod s finanèným nástrojom uskutoènený príslunou osobou alebo
v jej mene, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a) prísluná osoba koná nad rámec práv a povinností
vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania,
b) obchod je uskutoènený na úèet ktorejko¾vek z týchto
osôb:
1. príslunej osoby,
2. blízkej osoby príslunej osoby a akejko¾vek
osoby, ktorá sa pod¾a právnych predpisov iného
èlenského tátu povauje za osobu rovnocennú
manelovi alebo manelke príslunej osoby, alebo
iného príbuzného príslunej osoby, ktorý s òou
ije v spoloènej domácnosti poèas jedného roka
pred dòom vykonania prísluného obchodu,
3. osoby, ktorá má s príslunou osobou taký vzah,
e táto prísluná osoba má priamy alebo nepriamy záujem na výsledku obchodu, iný, ako je len
poplatok alebo provízia za uskutoènenie obchodu.
(4) Opatrenia pod¾a odseku 1 musia zabezpeèi, aby
a) kadá prísluná osoba, na ktorú sa vzahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov
a opatrenia zavedené obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením informácií pod¾a odseku 1,
b) bol obchodník s cennými papiermi bezodkladne informovaný o kadom osobnom obchode, ktorý uzavrela prísluná osoba, a to oznámením o tomto ob-
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chode alebo iným postupom, ktorý mu umoòuje
identifikáciu takýchto obchodov; v prípade delegovania pod¾a § 71g musí obchodník s cennými papiermi zabezpeèi, e osoba, ktorej je èinnos delegovaná, vedie záznam o osobných obchodoch
s príslunými osobami a bezodkladne poskytuje
tieto informácie na iados obchodníkovi s cennými
papiermi,
c) bol vykonaný záznam o osobnom obchode oznámenom obchodníkovi s cennými papiermi alebo identifikovanom obchodníkom s cennými papiermi vrátane kadého povolenia alebo zákazu v súvislosti
s takýmto obchodom.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzahujú na
osobné obchody
a) uskutoènené v rámci poskytovania investiènej sluby pod¾a § 6 ods. 1 písm. d), ak nedolo k predchádzajúcej komunikácii v súvislosti s týmto obchodom
medzi správcom portfólia a príslunou osobou alebo
inou osobou, na ktorej úèet je obchod vykonávaný,
b) s podielovými listami otvoreného podielového fondu
alebo cennými papiermi európskych fondov alebo
zahranièných subjektov kolektívneho investovania,
pri ktorých právne predpisy èlenských tátov zabezpeèujú rovnocenné obmedzenie a rozloenie rizika
pri investovaní ich aktív, ak osoba, na ktorej úèet sú
obchody vykonané, nemá zodpovednos v súvislosti
so spravovaním tohto otvoreného podielového fondu, európskeho fondu alebo zahranièného subjektu
kolektívneho investovania.
§ 71g
(1) Ak obchodník s cennými papiermi deleguje na inú
osobu výkon prevádzkových èinností, ktoré sú k¾úèové
alebo dôleité pre zabezpeèenie pravidelného a spo¾ahlivého poskytovania investièných sluieb klientom
a pre pravidelný a spo¾ahlivý výkon investièných èinností, je povinný prija opatrenia potrebné na zamedzenie neprimeraného zvýenia operaèného rizika. Delegovanie dôleitých prevádzkových èinností sa nesmie
uskutoèni takým spôsobom, ktorým by sa naruila
úèinnos výkonu vnútornej kontroly a schopnos Národnej banky Slovenska vykonáva doh¾ad nad dodriavaním povinností obchodníka s cennými papiermi.
(2) Delegovaním sa rozumie forma dohody medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovate¾om sluieb, pod¾a ktorej tento poskytovate¾ sluieb dodávate¾sky vykonáva postup, slubu alebo èinnos, ktorú by
inak vykonával samotný obchodník s cennými papiermi.
(3) Na úèely odseku 1 sa prevádzková èinnos povauje za k¾úèovú alebo dôleitú, ak by chyba alebo zanedbanie poèas jej výkonu významne naruila dodriavanie podmienok a povinností obchodníka s cennými
papiermi, ktoré mu vyplývajú z povolenia na poskytovanie investièných sluieb, alebo jeho iných povinností
pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona alebo jeho
finanènú stabilitu, spo¾ahlivos alebo pravidelnos
poskytovania investièných sluieb a výkonu investièných èinností. Za k¾úèové alebo dôleité èinnosti sa na
úèely odseku 1 nepovauje
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a) poskytovanie poradenských sluieb a iných sluieb
obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré nie sú súèasou poskytovaných investièných sluieb a vykonávania investièných èinností obchodníka s cennými papiermi, vrátane poskytnutia právneho
poradenstva obchodníkovi s cennými papiermi, odborného vzdelávania jeho zamestnancov, fakturaèných sluieb a ochrany jeho priestorov a zamestnancov,
b) nákup tandardizovaných sluieb, najmä poskytovanie informácií o situácii na trhu a o cenách.
(4) Obchodník s cennými papiermi v plnej miere zodpovedá za dodriavanie svojich povinností pod¾a tohto
zákona alebo osobitného zákona aj vtedy, ak deleguje
k¾úèové a dôleité prevádzkové èinnosti alebo investièné sluby alebo investièné èinnosti, a musí dodriava
tieto podmienky:
a) delegovanie nesmie ma za následok zbavenie sa
zodpovednosti vrcholového manamentu,
b) vzah obchodníka s cennými papiermi k jeho klientom ani záväzky voèi nim vyplývajúce z tohto zákona
sa nesmú delegovaním zmeni,
c) nesmie dôjs k ohrozeniu plnenia podmienok na
udelenie povolenia na poskytovanie investièných
sluieb pod¾a § 55 a ani k zrueniu alebo zmene
iných podmienok uvedených v povolení na poskytovanie investièných sluieb.
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný postupova pri uzatváraní, zmene a ukonèení zmluvy o delegovaní k¾úèových alebo dôleitých prevádzkových èinností, investièných sluieb alebo investièných èinností
s odbornou starostlivosou, najmä je povinný zabezpeèi, aby boli splnené tieto podmienky:
a) poskytovate¾ sluieb pre obchodníka s cennými papiermi musí spåòa podmienky potrebné na spo¾ahlivý a odborný výkon delegovaných úloh, sluieb alebo èinností a musí ma zákonom vyadované
povolenie, ak sa vyaduje,
b) poskytovate¾ sluieb musí delegované úlohy, sluby
alebo èinnosti vykonáva efektívne a na tento úèel
musí obchodník s cennými papiermi zavies metódy
hodnotenia stupòa výkonnosti poskytovate¾a sluieb,
c) poskytovate¾ sluieb musí riadne dohliada na realizovanie delegovaných úloh, sluieb alebo èinností
a primeraným spôsobom riadi riziká spojené s delegovaním,
d) ak sa zistí, e poskytovate¾ sluieb nevykonáva úlohy, sluby alebo èinnosti efektívne a v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi, musia by
prijaté primerané opatrenia,
e) obchodník s cennými papiermi je povinný dohliada
na výkon delegovaných úloh, sluieb alebo èinností
a riadi riziká spojené s delegovaním a ma na tento
úèel potrebné odborné znalosti,
f) poskytovate¾ sluieb musí poskytova obchodníkovi
s cennými papiermi informácie o nových skutoènostiach, ktoré môu ma podstatný vplyv na jeho
schopnos vykonáva delegované úlohy, sluby alebo èinnosti a v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi,
g) obchodník s cennými papiermi musí ma oprávne-
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nie v prípade potreby ukonèi zmluvu o delegovaní
bez toho, aby bola ohrozená pravidelnos a kvalita
poskytovania jeho sluieb klientom,
v súvislosti s delegovanými èinnosami musí poskytovate¾ sluieb spolupracova s Národnou bankou
Slovenska,
obchodník s cennými papiermi, jeho audítori a Národná banka Slovenska musia ma prístup k údajom súvisiacim s delegovanými úlohami, slubami
alebo èinnosami a prístup do obchodných priestorov poskytovate¾a sluieb a musí by zaruèená monos Národnej banky Slovenska uplatòova tieto
oprávnenia,
poskytovate¾ sluieb musí chráni dôverné informácie týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo jeho klientov,
obchodník s cennými papiermi a poskytovate¾ sluieb musia zavies, uplatòova a dodriava pohotovostný plán obnovy pri haváriách a pravidelne testova systém zálohovania, ak je to potrebné s oh¾adom
na delegované úlohy, sluby alebo èinnosti,
ak obchodník s cennými papiermi deleguje na poskytovate¾a sluieb so sídlom v neèlenskom táte investiènú slubu riadenia portfólia poskytovanú neprofesionálnym klientom,
1. poskytovate¾ sluieb musí ma povolenie alebo
musí by registrovaný v táte, kde má sídlo, aby
mohol poskytova túto slubu, a musí podlieha
obozretnému doh¾adu,
2. medzi Národnou bankou Slovenska a prísluným
orgánom doh¾adu poskytovate¾a sluieb musí
existova primeraná zmluva o vzájomnej spolupráci.

(6) Ak jedna alebo obidve podmienky pod¾a odseku 5
písm. l) nie sú splnené, obchodník s cennými papiermi
môe delegova investièné sluby na poskytovate¾a sluieb so sídlom v neèlenskom táte len po predchádzajúcom informovaní Národnej banky Slovenska o návrhu
zmluvy o delegovaní a len ak Národná banka Slovenska
nevznesie námietku proti tejto zmluve v lehote 30 dní
od doruèenia tejto informácie. Národná banka Slovenska zverejní zoznam prísluných orgánov v neèlenských tátoch, s ktorými má uzavreté zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktoré sú primerané na úèely odseku 5
písm. l) druhého bodu.
(7) Národná banka Slovenska je povinná uverejni
vyhlásenie o zásadách postupu pri delegovaní pod¾a
odseku 6 formou metodického usmernenia. Toto vyhlásenie musí obsahova príklady prípadov, pri ktorých by
Národná banka Slovenska nemala alebo pravdepodobne by nemala ma proti delegovaniu námietky pod¾a
odseku 6, a vysvetlenie, preèo sa Národná banka Slovenska domnieva, e takéto prípady delegovania by nebránili obchodníkom s cennými papiermi splni si svoje
povinnosti pod¾a odsekov 4 a 5.
(8) Zmluva o delegovaní musí ma písomnú formu
a musí obsahova presné vymedzenie práv a povinností
obchodníka s cennými papiermi a poskytovate¾a sluieb.
(9) Ak sú obchodník s cennými papiermi a poskytovate¾ sluieb èlenmi tej istej skupiny, obchodník s cen-
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nými papiermi môe na úèely plnenia podmienok pod¾a
odsekov 4 a 5 vzia do úvahy rozsah, v akom kontroluje
poskytovate¾a sluieb alebo môe ovplyvni jeho èinnos.
(10) Predmetom delegovania nemôu by úlohy, sluby ani èinnosti, ktoré vykonáva obchodník s cennými
papiermi ako èlen pod¾a § 104.
§ 71h
Ochrana finanèných nástrojov
a peòaných prostriedkov klienta
(1) Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými
papiermi nie je súèasou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie
vyui zverené peòané prostriedky a finanèné nástroje
klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích
osôb; to neplatí, ak s takýmto pouitím klient súhlasil.
(2) Obchodník s cennými papiermi je na úèely ochrany práv klientov spojených s finanènými nástrojmi
a peòanými prostriedkami klientov povinný
a) vies záznamy a úèty, ktoré sú potrebné na to, aby
mohol kedyko¾vek a bezodkladne rozlíi aktíva drané pre jedného klienta od aktív draných pre iného
klienta a od svojich vlastných aktív,
b) vies svoje záznamy a úèty tak, aby bola zabezpeèená ich presnos a najmä súvzanos k finanèným
nástrojom a peòaným prostriedkom draným pre
klientov,
c) pravidelne vykonáva zosúladenie svojich vnútorných úètov a záznamov s úètami a záznamami iných
osôb, prostredníctvom ktorých tieto aktíva drí,
d) prija opatrenia potrebné na zabezpeèenie toho, aby
finanèné nástroje klienta uloené u tretej osoby pod¾a § 71i boli identifikovate¾ne oddelené od finanèných nástrojov obchodníka s cennými papiermi
prostredníctvom odline oznaèených úètov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveò ochrany,
e) prija opatrenia potrebné na zabezpeèenie toho, aby
peòané prostriedky klienta uloené pod¾a § 71j boli
vedené oddelene od úètov, na ktorých sú vedené peòané prostriedky obchodníka s cennými papiermi,
f) zavies primerané organizaèné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo znehodnotenia aktív
klienta alebo práv spojených s týmito aktívami v dôsledku zneuitia aktív, podvodu, nekvalitnej správy,
nedostatoèného vedenia záznamov alebo nedbanlivosti.
(3) Ak z dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov
tátu, v ktorom sú vedené alebo drané peòané prostriedky a finanèné nástroje, nie sú opatrenia prijaté
obchodníkom s cennými papiermi pod¾a odseku 2 dostatoèné na ochranu práv klientov, najmä v prípade platobnej neschopnosti obchodníka s cennými papiermi,
obchodník s cennými papiermi je povinný prija dodatoèné opatrenia na úèely ochrany aktív klientov.
(4) Ak platné právne predpisy tátu, v ktorom sú drané peòané prostriedky alebo finanèné nástroje
klienta, bránia obchodníkovi s cennými papiermi dodriava ustanovenia odseku 2 písm. d) alebo e), obchod-
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ník s cennými papiermi je povinný prija rovnocenné
opatrenia, ktoré majú rovnaký úèinok z h¾adiska
ochrany práv klientov.
(5) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v zbierke zákonov, èo sa rozumie dodatoènými
opatreniami a rovnocennými opatreniami na úèely
pod¾a odsekov 3 a 4, podrobnosti o podmienkach na
uloenie finanèných nástrojov u tretej osoby pod¾a
§ 71i a spôsob a metódy zosúladenia pod¾a odseku 2.
§ 71i
(1) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený uloi finanèné nástroje svojich klientov na úèet alebo úèty
otvorené u tretej osoby. Pri výbere, urèovaní tretej osoby a uzavieraní zmlúv o správe a úschove týchto finanèných nástrojov je obchodník s cennými papiermi povinný postupova s náleitou odbornou starostlivosou.
Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný bra
do úvahy a pravidelne overova odbornos a dôveryhodnos tretej osoby na trhu a ustanovenia veobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti
vzahujúce sa na dranie týchto finanèných nástrojov,
ktoré by mohli ma nepriaznivý vplyv na práva klientov.
(2) Ak úschova finanèných nástrojov na úèet tretej
osoby podlieha osobitnej právnej úprave a doh¾adu
v táte, v ktorom obchodník s cennými papiermi plánuje uloi finanèné nástroje klienta u tretej osoby, obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený uloi tieto finanèné nástroje v tomto táte u takejto osoby, ak
nepodlieha takejto právnej úprave a doh¾adu.
(3) Obchodník s cennými papiermi nesmie uloi finanèné nástroje drané na úèet klientov u tretej osoby
v neèlenskom táte, v ktorom právne predpisy neupravujú dranie a úschovu finanèných nástrojov na úèet
tretej osoby, ak nie je splnená jedna z týchto podmienok:
a) povaha finanèných nástrojov alebo investièných
sluieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyaduje,
aby boli tieto finanèné nástroje uloené u tretej osoby v neèlenskom táte,
b) ak sú finanèné nástroje drané na úèet profesionálneho klienta a tento klient písomne poiada obchodníka s cennými papiermi o uloenie týchto finanèných nástrojov u tretej osoby v neèlenskom táte.
§ 71j
(1) Ak obchodník s cennými papiermi prijal peòané
prostriedky klienta, je povinný bezodkladne ich uloi
na jeden alebo viacero úètov otvorených u niektorého
z týchto subjektov:
a) centrálna banka,
b) úverová intitúcia alebo zahranièná úverová intitúcia s povolením na èinnos pod¾a právnych predpisov èlenských tátov,
c) banka s povolením na èinnos v neèlenskom táte,
d) kvalifikovaný fond peòaného trhu.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na úverovú
intitúciu ani zahraniènú úverovú intitúciu so sídlom
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v èlenskom táte, ak ide o vklady vedené v tejto intitúcii.
(3) Kvalifikovaným fondom peòaného trhu sa rozumie otvorený podielový fond alebo európsky fond, alebo
iný zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorý podlieha doh¾adu alebo ktorému bolo udelené povolenie na èinnos pod¾a právnych predpisov èlenského
tátu a ktorý spåòa tieto podmienky:
a) hlavným cie¾om jeho investovania je udriavanie èistej hodnoty aktív, a to na rovnakej hodnote investície
po odrátaní výnosov alebo na poèiatoènej hodnote
investície investora po zarátaní výnosov,
b) majetok v kvalifikovanom fonde peòaného trhu sa
investuje len do vysokokvalitných nástrojov peòaného trhu so splatnosou alebo zostatkovou splatnosou maximálne 397 dní alebo s pravidelnými
úpravami výnosov, ktoré zodpovedajú takejto splatnosti, a s váenou priemernou splatnosou 60 dní
alebo formou doplnkového investovania do vkladov
vedených v úverových intitúciách,
c) musí zaisova likviditu vloených peòaných prostriedkov v deò podania iadosti o ich vyplatenie alebo v nasledujúci pracovný deò.
(4) Na úèely odseku 3 písm. b) sa nástroj peòaného
trhu povauje za vysokokvalitný, ak od kadej uznanej
ratingovej agentúry, ktorá tomuto nástroju pridelila ratingové hodnotenie, získal najvyí moný úverový rating. Nástroj peòaného trhu, ktorému iadna ratingová agentúra nepridelila ratingové hodnotenie, sa
nepovauje za vysokokvalitný.
(5) Ratingová agentúra sa povauje za uznanú na
úèely odseku 4, ak pride¾uje ratingové hodnotenia týkajúce sa fondov peòaného trhu pravidelne a na profesionálnej úrovni a je uznanou ratingovou agentúrou
pod¾a osobitného zákona.15)
(6) Pri výbere a urèovaní osoby pod¾a odseku 1 a uzavieraní zmlúv týkajúcich sa uloenia peòaných prostriedkov klienta je obchodník s cennými papiermi povinný postupova s náleitou odbornou starostlivosou
a obozretnosou. Obchodník s cennými papiermi je pritom povinný bra do úvahy a pravidelne overova odbornos a dôveryhodnos osoby pod¾a odseku 1
písm. b) a d) na trhu a ustanovenia veobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzahujúce sa na dranie týchto peòaných prostriedkov,
ktoré by mohli ma nepriaznivý vplyv na práva klientov.
(7) Pred uloením peòaných prostriedkov klienta do
kvalifikovaného fondu peòaného trhu je obchodník
s cennými papiermi o tomto zámere povinný informova klienta. Klient je oprávnený odmietnu takéto uloenie svojich peòaných prostriedkov.
§ 71k
(1) Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvára
dohody o obchodoch spoèívajúcich vo financovaní cenných papierov57) týkajúcich sa finanèných nástrojov
klienta alebo inak pouíva takéto finanèné nástroje na
svoj vlastný úèet alebo úèet iného klienta, ak nie sú splnené tieto podmienky:
a) klient neudelil predchádzajúci výslovný súhlas na
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pouitie finanèných nástrojov za presne urèených
podmienok a tento svoj súhlas nepotvrdil; ak ide
o neprofesionálneho klienta, vyaduje sa potvrdenie
jeho podpisom alebo iným ekvivalentným spôsobom,
b) pouitie finanèných nástrojov klienta je obmedzené
presne urèenými podmienkami, s ktorými klient súhlasil.
(2) Obchodník s cennými papiermi nesmie uzatvára
dohody o obchodoch spoèívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finanèných nástrojov, ktoré sú drané pre klienta na súhrnnom úète, alebo inak
pouíva finanèné nástroje drané na takomto úète na
ich vlastný úèet alebo úèet iného klienta, ak okrem
podmienok pod¾a odseku 1 nie sú splnené aj tieto podmienky:
a) kadý klient, ktorého finanèné nástroje sú v drbe
spoloène na súhrnnom úète, neudelil predchádzajúci výslovný súhlas pod¾a odseku 1 písm. a),
b) obchodník s cennými papiermi má zavedené systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpeèujú, e
takto mono poui len tie finanèné nástroje, ktoré
patria klientom, ktorí dali predchádzajúci výslovný
súhlas pod¾a odseku 1 písm. a).
(3) Záznamy obchodníka s cennými papiermi musia
obsahova podrobné informácie o klientovi, pod¾a ktorého intrukcií boli pouité finanèné nástroje, ako aj
o poète finanèných nástrojov, ktoré sa pouili a ktoré
patria kadému klientovi, ktorý dal svoj predchádzajúci súhlas, aby tak bolo moné správne rozdeli prípadnú stratu.
(4) Súhrnným úètom sa na úèely tohto zákona rozumie drite¾ský úèet a úèty, na ktorých sú drané aktíva
klientov obchodníka s cennými papiermi, vrátane úètov vedených pod¾a právnych predpisov iného tátu.
§ 71l
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný prija
opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu
záujmov medzi ním, èlenmi jeho vrcholového manamentu, zamestnancami, viazanými agentmi, osobami
prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi
ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú poèas poskytovania investièných sluieb, ved¾ajích sluieb a pri výkone investièných èinností alebo
pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investièných
sluieb, ved¾ajích sluieb a pri výkone investièných
èinností nemono vyhnú konfliktu záujmov, musí sa
povaha a zdroj konfliktu oznámi klientovi pred poskytnutím takejto sluby alebo výkonom èinnosti a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania uprednostni záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu
záujmov klientov zaisti rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so vetkými klientmi.
(2) Na úèely zistenia konfliktov záujmov pod¾a odseku 1 sa berie do úvahy najmä to, èi je obchodník s cennými papiermi, prísluná osoba alebo osoba, ktorá je
priamo èi nepriamo prepojená vzahom priamej alebo
nepriamej kontroly s týmto obchodníkom s cennými
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papiermi, v takej situácii, e obchodník s cennými papiermi alebo táto osoba
a) by mohla dosiahnu finanèný zisk alebo predís finanènej strate na úkor klienta,
b) má záujem na výsledku investiènej sluby, ved¾ajej
sluby poskytovanej klientovi alebo na výsledku obchodu uskutoèneného na úèet klienta a tento záujem sa odliuje od záujmu klienta na tomto výsledku,
c) má finanènú alebo inú motiváciu uprednostni záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami daného klienta,
d) vykonáva rovnakú èinnos ako klient,
e) získava alebo získa v súvislosti s investiènou slubou alebo ved¾ajou slubou poskytnutou klientovi
od osoby, ktorá nie je klientom, prospech vo forme
peòazí, tovaru alebo sluieb, ktorý nie je obvyklou
províziou alebo poplatkom za túto slubu.
(3) Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi pod¾a § 71m na zvládnutie konfliktu záujmov
nie sú dostatoèné na zabránenie rizika pokodenia záujmov klienta, je obchodník s cennými papiermi povinný jasne oboznámi klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov pred uskutoènením obchodu na jeho
úèet.
(4) Informácie pod¾a odseku 3 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnú klientovi na trvanlivom
médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvori
správny úsudok a rozhodnú sa s plnou znalosou veci
o postupe vo vzahu k investiènej slube alebo ved¾ajej
slube, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.
§ 71m
Opatrenia pri konflikte záujmov
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies, uplatòova a dodriava úèinné opatrenia pri
konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia by urèené
v písomnej forme a musia by primerané vzh¾adom na
ve¾kos a organizáciu obchodníka s cennými papiermi
a povahu, rozsah a zloitos jeho predmetu èinností. Ak
je obchodník s cennými papiermi èlenom skupiny,
v opatreniach musia by zoh¾adnené vetky okolnosti,
ktoré môu vies k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku truktúry a obchodných èinností ostatných èlenov
tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mal by obchodník s cennými papiermi vedomý.
(2) Opatrenia pri konflikte záujmov pod¾a odseku 1
musia spåòa tieto podmienky:
a) musia by identifikované okolnosti vo vzahu k prísluným investièným slubám, investièným èinnostiam a ved¾ajím slubám vykonávaným obchodníkom s cennými papiermi alebo v jeho mene, ktoré
predstavujú konflikt záujmov alebo môu vies
k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená znaèné
riziko pokodenia záujmov jedného alebo viacerých
klientov,
b) musia by pecifikované postupy, ktoré sa majú dodriava, a opatrenia, ktoré sa majú prija s cie¾om
zvládnu takéto konflikty záujmov.
(3) Postupy a opatrenia pod¾a odseku 2 písm. b) mu-
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sia zabezpeèova, e prísluné osoby vykonávajúce èinnosti, ktoré predstavujú konflikty záujmov uvedené
v odseku 2 písm. a), vykonávajú tieto èinnosti na takej
úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná ve¾kosti a èinnostiam obchodníka s cennými papiermi a skupiny, do
ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupòu rizika pre
klientov, prièom takýmito opatreniami sa rozumejú
a) úèinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslunými osobami vykonávajúcimi èinnosti, ktoré predstavujú riziko konfliktu
záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla pokodi záujmy jedného alebo viacerých klientov,
b) osobitná kontrola prísluných osôb, medzi ktorých
hlavné úlohy patrí poskytovanie investièných sluieb a výkon ved¾ajích sluieb klientom, ktorých záujmy môu by v konflikte so záujmami klientov alebo ktoré zastupujú iné záujmy vrátane záujmov
obchodníka s cennými papiermi, ktoré môu by
v konflikte so záujmami klienta,
c) odstránenie akejko¾vek priamej spojitosti medzi odmeòovaním prísluných osôb, ktoré vykonávajú
hlavne jednu èinnos, a odmeòovaním èi príjmami
iných prísluných osôb vykonávajúcich hlavne inú
èinnos, ak zo vzahu medzi týmito èinnosami môe
vzniknú konflikt záujmov,
d) opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú monosti iných osôb neprimerane ovplyvòova spôsob,
akým prísluná osoba poskytuje investièné sluby,
ved¾ajie sluby alebo vykonáva investièné èinnosti,
e) opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbenej
alebo postupnej úèasti príslunej osoby na poskytovaní samostatných investièných sluieb, ved¾ajích
sluieb alebo výkone investièných èinností, ak takáto úèas môe pokodi riadne zvládnutie konfliktov
záujmov.
(4) Ak opatrenia a postupy pod¾a odseku 3 nezaruèujú potrebnú úroveò nezávislosti, obchodník s cennými
papiermi je povinný prija také alternatívne opatrenia
alebo dodatoèné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na
tieto úèely potrebné a primerané.
(5) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v zbierke zákonov, èo sa rozumie alternatívnymi
opatreniami alebo dodatoènými opatreniami alebo postupmi na úèely pod¾a odseku 4.
§ 71n
Obchodník s cennými papiermi je povinný vies
a pravidelne aktualizova záznamy o investiènej slube, investiènej èinnosti alebo ved¾ajej slube vykonávanej ním samotným alebo v jeho mene, v rámci ktorej
dolo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamenal
znaèné riziko pokodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjs v prípade takejto sluby alebo èinnosti, ktorej poskytovanie prebieha.
§ 71o
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva
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alebo zabezpeèuje vykonávanie investièného prieskumu urèeného na jeho írenie alebo potenciálne írenie
medzi jeho klientmi alebo verejnosou, je povinný zabezpeèi samostatne alebo v rámci svojej zodpovednosti èlena skupiny dodriavanie opatrení pod¾a § 71m
ods. 3 vo vzahu k finanèným analytikom, ktorí sa podie¾ajú na investiènom prieskume, a iným prísluným
osobám, ktorých zodpovednosti alebo obchodné záujmy môu by v konflikte záujmov s osobami, medzi ktorými je investièný prieskum írený. Tento obchodník
s cennými papiermi je tie povinný prija opatrenia potrebné na zabezpeèenie toho, aby
a) finanèní analytici a iné prísluné osoby nevykonávali osobné obchody alebo neobchodovali na úèet inej
osoby, vrátane obchodníka s cennými papiermi, s finanènými nástrojmi, ktorých sa týka investièný
prieskum, ani so súvisiacimi finanènými nástrojmi,
ak tento finanèný analytik alebo iná prísluná osoba
má vedomos o pravdepodobnom èasovom rámci
alebo obsahu daného investièného prieskumu a táto
vedomos nie je verejne dostupná a nemono ju jednoducho vyvodi z verejne dostupných informácií,
do èasu, a kým adresáti investièného prieskumu
nemali dostupnú monos kona pod¾a nich; to neplatí, ak konajú v dobrej viere ako tvorcovia trhu
v rámci beného výkonu èinnosti tvorcu trhu alebo
ak vykonávajú nevyiadaný pokyn klienta,
b) v prípadoch, ktoré neupravuje písmeno a), finanèní
analytici a iné prísluné osoby podie¾ajúce sa na investiènom prieskume nevykonávali osobné obchody
s finanènými nástrojmi, ktorých sa týka investièný
prieskum, ani so súvisiacimi finanènými nástrojmi
v rozpore s aktuálnymi odporúèaniami; to neplatí,
ak vo výnimoènom prípade udelil predchádzajúci
súhlas s takým osobným obchodom èlen právneho
oddelenia obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodriavania,
c) obchodník s cennými papiermi, finanèní analytici
a iné prísluné osoby podie¾ajúce sa na investiènom
prieskume nemohli prijíma akýko¾vek majetkový
alebo iný prospech od osôb, ktoré majú osobný záujem na predmete investièného prieskumu,
d) obchodník s cennými papiermi, finanèní analytici
ani iné prísluné osoby podie¾ajúce sa na investiènom prieskume nes¾ubovali emitentom priaznivé výsledky prieskumu,
e) emitenti, prísluné osoby, ktoré nie sú finanènými
analytikmi, a iné osoby nemohli pred írením investièného prieskumu posudzova návrh investièného
prieskumu na úèely overovania správnosti konkrétnych tvrdení v tomto prieskume ani na iné úèely, ak
návrh obsahuje odporúèanie alebo cie¾ovú cenu; to
neplatí v prípade overovania súladu s povinnosami
vyplývajúcimi zo veobecne záväzných právnych
predpisov pre obchodníka s cennými papiermi.
(2) Na úèely odseku 1 sa investièným prieskumom
rozumie výskum alebo informácie pod¾a § 132e, ktoré
spåòajú tieto podmienky:
a) sú oznaèené alebo opísané ako investièný prieskum
alebo podobným spôsobom alebo sú inak prezento-
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vané ako objektívne alebo nezávislé vysvetlenie skutoèností obsiahnutých v odporúèaní,
b) odporúèanie nepredstavuje poskytnutie investièného poradenstva na úèely tohto zákona poskytnuté
klientovi obchodníkom s cennými papiermi.

Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 2
a 7.

(3) Na úèely odseku 1 sa súvisiacim finanèným nástrojom rozumie finanèný nástroj, ktorého cenu bezprostredne ovplyvòujú cenové pohyby iného finanèného nástroja, na ktorý sa vzahuje investièný prieskum,
vrátane derivátu tohto iného finanèného nástroja. Finanèným analytikom sa rozumie prísluná osoba vo
vzahu k obchodníkovi s cennými papiermi, ktorá vypracúva vecný obsah investièného prieskumu.

Pravidlá èinnosti obchodníka
s cennými papiermi vo vzahu ku klientom

(4) Ustanovenia odseku 1 sa nevzahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý medzi verejnosou alebo klientmi íri investièný prieskum vypracovaný inou
osobou, ak
a) osoba, ktorá vypracúva investièný prieskum, nie je
èlenom skupiny, do ktorej patrí obchodník s cennými papiermi,
b) obchodník s cennými papiermi nemení významným
spôsobom odporúèania v investiènom prieskume,
c) obchodník s cennými papiermi neprezentuje investièný prieskum ako prieskum, ktorý sám vypracoval,
d) obchodník s cennými papiermi overil, e v súvislosti
s vypracovaním tohto prieskumu podlieha osoba,
ktorá vypracovala tento prieskum, rovnakým poiadavkám, ako sú poiadavky pod¾a tohto zákona, alebo e zaviedol postupy urèujúce takéto poiadavky.
(5) Investièné odporúèanie (§ 132e) týkajúce sa finanèných nástrojov, ktoré nespåòa podmienky pod¾a
odseku 1, sa povauje na úèely tohto zákona za marketingové oznámenie. Obchodník s cennými papiermi,
ktorý vypracúva alebo íri investièné odporúèanie, je
povinný zabezpeèi, e toto odporúèanie je ako také jednoznaène identifikované. Obchodník s cennými papiermi je tie povinný zabezpeèi, e takéto odporúèanie obsahuje jasné a zrete¾né upozornenie, e nebolo
pripravené pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislos investièného prieskumu a e sa naò nevzahuje zákaz obchodovania pred
jeho rozírením; v prípade ústneho odporúèania sa
uvedie vyhlásenie v rovnakom zmysle..
Poznámky pod èiarou k odkazom 56a a 57 znejú:

56a) § 23 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
57
) Èl. 2 bod 10 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES..

68. § 72 sa vypúa.
69. V § 73 sa vypúa nadpis.
70. V § 73 odsek 1 znie:
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný
a) informova klienta, èi sa na poadovaný obchod
vzahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom
ochrany klientov,
b) zdra sa pouitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii
investièných sluieb na reklamné úèely..
71. V § 73 sa vypúajú odseky 2 a 7.

72. Za § 73a sa vkladajú § 73b a 73v, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

§ 73b
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný kona
pri poskytovaní investièných sluieb alebo ved¾ajích
sluieb a vykonávaní investièných èinností v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosou v záujme svojich klientov. Obchodník
s cennými papiermi je povinný vykonáva svoju èinnos
tak, aby nedochádzalo k narueniu bezpeènosti finanèného systému, a nesmie vykonáva iadne èinnosti
smerujúce k manipulácii kurzov cenných papierov.
(2) Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1, sa povauje aj to, ak obchodník s cennými papiermi v súvislosti s poskytovaním investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby klientovi
hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje alebo prijíma nepeòané plnenie s výnimkou
a) poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia hradeného klientom alebo poskytnutých klientovi alebo
poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutých osobe konajúcej
na úèet klienta,
b) poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe
alebo poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia
hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto
podmienky:
1. pred poskytnutím príslunej investiènej sluby
alebo ved¾ajej sluby musí by klient jednoznaène, vyèerpávajúcim, presným a zrozumite¾ným
spôsobom informovaný o existencii, povahe a výke poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia
alebo v prípadoch, keï ich výku nemono zisti,
o metóde jej výpoètu,
2. uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie
nepeòaného plnenia musí zvýi kvalitu príslunej sluby pre klienta a nesmie bráni plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi kona
v záujme klienta,
c) primeraného poplatku, ktorý umoní alebo je potrebný na poskytnutie investièných sluieb, najmä
poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu,
poplatku orgánu doh¾adu alebo správneho poplatku
alebo súdneho poplatku, a ktorý svojím charakterom nemôe vies k rozporu s povinnosami obchodníka s cennými papiermi kona v súlade s odsekom 1.
(3) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený na
úèely odseku 2 písm. b) prvého bodu poskytnú klientovi hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov,
provízie alebo nepeòaného plnenia v súhrnnej forme,
ak súèasne umoní klientovi získa podrobnejie informácie na základe jeho iadosti; Národná banka Sloven-
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ska je oprávnená pozastavi alebo zrui toto oprávnenie, ak zistí, e obchodník s cennými papiermi
nevyhovel iadosti klienta o získanie podrobnejej informácie.
§ 73c
(1) Vetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje obchodník s cennými papiermi
klientom alebo potenciálnym klientom, musia by jednoznaèné, preh¾adné a nezavádzajúce. Marketingové
oznámenie musí by identifikovate¾né.
(2) Ak sú informácie pod¾a odseku 1 adresované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom, musia obsahova obchodné meno
obchodníka s cennými papiermi a
a) musia by presné a nesmú zdôrazòova iadne potenciálne výhody investiènej sluby alebo finanèného nástroja bez toho, aby zároveò priamo a výrazným spôsobom nepoukázali na akéko¾vek súvisiace
riziká,
b) musia by predkladané takým spôsobom, o ktorom
mono predpoklada, e mu porozumie priemerný
èlen cie¾ovej skupiny, ktorej sú informácie pod¾a odseku 1 urèené alebo ktorá bude ich pravdepodobným príjemcom,
c) nesmú zastiera alebo znejasòova dôleité skutoènosti, vyhlásenia alebo varovania a ani zniova ich
význam.
(3) Ak informácie pod¾a odseku 1 adresované neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom porovnávajú investièné sluby alebo
ved¾ajie sluby, finanèné nástroje alebo osoby poskytujúce investièné sluby alebo ved¾ajie sluby, musia
by splnené tieto podmienky:
a) porovnanie musí ma svoj význam a musí by predkladané èestným a vyváeným spôsobom,
b) musia by uvedené zdroje informácií pouitých pri
porovnaní,
c) musia by uvedené podstatné fakty a predpoklady
pouité pri porovnaní.
(4) Ak informácie pod¾a odseku 1 obsahujú údaje
o výkonnosti finanèného nástroja, finanèného indexu
alebo investiènej sluby poskytnutej v minulosti, musia by splnené tieto podmienky:
a) tieto údaje nesmú by hlavným prvkom oznámenia,
b) informácie musia obsahova primerané informácie
o výkonnosti pokrývajúce obdobie predchádzajúcich piatich rokov, dlhie obdobie pod¾a rozhodnutia
obchodníka s cennými papiermi alebo za celé obdobie, v ktorom bol finanèný nástroj predmetom ponuky, v prípade finanèného indexu za obdobie od jeho
vytvorenia a v prípade investiènej sluby za obdobie
jej poskytovania, ak toto obdobie bolo kratie ne
pä rokov; informácia o výkonnosti musí v kadom
prípade vychádza z celých 12 mesaèných období,
c) musia by jasne uvedené referenèné obdobia a zdroj
informácií,
d) informácie musia obsahova zrete¾né upozornenie,
e údaje sa týkajú minulosti a výkonnos v minulosti
nie je spo¾ahlivým ukazovate¾om pre budúce výkonnosti,
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e) ak tieto údaje vychádzajú z hodnôt v inej mene, ako
je mena èlenského tátu, v ktorom má neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny
klient trvalý pobyt, táto mena musí by zrete¾ne uvedená spolu s upozornením, e výnosy sa môu zvýi
alebo zníi v dôsledku menových výkyvov,
f) ak sú tieto údaje zaloené na hrubej výkonnosti,
musí by uvedené objasnenie vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov; hrubou výkonnosou sa rozumie výkonnos vrátane provízií, poplatkov a iných
nákladov.
(5) Ak informácie pod¾a odseku 1 obsahujú alebo sa
odvolávajú na údaje o simulovanej výkonnosti v minulosti, musia sa týka finanèného nástroja alebo finanèného indexu a musia by splnené tieto podmienky:
a) simulovaná výkonnos v minulosti musí vychádza
z údajov o skutoènej výkonnosti v minulosti jedného
alebo viacerých finanèných nástrojov alebo finanèných indexov, ktoré sú rovnaké ako prísluný finanèný nástroj alebo sú jeho podkladovým aktívom,
b) vo vzahu k údajom o skutoènej výkonnosti v minulosti pod¾a písmena a) musia by splnené podmienky
pod¾a odseku 4 písm. a) a c), e) a f),
c) informácie musia obsahova výrazné upozornenie,
e údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a e takáto výkonnos nie je spo¾ahlivým ukazovate¾om výkonnosti v budúcnosti.
(6) Ak informácie pod¾a odseku 1 obsahujú predpovede o výkonnosti v budúcnosti, musia by splnené tieto podmienky:
a) informácie nesmú by zaloené na simulovanej výkonnosti v minulosti a ani sa nesmú na ne odvoláva,
b) musia vychádza z racionálnych predpokladov podporených objektívnymi údajmi,
c) ak sú tieto informácie zaloené na hrubej výkonnosti, musí by uvedené objasnenie vplyvu provízií, poplatkov a iných nákladov,
d) musia obsahova výrazné upozornenie, e tieto
predpovede nie sú spo¾ahlivým ukazovate¾om výkonnosti v budúcnosti.
(7) Ak sa informácie pod¾a odseku 1 odvolávajú na
konkrétny daòový reim, musí v nich by výrazne uvedené, e daòový reim závisí od individuálnej situácie
klienta a v budúcnosti sa môe zmeni.
(8) V informáciách pod¾a odseku 1 sa nesmie pouíva názov Národná banka Slovenska ani názov iadneho iného prísluného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral dojem, e tento orgán podporil alebo schválil
produkty alebo sluby poskytované obchodníkom
s cennými papiermi.
(9) Informácie obsiahnuté v marketingovom oznámení musia by v súlade s ïalími informáciami, ktoré
obchodník s cennými papiermi poskytuje klientom pri
poskytovaní investièných sluieb a ved¾ajích sluieb.
(10) Ak marketingové oznámenie obsahuje ponuku
uzavrie zmluvu týkajúcu sa finanèného nástroja, investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby s osobou, ktorá
odpovie na marketingové oznámenie, alebo obsahuje
výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na marketingové oznámenie, predloila ponuku uzavrie zmluvu týkajúcu sa
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finanèného nástroja, investiènej sluby alebo ved¾ajej
sluby, a súèasne toto marketingové oznámenie urèuje
spôsob odpovede alebo zahàòa formulár na odpoveï,
musí obsahova prísluné informácie pod¾a § 73d vo
vzahu k tejto ponuke alebo výzve.
(11) Ustanovenie odseku 10 sa nepouije, ak sa potenciálny neprofesionálny klient, ktorý chce odpoveda
na ponuku alebo výzvu obsiahnutú v marketingovom
oznámení, musí odvola na iný dokument alebo dokumenty, ktoré samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii obsahujú tieto informácie.
(12) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, èo sa rozumie marketingovým oznámením pod¾a odsekov 1 a 11.
§ 73d
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnú klientom alebo potenciálnym klientom nasledujúce informácie v zrozumite¾nej forme, ktoré sú
potrebné na to, aby mohli správne porozumie charakteru a rizikám investiènej sluby, konkrétnemu druhu
ponúkaného finanèného nástroja a následne zodpovedne prija investièné rozhodnutia, a to informácie o
a) obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných slubách,
b) finanèných nástrojoch a navrhovaných investièných
stratégiách vrátane prísluných pouèení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami
v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investiènými stratégiami a ochrane finanèných nástrojov alebo
peòaných prostriedkov klienta,
c) mieste výkonu sluby,
d) nákladoch a súvisiacich poplatkoch.
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnú neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi v dostatoènom èasovom predstihu pred tým, ako bude neprofesionálny
klient alebo potenciálny neprofesionálny klient viazaný
akouko¾vek zmluvou o poskytnutí investièných sluieb
alebo ved¾ajích sluieb, alebo pred poskytnutím týchto sluieb, pod¾a toho, ktorá situácia nastane skôr, tieto informácie:
a) podmienky takejto zmluvy,
b) informácie pod¾a odseku 1 písm. a), ktoré sa týkajú
takejto zmluvy alebo týchto investièných sluieb alebo ved¾ajích sluieb.
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a) obchodník s cennými papiermi nemôe dodra lehoty pod¾a odseku 3, pretoe zmluva bola na iados
klienta uzatvorená prostredníctvom prostriedkov
dia¾kovej komunikácie, ktoré neumoòujú poskytnutie informácie pod¾a odseku 1 alebo 2,
b) sa neuplatòuje ustanovenie osobitného zákona,58ha)
obchodník s cennými papiermi postupuje pod¾a
ustanovenia osobitného zákona,58ha) vo vzahu k neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi ako keby bol tento klient
alebo potenciálny klient spotrebite¾om a obchodník
s cennými papiermi dodávate¾om pod¾a osobitného
predpisu.58ha)
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne oznámi klientovi kadú významnú zmenu informácií poskytnutých pod¾a odseku 1, ktorá sa týka
investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby, ktorú klientovi poskytuje. Toto oznámenie sa poskytuje na trvanlivom médiu, ak sa na trvanlivom médiu poskytli informácie, ktorých sa oznámenie týka.
(6) Obchodník s cennými papiermi je povinný informova klienta alebo potenciálneho klienta o skutoènosti, e úèty, na ktorých sú vedené finanèné nástroje
alebo peòané prostriedky tohto klienta alebo potenciálneho klienta, podliehajú alebo budú podlieha právnym predpisom neèlenského tátu vrátane upozornenia, e práva tohto klienta alebo potenciálneho klienta
spojené s týmito finanènými nástrojmi alebo peòanými prostriedkami sa môu z tohto dôvodu odliova.
(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný informova klienta o existencii a podmienkach vetkých finanèných zábezpek vo vzahu k finanèným nástrojom
alebo peòaným prostriedkom klienta, ktoré obchodník s cennými papiermi má alebo môe ma, alebo
o akomko¾vek práve na zápoèet poh¾adávky v súvislosti
s týmito nástrojmi alebo peòanými prostriedkami.
Obchodník s cennými papiermi je tie povinný informova klienta o prípadnej skutoènosti, e osoba, u ktorej
sú evidované finanèné nástroje, môe ma záloné právo alebo iné zabezpeèovacie právo na tieto finanèné nástroje alebo peòané prostriedky klienta, alebo právo
na zápoèet poh¾adávky v súvislosti s týmito finanènými
nástrojmi alebo peòanými prostriedkami klienta.

(3) Informácie pod¾a odsekov 1, 2 a 6 a 8 v prípade
neprofesionálneho klienta alebo pod¾a odsekov 6 a 7
v prípade profesionálneho klienta musia by poskytnuté v dostatoènom èasovom predstihu pred poskytnutím
príslunej investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby na
trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej
stránky spåòajúcej podmienky pod¾a § 73v. Informácie
môu by poskytované aj v tandardizovanej forme.

(8) Obchodník s cennými papiermi pred uzavretím
obchodu spoèívajúceho vo financovaní cenných papierov týkajúcom sa finanèných nástrojov neprofesionálneho klienta alebo v inom pouití týchto finanèných
nástrojov na svoj vlastný úèet alebo úèet iného klienta
je povinný poskytnú neprofesionálnemu klientovi na
trvanlivom médiu a v dostatoènom èasovom predstihu
pred pouitím týchto nástrojov preh¾adné, úplné
a presné informácie o povinnostiach a zodpovednostiach obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s pouitím týchto finanèných nástrojov, vrátane podmienok vrátenia finanèných nástrojov, a o rizikách, ktoré
s nimi súvisia.

(4) Poskytnutie informácií môe by odloené pod¾a
odseku 2 a do èasu, keï bude tento klient viazaný
zmluvou o poskytnutí investièných sluieb alebo ved¾ajích sluieb pod¾a odseku 1 a do zaèatia poskytovania sluby a to v týchto prípadoch, ak

(9) Obchodník s cennými papiermi je povinný pri
poskytovaní investiènej sluby riadenie portfólia vypracova na základe investièných cie¾ov klienta a druhov finanèných nástrojov v portfóliu klienta vhodnú
metódu oceòovania a porovnávania, ktorá bude slúi
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ako orientácia pre klienta potrebná na to, aby klient,
ktorému sa sluba poskytuje, mohol zhodnoti výkonnos obchodníka s cennými papiermi.
(10) V prípade podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov európskych fondov sa
povauje zjednoduený prospekt vypracovaný v súlade
s osobitným zákonom58hb) za primeraný spôsob informovania na úèely odseku 1 písm. b) a d) s oh¾adom na
náklady a poplatky súvisiace s otvoreným podielovým
fondom alebo európskym fondom vrátane vstupných
poplatkov a výstupných poplatkov.
(11) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, èo sa rozumie informáciami pod¾a odseku 1.
§ 73e
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámi klientovi jeho zaradenie do kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana (§ 73u).
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnú klientovi informácie na trvanlivom médiu
o kadom práve klienta iada iné zaradenie do kategórie a o kadom obmedzení úrovne ochrany klienta, ktoré s touto kategóriou súvisí.
(3) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený na
základe vlastného rozhodnutia alebo na iados prísluného klienta
a) zaobchádza s klientom, ktorý je oprávnenou protistranou, ako s profesionálnym klientom alebo neprofesionálnym klientom,
b) zaobchádza s klientom, ktorý je povaovaný za profesionálneho klienta pod¾a § 8a ods. 2 písm. a) a d),
ako s neprofesionálnym klientom.
§ 73f
(1) Pri poskytovaní investièného poradenstva alebo
riadení portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získa potrebné informácie týkajúce sa znalostí
a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzahujúce sa na konkrétny typ finanèného nástroja alebo investiènej sluby alebo ved¾ajej
sluby, jeho finanènú situáciu a jeho investièné ciele
a na základe takto získaných informácií odporuèi
klientovi alebo potenciálnemu klientovi investièné
sluby a finanèné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so
zrete¾om na zistenú úroveò jeho znalostí a skúseností.
(2) Ak je prísluný obchod odporúèaný alebo uzavieraný v rámci riadenia portfólia, musia by informácie
pod¾a odseku 1 dostatoèné na to, aby umonili obchodníkovi s cennými papiermi posúdi, èi prísluný obchod
spåòa tieto kritériá:
a) zodpovedá investièným cie¾om daného klienta,
b) je takého charakteru, e klient je schopný finanène
zvládnu súvisiace investièné riziká v súlade s jeho
investièným cie¾om,
c) je takého charakteru, e klient má potrebné skúsenosti a znalosti, ktoré mu umoòujú porozumie ri-
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zikám, ktoré súvisia s obchodom alebo s riadením
jeho portfólia.
(3) Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investiènú slubu profesionálnemu klientovi, je oprávnený predpoklada, e vo vzahu k produktom, obchodom
a slubám, pri ktorých je tento klient povaovaný za
profesionálneho klienta, má tento klient potrebnú úroveò skúseností a znalostí na úèely odseku 2 písm. c).
V prípade poskytnutia investièného poradenstva profesionálnemu klientovi pod¾a § 8a ods. 2 písm. a) a d)
obchodník s cennými papiermi je oprávnený predpoklada na úèely odseku 2 písm. b), e klient je schopný
finanène zvládnu súvisiace investièné riziká v súlade
s jeho investiènými cie¾mi.
(4) Informácie o finanènej situácii klienta alebo potenciálneho klienta pod¾a odseku 1 zahàòajú informácie o zdroji a výke jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach vrátane likvidných aktív, investíciách a nehnute¾nom majetku a o jeho pravidelných finanèných záväzkoch.
(5) Informácie o investièných cie¾och klienta alebo
potenciálneho klienta pod¾a odseku 1 zahàòajú informácie o dåke obdobia, poèas ktorého plánuje klient investova, o jeho preferenciách týkajúcich sa podstupovaného rizika, jeho rizikovom profile a o úèeloch
investície.
(6) Ak obchodník s cennými papiermi nezíska pri
poskytovaní investiènej sluby riadenia portfólia informácie pod¾a odseku 1, nesmie odporúèa klientovi alebo potenciálnemu klientovi investièné sluby ani finanèné nástroje.
§ 73g
(1) Pri poskytovaní iných investièných sluieb, ako sú
uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi povinný poiada klienta alebo potenciálneho klienta
o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí
a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo poadovaného druhu finanèného nástroja, investiènej sluby alebo ved¾ajej
sluby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol
urèi, èi sú dostatoèné na to, aby si klient uvedomoval
riziká spojené s prísluným druhom ponúkaného alebo
poadovaného finanèného nástroja alebo investiènej
sluby alebo ved¾ajej sluby, a èi sú pre klienta vhodné.
(2) Na úèely pod¾a odseku 1 je obchodník s cennými
papiermi oprávnený predpoklada, e profesionálny
klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby si uvedomoval riziká spojené s príslunými investiènými slubami alebo ved¾ajími slubami alebo obchodmi, alebo
s druhmi obchodu alebo finanèného nástroja, pre ktoré
je tento klient povaovaný za profesionálneho klienta.
(3) Ak obchodník s cennými papiermi usúdi na základe takto získaných informácií, e finanèný nástroj
alebo investièná sluba alebo ved¾ajia sluba nie sú
pre klienta alebo potenciálneho klienta vhodné, obchodník s cennými papiermi ich na to upozorní. Toto
upozornenie sa môe poskytnú v tandardizovanej
forme.
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(4) Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnú informácie pod¾a odseku 1 alebo neposkytne dostatoèné informácie týkajúce sa jeho znalostí
a skúseností, obchodník s cennými papiermi je povinný upozorni klienta alebo potenciálneho klienta, e takéto rozhodnutie mu neumoní urèi, èi prísluná investièná sluba alebo ved¾ajia sluba alebo finanèný
nástroj sú pre neho vhodné. Toto upozornenie sa môe
poskytnú v tandardizovanej forme.
(5) Informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta
alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií pod¾a
§ 73f a odseku 1 zahàòajú nasledujúce informácie, ak
sú primerané k povahe klienta, povahe a rozsahu poskytovanej investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby
a druhu finanèného nástroja alebo plánovaného obchodu, vrátane ich zloitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia, a to o
a) druhoch investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby,
obchodu a finanèného nástroja, ktoré klient pozná,
b) povahe, objeme a frekvencii obchodov s finanènými
nástrojmi, ktoré klient vykonáva, a období, poèas
ktorého boli uskutoèòované,
c) úrovni vzdelania, povolaní alebo významnom bývalom povolaní klienta alebo potenciálneho klienta.
(6) Obchodník s cennými papiermi nesmie ovplyvòova klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie informácií poadovaných na úèely § 73f a odseku 1.
(7) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený spolieha sa na informácie, ktoré mu poskytol klient alebo
potenciálny klient; to neplatí, ak si je vedomý alebo ak
by si mal by vedomý, e tieto informácie sú zjavne nepresné alebo neúplné.
§ 73h
(1) Ustanovenie § 73g sa nepouije, ak obchodník
s cennými papiermi poskytuje investièné sluby pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. a) a ak sú splnené tieto podmienky:
a) poskytované investièné sluby sa týkajú
1. akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu alebo na rovnocennom trhu neèlenského
tátu; trh neèlenského tátu sa povauje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spåòa rovnocenné poiadavky, ako ustanovuje osobitný zákon,58hc) a je uvedený v zozname zostavenom
Komisiou,
2. nástrojov peòaného trhu,
3. dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných
papierov, to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát,
4. podielových listov otvorených podielových fondov
a cenných papierov európskych fondov,
5. iných nekomplexných finanèných nástrojov ako
uvedených v bodoch 1 a 4, ktoré spåòajú kritériá
pod¾a odseku 2,
b) investièná sluba je poskytovaná z podnetu klienta
alebo potenciálneho klienta,
c) klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, e pri poskytovaní tejto sluby sa nevyaduje,
aby obchodník s cennými papiermi posudzoval
vhodnos poskytovaného alebo ponúkaného finanèného nástroja alebo investiènej sluby a e z tohto

Èiastka 93

dôvodu nepoíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na
základe prísluných ustanovení tohto zákona o pravidlách èinnosti vo vzahu ku klientom; toto upozornenie sa môe poskytnú v tandardizovanej forme,
d) obchodník s cennými papiermi dodriava povinnosti
pod¾a § 71l.
(2) Nekomplexným finanèným nástrojom na úèely
odseku 1 písm. a) piateho bodu sa rozumie finanèný
nástroj, ktorý spåòa tieto kritériá:
a) nie je finanèným nástrojom pod¾a § 8 písm. m) tretieho bodu alebo pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) a j),
b) existujú poèetné príleitosti predaja tohto finanèného nástroja, jeho predloenia na splatenie alebo iného spôsobu realizácie tohto finanèného nástroja za
ceny, ktoré sú verejne prístupné úèastníkom trhu
a ktoré sú trhovými cenami alebo cenami sprístupòovanými alebo overovanými systémami oceòovania, ktoré sú nezávislé od emitenta,
c) pre klienta z neho nevyplývajú iadne skutoèné potenciálne záväzky, ktorých výka by prekraèovala
náklady na nadobudnutie finanèného nástroja,
d) sú verejne prístupné dostatoène vyèerpávajúce informácie o povahe finanèného nástroja zrozumite¾né
pre priemerného neprofesionálneho klienta, aby sa
mohol so znalosou veci rozhodnú, èi uzavrie obchod s týmto finanèným nástrojom.
§ 73i
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný vies
evidenciu, ktorá musí obsahova vetky dokumenty,
ktoré obsahujú vetky práva a povinnosti dohodnuté
medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom
a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi investièné sluby alebo ved¾ajie sluby. Práva a povinnosti strán mono do tejto
evidencie uvies aj formou odkazu na iné dokumenty
alebo veobecne záväzné právne predpisy.
(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný pred
prvým poskytnutím inej investiènej sluby ako investièné poradenstvo uzavrie s klientom rámcovú zmluvu
v písomnej forme alebo na inom trvalom médiu, v ktorej
budú urèené základné práva a povinnosti obchodníka
s cennými papiermi a klienta. Práva a povinnosti strán
tejto zmluvy v nej môu by uvedené aj formou odkazu
na iné dokumenty alebo veobecne záväzné právne
predpisy.
§ 73j
(1) Obchodník s cennými papiermi musí poskytova
klientovi primerané správy o poskytnutých investièných slubách, ktoré obsahujú najmä náklady spojené
s obchodom a sluby vykonané na úèet klienta. Ak obchodník s cennými papiermi vykonal na úèet klienta
pokyn, ktorý sa nevzahuje na poskytnutie investiènej
sluby riadenie portfólia, je povinný
a) bezodkladne poskytnú klientovi na trvanlivom médiu základné informácie týkajúce sa vykonania tohto pokynu,
b) ak ide o neprofesionálneho klienta, zasla mu oznámenie na trvanlivom médiu potvrdzujúce vykonanie
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pokynu najneskôr v prvý obchodný deò po jeho vykonaní alebo, ak potvrdenie dostal obchodník s cennými papiermi od tretej osoby, najneskôr v prvý obchodný deò po prijatí potvrdenia od tejto osoby.
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepouije, ak
by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú
v potvrdení, ktoré má povinnos bezodkladne zasla neprofesionálnemu klientovi tretia osoba. Ustanovenie
odseku 1 sa nepouije, ak sa pokyny vykonané na úèet
klienta týkajú dlhopisov urèených na financovanie hypotekárneho úveru poskytnutého tomuto klientovi;
v takom prípade sa správa o vykonaní pokynu vypracuje spolu s podmienkami hypotekárneho úveru najneskôr vak mesiac po vykonaní pokynu.
(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnú klientovi na jeho iados informácie o stave
jeho pokynu.
(4) V prípade pokynov neprofesionálnych klientov,
ktoré sa týkajú podielových listov otvorených podielových fondov alebo cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania a ktoré sú vykonávané pravidelne, obchodník s cennými papiermi je
povinný zasla klientovi oznam pod¾a odseku 1
písm. b), ak aspoò raz za es mesiacov poskytne neprofesionálnemu klientovi informácie pod¾a odseku 5,
ktoré sa týkajú týchto obchodov.
(5) Oznámenie pod¾a odseku 1 písm. b) obsahuje
v súlade s osobitným predpisom58hd) tieto údaje:
a) identifikaèné údaje obchodníka s cennými papiermi, ktorý zasiela oznámenie,
b) meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov, pod ktorým vykonáva obchodnú èinnos,
c) dátum a obchodný deò,
d) èas vykonania pokynu,
e) typ pokynu,
f) identifikácia miesta výkonu,
g) identifikácia finanèného nástroja,
h) ukazovate¾ kúpy alebo predaja finanèného nástroja,
i) povaha pokynu, ak nejde o pokyn na kúpu alebo na
predaj finanèného nástroja,
j) mnostvo finanèného nástroja,
k) jednotková cena,
l) celkové plnenie,
m) celková suma úètovných provízií a výdavkov, na iados neprofesionálneho klienta sa uvedie aj rozpis
na jednotlivé poloky,
n) povinnosti klienta vo vzahu k vyrovnaniu obchodu
vrátane lehoty platby alebo dodania, ako aj údaje
o príslunom úète, ak tieto údaje a povinnosti neboli
klientovi oznámené u skôr,
o) informácie o tom, èi protistranou klienta bol samotný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba
zo skupiny obchodníka s cennými papiermi alebo
iný jeho klient; to neplatí, ak bol pokyn vykonaný
prostredníctvom systému anonymného obchodovania.
(6) Na úèely odseku 5 písm. k), ak sa pokyn vykonáva
po èastiach, môe obchodník s cennými papiermi poskytnú klientovi informácie o cene za kadú èas alebo
o priemernej cene. Ak sa poskytujú informácie o priemernej cene, obchodník s cennými papiermi je povinný
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poskytnú neprofesionálnemu klientovi informácie
o cene kadej èasti na jeho iados.
(7) Obchodník s cennými papiermi môe poskytnú
klientovi informácie uvedené v odseku 5 s pouitím
tandardných kódov, ak súèasne poskytne ich vysvetlenie.
§ 73k
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje
investiènú slubu riadenie portfólia, je povinný poskytova klientovi na trvanlivom médiu pravidelné výpisy
o èinnostiach súvisiacich s riadením portfólia, vykonaných na úèet tohto klienta; obchodník s cennými papiermi túto povinnos nemá, ak tieto výpisy poskytuje
klientovi tretia osoba.
(2) Ak ide o neprofesionálnych klientov, pravidelné
výpisy pod¾a odseku 1 obsahujú tieto informácie:
a) obchodné meno obchodníka s cennými papiermi,
b) názov alebo iné oznaèenie úètu neprofesionálneho
klienta,
c) zloenie a ocenenie portfólia vrátane podrobných informácií o kadom dranom finanènom nástroji,
jeho trhovej hodnote alebo reálnej hodnote, ak trhová hodnota nie je dostupná, o hotovostnom zostatku
na zaèiatku a na konci vykazovaného obdobia a o výkonnosti portfólia poèas vykazovaného obdobia,
d) celková suma poplatkov a nákladov, ktoré vznikli
poèas vykazovaného obdobia, s rozpisom jednotlivých poloiek obsahujúcim aspoò celkové poplatky
za správu a celkové náklady spojené s vykonaním
a vyhlásenie, ak je to potrebné, e podrobnejí výpis
bude poskytnutý na poiadanie,
e) porovnanie výkonnosti poèas obdobia uvedeného
v tomto výpise s referenènou výnosnosou, ak bola
dohodnutá medzi obchodníkom s cennými papiermi
a klientom,
f) celková suma dividend, úrokov a iných platieb prijatých poèas vykazovaného obdobia v súvislosti
s portfóliom klienta,
g) informácie o iných úkonoch obchodníka s cennými
papiermi, ktoré zakladajú práva súvisiace s finanènými nástrojmi v portfóliu,
h) pre kadý obchod uskutoènený poèas prísluného
obdobia informácie pod¾a § 73j ods. 5 písm. c) a l),
ak sa klient nerozhodne, e bude prijíma informácie
o jednotlivých uskutoènených obchodoch pod¾a odseku 4.
(3) Ak ide o neprofesionálnych klientov, pravidelné
výpisy pod¾a odseku 1 sa poskytujú raz za es mesiacov. Obchodník s cennými papiermi je povinný na iados neprofesionálneho klienta pravidelný výpis poskytova raz za tri mesiace; obchodník s cennými
papiermi je povinný informova neprofesionálnych
klientov o tomto ich práve. Ak sa postupuje pod¾a odseku 4, pravidelný výpis sa poskytuje aspoò raz za 12 mesiacov; to neplatí, ak ide o obchody s finanènými nástrojmi uvedenými v § 73h ods. 2 písm. a). Ak zmluva
o riadení portfólia medzi obchodníkom s cennými papiermi a neprofesionálnym klientom umoòuje portfólio s pákovým efektom, pravidelný výpis sa poskytuje
aspoò raz za mesiac.
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(4) Ak sa klient rozhodne, e bude prijíma informácie o jednotlivých uskutoènených obchodoch, je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne poskytova klientovi na trvanlivom médiu základné
informácie o tomto obchode. Ak je tento klient neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi je
povinný zasla mu oznámenie potvrdzujúce obchod,
ktoré obsahuje informácie pod¾a § 73j ods. 5, najneskôr
v prvý obchodný deò po jeho uskutoènení alebo, ak potvrdenie prijal obchodník s cennými papiermi od tretej
osoby, najneskôr v prvý obchodný deò po prijatí potvrdenia od tejto tretej osoby. Ustanovenie druhej vety sa
nepouije, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má by bezodkladne
zaslané neprofesionálnemu klientovi treou osobou.
(5) Ak obchodník s cennými papiermi uskutoèòuje
obchody pri riadení portfólia alebo spravuje úèty klienta, ktoré zahàòajú nekrytú otvorenú pozíciu v obchode
s podmieneným záväzkom, je povinný oznamova
klientovi aj kadú stratu prekraèujúcu akúko¾vek vopred urèenú prahovú hodnotu, ktorá bola dohodnutá
medzi ním a klientom, najneskôr do konca obchodného
dòa, poèas ktorého bola hranica prekroèená, alebo, ak
bola hranica prekroèená poèas neobchodného dòa,
najneskôr do konca nasledujúceho obchodného dòa.
§ 73l
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý drí finanèné nástroje alebo peòané prostriedky klienta, je povinný zasla aspoò raz roène na trvanlivom médiu tomuto
klientovi výpis o finanèných nástrojoch alebo peòaných prostriedkoch, ak takýto výpis nebol poskytnutý
v rámci iného pravidelného výpisu.
(2) Odsek 1 sa nevzahuje na úverovú intitúciu alebo zahraniènú úverovú intitúciu so sídlom v èlenskom
táte, ak ide o vklady uvedené v tejto intitúcii.
(3) Výpis pod¾a odseku 1 obsahuje
a) podrobné informácie o vetkých finanèných nástrojoch alebo peòaných prostriedkoch, ktoré sú drané obchodníkom s cennými papiermi pre klienta ku
koncu obdobia, na ktoré sa vzahuje výpis,
b) rozsah, v akom boli finanèné nástroje alebo peòané
prostriedky klienta predmetom obchodov spoèívajúcich vo financovaní cenných papierov,
c) výku výnosu, ktorý získal klient na základe úèasti
na obchodoch spoèívajúcich vo financovaní cenných
papierov, ako aj základ, z akého sa tento výnos urèil.
(4) Ak portfólio klienta zahàòa výnosy jedného alebo
viacerých nevyrovnaných obchodov, informácie uvedené v odseku 3 písm. a) sa môu uvádza k dátumu uzavretia obchodu alebo dátumu vyrovnania obchodu za
predpokladu, e vetky informácie vo výpise sú k rovnakému dátumu.
(5) Obchodník s cennými papiermi, ktorý drí finanèné nástroje alebo peòané prostriedky klienta a ktorý
pre klienta vykonáva investiènú slubu riadenie portfólia, je oprávnený do pravidelného výpisu pod¾a § 73k
zahrnú aj výpis pod¾a odseku 1.

Èiastka 93

§ 73m
Ak sa investièná sluba ponúka ako súèas finanèného produktu, ktorý podlieha ustanoveniam osobitného
predpisu58he) alebo právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa úverových intitúcií a spotrebite¾ských úverov, upravuje sa posúdenie rizika klientov
alebo informaèné povinnosti vo vzahu k tejto slube,
na túto investiènú slubu sa nevzahujú povinnosti
pod¾a § 73b a 73l, ak u boli splnené na základe týchto
predpisov.
§ 73n
(1) Ak obchodník s cennými papiermi prijal intrukciu na vykonávanie investièných alebo ved¾ajích sluieb na úèet klienta prostredníctvom iného obchodníka
s cennými papiermi, nie je povinný skúma spo¾ahlivos informácií o klientovi oznámené týmto iným obchodníkom s cennými papiermi; za úplnos a presnos
oznámenej informácie zodpovedá obchodník s cennými
papiermi, ktorý postúpil intrukciu.
(2) Obchodník s cennými papiermi, ktorý prijal intrukciu na vykonanie investièných sluieb alebo ved¾ajích sluieb na úèet klienta spôsobom pod¾a odseku 1, nie je povinný skúma spo¾ahlivos odporúèania
v súvislosti s investiènou slubou alebo ved¾ajou slubou alebo obchodom, ktorú klientovi poskytol iný obchodník s cennými papiermi; za spo¾ahlivos odporúèania zodpovedá obchodník s cennými papiermi, ktorý
postúpil intrukciu.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednos obchodníka s cennými papiermi pod¾a tohto
zákona, ktorý prijal intrukciu prostredníctvom iného
obchodníka s cennými papiermi za uskutoènenie investiènej sluby alebo ved¾ajej sluby alebo obchodu
zaloeného na takýchto informáciách alebo odporúèaniach v súlade s odsekmi 1 a 2.
§ 73o
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný prija
také opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov klientov
získal najlepí moný výsledok pre nich pri zoh¾adnení
ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, ve¾kosti a povahy
alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu.
Ak klient vydá konkrétnu intrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho pecifického charakteru, obchodník
s cennými papiermi je povinný vykona pokyn pod¾a takejto konkrétnej intrukcie, prièom takéto konanie sa
povauje za splnenie povinnosti získa najlepí moný
výsledok pre svojho klienta.
(2) Pri vykonávaní pokynov klientov je obchodník
s cennými papiermi povinný zoh¾adni pri urèovaní dôleitosti kritérií pod¾a odseku 1 tieto skutoènosti:
a) charakteristika klienta vrátane kategórie klienta,
a to èi ide o neprofesionálneho alebo profesionálneho klienta,
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b) povaha pokynu klienta,
c) charakteristika finanèných nástrojov, ktoré sú
predmetom tohto pokynu,
d) charakteristika miest výkonu, kde môe by pokyn
postúpený.
(3) Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na úèet neprofesionálneho klienta, najlepí moný
výsledok sa urèí z h¾adiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finanèného nástroja a náklady spojené
s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú
priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúètovanie a vyrovnanie a akýchko¾vek poplatkov hradených tretím
osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje
viac ako jedno konkurenèné miesto výkonu pokynu pre
finanèný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepieho moného výsledku pre klienta sa prihliada na
provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na
vykonanie pokynu v kadom mieste výkonu uvedenom
v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na
vykonanie daného pokynu.
(4) Obchodník s cennými papiermi nesmie urèova
ani úètova svoje provízie spôsobom, ktorý diskriminuje niektoré miesta výkonu.
(5) Miestom výkonu sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém, systematický internalizátor, tvorca trhu, iný poskytovate¾ likvidity alebo osoba
vykonávajúca obdobné èinnosti v neèlenskom táte.
(6) Systematickým internalizátorom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý na organizovanom,
opakovanom a systematickom základe obchoduje na
vlastný úèet tak, e vykonáva pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému.
§ 73p
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies
a dodriava stratégiu vykonávania pokynov, aby získal
najlepí moný výsledok v súlade s § 73o pri vykonávaní pokynov svojich klientov. Stratégia vykonávania pokynov musí by aktualizovaná najmenej raz roène a pri
podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnos
obchodníka s cennými papiermi získava najlepí moný výsledok pre svojich klientov pri vykonávaní pokynov.
(2) Stratégia vykonávania pokynov musí obsahova
vo vzahu ku kadému druhu finanèného nástroja informácie o miestach výkonu, na ktorých obchodník
s cennými papiermi vykonáva pokyny svojich klientov,
a skutoènosti ovplyvòujúce výber miesta výkonu. Stratégia vykonávania pokynov musí obsahova aspoò tie
miesta výkonu, ktoré trvale umoòujú obchodníkovi
s cennými papiermi získava najlepí moný výsledok
pri vykonávaní pokynov klienta.
(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnú svojim klientom prísluné informácie o svojej
stratégii vykonávania pokynov a pred poskytnutím investiènej sluby získa ich predchádzajúci súhlas so
stratégiou vykonávania pokynov. Ak ide o neprofesionálnych klientov, je obchodník s cennými papiermi po-
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vinný poskytnú klientovi na trvanlivom médiu alebo
prostredníctvom internetovej stránky spåòajúcej kritériá pod¾a § 73v v primeranom èasovom predstihu pred
poskytnutím investiènej sluby tieto informácie:
a) posúdenie dôleitosti, ktorú obchodník s cennými
papiermi v súlade s § 73o ods. 2 prikladá kritériám
uvedeným v § 73o ods. 1, alebo postup, ktorým urèuje dôleitos týchto kritérií,
b) zoznam miest výkonu, na ktoré obchodník s cennými papiermi kladie dôraz pri dodriavaní svojej povinnosti pod¾a § 73o ods. 1,
c) jasné a zrete¾né upozornenie klienta, e jeho konkrétne intrukcie mu môu zabráni, aby postupoval pod¾a svojej stratégie vykonávania pokynov s cie¾om dosiahnu najlepí moný výsledok pri
vykonávaní pokynov vo vzahu k tejto konkrétnej intrukcii.
(4) Pri urèovaní primeraného èasového predstihu je
obchodník s cennými papiermi povinný pod¾a naliehavosti situácie vzia do úvahy èas, ktorý klient potrebuje
na preèítanie a pochopenie informácií, a èas, ktorý
klient potrebuje na reakciu na poskytnuté informácie
pred prijatím rozhodnutia.
(5) Ak stratégia vykonávania pokynov umoòuje, aby
sa pokyny klienta mohli vykona mimo regulovaného
trhu alebo mnohostranného obchodného systému, obchodník s cennými papiermi je o tejto monosti povinný
informova svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi môe vykona pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému, len ak získal predchádzajúci výslovný súhlas
klienta s takým spôsobom vykonania pokynu; takýto
súhlas môe by udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme veobecného súhlasu na vetky obchody klienta alebo vo forme individuálnych súhlasov na
jednotlivé obchody.
(6) Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorova úèinnos svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na úèely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný
pravidelne, najmenej vak raz roène, vyhodnocova
úèinnos stratégie vykonávania pokynov a to, èi miesta
výkonu do nej zahrnuté umoòujú získa najlepí moný výsledok pre klienta a èi je potrebné urobi zmeny
svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník
s cennými papiermi je povinný oznamova klientom
vetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu.
(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný na iados klienta preukáza, e vykonal jeho pokyn v súlade
so stratégiou vykonávania pokynov.
§ 73r
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný kona
v záujme klienta pod¾a § 73b aj v prípade, ak pri poskytovaní investiènej sluby riadenie portfólia postupuje
pokyny na vykonanie tretej osobe, ktoré vyplývajú
z rozhodnutia obchodova s finanènými nástrojmi na
úèet svojho klienta, alebo v prípade, ak pri poskytovaní
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sluby pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) postupuje pokyny tretej
osoby na úèely ich vykonania.
(2) Obchodník s cennými papiermi je v prípade pod¾a
odseku 1 povinný postupova tak, aby získal najlepí
moný výsledok pre svojich klientov pri zoh¾adnení kritérií pod¾a § 73o ods. 1. Dôleitos týchto kritérií sa urèí
pod¾a § 73o ods. 2 a pre neprofesionálnych klientov
pod¾a § 73o ods. 3.
(3) Ak obchodník s cennými papiermi plní konkrétne
intrukcie svojho klienta pri vykonávaní pokynu alebo
jeho postupovaní na vykonanie tretej osobe, povauje
sa povinnos pod¾a odseku 1 za splnenú.
(4) Obchodník s cennými papiermi je povinný na úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 2 zavies a dodriava stratégiu postupovania pokynov. Stratégia postupovania pokynov musí obsahova pre kadý druh
finanèného nástroja tretie osoby, ktorým sa pokyny zadávajú alebo ktorým obchodník s cennými papiermi
postupuje pokyny klientov na ich vykonanie. Tieto subjekty musia ma investiènú stratégiu, ktorá umoní obchodníkovi s cennými papiermi dodra jeho povinnosti pod¾a tohto zákona pri realizovaní alebo postupovaní
pokynov na tento subjekt na ich vykonanie.
(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnú klientovi prísluné informácie o stratégii postupovania pokynov.
(6) Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorova úèinnos stratégie postupovania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany tretích osôb
uvedených v tejto stratégii na úèely identifikácie a nápravy nedostatkov. Obchodník s cennými papiermi je
povinný najmenej raz roène vyhodnocova jej úèinnos
a pri kadej zmene, ktorá môe ovplyvni schopnos obchodníka s cennými papiermi pokraèova v získavaní
najlepieho moného výsledku pre klienta.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nepouijú, ak obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investiènú slubu pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) alebo d), tie vykonáva prijaté pokyny alebo rozhodnutia riadi portfólio
na úèet svojho klienta. V takom prípade sa pouije
§ 73o a 73p.
§ 73s
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investièných sluieb uvedenú investiènú slubu pod¾a § 6 ods. 1 písm. b), je povinný zavies postupy a opatrenia, ktoré umonia bezodkladné,
spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo
vzahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom obchodníka s cennými papiermi. Tieto
postupy alebo opatrenia musia umoni, aby sa inak
porovnate¾né pokyny klienta vykonali pod¾a èasu ich
prijatia obchodníkom s cennými papiermi, a musia zabezpeèi splnenie týchto podmienok:
a) pokyny vykonané na úèet klientov musia by bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
b) porovnate¾né pokyny klienta sa musia vykonáva
postupne a bezodkladne s výnimkou prípadov, keï
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to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na
trhu neumoòujú, alebo ak to nie je v záujme klienta,
c) neprofesionálny klient musí by vopred informovaný
o akýchko¾vek ványch prekákach týkajúcich sa
riadneho vykonania pokynov, o ktorých má vedomos obchodník s cennými papiermi.
(2) Obchodník s cennými papiermi, ktorý je zodpovedný za sledovanie vyrovnania vykonaného pokynu
alebo za zabezpeèenie tohto vyrovnania, je povinný prija potrebné opatrenia, aby zabezpeèil, e vetky finanèné nástroje alebo peòané prostriedky klienta prijaté pri vyrovnaní tohto vykonaného pokynu budú
bezodkladne a správne prevedené na úèet prísluného
klienta.
(3) Obchodník s cennými papiermi nesmie zneui
informácie o nevykonaných pokynoch klienta a je povinný prija prísluné opatrenia na to, aby zabránil
zneuitiu týchto informácií zo strany ktorejko¾vek svojej príslunej osoby.
(4) Obchodník s cennými papiermi môe spája pokyny klienta alebo obchody na vlastný úèet s pokynmi
iného klienta, len ak
a) nie je pravdepodobné, e spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny majú by spojené,
b) kadý klient, ktorého pokyn má by spojený, musí
by informovaný o tom, e úèinok spojenia vo vzahu
ku konkrétnemu pokynu môe by v jeho neprospech,
c) má zavedenú a úèinne dodriava stratégiu alokácie
pokynov, ktorá zabezpeèuje spravodlivú alokáciu
spojených pokynov a obchodov za dostatoène presných podmienok, najmä ako objem a cena urèujú
alokáciu a podmienky zaobchádzania s èiastoène
vykonanými pokynmi.
(5) Ak obchodník s cennými papiermi spája pokyn
s jedným alebo viacerými pokynmi iného klienta a spojený pokyn bol èiastoène vykonaný, je povinný alokova
súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(6) Obchodník s cennými papiermi, ktorý spojil obchody na vlastný úèet s jedným alebo viacerými pokynmi klienta, nesmie alokova súvisiace obchody spôsobom, ktorý klienta pokodzuje.
(7) Ak obchodník s cennými papiermi spája pokyn
klienta s obchodom na vlastný úèet a spojený pokyn bol
èiastoène vykonaný, je povinný alokova súvisiace obchody prednostne klientovi. Ak obchodník s cennými
papiermi preukáe, e bez tohto spojenia by pokyn nemohol vykona za takých výhodných podmienok alebo vôbec, môe alokova obchod na vlastný úèet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(8) Obchodník s cennými papiermi je povinný zavies
ako súèas stratégie alokácie pokynov postupy urèené
na zamedzenie opätovnej alokácie obchodov na vlastný
úèet, ktoré sú uskutoèòované spolu s pokynmi klientov
spôsobom, ktorý pokodzuje klienta.
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§ 73t
(1) Ak ide o limitované pokyny klienta týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktoré nie sú hneï vykonané pod¾a prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prija, ak klient výslovne nevydá iné intrukcie,
opatrenia na umonenie najskorieho moného vykonania tohto pokynu okamitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umoòuje
¾ahký prístup pre ostatných úèastníkov trhu.58hf) Táto
povinnos sa povauje za splnenú, ak obchodník s cennými papiermi postúpi limitovaný pokyn klienta na regulovaný trh alebo na mnohostranný obchodný systém. Limitovaným pokynom sa rozumie pokyn kupova
alebo predáva finanèný nástroj v rámci urèeného cenového limitu alebo výhodnejie a v urèenom objeme.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená udeli výnimku z povinnosti zverejòova informácie pod¾a odseku 1, ak ide o pokyny, ktoré sú ve¾ké v porovnaní so
tandardným trhovým objemom urèeným pod¾a osobitného zákona.58hg)
§ 73u
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investièných sluieb uvedenú investiènú slubu pod¾a § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
môe zaèa alebo uzaviera obchody s oprávnenými
protistranami, prièom ustanovenia § 73b a 73m a 73o
a 73t sa vo vzahu k týmto obchodom alebo vo vzahu
k ved¾ajej slube priamo spojenej s týmito obchodmi
nepouijú.
(2) Oprávnenou protistranou pod¾a odseku 1 je
a) obchodník s cennými papiermi alebo zahranièný obchodník s cennými papiermi,
b) úverová intitúcia alebo zahranièná úverová intitúcia,
c) poisovòa, zahranièná poisovòa alebo poisovòa
z iného èlenského tátu,
d) správcovská spoloènos, zahranièná správcovská
spoloènos, podielový fond, európsky fond, zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièný podielový fond,
e) dôchodková správcovská spoloènos, doplnková dôchodková spoloènos, dôchodkový fond, doplnkový
dôchodkový fond, obdobné zahranièné spoloènosti
a fondy,
f) iná finanèná intitúcia povolená alebo regulovaná
pod¾a práva Európskej únie alebo èlenského tátu,
g) osoba pod¾a § 54 ods. 3 písm. i) a j),
h) orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného tátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých èinností súvisiacich so správou tátneho dlhu a riadenia
likvidity pod¾a osobitného predpisu,49a) a orgán iného tátu poverený alebo podie¾ajúci sa na správe verejného dlhu,
i) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka
iného tátu, Európska centrálna banka,
j) medzinárodná organizácia,
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k) profesionálny klient pod¾a § 8a ods. 2 písm. a) a c),
ak u nie je uvedený v písmenách a) a j),
l) profesionálny klient pod¾a § 8a ods. 2 písm. e) na
jeho iados a len vo vzahu k investièným slubám
alebo ved¾ajím slubám alebo obchodom, pri ktorých ho mono povaova za profesionálneho klienta.
(3) Obchodník s cennými papiermi je pred uzavretím
obchodu pod¾a odseku 1 s osobou pod¾a odseku 2
písm. k) alebo l) povinný získa potvrdenie od budúcej
protistrany, e súhlasí, aby sa s òou zaobchádzalo ako
s oprávnenou protistranou. Takéto potvrdenie sa môe
vyda na vetky obchody alebo len na jednotlivé obchody.
(4) Oprávnená protistrana pod¾a odseku 2 písm. a) a
j) má právo poadova veobecne alebo pri jednotlivých
obchodoch, e sa s òou bude zaobchádza ako s klientom, ktorého obchody s obchodníkom s cennými papiermi podliehajú ustanoveniam § 73b a 73m a 73o a
73t. Takýto súhlas môe by udelený obchodníkovi
s cennými papiermi vo forme veobecného súhlasu na
vetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Ak
v iadosti pod¾a prvej vety oprávnená protistrana výslovne nepoiadala, aby sa s òou zaobchádzalo ako
s neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými
papiermi zaobchádza s touto oprávnenou protistranou
ako s profesionálnym klientom. Ak vak táto oprávnená protistrana výslovne poiada, aby sa s òou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, uplatnia sa
ustanovenia § 8a týkajúce sa iadosti o zaobchádzanie
ako s neprofesionálnym klientom.
§ 73v
(1) Ak sa na úèely tohto zákona vyaduje poskytnutie
informácií na trvanlivom médiu, povauje sa za splnenie tejto povinnosti poskytnutie takejto informácie na
inom trvanlivom médiu, ako je listinná forma, ak
a) poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu
je vhodné vzh¾adom na súvislosti, za ktorých sa
uskutoèòuje alebo má uskutoèòova obchodný
vzah medzi obchodníkom s cennými papiermi
a klientom,
b) ak osoba, ktorej sa majú poskytnú informácie, si
z ponuky medzi informáciami poskytnutými v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu zvolila
túto formu poskytnutia informácií.
(2) Ak pod¾a § 73d a § 73p ods. 3 obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi informácie na internetovej stránke a tieto informácie nie sú urèené osobne
tomuto klientovi, je povinný zabezpeèi splnenie týchto
podmienok:
a) poskytovanie týchto informácií touto formou je
vhodné vzh¾adom na súvislosti, za ktorých sa uskutoèòuje alebo má uskutoèòova obchodný vzah
medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom,
b) klient musí výslovne súhlasi s poskytovaním týchto
informácií v tejto forme,
c) klientovi musí by oznámená elektronickou formou
adresa internetovej stránky a miesto na internetovej
stránke, kde sú informácie k dispozícii,
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d) informácie musia by aktualizované,
e) informácie musia by prístupné na internetovej
stránke trvale poèas doby, ktorá je pre klienta potrebná na ich prehliadanie.

c) dôvernou informáciou sa na tento úèel rozumie informácia, o ktorej sa obchodník s cennými papiermi
vo vzahu ku klientovi alebo k inej svojej zmluvnej
strane zaviazal zachováva jej dôvernos..

(3) Na úèely odsekov 1 a 2 sa poskytovanie informácií
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie povauje za vhodné vzh¾adom na súvislosti, za
ktorých sa uskutoèòuje alebo má uskutoèòova obchodný vzah medzi obchodníkom s cennými papiermi
a klientom, ak existuje dôkaz o tom, e klient má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie e-mailovej adresy klientom sa povauje za takýto dôkaz..

81. V § 74c ods. 3 sa slovo obchodnej nahrádza slovom neobchodnej.

Poznámky pod èiarou k odkazom 58ha a 58hg znejú:

58ha) Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
58hb
) § 90 zákona è. 594/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
58hc
) § 4 zákona è. 429/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
58hd
) Tabu¾ka 1 prílohy 1 nariadenia Komisie (ES)
è. 1287/2006/ES.
58he
) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 264/2006 Z. z.
58hf
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
58hg
) § 22a zákona è. 429/2002 Z. z. v znení zákona è. 209/2007
Z. z..

73. V § 74 ods. 9 písm. g) sa slová odsekov 9, 15
a 16 nahrádzajú slovami odseku 12 a § 173f ods. 4.
74. V § 74 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví spôsob výpoètu poiadaviek na vlastné zdroje..
75. V § 74 ods. 11 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami ods. 1.
76. V § 74 ods. 12 sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami ods. 1.
77. V § 74 sa vypúa odsek 13. Doterají odsek 14 sa
oznaèuje ako odsek 13.
78. V § 74 ods. 13 sa slová odsekov 12 a 13 nahrádzajú slovami odseku 12.
79. V § 74b ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: a vnútorného kapitálu obchodníka s cennými
papiermi..
80. V § 74b odsek 2 znie:
(2) Obchodník s cennými papiermi nie je povinný
uverejòova nepodstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie okrem tých, ktoré sa
ustanovia pod¾a odsekov 1 a 4, prièom
a) nepodstatnou informáciou sa rozumie informácia,
ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie nemohlo zmeni alebo ovplyvni hodnotenie alebo rozhodnutie uívate¾a tejto informácie, ktorý na nej zakladá svoje obchodné rozhodnutia,
b) vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie ohrozilo konkurenènú pozíciu obchodníka s cennými papiermi alebo zníilo hodnotu
investícií obchodníka s cennými papiermi,

82. V § 75 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Záznamy pod¾a odsekov 1 a 2 a ïaliu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných sluieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchováva najmenej pä rokov. Záznamy, ktoré obsahujú práva
a povinnosti obchodníka s cennými papiermi a klienta
pod¾a zmluvy o poskytovaní investièných sluieb alebo
ved¾ajích sluieb alebo v ktorých sú uvedené podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytuje klientovi investièné sluby alebo ved¾ajie sluby, je obchodník s cennými papiermi povinný
uchováva najmenej po dobu trvania obchodného vzahu s klientom. Národná banka Slovenska môe vo výnimoèných prípadoch urèi, aby obchodník s cennými
papiermi uchovával vetky alebo niektoré z týchto záznamov dlhiu dobu, ak to mono odôvodni povahou
finanèného nástroja alebo obchodu a ak je to potrebné
na riadny výkon doh¾adu. Túto dokumentáciu je povinný poskytnú Národnej banke Slovenska na jeho iados bez zbytoèného odkladu.
(4) Záznamy pod¾a odsekov 1 a 2 a ïaliu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných investièných sluieb alebo ved¾ajích sluieb je obchodník s cennými
papiermi povinný uchováva na médiu, ktoré umoòuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti poui, a v takej forme a takým spôsobom, aby
boli splnené tieto podmienky:
a) Národná Banka Slovenska musí ma jednoduchý
prístup k záznamom a musia jej umoòova rekontrukciu vetkých k¾úèových fáz spracovania kadého obchodu,
b) musí by zabezpeèené, aby bolo moné jednoducho
zisti akéko¾vek opravy èi iné zmeny, ako aj pôvodný
obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami,
c) musí by zabezpeèené, e so záznamami nie je moné
inak manipulova alebo ich pozmeòova..
83. § 75 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Národná banka Slovenska je povinná vypracova
a vies zoznam minimálneho rozsahu záznamov, ktoré
musí vies obchodník s cennými papiermi pod¾a tohto
alebo osobitného zákona.15)
(8) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného
znenia v zbierke zákonov, podrobnosti o spôsobe vedenia a uchovávania záznamov pod¾a odsekov 1 a 5..
84. V § 76 v odseku 5 prvé tyri vety znejú:
(5) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámi Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada
obchodníka s cennými papiermi, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má by audit vykonaný. Národ-
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ná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra
tohto kalendárneho roka audítora odmietnu. Ak ide
o obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investièných sluieb
v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná
do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investièných sluieb. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doruèení oznámenia audítora odmietnu..
85. § 76 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpeèi, aby jeho audítor predkladal najmenej raz roène
Národnej banke Slovenska správu o primeranosti opatrení obchodníka s cennými papiermi ustanovenými
pod¾a § 71h a 71k..
86. § 78 znie:
§ 78
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámi Národnej banke Slovenska kadý obchod na svoj
úèet alebo na úèet klienta s finanènými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
najneskôr nasledujúci pracovný deò po uzavretí obchodu; táto povinnos sa vzahuje aj na obchody s týmito finanènými nástrojmi uzavreté mimo regulovaného trhu.
(2) Národná banka Slovenska v rámci spolupráce
s príslunými orgánmi èlenských tátov v súlade s osobitným predpisom60b) prijme potrebné opatrenia na to,
aby prísluný orgán najvýznamnejieho trhu, ak ide
o likviditu60c) a ak ide o finanèné nástroje pod¾a odseku 1, dostával toto oznámenie v súlade s osobitným
predpisom.60d)
(3) Oznámenie pod¾a odseku 1 obsahuje najmä údaje
o oznaèení a poète kúpených alebo predaných finanèných nástrojov, objeme, dátumoch a èase vykonania,
cenách obchodov a spôsoboch na identifikáciu prísluného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu pod¾a
osobitného predpisu.60e)
(4) Povinnos pod¾a odseku 1 sa povauje za splnenú,
ak boli poadované údaje v rozsahu pod¾a odseku 3
poskytnuté Národnej banke Slovenska spôsobom pod¾a osobitného predpisu60f)
a) osobou konajúcou v mene obchodníka s cennými
papiermi,
b) systémom párovania obchodov alebo oznamovacím
systémom schváleným Národnou bankou Slovenska
v súlade s osobitným predpisom,60f)
c) regulovaným trhom alebo mnohostranným obchodným systémom, na ktorom bol uzavretý prísluný
obchod.
(5) Ak sú Národnej banke Slovenska postupované
oznámenia pod¾a odsekov 1 a 4 v súlade s § 67 ods. 3,
Národná banka Slovenska postupuje tieto oznámenia
príslunému orgánu domovského èlenského tátu obchodníka s cennými papiermi, ak sa nedohodnú inak.
Národná banka Slovenska sa môe dohodnú s prísluným orgánom hostite¾ského èlenského tátu, e jej ne-
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budú postupované oznámenia pod¾a odsekov 1 a 4,
ktoré boli oznámené tomuto príslunému orgánu v súlade s § 66 ods. 4..
Poznámky pod èiarou k odkazom 60b a 60f znejú:

60b)
60c
)
60d
)
60e
)
60f
)

Èlánok
Èlánok
Èlánok
Èlánok
Èlánok

15 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
9 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
14 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
13 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
12 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES..

87. Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré znejú:
§ 78a
(1) Systematický internalizátor je povinný zverejòova spôsobom pod¾a osobitného predpisu60g) záväzné
kotácie takých akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pre ktoré je systematickým internalizátorom a pre ktoré existuje likvidný trh.60h) Ak ide o akcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh, je systematický
internalizátor povinný oznamova kotácie svojim klientom na ich iados.
(2) Systematický internalizátor môe rozhodnú
o objeme alebo objemoch, pri ktorých bude vykonáva
záväzné kotácie akcií pod¾a odseku 1. Ak ide o konkrétnu akciu, kadá kotácia musí zahàòa záväznú nákupnú alebo predajnú cenu alebo ceny pre objem alebo objemy do tandardného trhového objemu,60i) ak ide
o triedy akcií, do ktorej akcia patrí. Ceny musia tie
zoh¾adòova prevládajúce trhové podmienky60j) pre tieto akcie.
(3) Na úèely výpoètu tandardného trhového objemu
sa akcie musia zoskupi do tried na základe hodnoty
aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu
pre túto akciu. tandardný trhový objem pre kadú
triedu akcií je objem predstavujúci hodnotu aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu, ak ide
o akcie nachádzajúce sa v kadej triede akcií. Trh pre
kadú akciu pozostáva zo vetkých pokynov vykonaných v Európskej únii s touto akciou okrem tých, ktoré
sú ve¾ké v porovnaní so tandardným trhovým objemom pre túto akciu.
(4) Ak bola Národná banka Slovenska urèená ako
prísluný orgán najvýznamnejieho trhu, pokia¾ ide
o likviditu pod¾a § 78, urèí pre kadú akciu minimálne
raz do roka na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu v prípade tejto akcie
triedu akcií, do ktorej patrí pod¾a osobitného predpisu.60k) Túto informáciu zverejní na svojej internetovej
stránke.
(5) Systematický internalizátor je povinný pravidelne
a priebene zverejòova svoje kotácie poèas svojich obvyklých obchodných hodín. Je oprávnený kedyko¾vek
aktualizova svoje kotácie. Ak ide o neobvyklé trhové
podmienky, môe zrui svoje kotácie.
(6) Kotácie sa zverejòujú spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným úèastníkom trhu za primeraných obchodných podmienok.60l)
(7) Povinnos získa najlepí moný výsledok pre svojich klientov pod¾a § 73o sa povauje za splnenú, ak
systematický internalizátor vykoná pokyny svojich ne-
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profesionálnych klientov v súvislosti s akciami, pre
ktoré je systematickým internalizátorom pri kotáciách
v èase prijatia pokynu.
(8) Systematický internalizátor je povinný vykona
pokyny profesionálnych klientov v súvislosti s akciami,
pre ktoré je systematickým internalizátorom pri kotáciách v èase prijatia pokynu systematického internalizátora. Je oprávnený vykona tieto pokyny aj za lepiu
cenu v odôvodnených prípadoch, ak táto cena spadá do
zverejneného rozpätia, blízkeho trhovým podmienkam,
ktoré bolo zverejnené, a ak majú tieto pokyny väèí objem, ako je obvyklý objem uskutoèòovaný neprofesionálnym investorom.60m)
(9) Ustanovenia odseku 8 sa nepouijú, ak ide o obchody, kde je vykonanie obchodu s niektorými cennými
papiermi súèasou jedného obchodu,60n) alebo ak ide
o pokyny, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je
bená trhová cena.60n)
(10) Ak systematický internalizátor, ktorý vykonáva
iba jednu kotáciu alebo ktorého najvyia kotácia je
niia ako tandardný trhový objem, prijme pokyn
klienta s objemom väèím, ako je kótovaný objem, ale
niím, ako je tandardný trhový objem, môe vykona
tú èas pokynu, ktorá presahuje kótovaný objem za
podmienky, ak ju vykoná za kótovanú cenu; tým nie sú
dotknuté ustanovenia odsekov 8 a 9. Ak systematický
internalizátor vykonáva kotácie pri rozlièných objemoch a prijme pokyn medzi tými objemami, ktoré si vybral na vykonanie, vykoná pokyn za jednu z kótovaných cien v súlade s ustanoveniami § 73o; tým nie sú
dotknuté ustanovenia odsekov 8 a 9.
(11) Obchodník s cennými papiermi je povinný
a) pravidelne aktualizova nákupné ceny a predajné
ceny zverejòované v súlade s odsekom 1 a zachováva ceny, ktoré zoh¾adòujú prevládajúce trhové podmienky,
b) dodriava podmienky na zlepenie ceny ustanovené v odseku 8.
(12) Systematický internalizátor je oprávnený rozhodnú na základe svojej obchodnej stratégie a objektívnym nediskriminaèným spôsobom, ktorým investorom poskytne prístup k svojim kotáciám. Na tieto
úèely je povinný urèi jasné kritériá upravujúce prístup
k svojim kotáciám. Systematický internalizátor môe
odmietnu uzavrie alebo ïalej pokraèova v obchodnom vzahu s investormi na základe ekonomických dôvodov, akými sú úverová situácia investora, riziko protistrany a koneèné vyrovnanie obchodu.
(13) Na obmedzenie rizika nahromadenia obchodov
od jedného klienta je systematický internalizátor
oprávnený obmedzi neznevýhodòujúcim spôsobom
poèet obchodov od tohto klienta, ktoré uzavrie za zverejnených podmienok investiènej sluby. Tie je oprávnený neznevýhodòujúcim spôsobom a v súlade s ustanoveniami § 73o obmedzi celkové mnostvo obchodov
od rôznych klientov v rovnakom èase, ak poèet alebo
objem pokynov od klientov znaène presiahne obvyklý
objem.
(14) Ustanovenia odsekov 1 a 13 sa vzahujú na systematických internalizátorov pri obchodovaní s obje-
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mami do tandardného trhového objemu. Na systematických internalizátorov, ktorí obchodujú len s objemami nad tandardným trhovým objemom, sa ustanovenia odsekov 1 a 13 nevzahujú.
§ 78b
(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý na svoj
úèet alebo na úèet klientov uzaviera obchody s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu,
mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného
obchodného systému, je povinný zverejòova spôsobom pod¾a osobitného predpisu60o) údaje pod¾a osobitného predpisu,60p) najmä objem a cenu týchto obchodov a èas, keï boli uzavreté. Tieto informácie sa musia
zverejòova èo mono najbliie k reálnemu èasu a za
primeraných obchodných podmienok a spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným úèastníkom
trhu.60l)
(2) Na informácie, ktoré sa zverejòujú pod¾a odseku 1, a èasové lehoty, v ktorých sú zverejòované, sa
vzahuje ustanovenie osobitného zákona,58hg) vrátane
monosti odkladu oznámenia, ak ide o urèité kategórie
obchodov s akciami pod¾a osobitného predpisu.58hg)
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzahujú
aj na dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu v Slovenskej republike. Burzové pravidlá alebo
pravidlá mnohostranného obchodného systému môu
upravi odliný spôsob zverejòovania údajov pod¾a odseku 1 vo vzahu k týmto dlhopisom, ako aj èasové lehoty a monosti odkladu pod¾a odseku 2..
Poznámky pod èiarou k odkazom 60g a 60p znejú:

60g)
60h
)
60i
)
60j
)
60k
)
60l
)
60m
)
60n
)
60o
)
60p
)

Èlánok
Èlánok
Èlánok
Èlánok
Èlánok
Èlánky
Èlánok
Èlánok
Èlánky
Èlánok

30
22
23
24
33
29
26
25
30
27

nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
a 32 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
a 32 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES..

88. V § 79 ods. 1 sa slová 50 %, 33 %, 20 % alebo pod
10 % nahrádzajú slovami 50 %, 33 % alebo 20 % alebo
tak, e by obchodník s cennými papiermi prestal by
dcérskou spoloènosou inej materskej spoloènosti,.
89. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
§ 79a
(1) Banky a zahranièné banky sú oprávnené na poskytovanie investièných sluieb, investièných èinností
a ved¾ajích sluieb, ak ich majú uvedené v bankovom
povolení.
(2) Ustanovenia § 71 a 71o, 73 a 73v, 75, 76, 78,
78a, 78b, 80 a 98, 104, 135, 135a a 144 a ustanovenia
osobitného zákona60r) sa vzahujú aj na banky a zahranièné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investièných sluieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Na
banky a zahranièné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investièných sluieb na základe práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a osobitného zákona,60s)
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sa vzahujú ustanovenia § 63, § 66 ods. 4, § 67 ods. 3 a
5, § 68, § 75 ods. 3 a 4, § 78, 78a, 78b, 104, 135, 135a
a 144 a osobitného zákona.60r)

na úèet klienta vrátane drite¾skej správy a súvisiacich sluieb, najmä správy peòaných prostriedkov
a finanèných zábezpek,.

(3) Práva slobodného poskytovania sluieb v rámci
európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzahujú
na poskytovanie investièných sluieb protistranou
v obchodoch, ktoré vykonávajú verejné orgány poverené správou tátneho dlhu alebo èlenovia Európskeho
systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje èinnosti
pod¾a Zmluvy o zaloení Európskych spoloèenstiev
a tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo na vykonávanie obdobných èinností v súlade s právnymi predpismi èlenského
tátu.

100. V § 99 ods. 4 písmeno e) znie:
e) zriaïova úèet u zahraniènej právnickej osoby s obdobným predmetom èinnosti ako centrálny depozitár, u zahraniènej banky alebo zahranièného obchodníka s cennými papiermi a poskytova s tým
súvisiace sluby; tento úèet sa spravuje právnym
poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahranièná právnická osoba, zahranièná banka alebo zahranièný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento úèet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie
údajov o majite¾ovi cenného papiera sa spravuje
právnym poriadkom Slovenskej republiky,.

(4) Ustanovenia § 8a, 71 a 71o, 73b a 73v, § 76
ods. 8, § 78 a 78b a ustanovenia o organizovaní mnohostranného obchodného systému a o poiadavkách
na transparentnos obchodovania pod¾a osobitného
predpisu58hc) sa vzahujú aj na zahranièných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v neèlenskom táte
pri výkone ich èinnosti na území Slovenskej republiky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 60r a 60s znejú:

60r) § 13, 18a, 20, § 21 ods. 1, § 22a, 23 a 39a zákona è. 429/2002
Z. z. v znení neskorích predpisov.
60s
) § 11 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 214/2006
Z. z..

90. V § 84 ods. 5 písm. a) a b) a ods. 7 písm. a) a b) sa
vypúa slovo hlavné.
91. V § 84 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Výku
roèného príspevku na roky, poèas ktorých fond nespláca úver slúiaci na zabezpeèenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, môe fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska urèi
v dolnej polovici rozpätia, aj keï fond nemá vytvorené
zdroje vo výke pod¾a prvej vety..
92. V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na zaèatie
poskytovania povolených èinností..
93. V § 85 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník
s cennými papiermi povinný uhradi najneskôr do
20. februára prísluného roka..
94. V § 93 ods. 4 sa vypúa prvá veta.
95. V § 95 ods. 8 sa vypúa prvá veta.
96. § V § 99 ods. 3 písmeno a) znie:
a) eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované
cenné papiere v registroch emitentov,.
97. V § 99 ods. 3 písm. h) sa za slovo klienta vkladajú slová alebo organizátora mnohostranného obchodného systému.
98. V § 99 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) eviduje zmeny na drite¾ských úètoch,.

101. V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a h), ktoré znejú:
f) zriadi a vies technický úèet na úèely zabezpeèenia
záväzkov a poh¾adávok vyplývajúcich zo zúètovania
a vyrovnania obchodov s investiènými nástrojmi,
g) zriaïova a vies úèet majite¾a pre centrálneho depozitára a zabezpeèova s tým súvisiace sluby,
h) zriaïova a vies drite¾ský úèet pre centrálneho depozitára a zabezpeèova s tým súvisiace sluby,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno i).
102. V § 99 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Iné èinnosti ako èinnosti pod¾a odsekov 3 a 4
môe centrálny depozitár vykonáva pre iného, len ak
súvisia s predmetom jeho èinnosti pod¾a odsekov 3 a 4,
a ktoré nesmú plnenie týchto èinností ohrozi; na takéto èinnosti je potrebný súhlas Národnej banky Slovenska, prièom sa nezapisujú do obchodného registra..
Doterajie odseky 6 a 16 sa oznaèujú ako odseky 7
a 17.
103. V § 99 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: s výnimkou èinností
pod¾a odseku 3 písm. h), ktoré centrálny depozitár
môe vykonáva v súèinnosti s burzou cenných papierov..
104. V § 103 ods. 6 sa za slovo èlenov vkladá èiarka
a slová obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie
evidenciu pod¾a § 71h ods. 2, obchodníka s cennými
papiermi, ktorému centrálny depozitár zriadil drite¾ský úèet pod¾a § 105a, právnické osoby a fyzické osoby,
ktorým centrálny depozitár zriadil úèty majite¾ov pod¾a
§ 105 a 164.
105. V § 104 ods. 1 písm. c) sa slová pod¾a § 65 nahrádzajú slovami so sídlom v èlenskom táte za rovnakých podmienok ako obchodník s cennými papiermi so
sídlom v Slovenskej republike.

Doterajie písmeno k) sa oznaèuje ako písmeno l).

106. V § 104 ods. 1 písmeno f) znie:
f) zahranièná právnická osoba s obdobným predmetom èinnosti ako centrálny depozitár..

99. V § 99 ods. 4 písmeno b) znie:
b) vykonáva úschovu a správu finanèných nástrojov

107. V § 104 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo drite¾ského úètu èlena.
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108. V § 104 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) vykonáva èinnosti pod¾a § 99 ods. 4 písm. a),.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
109. V § 105 ods. 2 druhá veta znie: Centrálny depozitár zriadi na iados úèet majite¾a aj centrálnemu
depozitáru, tátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky..
110. V § 105a odsek 1 znie:
(1) Drite¾ský úèet je úèet osoby pod¾a odseku 3, na
ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných
papieroch, ktorých majite¾ov eviduje osoba pod¾a odseku 3. Drite¾ský úèet nie je úètom pod¾a § 105 alebo
§ 106. Údaje o majite¾ovi cenného papiera sú vedené
v evidencii obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 71h
ods. 2 alebo v obdobnej evidencii pod¾a právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahranièný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej pod¾a právneho poriadku, na základe ktorého bola
zriadená zahranièná právnická osoba, pre ktorú bol
zriadený drite¾ský úèet..
111. V § 105a odsek 3 znie:
(3) Centrálny depozitár môe zriadi drite¾ský úèet
len pre centrálneho depozitára, zahraniènú právnickú
osobu s obdobným predmetom èinnosti, obchodníka
s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka
s cennými papiermi s oprávnením na výkon ved¾ajej
sluby drite¾ská správa. Centrálny depozitár môe
zriadi pre jednu osobu aj viac drite¾ských úètov..
112. V § 105a sa slovo èlen vo vetkých tvaroch nahrádza slovami osoba pod¾a odseku 3 v príslunom
tvare.
113. Za § 105a sa vkladá § 105b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 105b
Technický úèet
(1) Technický úèet je úèet centrálneho depozitára, na
ktorom centrálny depozitár eviduje údaje o cenných
papieroch, ktoré sú predmetom záväzkov a poh¾adávok
vyplývajúcich zo zúètovania a vyrovnania obchodov
s finanènými nástrojmi. Technický úèet nie je úètom
pod¾a § 105, 105a a 106.
(2) Technický úèet obsahuje
a) èíselné oznaèenie tohto technického úètu a dátum
jeho zriadenia,
b) obchodné meno alebo názov, identifikaèné èíslo
a sídlo centrálneho depozitára,
c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1. druh cenného papiera, jeho bliie urèenie z h¾adiska jeho zastupite¾nosti, ISIN a ïalie náleitosti cenného papiera,
2. poèet kusov cenného papiera príslunej emisie
a ich podiel z takejto emisie,
3. iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva naklada pod¾a § 28
ods. 3 písm. e) a f),
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d) dátum a èas prísluného úètového zápisu na tomto
technickom úète.
(3) Výpis z technického úètu obsahuje poèet kusov
cenných papierov pod¾a druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslunej emisie.
(4) Pri úkonoch vyadujúcich uvedenie údajov o majite¾ovi cenného papiera v evidencii cenných papierov
pod¾a tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na technickom úète nahrádzajú údaje o majite¾ovi cenného papiera údajmi o centrálnom depozitári,
ktorý technický úèet zriadil, prièom sa uvedie táto skutoènos.
(5) Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na
technickom úète, ak ide o zákonom stanovené informaèné povinnosti centrálneho depozitára, uvádzajú sa
namiesto údajov o majite¾ovi cenných papierov údaje
o centrálnom depozitári, ktorý technický úèet zriadil,
prièom sa uvedie táto skutoènos..
114. V § 107 ods. 4 písmeno c) znie:
c) údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu
pod¾a § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,.
115. V § 107 sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 6
a 11.
116. V § 107 ods. 11 sa vypúajú slová na úèely organizácie valného zhromadenia alebo organizácie
èlenskej schôdze v prípade drustva výplaty menovitej
hodnoty cenných papierov a výnosov z cenných papierov a slovo odovzdá sa nahrádza slovami môe odovzda.
117. § 107 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Centrálny depozitár môe na poiadanie poskytnú iadate¾ovi zoznam majite¾ov cenných papierov emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh,
ktorí majú 5 % a viac z danej emisie. Ak je majite¾om
cenných papierov fyzická osoba, takýto zoznam neobsahuje rodné èíslo..
118. V § 108 ods. 4 sa za slovo èlena vkladá èiarka
a slová drite¾skom úète.
119. V § 109 odsek 1 znie:
(1) Údaje v evidencii centrálneho depozitára pod¾a
§ 99 ods. 3 písm. a) a d), èlena pod¾a § 104 ods. 2
písm. a) a c) alebo obchodníka s cennými papiermi
pod¾a § 71h ods. 2 sú centrálny depozitár, èlen a obchodník s cennými papiermi povinní utajova, ak tento
zákon neustanovuje inak..
120. V § 109 ods. 2 sa za slovo depozitár vkladá
èiarka a slová obchodník s cennými papiermi a za slovo depozitárovi sa vkladá èiarka a slová obchodníkovi s cennými papiermi.
121. V § 110 ods. 1 úvodnej vete sa za slová Centrálny depozitár vkladá èiarka a slová èlen a obchodník
s cennými papiermi.
122. § 110 odsek 2 znie:
(2) Na úèely pod¾a odseku 1 a na úèely pod¾a § 107
ods. 6 je centrálny depozitár oprávnený získa potrebné
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údaje z evidencie èlena vedenej na úète majite¾a. Ak sa
údaje o cenných papieroch nachádzajú na drite¾skom
úète zriadenom pod¾a § 105a alebo v evidencii obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 71h ods. 2, údaje na
úèely pod¾a odseku 1 poskytuje èlen, pre ktorého bol
zriadený drite¾ský úèet alebo obchodník s cennými
papiermi, ktorý eviduje údaje pod¾a § 71h ods. 2..
123. V § 110 ods. 3 sa za slovo èlen vkladajú slová
alebo obchodník s cennými papiermi.
124. § 110a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak je klient centrálneho depozitára nepretrite
dlhie ako 14 kalendárnych dní v omekaní so splnením èo len èasti svojho peòaného záväzku voèi centrálnemu depozitárovi, môe centrálny depozitár odmietnu poskytnutie svojich sluieb klientovi do doby,
pokia¾ si klient nesplní tento peòaný záväzok alebo
jeho nesplnenú èas, a to len v prípade, ak to vyplýva zo
zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom
a jeho klientom..
125. V § 111 sa vypúajú odseky 3 a 4.
126. § 113 sa vypúa.
127. V § 118g ods. 5 sa na konci pripája táto
veta: Ak povinná ponuka na prevzatie predchádza
uplatneniu práva výkupu pod¾a § 118i, je znalec povinný stanovi veobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou101) a zároveò podnikate¾skou metódou,101) prièom za primerané protiplnenie stanovené
znaleckým posudkom sa povauje vyia z výsledných
veobecných hodnôt podniku ako celku urèených majetkovou metódou a podnikate¾skou metódou pomerne
rozrátaných na jednotlivé akcie cie¾ovej spoloènosti
pod¾a ich pomerného podielu na základnom imaní..
128. V § 118g ods. 7 druhej vete sa slová z odboru
podnikové hospodárstvo, odvetvie oceòovanie a hodnotenie podnikov nahrádzajú slovami zapísanú v znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceòovanie a hodnotenie podnikov a tretej vete sa
slová majetku podniku nahrádzajú slovami podniku
ako celku.
129. V § 118i ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Národná banka Slovenska súhlas neudelí, ak návrh
zmluvy neobsahuje výhradu vlastníctva..
130. V § 118i odsek 7 znie:
(7) Ponúkané protiplnenie musí by primerané hodnote akcií cie¾ovej spoloènosti. V prípade povinnej ponuky na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu práva
výkupu sa protiplnenie povauje za primerané, ak nie
je niie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na
prevzatie. Ak uplatneniu práva výkupu predchádza ponuka na prevzatie vyhlásená dobrovo¾ne, protiplnenie
pouité v tejto ponuke sa povauje za primerané vdy
vtedy, ak navrhovate¾ prostredníctvom tejto ponuky na
prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej èasti základného
imania cie¾ovej spoloènosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovate¾ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej
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èasti základného imania cie¾ovej spoloènosti, ktorá
bola predmetom ponuky na prevzatie, urèí sa výka
protiplnenia pod¾a § 118g ods. 5 a 7, prièom znalecký
posudok nesmie by starí ako tri mesiace odo dòa zverejnenia oznámenia pod¾a odseku 3..
131. V § 118i odseky 8 a 10 znejú:
(8) Povinná osoba je povinná prija návrh zmluvy
v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, inak v lehote desiatich pracovných dní od udelenia súhlasu Národnej
banky Slovenska pod¾a odseku 4.
(9) Ak povinná osoba návrh v tejto lehote neprijme,
môe sa navrhovate¾ domáha na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím.102aa) Toto právo
musí navrhovate¾ uplatni proti vetkým povinným
osobám, ktoré návrh neprijali v jednom konaní do troch
mesiacov od uplynutia lehoty pod¾a odseku 8, inak zaniká. Navrhovate¾ je povinný poskytnú znalecký posudok na iados povinnej osoby.
(10) Ak v konaní pod¾a odseku 9 navrhovate¾ súhlasí
s vyím protiplnením oproti návrhu zmluvy, navrhovate¾ a povinné osoby uzavrú nové zmluvy zoh¾adòujúce túto vyiu výku protiplnenia a navrhovate¾ je povinný zostávajúcim akcionárom vyrovna protiplnenie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 102aa znie:

102aa) § 161 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku..

132. V § 118i sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 13, ktoré znejú:
(11) Povinné osoby môu v konaní pod¾a odseku 9
namieta neprimeranos ponúknutého protiplnenia.
(12) Ak navrhovate¾ nesúhlasí s námietkou povinných osôb na poskytnutie vyieho protiplnenia, ne
ktoré je uvedené v návrhu zmluvy, rozhodujúca bude
veobecná hodnota protiplnenia zistená v súdnom konaní s vyuitím prípadne aj znaleckého dokazovania,
ktorého náklady preddavkovane platí navrhovate¾. Na
vypracovanie znaleckého posudku súd ustanoví znalecký ústav. Pri vypracovaní znaleckého posudku je
znalecký ústav povinný poui majetkovú metódu a zároveò aj podnikate¾skú metódu.
(13) Navrhovaná hodnota protiplnenia pod¾a odseku 8 sa mení na zistenú hodnotu protiplnenia pod¾a odseku 12; to neplatí, ak je zistená hodnota protiplnenia
pod¾a odseku 12 niia. Navrhovate¾ je povinný zostávajúcim akcionárom vyrovna protiplnenie v rovnakom
èase ako pre akcionárov, ktorí boli úèastníkmi konania
pod¾a odseku 9..
Doterajie odseky 11 a 12 sa oznaèujú ako odseky 14
a 15.
133. § 118i sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Okamihom prevodu akcií z povinnej osoby na
navrhovate¾a zaniká záloné právo k akciám, ak bolo
zriadené. V prípade, ak bolo k akciám zriadené zaloené právo, protiplnenie poskytne navrhovate¾ zálonému verite¾ovi, ibae povinná osoba preukáe, e z dohody povinnej osoby so záloným verite¾om vyplýva nieèo
iné..
134. V § 119 celom texte sa slová povinná ponuka
vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami povinná ponuka na prevzatie v príslunom tvare.
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135. § 119 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Povinná ponuka na prevzatie uskutoènená pod¾a
odseku 1 a § 170 ods. 3 môe predchádza uplatneniu
práva výkupu pod¾a § 118i, len ak navrhovate¾ tejto povinnej ponuky na prevzatie je osobou pod¾a odseku 3
a ak nebola èiastoènou ponukou na prevzatie a ani
podmienenou ponukou na prevzatie pod¾a § 116 ods. 2
písm. h)..
136. § 130 znie:
§ 130
(1) Vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný najneskôr do dvoch mesiacov po skonèení prvých iestich mesiacov úètovného obdobia uverejni polroènú finanènú správu rovnakým spôsobom ako
emitent cenných papierov prijatých na regulovaný trh
a najneskôr do tyroch mesiacov po uplynutí úètovného obdobia uverejni roènú finanènú správu spôsobom
ako emitent cenných papierov prijatých na regulovanom trhu a predloi ich spolu s dokladom o zverejnení
Národnej banke Slovenska; na obsah týchto správ sa
primerane vzahuje § 77 ods. 2 a 4. Údaje uvedené
v roènej finanènej správe a v polroènej finanènej správe
musia by úplné, pravdivé a vecne správne.
(2) Vyhlasovate¾ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný bezodkladne oznámi Národnej banke
Slovenska kadú zmenu vo svojej finanènej situácii alebo iné skutoènosti, ktoré môu zhori jeho schopnos
plni záväzky voèi klientom..
137. V § 132b ods. 1 sa slová pod¾a § 130 ods. 8 nahrádzajú slovami rovnako ako roèné finanèné správy
pod¾a osobitného predpisu103).
138. V § 134 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) Slovenskej informaènej slube na úèely plnenia úloh
ustanovených osobitnými predpismi.107e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 107e znie:

107e) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993
Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení zákona
è. 256/1999 Z. z.
§ 75 zákona è. 215/2004 Z. z..

139. V § 135 ods. 1 sa za slovo depozitára vkladá
èiarka a slová osobou s riadiacou zodpovednosou
u emitenta a osobou s òou spriaznenou.
140. V § 135a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a na úèely výkonu doh¾adu nad obchodníkmi s cennými papiermi a trhmi s finanènými nástrojmi v súlade
s osobitným predpisom.60b).
141. V § 135a ods. 4 sa za slovo zákona vkladá èiarka a slová právnych predpisov Európskej únie upravujúcich èinnos obchodníkov s cennými papiermi
a trhy s finanènými nástrojmi.
142. V § 135a ods. 7 sa za slová Európskej únie
vkladajú slová upravujúcimi èinnos obchodníkov
s cennými papiermi a trhy s finanènými nástrojmi,.
143. § 135a sa dopåòa odsekmi 12 a 14, ktoré znejú:
(12) Národná banka Slovenska vytvorí s prísluným
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orgánom iného èlenského tátu vhodný systém spolupráce pri výkone doh¾adu, ak ide o regulované trhy zo
Slovenskej republiky, ktoré sprístupnili vybavenie
v tomto èlenskom táte alebo regulovaných trhov z tohto iného èlenského tátu, ktoré sprístupnili vybavenie
v Slovenskej republike, ak majú operácie na týchto regulovaných trhoch podstatný význam pre fungovanie
trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v Slovenskej republike alebo v tomto èlenskom táte.
(13) Ak sa Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu nad regulovaným trhom obrátila priamo na zahranièného obchodníka s cennými papiermi so sídlom
v èlenskom táte, ktorý je èlenom burzy cenných papierov s prístupom na dia¾ku, je povinná o tejto skutoènosti informova prísluný orgán domovského èlenského tátu.
(14) Národná banka Slovenska je oprávnená vyui
svoje právomoci na úèely spolupráce aj v prípadoch, aj
keï vyetrovaný prípad sa netýka poruenia veobecne
záväzného právneho predpisu v Slovenskej republike..
144. V § 137 ods. 2 sa za slovo údaje vkladajú slová
vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov o práci s údajmi.
145. § 137 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Národná banka Slovenska je oprávnená zverejni
údaje, doklady a informácie pod¾a § 137 ods. 2, ak tak
neurobila osoba na základe povinnosti vyadovanej zákonom..
146. V § 138 ods. 3 sa slová § 141 nahrádzajú slovami § 139 ods. 5.
147. § 141 sa vypúa.
148. V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo trhu
vkladá èiarka a slová osoby s riadiacou zodpovednosou u emitenta a osoby s òou spriaznenou.
149. V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slovo trhu vkladá
èiarka a slová osobe s riadiacou zodpovednosou
u emitenta a osobe s òou spriaznenou.
150. V § 144 ods. 12 sa slová ods. 9 nahrádzajú slovami ods. 10 a vypúajú sa slová výky neoprávnene získaného majetkového prospechu, najviac vak
do.
151. V § 148 ods. 2 sa slová ods. 9 nahrádzajú slovami ods. 11.
152. V § 156 ods. 1 písm. c) sa slová do iestich nahrádzajú slovami do 12.
153. V § 157 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: a je povinná uchováva záznamy pod¾a § 75
po dobu minimálne piatich rokov.
154. Za § 164 sa vkladá § 164a, ktorý znie:
§ 164a
(1) Ak má prevodca úèet majite¾a zriadený pod¾a doterajích predpisov, dáva tento prevodca príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera èlenovi alebo centrálnemu depozitárovi.
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(2) Centrálny depozitár vykoná úètový zápis v prospech úètu majite¾a zriadeného pod¾a doterajích predpisov, len ak je spôsob a postup zadávania príkazov na
prevod cenných papierov v prospech tohto úètu upravený v prevádzkovom poriadku, inak tento zápis nevykoná.
(3) Úèet majite¾a zriadený pod¾a doterajích predpisov sa povauje za evidenciu pod¾a § 99 ods. 3, ktorú
centrálny depozitár vedie za odplatu. Úèet majite¾a
zriadený pod¾a doterajích predpisov vedie centrálny
depozitár. Centrálny depozitár je oprávnený zmeni èíselné oznaèenie tohto úètu, prièom spôsob preèíslovania je povinný uverejni v dennej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcou burzové správy. Èinnos
pod¾a predchádzajúcej vety je centrálny depozitár
oprávnený vykona, len ak je spôsob a postup tejto èinnosti upravený v prevádzkovom poriadku.
(4) Centrálny depozitár je oprávnený, z dôvodu potreby vykonania úprav v systéme pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára, zriadi majite¾ovi
úètu zriadeného pod¾a doterajích predpisov úèet majite¾a pod¾a § 105 a presunú cenné papiere z úètu zriadeného pod¾a doterajích predpisov na úèet majite¾a
pod¾a § 105 aj bez iadosti, prièom je povinný vykona
túto èinnos bezodplatne. Túto èinnos je centrálny depozitár oprávnený vykona, len ak je spôsob a postup
tejto èinnosti upravený v prevádzkovom poriadku.
(5) Na èinnos uvedenú v odseku 4 sa nevzahujú
ustanovenia § 18 a 27. Po presunutí cenných papierov
z úètu zriadeného pod¾a doterajích predpisov úèet majite¾a pod¾a § 105, úèet majite¾a zriadený pod¾a doterajích predpisov zaniká.
(6) Ak centrálny depozitár postupoval pod¾a odseku
4, je povinný uverejni spôsob, ktorým priradil èíselné
oznaèenie úètu majite¾a v dennej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcou burzové správy, prièom sa
nepouije ustanovenie § 105 ods. 4..
155. V § 173f ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová
alebo 13.
156. V § 173f ods. 3 sa slová odseku 8 nahrádzajú
slovami odseku 2.
157. V § 173f ods. 5 písm. a) sa slová derivátových
nástrojov pre presun úverového rizika nahrádzajú slovami finanèné rozdielové zmluvy.
158. V § 173f ods. 8 sa slová odseku 1 nahrádzajú
slovami odseku 7.
159. V § 173f ods. 11 sa vypúa písmeno b). Súèasne sa zruuje oznaèenie písmena a).
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162. Za § 173f sa vkladajú § 173g a 173h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 173g
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. mája 2007
Spôsob vedenia úètov majite¾a je centrálny depozitár
povinný upravi do 1. novembra 2007 pod¾a § 164
v znení úèinnom od 1. mája 2007.
§ 173h
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. novembra 2007
(1) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 1. mája 2008 zosúladi svoju èinnos s ustanoveniami tohto zákona, ak v odsekoch 2 a 7 nie je
ustanovené inak.
(2) Zmena u vydaných povolení na poskytovanie investièných sluieb sa nevyaduje. Povolenie na poskytovanie investièných sluieb vydané banke alebo poboèke zahraniènej banky sa povauje za bankové
povolenie na úèely § 79a. Tým nie je dotknutá povinnos obchodníka s cennými papiermi, zahranièného
obchodníka s cennými papiermi, banky alebo zahraniènej banky poiada o zmenu povolenia pred zaèatím
poskytovania nových investièných sluieb, investièných èinností alebo ved¾ajích sluieb vrátane drite¾skej správy.
(3) Konania o udelení povolenia na poskytovanie investièných sluieb zaèaté pred 1. novembrom 2007 sa
dokonèia pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra
2007.
(4) Obchodník s cennými papiermi môe po 1. novembri 2007 vykonáva èinnos na území iného èlenského tátu pod¾a § 64 alebo § 66, len ak spåòa podmienky pod¾a tohto zákona vo vzahu k rozsahu
poskytovaných investièných sluieb a vo vzahu k finanèným nástrojom.
(5) Ak právne predpisy èlenského tátu, v ktorom má
sídlo zahranièný obchodník s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie pred 1. novembrom 2007,
neumoòujú poskytovanie investièných sluieb na
území iného èlenského tátu bez splnenia dodatoèných
podmienok, je takýto obchodník s cennými papiermi
povinný pozastavi èinnos pod¾a § 65 alebo § 67 do splnenia týchto podmienok, poiada o povolenie pod¾a
§ 56 alebo ukonèi èinnos na území Slovenskej republiky.

160. V § 173f odsek 16 znie:
(16) Ak obchodník s cennými papiermi postupuje
pod¾a odseku 9, vzahujú sa na výpoèet jeho rizík vyplývajúcich z obchodnej knihy, devízové riziko a komoditné riziko predpisy úèinné pred 1. januárom 2007..

(6) Oznámenia v súvislosti s vo¾ným poskytovaním
sluieb v európskom hospodárskom priestore vykonané pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za vykonané aj pod¾a predpisov úèinných od 1. novembra 2007;
tým nie je dotknutá povinnos vykona oznámenie, ak
ide o zmeny v oznamovaných skutoènostiach pod¾a
§ 64 a 66.

161. V § 173f ods. 17 sa vypúajú písmená a) a d).
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená a)
a d).

(7) Sprostredkovate¾ investièných sluieb, ktorý
k 1. novembru 2007 nemal v obchodnom registri zapísané povolené èinnosti na základe povolenia na výkon
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èinnosti sprostredkovate¾a investièných sluieb, je povinný do 1. decembra 2007 poda návrh na zápis týchto
èinností do obchodného registra a Národnej banke Slovenska predloi výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra. Ak sprostredkovate¾ investièných sluieb nesplnil povinnos poda
návrh na zápis pod¾a prvej vety, povolenie na výkon
èinnosti sprostredkovate¾a investièných sluieb zaniká..
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163. Slová investièné nástroje sa vo vetkých tvaroch v celom texte zákona a ostatných veobecne záväzných právnych predpisoch nahrádzajú slovami finanèné nástroje v príslunom tvare.
164. Slovo komisia sa vo vetkých tvaroch v celom
texte zákona nahrádza slovom Komisia v príslunom
tvare.
165. Príloha znie:
Príloha
k zákonu è. 566/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES
L 84, 26. 3. 1997, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 2).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejòova (Ú. v. ES
L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6 /zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
6/zv. 6).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finanèných zárukách (Ú. v.
ES L 168, 27. 6. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 10/zv. 3).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom doh¾ade nad úverovými intitúciami, poisovòami a investiènými spoloènosami vo finanènom konglomeráte, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ 6/zv. 4).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s vyuitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneuívanie trhu) (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
6/zv. 4).
6. Smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejòuje pri
verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES
(Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).
7. Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2003/6/ES, pokia¾ ide o vymedzenie a zverejòovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).
8. Smernica Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2003/6/ES, pokia¾ ide o správne poskytovanie investièných odporúèaní a zverejòovanie konfliktu záujmov
(Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142,
30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/zv. 2).
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finanènými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES
a o zruení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).
11. Smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/6/ES, pokia¾ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manaérov a ohlasovanie podozrivých operácií
(Ú. v. EÚ L 162, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii poiadaviek na
transparentnos v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na

Èiastka 93

Zbierka zákonov è. 209/2007

Strana 1279

regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopåòa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cie¾om vytvori novú organizaènú truktúru výborov pre finanèné sluby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2004/39/ES o trhoch s finanènými nástrojmi s oh¾adom na urèité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investièných
spoloèností a úverových intitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30. 6. 2006).
16. Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/39/ES, pokia¾ ide o organizaèné poiadavky a podmienky výkonu èinnosti investièných spoloèností, ako aj
o vymedzené pojmy na úèely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006)..
Èl. II
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona
è. 355/1997 Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona
è. 103/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona
è. 566/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z. a zákona è. 336/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 3 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pri dlhopisoch vydávaných na základe verejnej
ponuky cenných papierov, ak sa vyaduje prospekt cenného papiera1d) a ak prospekt cenného papiera obsahuje údaje obsahovo zodpovedajúce údajom v emisných
podmienkach, nahrádzajú prísluné èasti1e) prospektu
cenného papiera emisné podmienky; v takom prípade
sa ustanovenie odseku 5 nepouije. Na zmeny tých
údajov v prospekte cenného papiera, ktoré nahrádzajú
emisné podmienky dlhopisov, sa vzahuje odsek 4; ak
sa súèasne s týmito zmenami nezostavuje dodatok
k prospektu cenného papiera, uvedie sa táto skutoènos. Tieto zmeny sa zverejòujú rovnakým spôsobom
ako dodatok k prospektu cenného papiera..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

1d) § 120 ods. 1 a 2 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 336/2005 Z. z.
1e
) Nariadenie Komisie (ES) è. 809/2004/ES z 29. apríla 2004
o vykonávaní smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokia¾ ide o informácie obsiahnuté v prospekte,
ako ich formát, uvádzanie odkazu a uverejnenie týchto prospektov a írenia reklám (Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004)..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 45/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998 Z. z., zákona è. 388/1999 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 442/2000 Z. z., zákona
è. 456/2002 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z. a zákona
è. 214/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a p) sa oznaèujú ako písmená d) a o).
2. V § 2 písm. d) sa vypúajú slová a finanèné deriváty.
3. Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 43d
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. novembra 2007
Devízové licencie alebo èasti devízových licencií vydaných pod¾a doterajích predpisov úèinných do
31. októbra 2007, ktoré sa vzahovali na obchodovanie
s finanènými derivátmi, zanikajú 1. novembra 2007..
Èl. IV
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006
Z. z. a zákona è. 644/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
b) poskytovanie investièných sluieb, investièných èinností a ved¾ajích sluieb pod¾a osobitného zákona1a)
a investovanie do cenných papierov na vlastný
úèet,.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa citácia zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3. V § 7 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) sú primerane splnené podmienky ako pri ude¾ovaní
povolenia na poskytovanie investièných sluieb22a)
vo vzahu k poadovanému rozsahu investièných
sluieb, investièných èinností a ved¾ajích sluieb..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 54 a 55 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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4. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) sú primerane splnené podmienky ako pri ude¾ovaní
povolenia na poskytovanie investièných sluieb22a)
vo vzahu k poadovanému rozsahu investièných
sluieb a investièných èinností a ved¾ajích sluieb..
5. V § 37 sa vypúa odsek 18.
Doterají odsek 19 sa oznaèuje ako odsek 18.
6. V § 122f ods. 5 sa vypúa písmeno b). Súèasne sa
zruuje oznaèenie písmena a).
7. V § 122f ods. 12 sa vypúajú písmená a) a d).
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
8. V § 122f sa vypúa odsek 15.
Doterajie odseky 16 a 17 sa oznaèujú ako odseky 15
a 16.
Èl. V
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004
Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z. a zákona è. 336/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 znie:
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, èinnos a skonèenie èinnosti burzy cenných papierov (ïalej len burza), obchodovanie s finanènými
nástrojmi1) na regulovanom trhu burzy a na mnohostrannom obchodnom systéme a doh¾ad nad èinnosou
burzy a organizovaním mnohostranného obchodného
systému..
2. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Burza je akciová spoloènos so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh
vrátane podmieneèného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpeèuje s tým súvisiace
èinnosti a ktorá má na výkon tejto èinnosti povolenie
na vznik a èinnos burzy udelené pod¾a tohto zákona
(ïalej len povolenie)..
3. V § 2 ods. 2 v úvodnej vete sa vypúajú slová na
vznik a èinnos burzy (ïalej len povolenie).
4. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
a) organizova mnohostranný obchodný systém,.
5. V § 2 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: a èinnosami pod¾a osobitného zákona1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 99 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

6. V § 2 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Burza môe vykonáva iné èinnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak súvisia s predmetom èinnosti pod¾a odsekov 1 a 2, ktoré neohrozujú plnenie
týchto èinností a Národná banka Slovenska udelila súhlas na ich vykonávanie. Takéto èinnosti sa nezapisujú
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do obchodného registra. Burza nesmie obchodova
s cennými papiermi ani vykonáva iné èinnosti ako èinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 a pod¾a prvej vety.
(6) Èinnosti pod¾a odseku 1 môe vykonáva len burza, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje
inak..
7. V § 2 ods. 14 sa vypúajú slová verejného a slovo verejnom.
8. § 2 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Národná banka Slovenska po doruèení oznámenia od prísluného orgánu domovského èlenského
tátu regulovaného trhu o skutoènosti pod¾a odseku 14 poiada tento prísluný orgán o poskytnutie
údajov o úèastníkoch zo Slovenskej republiky..
9. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na úèely
spájania alebo umonenia spájania záujmov viacerých
osôb nakupova a predáva finanèné nástroje v rámci
systému a v súlade s pevne urèenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finanènými nástrojmi prijatými na obchodovanie pod¾a pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne
a v súlade s týmto zákonom..
10. V § 3 ods. 4 písm. a) sa slovo burze nahrádza
slovami regulovanom trhu burzy.
11. V § 3 sa odsek 4 dopåòa písmenami k) a r), ktoré
znejú:
k) domovským èlenským tátom regulovaného trhu
èlenský tát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ak pod¾a vnútrotátnych právnych predpisov
tohto èlenského tátu nemá registrované sídlo, èlenský tát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu,
1) hostite¾ským èlenským tátom regulovaného trhu
èlenský tát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie na prístup k obchodovaniu èlenom z iného
èlenského tátu alebo úèastníkom so sídlom v tom
istom èlenskom táte,
m) dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevodite¾né cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov, pôièiek a dlhov, s výnimkou cenných
papierov rovnocenných akciám alebo cenných papierov, ktoré by po konverzii alebo po výkone práv
z nich vyplývajúcich viedli k nadobudnutiu akcií alebo cenných papierov rovnocenných akciám,
n) emitentom právnická osoba, ktorej cenné papiere sú
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o poukáky,11b) emitentom zastúpených cenných papierov,
o) centrálnou protistranou subjekt, ktorý vstupuje
medzi kupujúceho a predávajúceho a stáva sa kupujúcim pre kadého predávajúceho a predávajúcim
pre kadého kupujúceho,
p) domovským èlenským tátom emitenta, ak ide o
1. emitenta dlhových cenných papierov s menovitou
hodnotou na jeden dlhový cenný papier niou
ako 1 000 EUR alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na
jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie je ni-
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ia ako 1 000 EUR, ak sa takmer nerovná 1 000
EUR, alebo emitenta akcií,
1a. ak má sídlo v èlenskom táte, èlenský tát,
v ktorom má emitent sídlo,
1b. ak má sídlo v neèlenskom táte, èlenský tát,
v ktorom je povinný poskytova roèné informácie príslunému orgánu pod¾a § 37d ods. 5,
2. pre emitentov, ktorí nie sú uvedení v prvom bode,
pod¾a vo¾by emitenta èlenský tát, v ktorom
2a. má emitent sídlo, alebo
2b. sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
r) hostite¾ským èlenským tátom emitenta sa rozumie
èlenský tát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu, ak tento tát
nie je domovským èlenským tátom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 535 Obèianskeho zákonníka..

12. V § 4 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) ak burza bude organizova mnohostranný obchodný
systém, splnenie podmienok týkajúcich sa organizácie a riadenia pod¾a osobitného zákona13a) vo vzahu
k poadovanému rozsahu èinnosti,.
Doterajie písmená h) a i) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 71 a 71n zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

13. V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: najmä aký regulovaný trh bude organizova a èi
bude organizova aj mnohostranný obchodný systém,.
14. V § 4 ods. 7 sa slová veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
15. § 5 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii (ïalej len Komisia) a èlenským tátom zoznam
regulovaných trhov v Slovenskej republike, pre ktoré je
domovským èlenským tátom regulovaného trhu; rovnako oznámi aj kadú zmenu v tomto zozname..
16. V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
a) nadobudnutie alebo prekroèenie podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach
v burze vo výke 20 %, 33 % a 50 % v jednej operácii
alebo v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním v zhode,10).
17. V § 6 ods. 5 sa slová veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
18. V § 6 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 1
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písm. b), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslunej funkcie do iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od uplynutia lehoty na
rozhodnutie pod¾a odseku 6, predchádzajúci súhlas
zaniká.
(8) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. a), c) a e) urèí Národná banka
Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol
udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie by
kratia ako tri mesiace a dlhia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurèila v záujme ochrany investorov inú lehotu..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
19. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Predstavenstvo má najmenej troch èlenov..
20. V § 9 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
21. V § 10 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a rozhodovaním o prijatí cenného papiera na
podmieneèné obchodovanie pod¾a § 26 ods. 6 a § 28.
22. § 13 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ak burza organizuje mnohostranný obchodný
systém, povinnosti a oprávnenia útvaru inpekcie burzových obchodov sa vzahujú aj na obchody uzavreté
na mnohostrannom obchodnom systéme. Ak mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, musí by v jeho organizaènej truktúre
zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon
èinností pod¾a odsekov 2 a 10 vo vzahu k obchodom
uzavretým na mnohostrannom obchodnom systéme..
23. V § 14 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: a vymedzenie konfliktu záujmov medzi záujmom burzy a jej akcionármi alebo medzi záujmom burzy a riadnym fungovaním regulovaného trhu a zvládnutie potenciálnych nepriaznivých následkov takého
konfliktu záujmov na èinnos regulovaného trhu alebo
jeho úèastníkov.
24. § 14 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Burza je povinná zavies
a) a dodriava opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu vetkých závaných rizík ohrozujúcich jej
èinnos vrátane úèinných opatrení na zmenenie
týchto rizík,
b) opatrenia na náleité riadenie technických èinností
obchodného systému vrátane ustanovenia úèinných núdzových opatrení na vysporiadanie sa s rizikom naruenia prevádzky obchodného systému
burzy vrátane jeho zlyhania,
c) zrozumite¾né a jednoznaèné pravidlá a postupy, ktoré umonia spravodlivé a riadne obchodovanie, a urèi objektívne kritériá na efektívne vykonávanie pokynov..
25. V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a èlenov burzy.
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26. § 15 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Burza je povinná informova Národnú banku
Slovenska o kadej zmene na jej základnom imaní, pri
ktorej dôjde k prekroèeniu alebo k zníeniu podielov
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) na jej základnom imaní, bezodkladne po získaní tejto informácie a túto informáciu
zverejni..

banke Slovenska èlenský tát, v ktorom má v úmysle
poskytova vybavenie pod¾a odseku 3. Národná banka
Slovenska oznámi do 30 dní túto informáciu príslunému orgánu èlenského tátu, v ktorom sa bude vybavenie poskytova. Národná banka Slovenska na iados
tohto prísluného orgánu bezodkladne poskytne údaje
o èlenoch z tohto èlenského tátu..

27. V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slová trh burzy vkladá èiarka a slová podrobnosti o podmienkach podmieneèného obchodovania s cennými papiermi na príslunom trhu burzy.

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 7.

28. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Pravidlá mnohostranného obchodného systému
(1) Pravidlá mnohostranného obchodného systému
upravujú
a) postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných
papierov a iných finanèných nástrojov na mnohostrannom obchodnom systéme,
b) podrobnosti o podmienkach zaradenia cenných papierov a iných finanèných nástrojov do mnohostranného obchodného systému,
c) podmienky a pravidlá obchodovania s týmito cennými papiermi a inými finanènými nástrojmi primerane pod¾a § 18 ods. 1 písm. a) a k).
(2) Ak mnohostranný obchodný systém organizuje
burza, pravidlá mnohostranného obchodného systému
môu by súèasou burzových pravidiel alebo samostatným dokumentom pod¾a rozhodnutia burzy. Ak
mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník
s cennými papiermi, ustanovenia § 18 ods. 2 a 7 sa pouijú primerane..
29. V § 19 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
30. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Èlenom burzy môe by len obchodník s cennými
papiermi alebo zahranièný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahranièná banka a iná osoba, ak
a) je odborne spôsobilá na obchodovanie na burze pod¾a poiadaviek urèených burzou v burzových pravidlách,
b) spåòa organizaèné poiadavky urèené burzou v burzových pravidlách,
c) má dostatoèné zdroje na úlohy spojené s èlenstvom
vrátane finanèných poiadaviek na zabezpeèenie vyrovnania burzových obchodov urèených burzou..
31. V § 20 ods. 2 sa vypúa slovo právnickej.
32. V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Burza musí umoni èlenom burzy aj prístup na
dia¾ku na obchodovanie na òou organizovanom trhu za
podmienok urèených burzovými pravidlami; na tento
úèel je burza oprávnená poskytova èlenom burzy potrebné vybavenie.
(4) Burza je povinná písomne oznámi Národnej

33. V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Na
burzové obchody uzavierané medzi èlenmi burzy sa pouijú ustanovenia osobitného zákona35aa) len vo vzahu
ku klientom týchto èlenov. Na obchody uzavierané medzi úèastníkmi mnohostranného obchodného systému, ktorí sú obchodníkmi s cennými papiermi, sa pouijú ustanovenia osobitného zákona35a) len vo vzahu
ku klientom týchto úèastníkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) § 73b a 73m a § 73o a 73v zákona è. 566/2001 Z. z..

34. V § 22 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo organizovaný vkladá slovo regulovaný.
35. V § 22 sa vypúajú odseky 3 a 7.
Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
36. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
(1) Burza je povinná zverejòova spôsobom pod¾a
osobitného predpisu35b) údaje pod¾a osobitného predpisu,35c) najmä aktuálnu nákupnú cenu a predajnú cenu
a vyèíslenie záujmu o obchodovanie pri týchto cenách,
ktoré sa uvádzajú prostredníctvom jej systémov, týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Tieto údaje sa musia zverejòova na základe
primeraných obchodných podmienok a priebene poèas zvyèajných obchodných hodín.35d)
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená udeli výnimku z povinnosti zverejòova údaje uvedené v odseku 1. Pri ude¾ovaní výnimky vychádza z trhového modelu alebo druhu, alebo rozsahu pokynov za podmienok
pod¾a osobitného predpisu.35e) Národná banka Slovenska môe udeli výnimku, najmä ak ide o obchody, ktoré sú ve¾ké v porovnaní so tandardným trhovým
objemom35f) vo vzahu k príslunej akcii alebo druhu
akcie.
(3) Burza je povinná zverejòova spôsobom pod¾a
osobitného predpisu35b) údaje pod¾a osobitného predpisu,35g) najmä cenu, objem a èas obchodov uskutoènených v rámci jej systémov o akciách prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Tieto údaje sa musia
zverejòova èo mono najbliie k reálnemu èasu a za
primeraných obchodných podmienok a spôsobom, ktorý je jednoducho dostupný ostatným úèastníkom
trhu.35h)
(4) Národná banka Slovenska je oprávnená udeli na
iados burzy predchádzajúci súhlas na odklad zverejòovania údajov o obchodoch uvedených v odseku 3, vychádzajúc z ich druhu alebo objemu. Národná banka
Slovenska môe povoli odklad zverejnenia, ak ide o ob-
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chody, ktoré sú ve¾ké v porovnaní so tandardným trhovým objemom príslunej akcie alebo triedy akcií.35i)
Burza je povinná informova úèastníkov trhu a investorov o odklade zverejòovania údajov o obchodoch
a o jeho rozsahu.
(5) Burza je oprávnená poskytnú obchodníkom
s cennými papiermi prístup za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminaènom základe
k systémom, ktoré pouívajú na zverejnenie údajov
pod¾a odsekov 1 a 3, na úèely zabezpeèenia plnenia povinností obchodníka s cennými papiermi uverejòova
svoje kotácie akcií a údaje o uzavretých obchodoch
pod¾a osobitného predpisu.35j)
(6) Ak burza organizuje mnohostranný obchodný
systém, je povinná zverejòova informácie pod¾a odsekov 1 a 3 aj za akcie obchodované na mnohostrannom
obchodnom systéme, ktoré sú súèasne prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, prièom sa pouijú
ustanovenia odsekov 2 a 4. Obchodník s cennými papiermi, ktorý organizuje mnohostranný obchodný systém, je povinný zverejòova informácie pod¾a odsekov 1
a 3 aj za akcie obchodované na mnohostrannom obchodnom systéme, ktoré sú súèasne prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, prièom sa pouijú ustanovenia odsekov 2 a 4. Povinnos zverejòova údaje
pod¾a odseku 3 sa nevzahuje na údaje o obchodoch
uskutoènených na mnohostrannom obchodnom systéme, ktoré sa zverejòujú prostredníctvom systémov regulovaného trhu.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa primerane vzahujú aj na dlhopisy prijaté na obchodovanie na burze.
Burzové pravidlá alebo pravidlá mnohostranného obchodného systému môu upravi odliný spôsob zverejòovania údajov pod¾a odsekov 1 a 3 vo vzahu k týmto dlhopisom, ako aj èasové lehoty a monosti odkladu
pod¾a odsekov 2 a 4..
Poznámky pod èiarou k odkazom 35b a 35j znejú:

35b) Èlánky 30 a 32 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES
z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica
2004/39/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokia¾ ide
o povinnosti pri vedení záznamov pre investièné spoloènosti,
oznamovanie transakcií, prieh¾adnos trhu, prijatie finanèných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na úèely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241/1, 2. 9. 2006).
35c
) Èlánok 17 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35d
) Èlánok 29 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35e
) Èlánky 18 a 19 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35f
) Èlánok 20 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35g
) Èlánok 27 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35h
) Èlánky 29 a 32 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35i
) Èlánok 28 nariadenia Komisie (ES) è. 1287/2006/ES.
35j
) § 78 a 78b zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

37. Doterají text § 23 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 5, ktoré znejú:
(2) Burza je oprávnená uzatvára zmluvy s centrálnou protistranou alebo clearingovým ústavom a systémom vyrovnania z iného tátu s cie¾om zabezpeèi zúètovanie alebo vyrovnanie obchodov uzavretých
úèastníkmi trhu na òou organizovanom trhu. Organizátor mnohostranného obchodného systému je oprávnený uzatvára zmluvy s centrálnou protistranou alebo
clearingovým ústavom a systémom vyrovnania z iného
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tátu s cie¾om zabezpeèi zúètovanie alebo vyrovnanie
obchodov uzavretých úèastníkmi trhu na ním organizovanom trhu.
(3) Národná banka Slovenska môe zakáza burze
alebo organizátorovi mnohostranného obchodného
systému pouitie centrálnej protistrany, clearingového
ústavu alebo systému vyrovnania v inom táte, len ak
je to odôvodnené potrebou na zachovanie riadneho
fungovania burzy alebo mnohostranného obchodného
systému.
(4) Burza je povinná umoni svojim èlenom právo
urèi za podmienok urèenými burzovými pravidlami
systém vyrovnania obchodov s finanènými nástrojmi
uzavretými na burze, ak
a) takéto prepojenia a usporiadania medzi urèenými
systémami vyrovnania a akýmko¾vek iným systémom alebo vybavením sú nevyhnutne potrebné na
zabezpeèenie úèinného a hospodárneho vyrovnania
prísluného obchodu a
b) Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci
súhlas na pouitie tohto systému; podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu je, aby technické
podmienky na vyrovnanie obchodov uzavretých na
burze cez iný systém vyrovnania, ako bol urèený
burzou, umoòovali plynulé a riadne fungovanie finanèných trhov.
(5) Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté právo centrálnej protistrany, systému zúètovania alebo vyrovnania na základe primeraných obchodných dôvodov odmietnu sprístupnenie poadovaných sluieb..
38. V § 25 odsek 1 znie:
(1) Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu
kótovaných cenných papierov a na regulovanom vo¾nom trhu. Trh kótovaných cenných papierov a regulovaný vo¾ný trh tvoria regulovaný trh burzy..
39. V § 25 ods. 4 sa slová § 37 ods. 1 a 4, 6, 7, 9
a 14 nahrádzajú slovami § 37b ods. 2 a 4, § 37d ods. 2
a 5 a písmeno i sa nahrádza písmenom h.
40. V § 25 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
a je zabezpeèené riadne urèovanie cien derivátových
zmlúv a efektívne podmienky vyrovnania obchodov
s príslunými finanènými nástrojmi.
41. V § 26 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa na konci
pripájajú tieto slová: ak sú tieto údaje ku dòu podania
iadosti známe,.
42. V § 26 ods. 6 sa vypúajú slová a 36 a na konci sa pripájajú tieto vety: Burza môe rozhodnú o iadosti pod¾a odseku 1 aj pred vydaním cenného papiera.
V takom prípade sa v rozhodnutí uvedú odkladacie
podmienky; odkladacia podmienka sa nesmie týka
predloenia prospektu..
43. V § 26 odsek 10 znie:
(10) Emitent cenného papiera, ktorý neiadal o jeho
prijatie na regulovaný vo¾ný trh, môe v lehote 30 dní
od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný vo¾ný trh zakáza obchodovanie s týmto cenným papierom písomným oznámením doruèeným burze; to neplatí, ak je cenný papier u prijatý na iný regulovaný

Strana 1284

Zbierka zákonov è. 209/2007

trh. Ak emitent v lehote pod¾a prvej vety obchodovanie
nezakáe, mono zaèa obchodova s týmto cenným papierom na regulovanom vo¾nom trhu burzy. Z prijatia
cenného papiera na obchodovanie na regulovanom vo¾nom trhu bez súhlasu emitenta nevyplývajú emitentovi
iadne informaèné povinnosti..
44. § 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Podmieneèné obchodovanie s cenným papierom
(1) Burza je oprávnená prija cenný papier pred jeho
vydaním na podmieneèné obchodovanie na trhu, ktorý
organizuje aj pred splnením odkladacích podmienok
uvedených v rozhodnutí pod¾a § 26 ods. 6; tým nie je
dotknuté ustanovenie § 27 ods. 1.
(2) Vyrovnanie obchodov uzavretých v podmieneènom obchodovaní sa vykoná najskôr v deò zaèatia riadneho obchodovania s cenným papierom.
(3) Ak nedôjde k zaèatiu riadneho obchodovania
s cenným papierom, obchody uzavreté v podmieneènom obchodovaní sa povaujú za neplatné.
(4) Obchody uzavreté v podmieneènom obchodovaní
sa povaujú za burzové obchody odo dòa zaèatia riadneho obchodovania s cenným papierom..
45. V § 29 ods. 1 v úvodnej vete sa slovo prísluný
nahrádza slovom regulovaný.
46. V § 29 ods. 1 písm. f) sa slovo verejnom nahrádza slovom regulovanom.
47. V § 29 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a k) sa oznaèujú ako písmená h) a j).
48. Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:

39) Napríklad zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov, Obchodný zákonník, zákon è. 566/2001
Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 594/2003 Z. z.
v znení neskorích predpisov, nariadenie Komisie (ES)
è. 1287/2006/ES..

49. § 34 a 37 vrátane nadpisov znejú:
§ 34
Roèná finanèná správa
(1) Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný najneskôr
do tyroch mesiacov po uplynutí úètovného obdobia
zverejni roènú finanènú správu a zabezpeèi, aby bola
táto správa verejne prístupná najmenej poèas piatich
rokov.
(2) Roèná finanèná správa obsahuje
a) výroènú správu vypracovanú v súlade s osobitným
predpisom,53a)
b) úètovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto úètovná závierka nie je súèasou výroènej správy,
c) vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zrete¾ným oznaèením ich mena, priezviska a funkcie
o tom, e pod¾a ich najlepích znalostí poskytuje úètovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými
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predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finanènej situácie a hospodárskeho výsledku
emitenta a spoloèností zaradených do celkovej konsolidácie a e výroèná správa obsahuje pravdivý
a verný preh¾ad vývoja a výsledkov obchodnej èinnosti a postavenia emitenta a spoloèností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým èelí.
(3) Ak je emitent povinný vypracova konsolidovanú
úètovnú závierku pod¾a osobitného predpisu,53c) obsahuje úètovná závierka overená audítorom konsolidovanú úètovnú závierku zostavenú v súlade s osobitným
predpisom53d) a roènú úètovnú závierku materskej spoloènosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi èlenského tátu, v ktorom bola zaloená materská spoloènos.
(4) Ak emitent nie je povinný vypracova konsolidovanú úètovnú závierku, obsahuje roèná finanèná správa úètovnú závierku zostavenú v súlade s právnymi
predpismi èlenského tátu, v ktorom bola spoloènos
zaloená.
(5) Úètovná závierka a konsolidovaná úètovná závierka musia by overené audítorom.
(6) Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit úètovných závierok pod¾a
odseku 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s roènou finanènou správou.
§ 35
Polroèná finanèná správa
(1) Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov,
ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu, je povinný zverejni polroènú finanènú správu za
prvých es mesiacov úètovného obdobia najneskôr do
dvoch mesiacov po uplynutí úètovného obdobia a zabezpeèi, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej poèas piatich rokov.
(2) Polroèná finanèná správa obsahuje
a) priebenú správu vypracovanú v súlade s osobitným
predpisom,53a)
b) priebenú úètovnú závierku v skrátenej truktúre,
ak táto priebená úètovná závierka nie je súèasou
priebenej správy,
c) vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zrete¾ným oznaèením ich mena, priezviska a funkcie
o tom, e pod¾a ich najlepích znalostí poskytuje
priebená úètovná závierka vypracovaná v súlade
s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív,
pasív, finanènej situácie a hospodárskeho výsledku
emitenta a spoloèností zaradených do celkovej konsolidácie pod¾a poiadaviek uvedených odsekoch 3
a 4 a e uvedená priebená správa obsahuje verný
preh¾ad informácií pod¾a odseku 9.
(3) Ak je emitent povinný vypracova konsolidovanú
úètovnú závierku v súlade s osobitným predpisom,53c)
musí by priebená úètovná závierka v skrátenej truktúre zostavená v súlade s osobitným predpisom.53d)
(4) Ak emitent nie je povinný vypracova konsolidovanú úètovnú závierku, polroèná finanèná správa ob-
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sahuje priebenú úètovnú závierku v skrátenej truktúre vo forme skrátenej súvahy, skráteného výkazu
ziskov a strát a poznámok. Pri príprave skrátenej
truktúry súvahy a skráteného výkazu ziskov a strát je
emitent povinný dodra rovnaké zásady úètovania
a oceòovania ako pri príprave roèných finanèných
správ.

emitent uvedie o tejto skutoènosti vo svojej správe vyhlásenie.

(5) Ak priebená úètovná závierka v skrátenej
truktúre nie je zostavená v súlade s osobitným predpisom,53d) musí by zostavená pod¾a odsekov 6 a 7, ktoré
ustanovujú jej minimálny obsah.

(1) Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejni poèas
prvých iestich mesiacov úètovného obdobia prvé predbené vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbené vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu poèas druhých
iestich mesiacov úètovného obdobia. Toto predbené
vyhlásenie emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týdòov od zaèiatku prísluného esmesaèného obdobia a najneskôr v lehote iestich týdòov pred
skonèením prísluného esmesaèného obdobia. Toto
predbené vyhlásenie riadiaceho orgánu obsahuje informácie za obdobie od zaèiatku prísluného esmesaèného obdobia do dátumu zverejnenia predbeného
vyhlásenia, a to
a) vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým dolo poèas prísluného obdobia, a ich dopad
na finanènú situáciu emitenta a ním ovládaných
osôb a
b) veobecný opis finanènej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta a ním ovládaných osôb v príslunom období.

(6) Skrátená truktúra súvahy a skrátená truktúra výkazu ziskov a strát zachytáva vetky záhlavia
a medzisúèty zahrnuté v poslednej roènej úètovnej závierke emitenta. Dodatoèné poloky sa zahrnú, len ak
by pre ich vynechanie priebená úètovná závierka poskytla zavádzajúci preh¾ad aktív, pasív, finanènej pozície a vyèíslenia zisku alebo straty emitenta.
(7) Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú
tieto porovnávacie informácie:
a) súvaha ku koncu prvých iestich mesiacov vykazovaného úètovného obdobia a porovnávacia súvaha
bezprostredne predchádzajúceho úètovného obdobia,
b) výkaz ziskov a strát za prvých es mesiacov vykazovaného úètovného obdobia s porovnávacími údajmi
za porovnate¾né obdobie predchádzajúceho úètovného obdobia.
(8) Poznámky musia obsahova informácie na preukázanie porovnate¾nosti priebenej úètovnej závierky
v skrátenej truktúre s roènou úètovnou závierkou
a musia zahàòa informácie a vysvetlivky, ktoré zabezpeèia, e uívate¾ náleite rozumie akýmko¾vek podstatným zmenám súm a vývojom, ktoré sa uskutoènili
v priebehu dotknutých iestich mesiacov a ktoré sú
premietnuté v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.
(9) Priebená správa obsahuje najmä uvedenie dôleitých udalostí, ku ktorým dolo v prvých iestich mesiacoch úètovného obdobia, a ich dopad na priebenú
úètovnú závierku v skrátenej truktúre spolu s opisom
hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich es mesiacov
úètovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahàòa
priebená správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým dolo v prvých iestich mesiacoch aktuálneho úètovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finanèné postavenie alebo èinnos
emitenta v tomto období, a
b) akéko¾vek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej roènej finanènej správe, ktoré by mohli ma
podstatný vplyv na finanèné postavenie alebo èinnos emitenta poèas prvých iestich mesiacov aktuálneho úètovného obdobia.
(10) Ak emitent nie je povinný zostavi konsolidovanú úètovnú závierku, v priebenej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.
(11) Ak bola polroèná finanèná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. To
platí aj pre správu o preverení. Ak polroèná finanèná
správa nebola overená alebo preverená audítorom,

§ 36
Predbené vyhlásenie

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.53e)
(3) Emitenti, ktorí zverejòujú tvrroèné finanèné
správy v súlade s pravidlami regulovaného trhu alebo
z vlastného podnetu, nie sú povinní zverejòova predbené vyhlásenie riadiaceho orgánu pod¾a odseku 1.
§ 37
Za údaje, ktoré sa vypracúvajú a zverejòujú pod¾a
§ 34 a 36 a § 37b ods. 1 a 3, zodpovedá emitent alebo
jeho tatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný orgán, alebo fyzická osoba zodpovedná v rámci emitenta.
Týmto nie je dotknutá zodpovednos týchto osôb pod¾a
iných veobecne záväzných právnych predpisov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 53a a 53e znejú:

53a) § 20 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 561/2004 Z. z.
53b
) § 19 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004
Z. z.
53c
) § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 561/2004
Z. z.
53d
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1606/2002.
Nariadenie Európskej komisie (ES) è. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú urèité medzinárodné úètovné tandardy, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1606/2002 (Ú. v. EÚ L 261, 13. 10.
2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 32).
53e
) § 132b zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

50. Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37d, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
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§ 37a

§ 37c

(1) Ustanovenia § 34 a 36 sa nevzahujú, ak tento
zákon neustanovuje inak, na
a) podielové listy otvoreného podielového fondu a na
cenné papiere zahranièných subjektov kolektívneho
investovania,
b) tát, obec a vyí územný celok, verejnú medzinárodnú organizáciu, ktorej èlenom je najmenej jeden
èlenský tát, Európsku centrálnu banku a centrálne
banky èlenských tátov bez oh¾adu na to, èi vydávajú, alebo nevydávajú akcie alebo iné cenné papiere, a
c) emitentov, ktorí vydávajú výhradne dlhové cenné
papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu, prièom menovitá hodnota jedného dlhového
cenného papiera je najmenej 50 000 EUR, alebo ak
ide o dlhové cenné papiere vydané v inej mene ako
euro, je menovitá hodnota jedného dlhového cenného papiera k dátumu emisie v prepoète najmenej
50 000 EUR.

(1) Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými akcionármi, ktorí sú v rovnakom
postavení.

(2) Ustanovenia § 35 sa nevzahujú na úverové intitúcie alebo zahranièné úverové intitúcie, ktorých akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu a ktoré priebene alebo opakovane vydávali len
dlhové cenné papiere, a to len ak celková menovitá hodnota vetkých takých dlhových cenných papierov je
niia ako 50 000 000 EUR, a ktoré nezverejnili prospekt.
§ 37b
Doplòujúce informácie
(1) Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejni akúko¾vek zmenu práv spojených s rôznymi druhmi akcií vrátane zmien práv spojených s derivátmi vydanými
samotným emitentom a ktoré umoòujú prístup k akciám tohto emitenta.
(2) Emitent cenných papierov s výnimkou akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akéko¾vek zmeny práv drite¾ov cenných
papierov, iných ako akcie, vrátane zmien podmienok
týchto cenných papierov, ktoré by mohli tieto práva nepriamo ovplyvni najmä zmenou úverových podmienok
alebo úrokových mier.
(3) Emitent dlhových cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu je povinný bezodkladne zverejni informácie o prijatých úveroch a o ich
zabezpeèení. Táto povinnos sa nevyaduje pri verejnej
medzinárodnej organizácii, ktorej èlenom je najmenej
jeden èlenský tát.
(4) Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu navrhuje zmenu zakladate¾skej listiny alebo stanov, je povinný predloi návrh zmeny Národnej banke Slovenska a burze, na
ktorej boli jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie.
Toto predloenie návrhu zmeny je emitent povinný vykona bezodkladne, najneskôr vak v deò zvolania valného zhromadenia, ktoré má o návrhu zmeny hlasova
alebo má by o nej informované.

(2) Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpeèi, aby akcionár mal
k dispozícii v domovskom èlenskom táte emitenta
vetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa
mu umonil výkon jeho práv a aby sa zachovala úplnos údajov. Osoba môe vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenej osoby v súlade s právnymi predpismi tátu, v ktorom bol emitent zaloený.
Emitent najmä
a) poskytne informácie o mieste, èase a programe valného zhromadenia, o celkovom poète akcií a hlasovacích práv a o právach drite¾ov zúèastòova sa valného zhromadenia,
b) poskytne formulár plnej moci v písomnej forme alebo elektronickej forme kadej osobe, ktorá je oprávnená hlasova na valnom zhromadení, a to spolu
s oznámením o konaní valného zhromadenia alebo
na poiadanie po zaslaní oznámenia o konaní valného zhromadenia,
c) zverejní oznámenia alebo zale dokumenty týkajúce
sa rozdelenia a výplaty dividend a emisií nových akcií vrátane informácií o vetkých opatreniach týkajúcich sa pride¾ovania, upisovania, zániku alebo výmeny.
(3) Informácie pod¾a odseku 2 môe emitent poskytnú prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktorými sa rozumie elektronické zariadenie na spracovanie vrátane digitálnej kompresie, uloenie a prenos dát
pomocou káblových, rádiových, optických technológií
alebo iné elektromagnetické prostriedky za predpokladu, e rozhodnutie o ich pouívaní prijme na valnom
zhromadení, ak spåòa tieto podmienky:
a) pouívanie elektronických prostriedkov nie je závislé od sídla alebo trvalého pobytu akcionára alebo od
sídla alebo trvalého pobytu osôb uvedených v § 41
ods. 9,
b) sú zavedené opatrenia na informovanie akcionárov
alebo právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených vykonáva hlasovacie práva alebo oprávnených riadi ich vykonávanie,
c) akcionári alebo osoby uvedené v § 41 ods. 9 boli písomne poiadaní emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu o súhlas
s pouitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií; ak v urèenej lehote nezalú písomný súhlas, má sa za to, e súhlas udelili; tieto osoby
si môu kedyko¾vek vyiada odovzdávanie týchto
informácií písomne,
d) rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním
týchto informácií elektronickými prostriedkami urèí
emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania pod¾a odseku 1.
(4) Emitent dlhových cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými drite¾mi
dlhopisov, ktorí sú v rovnakom postavení týkajúcom sa
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práv spojených s týmito dlhopismi, tým nie je dotknuté
právo emitenta vykona ponuku na predèasné splatenie urèitých dlhopisov ich majite¾om, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade
s právom chránenými záujmami majite¾ov dlhopisov.
(5) Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpeèi, aby
vetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa
drite¾om dlhových cenných papierov v domovskom
èlenskom táte emitenta umonil výkon ich práv, boli
verejne prístupné a aby sa zachovala úplnos údajov.
§ 37d
(1) Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný predloi burze
informácie, ktoré burza v burzových pravidlách urèí
ako informácie potrebné na preverenie skutoènosti, èi
tento emitent dodriava podmienky ustanovené týmto
zákonom, na ochranu investorov a na zabezpeèenie
bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a pod¾a poiadaviek burzy tieto informácie zverejni. Ak tento emitent poiadavke burzy na zverejnenie informácie nevyhovie, môe po prerokovaní
s týmto emitentom túto informáciu zverejni burza.
(2) Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na
trhu kótovaných cenných papierov vydá nové akcie
toho istého druhu, je povinný poda iados o kótovanie
týchto akcií do iestich mesiacov od ich vydania, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo vyplácanie výnosov
z ním vydaných cenných papierov, je povinný tieto èinnosti vykonáva len prostredníctvom obchodníka
s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby, ktorá má na
túto èinnos oprávnenie;55) emitent je povinný oznámi
burze obchodné meno tohto obchodníka s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi
alebo inej právnickej osoby.
(4) Emitent kótovaných cenných papierov je povinný
uplatòova voèi majite¾om cenných papierov prijatých
na trh kótovaných cenných papierov princíp rovnakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykona ponuku na predèasné splatenie urèitých dlhopisov ich
majite¾om, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majite¾ov dlhopisov.
(5) Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný najmenej raz
roène vypracova dokument, ktorý obsahuje vetky informácie alebo odkazuje na vetky informácie, ktoré sa
zverejnili alebo verejne sprístupnili poèas predchádzajúcich 12 mesiacov v Slovenskej republike, v inom èlenskom táte alebo v neèlenskom táte v súlade s jeho povinnosami pod¾a tohto zákona alebo osobitného
zákona a pod¾a právnych predpisov týchto èlenských
tátov a neèlenských tátov týkajúcich sa regulácie
cenných papierov, emitentov cenných papierov a trhov
s cennými papiermi a právnych predpisov týchto tátov
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vzahujúcich sa na obchodné spoloènosti, prijímanie
cenných papierov na regulované trhy a osobitného
predpisu upravujúceho pouívanie medzinárodných
úètovných tandardov.55a)
(6) Dokument pod¾a odseku 5 sa predkladá Národnej
banke Slovenska a zverejòuje po zverejnení úètovnej
závierky emitenta. Ak dokument odkazuje na informácie, uvedie sa, kde tieto informácie mono získa.
(7) Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa nevzahujú na emitentov nekapitálových cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej
50 000 EUR..
51. V § 38 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Burza
nie je povinná pozastavi obchodovanie s cenným papierom, ak by to spôsobilo závané pokodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie
trhu..
52. V § 38 ods. 8 sa vypúa slovo verejnom.
53. § 38 sa dopåòa odsekmi 9 a 11, ktoré znejú:
(9) Za splnenie povinnosti pod¾a odseku 1 sa povauje aj to, ak burza preradila cenný papier na trh, ktorého podmienky cenný papier alebo jeho emitent spåòajú.
(10) O prijatí opatrení pod¾a odsekov 1 a 9 je burza
povinná bezodkladne informova Národnú banku Slovenska a zverejni o tom oznámenie. Národná banka
Slovenska následne informuje prísluné orgány èlenských tátov.
(11) Ustanovenia odsekov 1 a 10 sa primerane vzahujú aj na finanèné nástroje..
54. V § 39 sa vypúa slovo verejných.
55. Za § 39 sa vkladajú § 39a a 39b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 39a
Mnohostranný obchodný systém
(1) Mnohostranný obchodný systém je systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na úèely spájania alebo umonenia spájania záujmov viacerých osôb nakupova a predáva finanèné
nástroje v rámci systému a v súlade s pevne urèenými
pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie
obchodu s finanènými nástrojmi.
(2) Na mnohostrannom obchodnom systéme mono
obchodova len s cennými papiermi alebo inými finanènými nástrojmi zaradenými do zoznamu mnohostranného obchodného systému.
(3) iados o zaradenie cenných papierov alebo iných
finanèných nástrojov do zoznamu mnohostranného
obchodného systému predkladá èlen burzy, emitent
alebo úèastník mnohostranného obchodného systému, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) iados o zaradenie cenného papiera alebo iného
finanèného nástroja do zoznamu mnohostranného obchodného systému obsahuje náleitosti pod¾a § 26
ods. 3 písm. a) a c) a ïalie náleitosti urèené v pravidlách mnohostranného obchodného systému.
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(5) Do zoznamu mnohostranného obchodného systému je jeho organizátor oprávnený zaradi cenný papier
alebo iný finanèný nástroj aj bez iadosti. Z prijatia
cenného papiera na obchodovanie na mnohostrannom
obchodnom systéme bez súhlasu emitenta nevyplývajú
emitentovi informaèné povinnosti.
(6) Na zaradenie cenných papierov do zoznamu mnohostranného obchodného systému sa vzahujú ustanovenia § 26 ods. 6, 7 prvá veta a ods. 11 primerane.
(7) Cenný papier môe by zaradený do zoznamu
mnohostranného obchodného systému, len ak sú splnené podmienky pod¾a § 29 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f)
a ïalie podmienky urèené v pravidlách mnohostranného obchodného systému.
(8) Na mnohostrannom obchodnom systéme môe
obchodova kadá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor po splnení podmienok urèenými pravidlami
mnohostranného obchodného systému. Ustanovenia
§ 20 sa pouijú primerane.
(9) Informaèné povinnosti pod¾a tohto zákona a osobitného zákona54) súvisiace s prijatím cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzahujú na cenné papiere zaradené do zoznamu
mnohostranného obchodného systému a na ich emitentov; tým nie je dotknuté plnenie povinností vyplývajúcich z prijatia týchto cenných papierov a ich emitentov na obchodovanie na regulovanom trhu ani
oprávnenie organizátora mnohostranného obchodného systému urèi v pravidlách mnohostranného obchodného systému informaèné povinnosti pre cenné
papiere zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému a pre ich emitentov.
§ 39b
(1) Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci mnohostranný obchodný systém je oprávnený
na území èlenského tátu poskytova prísluné vybavenie potrebné na umonenie prístupu a pouívanie ich
systémov úèastníkom z iného èlenského tátu alebo
úèastníkom so sídlom v tom istom èlenskom táte.
(2) Burza alebo obchodník s cennými papiermi prevádzkujúci mnohostranný obchodný systém je povinný
písomne oznámi Národnej banke Slovenska èlenský
tát, v ktorom má v úmysle poskytova také vybavenie.
Národná banka Slovenska oznámi do 30 dní túto informáciu príslunému orgánu èlenského tátu, v ktorom
sa bude poskytova také vybavenie. Národná banka
Slovenska na iados tohto prísluného orgánu bezodkladne poskytne údaje o èlenoch alebo úèastníkoch
z tohto èlenského tátu mnohostranného obchodného
systému pod¾a prvej vety.
(3) Zahranièný obchodník s cennými papiermi alebo organizátor trhu so sídlom v èlenskom táte organizujúci mnohostranný obchodný systém je oprávnený
na území Slovenskej republiky poskytova prísluné
vybavenie potrebné na umonenie prístupu a pouívanie ich systémov úèastníkmi na dia¾ku so sídlom v Slovenskej republike.
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(4) Národná banka Slovenska po doruèení oznámenia od prísluného orgánu domovského èlenského tátu mnohostranného obchodného systému o skutoènosti pod¾a odseku 3 poiada tento prísluný orgán
o poskytnutie údajov o èlenoch alebo úèastníkoch zo
Slovenskej republiky tohto mnohostranného obchodného systému..
56. § 41 a 50 vrátane nadpisov znejú:
§ 41
Oznamovacia povinnos
(1) Ak akcionár nadobudol alebo previedol akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva,
na inú osobu, je táto osoba povinná oznámi emitentovi
podiel na hlasovacích právach emitenta, ktorý osoba
vlastní v dôsledku nadobudnutia alebo prevodu na inú
osobu, ak tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %
a 75 %. Hlasovacie práva sa vypoèítajú na základe vetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to
aj ak je ich výkon pozastavený. Zároveò sa takáto informácia uvedie aj o vetkých akciách rovnakého druhu,
s ktorými sú spojené hlasovacie práva.
(2) Akcionár je povinný oznámi emitentovi podiel na
hlasovacích právach, aj ak tento podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity uvedené v odseku 1 v dôsledku skutoèností, ktoré majú za následok zmenu rozloenia hlasovacích práv, a na základe informácií
zverejòovaných pod¾a § 44 ods. 2. Ak ide o emitenta so
sídlom v neèlenskom táte, oznámenie sa vykoná rovnako ako v prípade emitenta so sídlom v èlenskom táte.
(3) Akcionárom sa na úèely oznamovacích a informaèných povinností rozumie akáko¾vek osoba, ktorá
priamo alebo nepriamo drí
a) akcie emitenta vo vlastnom mene a na vlastný úèet,
b) akcie emitenta vo vlastnom mene, ale na úèet inej
osoby,
c) poukáky zastupujúce cenné papiere; v takom prípade sa majite¾ poukáky zastupujúcej cenné papiere povauje za akcionára, ktorý vlastní prísluné zastupované akcie.
(4) Odseky 1 a 2 sa nevzahujú na akcie nadobudnuté len na úèely zúètovania a vyrovnania v obvyklom
krátkom èase vyrovnania ani na osoby, ktoré dria
akcie v úschove, ak tieto osoby môu vykonáva hlasovacie práva spojené s týmito akciami pod¾a pokynov vydaných v písomnej forme alebo zaslaných prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(5) Obvyklým krátkym èasom vyrovnania pod¾a odseku 4 sa rozumie vyrovnanie obchodu do troch obchodných dní nasledujúcich po vykonaní transakcie.
(6) Odseky 1 a 2 sa nepouijú na nadobudnutie alebo
prevod podielu tvorcom trhu, ktorý dosahuje alebo presahuje limit 5 %, ak
a) má vo svojom domovskom èlenskom táte povolenie
na poskytovanie investièných sluieb a
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b) nezasahuje do riadenia prísluného emitenta ani
nevykonáva vplyv na emitenta, aby kúpil tieto akcie
alebo zaplatil cenu akcie.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa pouije, len ak tvorca
trhu v lehote pod¾a odseku 12 oznámi príslunému orgánu domovského èlenského tátu emitenta, e vykonáva alebo má v úmysle vykonáva èinnos tvorcu trhu
vo vzahu k tomuto emitentovi.
(8) Ak prísluný orgán domovského èlenského tátu
emitenta poiada tvorcu trhu pod¾a odsekov 6 a 7, aby
identifikoval akcie alebo finanèné nástroje drané na
úèely výkonu èinností tvorcu trhu, tvorca trhu môe
túto identifikáciu vykona akýmko¾vek overite¾ným
spôsobom. Tvorca trhu je povinný dra na osobitnom
úète tieto akcie a finanèné nástroje, len ak ich nie je
schopný identifikova. Ak tvorca trhu prestane vykonáva èinnosti tvorcu trhu vo vzahu k príslunému emitentovi, musí o tom informova prísluný orgán domovského èlenského tátu emitenta.
(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, oznamovacie
povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 sa vzahujú aj na osobu
v rozsahu, v akom je táto osoba oprávnená nadobúda,
prevádza alebo vykonáva hlasovacie práva
a) drané treou osobou, s ktorou táto osoba uzatvorila
písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prija trvalý
spoloèný postup vo vzahu k riadeniu prísluného
emitenta, prostredníctvom konania v zhode nimi draných hlasovacích práv,
b) drané treou osobou na základe písomnej zmluvy,
ktorou sa ustanovuje doèasne prevod hlasovacieho
práva v prospech tejto osoby za protiplnenie,
c) spojené s akciami poskytnuté ako zábezpeka tejto
osobe za predpokladu, e táto osoba vlastní hlasovacie práva a vyhlási svoj úmysel ich vykonáva,
d) spojené s akciami, ku ktorým má táto osoba doivotné uívacie právo,
e) ktoré drí alebo ktoré môe vykonáva pod¾a písmen
a) a d) osoba ovládaná touto osobou,
f) spojené s akciami uloenými u tejto osoby, ktoré
môe táto osoba vykonáva pod¾a svojho uváenia,
ak neboli vydané osobitné pokyny od akcionára,
g) drané treou osobou vo vlastnom mene na úèet tejto osoby,
h) ktoré môe táto osoba vykonáva ako splnomocnený
zástupca pod¾a svojho uváenia, ak neboli vydané
osobitné pokyny od akcionárov.
(10) Oznámenie pod¾a odsekov 1, 2 a 9 musí obsahova údaje o
a) akcionárovi, aj keï nie je oprávnený vykonáva hlasovacie práva pod¾a odseku 9, a o osobe oprávnenej
vykonáva hlasovacie práva v mene akcionára, a to
1. obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, ak ide
o právnickú osobu,
2. meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo, ak
ide o fyzickú osobu; u zahraniènej osoby sa namiesto rodného èísla uvádza dátum narodenia,
b) výslednej výke podielu osôb pod¾a písmena a) na
hlasovacích právach,
c) truktúre podielov ovládaných právnických osôb,
prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutoène drané, ak také právnické osoby existujú,
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d) dátume dosiahnutia, presiahnutia alebo poklesu limitov pod¾a odseku 1.
(11) Akcionár alebo osoba pod¾a odseku 9 je povinná
oznámi emitentovi údaje pod¾a odseku 1 najneskôr do
tyroch obchodných dní, prièom táto lehota zaèína plynú nasledujúci deò po dni, keï sa táto osoba
a) dozvie o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode
alebo o monosti ich vykonáva alebo keï sa to
vzh¾adom na okolnosti mala dozvedie, bez oh¾adu
na dátum, kedy nadobudnutie hlasovacích práv, ich
prevod alebo monos ich vykonáva nadobudne
úèinky, alebo
b) je informovaná o skutoènosti pod¾a odseku 2.
(12) Na úèely odseku 11 písm. a) sa predpokladá, e
akcionár alebo osoba pod¾a odseku 9 má vedomos
o nadobudnutí hlasovacích práv, ich prevode alebo
o monosti ich vykonáva najneskôr dva obchodné dni
nasledujúce po vykonaní transakcie.
(13) Akcionár alebo osoba pod¾a odseku 9 je povinná
poda oznámenie pod¾a odseku 11 bezodkladne, keï
podiel draných hlasovacích práv dosiahne, prekroèí
alebo klesne pod limity pod¾a odseku 1. V prípade pod¾a odseku 9 písm. a) povinnos poda oznámenie bude
kolektívnou povinnosou, na ktorej sa budú podie¾a
vetky zmluvné strany.
(14) V prípade pod¾a odseku 9 písm. h), ak akcionár
udelí plnú moc na jedno valné zhromadenie alebo ak
sa splnomocnenému zástupcovi udelí jedno splnomocnenie alebo viacero splnomocnení na jedno valné zhromadenie, môe v èase udelenia plnej moci poda jedno
oznámenie, ak také oznámenie bude uvádza výslednú
situáciu hlasovacích práv v èase, keï splnomocnený
zástupca nebude uplatòova hlasovacie práva pod¾a
svojho uváenia.
(15) Ak sa povinnos poda oznámenie vzahuje na
viaceré osoby, môe sa poda jedno spoloèné oznámenie. Podanie spoloèného oznámenia sa nepovauje za
zbavenie sa zodpovednosti osoby v súvislosti s podaním oznámenia.
(16) Na úèely odseku 11, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 sa
pouije kalendár obchodných dní domovského èlenského tátu emitenta.
(17) Národná banka Slovenska uverejní na svojej internetovej stránke kalendár obchodných dní regulovaných trhov, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované
na území Slovenskej republiky.
(18) Povinnos poda oznámenie pod¾a odseku 10 sa
nevzahuje na prípad, ak oznámenie podá materská
spoloènos alebo materská spoloènos materskej spoloènosti, ak je materská spoloènos sama ovládanou
spoloènosou.
(19) Odseky 1 a 6 a odsek 9 písm. c) sa vzahujú na
akcie poskytnuté èlenom alebo èlenmi Európskeho
systému centrálnych bánk pri plnení ich funkcií ako
menových orgánov vrátane akcií poskytnutých èlenmi
alebo èlenom Európskeho systému centrálnych bánk
v rámci zálonej zmluvy, zmluvy o práve o spätnom odkúpení alebo podobnej zmluvy na úèely získania finanèných prostriedkov na úèely menovej politiky alebo
v rámci platobného systému. Táto výnimka sa vzahuje
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na krátkodobé obchody, ak sa hlasovacie práva spojené s týmito akciami nevykonávajú.
§ 42
(1) Materská spoloènos správcovskej spoloènosti
nie je povinná navýi svoje podiely na hlasovacích právach pod¾a § 41 ods. 1, 2 a 9 o podiely, ktoré spravuje
správcovská spoloènos v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným zákonom4) za predpokladu, e vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej spoloènosti.
(2) Ustanovenia § 41 ods. 1, 2 a 9 sa pouijú, ak materská spoloènos správcovskej spoloènosti alebo jej
iná dcérska spoloènos investovala do podielov spravovaných takouto správcovskou spoloènosou a správcovská spoloènos nemôe vykonáva hlasovacie práva
spojené s týmito podielmi pod¾a vo¾nej úvahy, ale len
pod¾a priamych pokynov alebo nepriamych pokynov
materskej spoloènosti alebo inej dcérskej spoloènosti.
(3) Materská spoloènos obchodníka s cennými papiermi nie je povinná navýi svoje podiely na hlasovacích právach pod¾a § 41 ods. 1, 2 a 9 o podiely, ktoré
tento obchodník s cennými papiermi spravuje v rámci
riadenia portfólia pre jednotlivých klientov, ak
a) vykonáva riadenie portfólia na základe povolenia na
poskytovanie investièných sluieb,
b) môe hlasovacie práva spojené s týmito akciami vykonáva iba na základe pokynov predloených v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami
alebo zabezpeèí, aby sa riadenie portfólia vykonávalo nezávisle od vetkých ïalích sluieb v súlade
s podmienkami ustanovenými osobitným zákonom,
c) vykonáva hlasovacie práva nezávisle od materskej
spoloènosti.
(4) Ustanovenia odseku 3 sa nepouijú, ak materská
spoloènos obchodníka s cennými papiermi alebo iná
dcérska spoloènos nadobudla podiely spravované obchodníkom s cennými papiermi a ak tento obchodník
s cennými papiermi nemôe vykonáva hlasovacie práva spojené s týmito podielmi pod¾a vo¾nej úvahy a môe
ich vykonáva iba pod¾a priamych pokynov alebo nepriamych pokynov materskej spoloènosti alebo inej
dcérskej spoloènosti.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa pouijú, len ak sú
splnené tieto podmienky:
a) materská spoloènos správcovskej spoloènosti alebo
obchodníka s cennými papiermi vydávaním priamych pokynov alebo nepriamych pokynov alebo
akýmko¾vek iným spôsobom nezasahujú do vykonávania hlasovacích práv, ktoré drí táto správcovská
spoloènos alebo obchodník s cennými papiermi,
b) správcovská spoloènos alebo obchodník s cennými
papiermi musia pri vykonávaní hlasovacích práv
spojených s aktívami, ktoré spravujú, kona pod¾a
vo¾nej úvahy a nezávisle od materskej spoloènosti.
(6) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa pouijú, len ak materská spoloènos správcovskej spoloènosti alebo materská spoloènos obchodníka s cennými papiermi bezodkladne oznámi príslunému orgánu domovského
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èlenského tátu emitenta, ktorého hlasovacie práva sú
spojené s podielmi spravovanými správcovskou spoloènosou alebo obchodníkom s cennými papiermi,
a) zoznam správcovských spoloèností a obchodníkov
s cennými papiermi s uvedením prísluných orgánov, ktoré nad nimi vykonávajú doh¾ad, alebo údaj,
e nepodliehajú doh¾adu; tento zoznam musí by
priebene aktualizovaný,
b) vyhlásenie, e materská spoloènos správcovskej
spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi
spåòajú podmienky stanovené pod¾a odseku 4 v prípade kadej takejto správcovskej spoloènosti alebo
obchodníka s cennými papiermi; toto vyhlásenie sa
nevyaduje vo vzahu k finanèným nástrojom pod¾a
§ 43 ods. 1.
(7) Materská spoloènos správcovskej spoloènosti
alebo obchodníka s cennými papiermi musí na poiadanie prísluného orgánu domovského èlenského tátu emitenta preukáza, e
a) organizaèná truktúra správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi a ich materskej
spoloènosti je taká, e hlasovacie práva vykonávajú
nezávisle od materskej spoloènosti,
b) osoby, ktoré rozhodujú, ako sa majú vykonáva hlasovacie práva, konajú nezávisle,
c) ak je materská spoloènos klientom svojej správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo má podiel na aktívach spravovaných
správcovskou spoloènosou alebo obchodníkom
s cennými papiermi, existuje písomný doklad preukazujúci, e ide o obvyklý obchodný vzah medzi materskou spoloènosou správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi.
(8) Poiadavka pod¾a odseku 7 písm. a) sa povauje
za splnenú, ak materská spoloènos správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi a správcovská spoloènos alebo obchodník s cennými papiermi majú zavedené aspoò také stratégie a postupy, aby
sa zabezpeèilo zamedzenie vzájomného poskytovania
informácií medzi materskou spoloènosou správcovskej spoloènosti alebo obchodníkom s cennými papiermi a správcovskou spoloènosou alebo obchodníkom
s cennými papiermi vo veci vykonávania hlasovacích
práv. Tieto stratégie a postupy musia ma písomnú formu.
(9) Priamymi pokynmi sa rozumejú akéko¾vek pokyny vydané materskou spoloènosou správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo
inou dcérskou spoloènosou, ktoré urèujú, ako má
správcovská spoloènos alebo obchodník s cennými
papiermi vykonáva hlasovacie práva v konkrétnych
prípadoch.
(10) Nepriamymi pokynmi sa rozumejú akéko¾vek
veobecné alebo konkrétne pokyny vydané materskou
spoloènosou správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými papiermi alebo inou dcérskou spoloènosou bez oh¾adu na ich formu, ktoré limitujú rozsah
konania pod¾a vo¾nej úvahy správcovskej spoloènosti
alebo obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s vykonávaním hlasovacích práv tak, aby slúili konkrét-
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nemu obchodnému záujmu materskej spoloènosti
správcovskej spoloènosti alebo obchodníka s cennými
papiermi alebo inej dcérskej spoloènosti.
(11) Emitent je povinný zverejni údaje pod¾a § 41
ods. 10 najneskôr do troch obchodných dní od doruèenia oznámenia.
(12) Ak Národná banka Slovenska zverejní údaje
pod¾a § 41 ods. 13 najneskôr do troch obchodných dní
od doruèenia oznámenia, emitent je od povinnosti zverejni údaje pod¾a § 41 ods. 10 oslobodený, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 47.
(13) Ustanovenia odsekov 1 a 12 sa vzahujú aj na
zahraniènú správcovskú spoloènos so sídlom v èlenskom táte a na zahranièného obchodníka s cennými
papiermi s ústredím v èlenskom táte. Ustanovenia odsekov 1 a 12 sa vzahujú aj na zahraniènú správcovskú spoloènos a zahranièného obchodníka s cennými
papiermi z neèlenského tátu, ak pod¾a ich právnych
predpisov spåòajú rovnocenné podmienky na nezávislos ako správcovské spoloènosti alebo obchodníci
s cennými papiermi.
§ 43
(1) Ustanovenia § 41 ods. 1 a 9 sa vzahujú aj na
osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drí finanèné nástroje, z ktorých vyplýva oprávnenie tejto osoby na základe zmluvy z vlastného podnetu nadobúda akcie,
s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ktoré boli vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Drite¾ finanèného nástroja
je povinný plni oznamovacie povinnosti vo vzahu
k vetkým finanèným nástrojom toho istého emitenta.
(2) Prevodite¾né cenné papiere, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a akéko¾vek
iné deriváty pod¾a osobitného predpisu58a) sa povaujú
za finanèné nástroje pod¾a odseku 1, ak z nich vyplýva
oprávnenie nadobúda z vlastného podnetu na základe
zmluvy akcie spojené s hlasovacími právami vydané
emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu. Drite¾ takého finanèného nástroja musí pri jeho splatnosti vyui bezpodmieneèné
právo nadobudnú takéto akcie alebo právo rozhodnú
sa pod¾a vo¾nej úvahy nadobudnú alebo nenadobudnú takéto akcie.
(3) Oznámenie poadované pod¾a odseku 1 musí obsahova
a) výslednú situáciu o hlasovacích právach, prièom
percento hlasovacích práv sa vypoèíta pod¾a celkového poètu hlasovacích práv a výky základného
imania v súlade s posledným zverejnením emitenta
pod¾a § 44 ods. 2,
b) truktúru podielov dcérskych spoloèností, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutoène drané, ak také spoloènosti existujú,
c) dátum dosiahnutia alebo prekroèenia limitov pod¾a
§ 41 ods. 1,
d) ak ide o finanèné nástroje s obdobím vykonania,
oznaèenie dátumu alebo èasového obdobia, kedy sa
akcie nadobudnú alebo budú sa môc nadobudnú,
ak také nástroje existujú,
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e) dátum splatnosti alebo zániku finanèného nástroja,
f) totonos drite¾a, a to
1. obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, ak ide
o právnickú osobu,
2. meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo, ak
ide o fyzickú osobu; u zahraniènej osoby sa namiesto rodného èísla uvádza dátum narodenia,
g) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo dotknutého emitenta.
(4) Oznámenie pod¾a odseku 3 sa poskytne emitentovi príslunej akcie v lehote pod¾a § 41 ods. 13 a príslunému orgánu domovského èlenského tátu takého
emitenta.
(5) Ak sa finanèný nástroj vzahuje na viac ako na
jednu podkladovú akciu, oznámenie pod¾a odseku 3 sa
musí poda kadému emitentovi týchto akcií.
§ 44
(1) Ak emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nadobudne alebo prevedie vlastné akcie sám alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná vo
vlastnom mene, na úèet emitenta, je emitent povinný
zverejni podiel bezodkladne, najneskôr vak do tyroch obchodných dní po nadobudnutí alebo prevode
týchto akcií na inú osobu, ak podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod limit 5 % alebo 10 %. Podiel na hlasovacích právach sa vypoèíta na základe celkového
poètu akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.
(2) Na úèely výpoètu podielu pod¾a § 41 ods. 1 je emitent povinný zverejni minimálne celkový poèet hlasovacích práv a výku základného imania na konci kadého kalendárneho mesiaca, poèas ktorého dôjde
k zvýeniu alebo zníeniu celkového poètu hlasovacích
práv.
§ 45
(1) Ak emitent zverejní regulované informácie, je povinný súèasne tieto informácie predloi Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môe zverejni poskytnuté informácie na svojej internetovej
stránke alebo prostredníctvom inej osoby.
(2) Regulovanými informáciami sa rozumejú vetky
informácie, ktoré emitent musí zverejni pod¾a tohto
zákona a pod¾a osobitného zákona.58b)
(3) Informácie, ktoré akcionár a osoba oznamujú
emitentovi pod¾a § 41 a 43, sa musia zároveò oznámi
aj Národnej banke Slovenska.
(4) Ak si emitent vyberie domovský èlenský tát emitenta, je povinný zverejni túto skutoènos rovnako ako
regulovanú informáciu. Emitent pod¾a § 3 ods. 4
písm. p) si môe zvoli len jeden èlenský tát, prièom
táto jeho vo¾ba je platná najmenej poèas troch rokov
okrem prípadu, ak sa jeho cenné papiere u ïalej neprijímajú na obchodovanie na iadnom regulovanom trhu
v èlenských tátoch.
§ 46
(1) Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na
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regulovanom trhu len v domovskom èlenskom táte
emitenta, zverejòujú sa regulované informácie v jazyku
uznanom prísluným orgánom domovského èlenského
tátu emitenta. Ak sú cenné papiere emitenta zo Slovenskej republiky prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike, zverejòujú sa
regulované informácie v slovenskom jazyku.
(2) Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu domovského èlenského tátu emitenta a súèasne aj v inom hostite¾skom èlenskom táte
emitenta alebo vo viacerých iných èlenských tátoch,
zverejòujú sa regulované informácie
a) v jazyku uznanom prísluným orgánom doh¾adu
tohto domovského èlenského tátu emitenta a
b) v jazyku uznanom príslunými orgánmi doh¾adu
týchto hostite¾ských èlenských tátov emitentov alebo v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa tak emitent rozhodne.
(3) Ak nie sú cenné papiere prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu v domovskom èlenskom táte
emitenta, ale len v jednom hostite¾skom èlenskom táte
alebo vo viacerých hostite¾ských èlenských tátoch
emitenta, regulované informácie sa zverejòujú pod¾a
vo¾by emitenta v jazyku uznanom príslunými orgánmi
týchto hostite¾ských èlenských tátov emitenta alebo
v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných
financií.
(4) Ak je Slovenská republika domovským èlenským
tátom emitenta, regulované informácie sa pod¾a vo¾by
emitenta zverejòujú v slovenskom jazyku alebo v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií.
(5) Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, nevzahujú
sa povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 na emitenta, ale na
osobu, ktorá bez súhlasu emitenta poiadala o prijatie
cenných papierov na obchodovanie na regulovanom
trhu.
(6) Akcionár a osoba môu poskytova informácie
emitentovi v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií.
(7) Ak sú cenné papiere, ktorých menovitá hodnota
na jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR, alebo
dlhové cenné papiere s menovitou hodnotou na jeden
cenný papier v prepoète najmenej 50 000 EUR ku dòu
emisie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v jednom èlenskom táte alebo vo viacerých èlenských
tátoch, zverejòujú sa regulované informácie v jazyku
uznanom prísluným orgánom domovského èlenského
tátu emitenta a hostite¾ských èlenských tátov emitentov alebo v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií v súlade s rozhodnutím emitenta.
§ 47
(1) Emitent je povinný zverejni vo vetkých èlenských tátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté
na obchodovanie na regulovaný trh, regulované informácie spôsobom, ktorý zabezpeèí vèasný a nediskriminaèný prístup k týmto informáciám. Súèasne ich pred-
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loí centrálnej evidencii regulovaných informácií; táto
povinnos sa povauje za splnenú, ak emitent predloil
regulované informácie Národnej banke Slovenska v súlade s § 45 ods. 1.
(2) Emitent je povinný poskytova regulované informácie investorom bezodplatne.
(3) írenie regulovaných informácií sa vykoná v súlade s minimálnymi poiadavkami pod¾a odsekov 4 a 8.
(4) írením regulovaných informácií sa rozumie ich
zverejnenie emitentom prostredníctvom prostriedkov
na írenie regulovaných informácií, ktorými sú najmä:
a) internetová stránka emitenta,
b) denná tlaè s celotátnou pôsobnosou a s dostatoèným rozírením vo vetkých èlenských tátoch,
v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na regulovaný trh, alebo
c) veobecne uznávaný informaèný systém uverejòujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov peòaného trhu.
(5) Ak sa regulované informácie zverejnia prostredníctvom internetovej stránky emitenta, musia by súèasne zverejnené aj jedným zo spôsobov pod¾a odseku 4 písm. b) alebo c) alebo iným vhodným spôsobom.
(6) Regulované informácie musia by írené spôsobom, ktorý zaruèí ich najirí moný prístup verejnosti
v domovskom èlenskom táte emitenta, v èlenskom
táte pod¾a § 48 ods. 2 a v iných èlenských tátoch.
(7) Emitent je povinný oznámi regulované informácie prostriedkom na írenie regulovaných informácií
spôsobom, ktorý zaruèí bezpeènos takého zverejnenia, minimalizuje riziko pokodenia údajov alebo neoprávneného prístupu a zaruèí spo¾ahlivos zdroja regulovaných informácií. Pre prípad akéko¾vek zlyhania
alebo naruenia procesu oznamovania regulovaných
informácií sa zabezpeèí ich náprava. Emitent nie je zodpovedný za systémové chyby alebo nedostatky prostriedkov na írenie regulovaných informácií, ktorým
emitent oznámil regulované informácie.
(8) Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných
informácií prostriedkom na írenie regulovaných informácií uvies, e ide o regulované informácie, jasne
identifikova prísluného emitenta, predmet regulovaných informácií a èas a dátum, kedy sa oznámenie o regulovanej informácii podáva. Emitent je povinný v súvislosti so zverejnením regulovaných informácií na
poiadanie poskytnú Národnej banke Slovenska tieto
informácie:
a) meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú
informáciu prostriedkom na írenie regulovaných
informácií,
b) údaje o potvrdení bezpeènosti prijatia regulovaných
informácií,
c) èas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na írenie regulovaných informácií,
d) identifikáciu prostriedku na írenie regulovaných
informácií, ktorému boli informácie podané,
e) podrobnosti o akomko¾vek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.
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(9) Prostriedky na írenie regulovaných informácií
oznámia regulované informácie v úplnom a nezmenenom znení. Ak ide o roèné finanèné správy, polroèné finanèné správy a predbené vyhlásenie, táto poiadavka sa povauje za splnenú, ak sa oznámenie týkajúce
sa regulovanej informácie poskytne prostriedkom na
írenie regulovaných informácií a ak obsahuje informáciu, na ktorej internetovej stránke, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií, sú tieto dokumenty k dispozícii.
§ 48
Centrálna evidencia regulovaných informácií
(1) Národná banka Slovenska vedie centrálnu evidenciu regulovaných informácií. Centrálna evidencia
regulovaných informácií musí
a) spåòa minimálne poiadavky bezpeènosti a spo¾ahlivosti zdroja informácií,
b) obsahova èasový záznam o zaevidovaní regulovanej
informácie,
c) ma jednoduchú prístupnos zo strany koneèných
uívate¾ov,
d) vyhovova postupu poskytovania informácií pod¾a
§ 45 ods. 1 a
e) by kontruovaná tak, aby sa mohla prepoji s centrálnymi evidenciami regulovaných informácií iných
èlenských tátov burzou alebo obchodným registrom.
(2) Ak centrálnu evidenciu regulovaných informácií
nevedie Národná banka Slovenska, môe jej vedením
poveri inú právnickú osobu.
(3) Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu len v Slovenskej republike a nie sú
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom èlenskom táte emitenta, emitent zverejní regulované informácie v súlade s poiadavkami uvedenými
v § 47.
§ 49
(1) Národná banka Slovenska môe oslobodi emitenta so sídlom v neèlenskom táte od povinností pod¾a
§ 34 a 37, § 37b ods. 1 a 3, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1
a 2, ak právne predpisy tohto neèlenského tátu ustanovujú rovnocenné poiadavky alebo ak takýto emitent
splní poiadavky právnych predpisov neèlenského tátu, ktoré Národná banka Slovenska povauje za rovnocenné.
(2) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, èo sa rozumie rovnocennými poiadavkami pod¾a
odseku 1.
(3) Informácie, na ktoré sa vzahujú poiadavky
ustanovené právnymi predpismi neèlenského tátu, sa
poskytujú v súlade s § 45 a zverejòujú sa v súlade s § 46
a 48.
(4) Národná banka Slovenska zabezpeèí, aby sa in-
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formácie zverejnené v neèlenskom táte, ktoré by mohli
by dôleité pre verejnos v èlenských tátoch, zverejnili v súlade s § 46 a 47, a to aj ak tieto informácie nie sú
regulovanými informáciami.
§ 50
(1) Ustanovenia § 34 a 49, ktoré sa vzahujú na emitenta, sa vzahujú aj na osobu, ktorá poiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom
trhu.
(2) Ustanovenia § 34 a 49 sa nevzahujú na emitentov, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

58a) § 5 ods. 1 písm. a), d) a j) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
58b
) § 132 ods. 1 a 3 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 635/2004 Z. z..

57. Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:
§ 58a
(1) Na u¾ahèenie prístupu verejnosti k informáciám
zverejòovaným pod¾a tohto zákona a osobitného
zákona3) je Národná banka Slovenska povinná spolupracova s príslunými orgánmi iných èlenských tátov.
(2) Národná banka Slovenska informuje Komisiu
o skutoènosti, e je zodpovedná za vykonávanie úloh
vyplývajúcich pre prísluné orgány pod¾a právneho
predpisu Európskej únie upravujúceho harmonizáciu
poiadaviek na transparentnos v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu, a e je kontaktným miestom na úèely výmeny informácií a spolupráce
pri výkone doh¾adu v súvislosti s uplatòovaním tohto
právneho predpisu.
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí, e sa emitent
alebo drite¾ akcií alebo iných finanèných nástrojov,
alebo osoba uvedená v § 41 ods. 11, ktorá má sídlo
v inom èlenskom táte, dopustili protiprávneho konania alebo poruili svoje povinnosti pod¾a tohto zákona,
oznámi svoje zistenia príslunému orgánu ich domovského èlenského tátu emitenta.
(4) Ak aj napriek opatreniam prijatým prísluným orgánom domovského èlenského tátu emitenta alebo ak
sa tieto opatrenia prejavia ako nedostatoèné, emitent
alebo drite¾ cenných papierov a iných finanèných nástrojov so sídlom v inom èlenskom táte naïalej poruujú ustanovenia právneho alebo regulaèného charakteru, Národná banka Slovenska po informovaní
prísluného orgánu domovského èlenského tátu emitenta prijme opatrenia na ochranu investorov. Národná
banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí
týchto opatrení informova Komisiu..
58. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
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§ 59a
(1) Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, e regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci èinnos v Slovenskej republike poruuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení
tohto zákona, oznámi tieto zistenia príslunému orgánu domovského èlenského tátu regulovaného trhu
alebo mnohostranného obchodného systému.
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ak by to mohlo spôsobi závané pokodenie záujmov
investorov alebo riadneho fungovania trhu..
62. V § 63a sa slovo verejného nahrádza slovom
regulovaného.
63. V § 64 ods. 1 písm. f) sa slová do iestich nahrádzajú slovami do dvanástich.
64. V § 68 ods. 6 sa vypúa slovo verejnom.

(2) Ak napriek opatreniam, ktoré prijme prísluný
orgán domovského èlenského tátu, alebo ak sa preukáe, e také opatrenia sú nedostatoèné, regulovaný
trh alebo mnohostranný obchodný systém naïalej pokraèuje v konaní pod¾a odseku 1 spôsobom, ktorý preukázate¾ne pokodzuje záujmy investorov alebo riadne
fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska je po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu domovského èlenského tátu oprávnená prija nevyhnutné opatrenia potrebné na
ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ïalieho sprístupòovania vybavení tohto
regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému v Slovenskej republike úèastníkom na
dia¾ku zo Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne Komisii prijatie takých
opatrení.

65. Za § 68b sa vkladajú § 68c a 68d, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

(3) Ak prísluný orgán hostite¾ského èlenského tátu
upozorní Národnú banku Slovenska, e regulovaný trh
alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci
èinnos na území tohto èlenského tátu poruuje právne predpisy, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

(3) Akcionár je povinný oznámi emitentovi najneskôr do 1. augusta 2007 výku podielu na hlasovacích
právach a základného imania pod¾a § 41 ods. 1 a 6
a 12 a § 43. Akcionári, ktorí do 20. marca 2007 u podali oznámenie, ktoré obsahovalo rovnocenné informácie,
nie sú povinní poda oznámenie emitentovi pod¾a prvej
vety.

(4) Ak regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný
systém vykonávajúci èinnos na území hostite¾ského
èlenského tátu poruí právne predpisy tohto èlenského tátu, je povinný vykona alebo strpie aj opatrenia
prijaté prísluným orgánom hostite¾ského èlenského
tátu..
59. V § 63 odsek 1 znie:
(1) Národná banka Slovenska je oprávnená pozastavi alebo zrui obchodovanie s finanènými nástrojmi
na burze alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo pozastavi burzový obchod..
60. V § 63 ods. 4 prvá veta znie: Národná banka Slovenska je oprávnená uloi burze alebo organizátorovi
mnohostranného obchodného systému vykonanie
opatrení pod¾a odseku 1 v rámci ich pôsobnosti..
61. § 63 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Rozhodnutia pod¾a odseku 1 je Národná banka
Slovenska povinná bezodkladne zverejni a informova
o ich prijatí prísluné orgány èlenských tátov.
(6) Ak Národná banka Slovenska dostane od prísluného orgánu èlenského tátu oznámenie, e tento
orgán pozastavil alebo zruil obchodovanie s finanèným nástrojom, ktorý je súèasne prijatý na obchodovanie na burze alebo v mnohostrannom obchodnom systéme v Slovenskej republike, Národná banka
Slovenska prijme opatrenia pod¾a odseku 1; to neplatí,

§ 68c
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. mája 2007
(1) Zmena u vydaných povolení sa nevyaduje; tým
nie je dotknutá povinnos poiada o zmenu povolenia,
ak ide o zmeny rozsahu poskytovaných sluieb pod¾a
§ 4.
(2) Emitent so sídlom v neèlenskom táte nie je povinný vypracova svoju úètovnú závierku v súlade
s § 34 alebo § 35 pred úètovným obdobím zaèínajúcim
sa v roku 2007 alebo po tomto dátume, ak tento emitent vypracuje svoje úètovné závierky v súlade s osobitným predpisom.53d)

(4) Emitent zverejní do 1. septembra 2007 informácie
obsiahnuté v oznámeniach pod¾a odseku 2 bez oh¾adu
na § 42 ods. 12.
(5) Ak akcionár burzy prestane spåòa podmienky
pod¾a § 2 ods. 11, nie je oprávnený vykonáva hlasovacie práva na valnom zhromadení burzy, ak mu toto
právo u nezaniklo pred 1. septembrom 2002.
§ 68d
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. novembra 2007
(1) Osoby sú povinné najneskôr do iestich mesiacov
od úèinnosti tohto zákona zosúladi svoju èinnos
s ustanoveniami tohto zákona. Zmena u vydaných povolení na vznik a èinnos burzy sa nevyaduje; tým nie
je dotknutá povinnos poiada o zmenu povolenia, ak
ide o zmeny rozsahu poskytovaných sluieb pod¾a § 4.
(2) Ustanovenia § 35 sa nevzahujú na emitentov
vzniknutých k 1. augustu 2005, ktorí na regulovanom
trhu vydávajú výhradne dlhové cenné papiere nepodmieneène a neodvolate¾ne zaruèené domovským èlenským tátom emitenta alebo jedným z jeho regionálnych orgánov alebo miestnych orgánov..
66. Príloha znie:
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Príloha
k zákonu è. 429/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejòova (Ú. v. ES
L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4) v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ
6/zv. 6).
2. Smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejòuje pri
verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES
(Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).
3. Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2003/6/ES, pokia¾ ide o vymedzenie a zverejòovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finanènými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES
a o zruení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii poiadaviek na
transparentnos v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopåòa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cie¾om vytvori novú organizaènú truktúru výborov pre finanèné sluby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2004/39/ES o trhoch s finanènými nástrojmi s oh¾adom na urèité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006)..
Èl. VI
Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z. a zákona
è. 213/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slovo do vkladajú slová likvidných finanèných aktív pod¾a § 44 a do.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 73 a 73v a 75 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

3. V § 6 ods. 8 v prvej vete sa vypúa slovo aspoò
a slovo aj.
4. V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a zároveò sa na òu vzahujú ustanovenia o organizácii
a riadení obchodníka s cennými papiermi pod¾a osobitného predpisu v rozsahu, ktorý presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoloènosti
pod¾a tohto zákona.31a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 71 a 71o zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

5. V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:
a) akcie akciových spoloèností s kvalifikovanou
úèasou17) na jej základnom imaní alebo cenné papiere akciových spoloèností, na ktorých má správcovská spoloènos kvalifikovanú úèas17) na ich základnom imaní alebo nad ktorých riadením
správcovská spoloènos môe v spojení s akýmiko¾vek òou spravovanými podielovými fondami vykonáva významný vplyv,17).
6. V § 16 odsek 4 znie:
(4) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti pod¾a § 3 ods. 3, nesmie investova iadnu èas portfólia klienta do
a) podielových listov podielových fondov, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania, alebo
b) do podielových listov podielových fondov spravovaných inou správcovskou spoloènosou, na ktorej má
správcovská spoloènos kvalifikovanú úèas17) na jej
základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoloènos môe v spojení s òou spravovanými podielovými fondami vykonáva významný
vplyv;17) to neplatí, ak klient udelil písomný pred-
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chádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania..
7. V § 17 ods. 2 sa za slovo deriváty vkladajú slová
ani iné aktíva.
8. § 17 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Obmedzenia pod¾a odseku 2 sa vzahujú aj na
nadobúdanie a predaj cenných papierov, nástrojov peòaného trhu a derivátov a iných aktív z majetku v podielových fondoch, ktoré spravuje iná správcovská spoloènos, na ktorej má správcovská spoloènos
kvalifikovanú úèas17) na jej základnom imaní alebo
nad ktorej riadením správcovská spoloènos môe
v spojení s akýmiko¾vek òou spravovanými podielovými fondmi vykonáva významný vplyv,17) a na nadobúdanie podielových listov podielových fondov, ktoré
spravuje táto iná správcovská spoloènos, na ktorej má
správcovská spoloènos kvalifikovanú úèas17) na jej
základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoloènos môe v spojení s akýmiko¾vek òou spravovanými podielovými fondmi vykonáva významný
vplyv.17).
9. § 40a sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak je klientom správcovskej spoloènosti obchodník s cennými papiermi vykonávajúci obchody na
úèet svojich klientov, úèet majite¾a obsahuje údaje
pod¾a odseku 4 týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 21..
10. V § 50 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Správcovská spoloènos nesmie do majetku
v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, alebo do svojho majetku, pokia¾ vystupuje v spojení s akýmiko¾vek podielovými fondmi, ktoré spravuje, nadobudnú viac ako 10 % súètu menovitých hodnôt akcií
s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom.
(2) Správcovská spoloènos, vystupujúca v spojení
s otvorenými podielovými fondmi, ktoré spravuje, nesmie nadobúda do majetku podielových fondov iadne
akcie s hlasovacím právom, ktoré by jej umoòovali vykonáva významný vplyv nad riadením emitenta so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v neèlenskom
táte; na výpoèet podielu na hlasovacích právach emitentov sa pouije postup pod¾a osobitného zákona.
Správcovská spoloènos je povinná dodriava obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení
emitenta so sídlom v èlenskom táte ustanovené právnymi predpismi tohto èlenského tátu, prièom sa zoberie do úvahy aj majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje..
11. § 50 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Na úèely tohto odseku a ustanovenia § 16 ods. 1
a 4 sa vystupovaním v spojení s akýmiko¾vek podielovými fondmi, ktoré správcovská spoloènos spravuje, rozumie investovanie vlastného majetku správcovskej
spoloènosti do cenných papierov emitenta, ktorého
cenné papiere sa nachádzajú v majetku ktoréhoko¾vek
òou spravovaných podielových fondov alebo sa plánujú
nadobudnú do majetku ktoréhoko¾vek òou spravovaných podielových fondov..
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12. V § 61 odsek 2 znie:
(2) Údaje pod¾a odseku 1 písm. e) musia by uvedené v tátnom jazyku.64) Dokumenty pod¾a odseku 1
písm. b) a d) musia by predloené v úradne overenom
preklade do tátneho jazyka. Osvedèenie pod¾a odseku 1 písm. a) musí by preloené do tátneho jazyka
alebo musí by vyhotovené v jazyku bene pouívanom
v oblasti medzinárodných financií..
13. V § 61 odsek 4 znie:
(4) Európsky fond môe zaèa verejne ponúka svoje
cenné papiere dòom doruèenia oznámenia Národnej
banky Slovenska o tom, e plánované spôsoby verejnej
ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky a opatrenia na zabezpeèenie práv majite¾ov cenných
papierov v Slovenskej republike zodpovedajú podmienkam pod¾a odseku 3 písm. b), alebo po uplynutí lehoty
dvoch mesiacov odo dòa doruèenia oznámenia pod¾a
odseku 1 Národnej banke Slovenska, ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nerozhodne, e plánované
spôsoby verejnej ponuky cenných papierov na území
Slovenskej republiky a opatrenia na zabezpeèenie práv
majite¾ov cenných papierov v Slovenskej republike nezodpovedajú podmienkam pod¾a odseku 3 písm. b).
Proti tomuto rozhodnutiu nie je moné poda rozklad..
14. V § 69 ods. 4 sa vypúa prvá veta a druhá veta.
15. V § 70 ods. 2 písm. c) sa za slovo spoloènos
vkladajú slová alebo jej akcionár s kvalifikovanou
úèasou,17) ktorý je správcovskou spoloènosou,.
16. V § 70 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto podmienka sa nevzahuje na vytvorenie peciálneho fondu nehnute¾ností..
17. V § 73 odsek 8 znie:
(8) Na pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika pre
peciálny podielový fond nehnute¾ností sa vzahuje
§ 45 a 54 s výnimkami pod¾a § 73c a 73j. Na prekroèenie limitov pod¾a § 73a a 73i sa rovnako vzahujú podmienky pod¾a § 51 ods. 3, ak tento zákon neustanovuje
inak..
18. V § 73a odsek 2 znie:
(2) Majetok v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností musí by investovaný najmä do
a) nehnute¾ností vrátane prísluenstva na úèely ich
správy a predaja,
b) majetkových úèastí v realitných spoloènostiach za
podmienok uvedených v § 73f,
c) iných aktív spåòajúcich kritériá pod¾a § 44 ods. 1,
z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnute¾ností..
19. V § 73a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Majetok v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností mono okrem aktív pod¾a odseku 2 písm. a) a
c) investova len do aktív uvedených v § 44 ods. 1 tak,
aby sa nezmenilo zameranie a ciele investiènej stratégie v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností pod¾a odseku 2 písm. a) a c)..
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Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 7.
20. V § 73e odsek 1 znie:
(1) Realitnou spoloènosou sa na úèely tohto zákona
rozumie akciová spoloènos alebo zahranièná obchodná spoloènos, ktorej predmetom podnikania sú tieto
èinnosti:
a) nadobúdanie nehnute¾ností vrátane prísluenstva,
b) prenájom nehnute¾ností s poskytovaním iných ne
základných sluieb spojených s prenájmom,
c) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnute¾ností (realitná èinnos),
d) predaj nehnute¾ností..
21. V § 73e sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Predmetom podnikania realitnej spoloènosti
pod¾a odseku 1 môe by aj uskutoèòovanie stavieb
a ich zmien.
(3) Predmet podnikania realitnej spoloènosti môe
okrem èinností pod¾a odsekov 1 a 2 zahàòa len èinnosti, ktoré sú nevyhnutné na jej èinnos pod¾a tohto zákona..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
22. V § 73f ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
23. V § 73f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepouijú,
ak sa do majetku peciálneho podielového fondu nehnute¾ností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej
spoloènosti a táto realitná spoloènos zatia¾ nemá
v majetku iadnu nehnute¾nos. Ak sa postupuje pod¾a
prvej vety, musí by následné upísanie vetkých akcií
vykonané len prostredníctvom peòaných vkladov
a akcie realitnej spoloènosti musia by splatené v plnenej výke..
Doterajie odseky 2 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3 a
10.
24. V § 73f sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ustanovenia odseku 6 sa nepouijú, ak sa do
majetku v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoloènosti
a táto realitná spoloènos zatia¾ nemá v majetku iadnu
nehnute¾nos..
Doterajie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8
a 11.
25. V § 73g ods. 1 sa slovo roène nahrádza slovami
za 12 mesiacov.
26. V § 73g ods. 5 sa vypúa posledná veta.
27. V § 73j ods. 3 sa èíslo 25 nahrádza èíslom 50.
28. V § 83 ods. 2 druhá veta znie: Podmienka pod¾a
prvej vety sa povauje za splnenú, ak depozitár urèí
subjekt, u ktorého sa musia listinné cenné papiere alebo aktíva pod¾a prvej vety uschova..
29. V § 95 ods. 3 sa vypúa slovo otvorenom.
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30. V § 96 odsek 6 znie:
(6) Správcovská spoloènos je povinná najneskôr do
22 dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka predloi Národnej banke Slovenska priebenú úètovnú závierku bez poznámok72a) za predchádzajúci
tvrrok a priebenú úètovnú závierku bez
poznámok72a) za òou spravované podielové fondy.
Správcovská spoloènos vypracováva poznámky72a)
k priebenej úètovnej závierke len v prípade významných udalostí a úètovaní, ktoré ovplyvnili alebo
môu ovplyvni jednotlivé poloky uvedené vo výkazoch
a v rozsahu, ktorý dané udalosti popisuje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 72a znie:

72a) § 17 ods. 3 písm. c) zákona è. 431/2002 Z. z..

31. Poznámka pod èiarou k odkazu 73 znie:

73) § 77 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

32. V § 97 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje
inak..
33. V § 114 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3 a 7.
34. V § 116 ods. 1 sa slová Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, nahrádzajú slovami Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho
úplného znenia v zbierke zákonov,.
35. V § 116 ods. 2 sa slová veobecne záväzným
právnym predpisom nahrádzajú slovami opatrením,
ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia
v zbierke zákonov,.
36. V § 116 ods. 2 písm. b) sa za slová a spôsoby ich
výpoètu, majetkovou angaovanosou voèi protistrane
vkladajú slová prevodite¾nými cennými papiermi pod¾a § 5 písm. e), nástrojmi peòaného trhu pod¾a § 5
písm. o), likvidnými finanènými aktívami pod¾a § 44,
prevodite¾nými cennými papiermi a nástrojmi peòaného trhu obsahujúcimi derivát (§ 49 ods. 7) a podielovými fondmi kopírujúcimi zloenie indexu (§ 46).
37. Príloha è. 1 sa dopåòa tretím bodom a tvrtým bodom, ktoré znejú:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii poiadaviek na transparentnos v súvislosti
s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu a ktorou sa mení a dopåòa smernica
2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).
4. Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta
2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokia¾ ide o organizaèné poiadavky a podmienky výkonu èinnosti investièných spoloèností, ako aj o vymedzené pojmy na úèely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ
L 241, 2. 9. 2006)..
38. V prílohe è. 4 v siedmom bode v úvodnej vete sa
slovo rokov nahrádza slovami porovnate¾ných úètovných období a slovo roka sa nahrádza slovami porovnate¾ného úètovného obdobia.
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39. V prílohe è. 5 v druhom bode sa slovo rokov nahrádza slovami porovnate¾ných úètovných období
a slovo roka sa nahrádza slovami porovnate¾ného
úètovného obdobia.
Èl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a) zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 291/2002 Z. z., zákonom è. 510/2002 Z. z., zákonom è. 162/2003 Z. z., zákonom è. 594/2003 Z. z.,
zákonom è. 43/2004 Z. z., zákonom è. 635/2004
Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom
è. 7/2005 Z. z., zákonom è. 266/2005 Z. z., zákonom è. 336/2005 Z. z., zákonom è. 213/2006 Z. z.,
zákonom è. 644/2006 Z. z. a týmto zákonom,
b) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien
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a doplnení vykonaných zákonom è. 430/2002 Z. z.,
zákonom è. 510/2002 Z. z., zákonom è. 165/2003
Z. z., zákonom è. 603/2003 Z. z., zákonom
è. 215/2004 Z. z., zákonom è. 544/2004 Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 69/2005 Z. z.,
zákonom è. 340/2005 Z. z., zákonom è. 341/2005
Z. z., zákonom è. 214/2006 Z. z., zákonom è. 644/2006
Z. z. a týmto zákonom,
c) zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 594/2003 Z. z., zákonom è. 43/2004 Z. z.,
zákonom è. 635/2004 Z. z., zákonom è. 747/2004
Z. z., zákonom è. 336/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2007
okrem èl. I bodov 2, 6, 7, 11 a 14, 16, 18, 23 a 25, 27,
57, 58, 60, 73 a 81, 91, 93 a 96, 100 a 102, 106, 116,
117, 124 a 136, 139, 144 a 151, 154 a 165, èl. II,
èl. IV bodov 5 a 8, èl. V bodov 2, 27, 41, 42, 44, 49, 50,
56, 57, 65, 66 a èl. VI bodov 1, 3, 5 a 8, 10 a 32, 34 a
39, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. mája 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 93

Zbierka zákonov è. 210/2007

Strana 1299

210
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 194/1998 Z. z. o ¾achtení a plemenitbe hospodárskych
zvierat a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 194/1998 Z. z. o ¾achtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 488/2002 Z. z. a zákona è. 358/2004 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb vykonávajúcich ¾achtenie alebo plemenitbu
hospodárskych zvierat a zveri z chovu, ktorých úèelom je zve¾aïovanie, zlepovanie úitkovosti a konkurencieschopnosti hospodárskych zvierat,
b) ochranu, zachovanie a vyuívanie genetických zdrojov hospodárskych zvierat,
c) tátny plemenársky dozor..
2. § 2 znie:
§ 2
(1) ¾achtenie je zlepovanie úitkových a iných znakov a vlastností hospodárskych zvierat selekciou a plemenitbou.
(2) Plemenitba je cie¾avedomé rozmnoovanie hospodárskych zvierat.
(3) Kríenie (hybridizácia) je metóda ¾achtenia a plemenitby hospodárskych zvierat s pouitím pripárovania zvierat patriacich k populáciám, ktoré sa odliujú
svojím genofondom.
(4) Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podèe¾ade
Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ïalej len hovädzí dobytok), zvieratá druhov kôò a somár a ich kríenec (ïalej len koòovité zvieratá), oípané, ovce, kozy,
králiky, kouinové zvieratá, hydina, vtáky, vèely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky
významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na úèely ich
ekonomického zhodnotenia.
(5) Chov je skupina hospodárskych zvierat alebo jednotlivé zvieratá chované v urèitom zariadení a mieste
u chovate¾a, ktorým je na úèely zápisu do plemennej
knihy alebo plemenného registra fyzická osoba alebo

právnická osoba; na tomto zariadení a mieste sa vykonávajú èinnosti súvisiace s plemenitbou a ¾achtením.
(6) ¾achtite¾ský chov je chov urèený na produkciu
èistokrvných plemenníkov alebo hybridných plemenných kancov, alebo èistokrvných plemenníc na úèely
zlepovania genofondu prísluného plemena.
(7) Chránený chov je chov urèitého, spravidla zánikom ohrozeného plemena hospodárskych zvierat, ktorého úèelom je zachovanie jeho genofondu a historickej
hodnoty.
(8) Plemeno je populácia hospodárskych zvierat rovnakého druhu a rovnakého fylogenetického pôvodu vyznaèujúca sa spoloènými charakteristickými znakmi
a stálymi vlastnosami, ktoré v nezmenených podmienkach prenáajú na svoje potomstvo, odliujúca sa aspoò v jednom znaku alebo vlastnosti od ostatných populácií. Poèetnos jedincov populácie tvoriacich
plemeno musí umoòova jej autoreprodukciu.
(9) Èistokrvné plemenné zviera je kadé hospodárske
zviera, ktorého rodièia a starí rodièia sú zapísaní v plemennej knihe toho istého plemena alebo podmieneène
zapísaní a ktoré je tie v nej zapísané alebo podmieneène zapísané, alebo spåòa podmienky jeho zápisu.1)
(10) Plemenné zviera je zviera zapísané v plemennej
knihe alebo v plemennom registri a jeho priame potomstvo.
(11) Hybridné plemenné zviera je zviera, ktoré je produktom kríenia medzi
a) èistokrvnými plemennými zvieratami genotypovo
odliných druhov, plemien alebo ich línií,
b) hybridnými zvieratami navzájom,
c) èistokrvnými plemennými zvieratami a hybridnými
zvieratami.
(12) Chovné zviera je zviera zaradené do plemenitby
s vydaným osvedèením o identite, ktoré nespåòa podmienky urèené pre plemenné zviera.
(13) Úitkové zviera je zviera, ktoré nespåòa podmienky urèené pre plemenné zviera alebo pre chovné zviera.
(14) Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové
médium, ktoré vedie zdruenie chovate¾ov, ¾achtite¾ská
organizácia1a) alebo uznaná chovate¾ská organizácia,
alebo poverená chovate¾ská organizácia, ak ide o koòovité zvieratá, aj poverená plemenárska organizácia,
v ktorom sú zapísané alebo podmieneène zapísané èistokrvné plemenné zvieratá urèitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16
pod¾a kritérií uvedených v osobitných predpisoch.1b) Pre
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kadé plemeno pod¾a tohto odseku sa zriaïuje a vedie
jedna plemenná kniha.

ností sa vkladajú slová a kontroly dediènosti
zdravia.

(15) Plemenný register je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktorý vedie chovate¾ský podnik, uznaná
chovate¾ská organizácia alebo poverená plemenárska
organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmieneène
zapísané hybridné plemenné zvieratá pod¾a kritérií
uvedených v osobitných predpisoch.1c)

5. V § 3 ods. 1 písmeno j) znie:
j) vedenie plemenárskej evidencie,.

(16) Plemenárska evidencia je kniha, kartotéka alebo
údajové médium, ktoré vedie uznaná chovate¾ská organizácia alebo poverená plemenárska organizácia
a v ktorom sú zapísané alebo podmieneène zapísané
èistokrvné plemenné ryby, vèely medonosné, králiky,
hydina, bece a kouinové zvieratá urèitého plemena
s uvedením ich predkov. Pre kadé plemeno pod¾a tohto
odseku sa zriaïuje a vedie jedna plemenárska evidencia.
(17) Osvedèenie o identite, pôvode a príslunosti je doklad sprevádzajúci èistokrvné plemenné zvieratá alebo
hybridné plemenné zvieratá, ich spermu, vajeèné bunky, embryá a násadové vajcia,1d) vystavený zdruením
chovate¾ov, ¾achtite¾skou organizáciou,1a) uznanou
chovate¾skou organizáciou alebo poverenou plemenárskou organizáciou.
(18) Zootechnická kontrola je kontrola urèená na zlepenie chovov spoèívajúca v kontrole hospodárskych
zvierat alebo v preskúmaní vydaných dokladov na hospodárske zvieratá..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1d znejú:

1) Napríklad rozhodnutie Komisie 90/255/EHS z 10. mája 1990,
ktorým sa stanovujú kritériá pre zápis èistokrvných plemenných oviec a kôz do plemenných kníh (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení.
1a
) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/501/EHS z 18. júla 1989
stanovujúce kritériá na schválenie a kontrolu zdruení chovate¾ov a ¾achtite¾ských organizácií, ktoré vytvárajú alebo vedú
plemenné knihy pre èistokrvné plemenné oípané (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).
1b
) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/502/EHS z 18. júla 1989
ustanovujúce kritériá na zápis plemenných oípaných do plemenných kníh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).
1c
) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/504/EHS z 18. júla 1989
ustanovujúce kritériá na schva¾ovanie a riadenie zdruení
chovate¾ov, plemenárskych organizácií a súkromných spoloèností, ktoré zakladajú a vedú registre pre hybridné plemenné
oípané (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9).
1d
) Napríklad rozhodnutie Komisie 89/503/EHS z 18. júla 1989
ustanovujúce osvedèenia pre èistokrvné plemenné oípané,
ich spermu, vajeèné bunky a embryá (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), rozhodnutie Komisie 2005/379/ES zo
17. mája 2005 o potvrdení pôvodu zvieraa a údajoch o pôvode
èistokrvného plemenného hovädzieho dobytka, jeho spermy,
vajíèok a embryí (Ú. v. EÚ L 125, 18. 5. 2005), rozhodnutie Komisie 89/506/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce osvedèenie
pre hybridné plemenné oípané, ich spermu, vajeèné bunky
a embryá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9), rozhodnutie Komisie 90/258/EHS z 10. mája 1990 stanovujúce zootechnické certifikáty o pôvode èistokrvných plemenných oviec
a kôz, ich spermy, vajeèných buniek a embryí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení..

3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slovo hodnotenie vkladajú slová priamych a nepriamych.
4. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slovo dediènosti vkladajú slová priamych a nepriamych a za slovo vlast-

6. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) vydávanie osvedèení o identite, pôvode a príslunosti pod¾a § 2 ods. 17,.
7. § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) zapojenie sa do medzinárodných systémov genetického hodnotenia hospodárskych zvierat (ïalej len
kontrola dediènosti)..
8. V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúa èiarka a slovo
alebo sa nahrádza slovom a.
9. V § 4 ods. 3 písm. e) sa odkaz 1 nad slovom správy
oznaèuje ako odkaz 1e a odkaz 1a nad slovom poiadaviek sa oznaèuje ako odkaz 1f.
10. V § 5 ods. 2 sa odkaz 1b nad slovom tátom oznaèuje ako odkaz 1g.
11. V § 6 ods. 1 písm. b) sa nad slovo zápis umiestòuje odkaz 2a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad rozhodnutie Komisie 84/419/EHS z 19. júla 1984
o kritériách pre zápis hovädzieho dobytka do plemennej knihy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6)..

12. V § 6 ods. 3 sa za slovo Ministerstvo vkladajú slová na základe iadosti a nad slovo prizná sa umiestòuje odkaz 2b.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) Napríklad rozhodnutie Komisie 90/254/EHS z 10. mája
1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre schva¾ovanie organizácií a zdruení chovate¾ov, ktoré zakladajú alebo vedú plemenné knihy pre èistokrvné plemenné ovce a kozy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v platnom znení..

13. V § 6 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
14. V § 6 ods. 6 sa odkaz 2a nad slovom táte oznaèuje ako odkaz 2c.
15. V § 6 sa odsek 8 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) nesplnila povinnos pod¾a odseku 7..
16. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
a) výberové komisie pre hovädzí dobytok, koòovité zvieratá, oípané, ovce, kozy a zveri z chovu,.
17. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) navrhujú ministerstvu uznanie alebo zruenie chráneného chovu hovädzieho dobytka, koòovitých zvierat, oípaných, oviec a kôz..
18. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) vykonávajú hodnotenie chovov rýb a navrhujú ministerstvu vydanie osvedèenia na chov rýb..
19. V § 10 ods. 1 písm. b) sa nad slovo úitkovosti
umiestòuje odkaz 3a a za slovo úitkovosti sa vkladá
èiarka a slová kontroly dediènosti a do kontroly zdravia.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad rozhodnutie Komisie 90/256/EHS z 10. mája
1990, ktorým sa stanovujú metódy pre kontrolu úitkovosti
a posudzovanie genetickej hodnoty èistokrvných plemenných
oviec a kôz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10)
v platnom znení..

20. V § 10 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: a kontroly dediènosti zdravia.
21. V § 11 písm. a) sa za slovo dediènosti vkladá
èiarka a slová kontroly dediènosti zdravia a kontroly,
slová ich úitkových sa nahrádzajú slovami ich priamych a nepriamych úitkových a za slovom vlastností sa vypúajú slová a ich zdravia.
22. V § 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b),
ktoré znie:
b) v kvalifikovanom odhade plemennej hodnoty porovnaním rôznych metód testovania, ktoré urèuje referenèný orgán3b) zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných
hodnôt u èistokrvného plemena hovädzieho dobytka,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
23. § 11 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) v zverejòovaní dosahovaných plemenných hodnôt
zvierat, výsledkov ¾achtenia a plemenárskej èinnosti..
24. V § 12 ods. 3 sa v úvodnej vete za slovo odporúèanie vkladá slovo poverenej.
25. V § 12 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo vyjadrenia vkladá slovo poverenej.
26. V § 17 ods. 1 sa za slovo testovanie vkladajú slová priamych a nepriamych a za slová kontrolu dediènosti úitkových vlastností a sa vkladá slovo kontrolu.
27. V § 17 ods. 3 sa za slovo úitkovosti vkladajú
slová a kontroly dediènosti zdravia.
28. V § 17 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo dediènosti vkladá èiarka a slová kontroly dediènosti zdravia
a za slovo testovania sa vkladajú slová priamych
a nepriamych.
29. V § 17 ods. 4 písm. c) sa za slovo plemenníkov
vkladá èiarka a slová ktoré sú zapísané v plemenárskej evidencii plemenníkov, alebo ich spermy.
30. V § 17 ods. 5 sa v úvodnej vete za slovo dediènosti vkladá èiarka a slová kontrola dediènosti zdravia
a za slovo testovania sa vkladajú slová priamych
a nepriamych.
31. V § 18 odsek 4 znie:
(4) Na prirodzenú plemenitbu, insemináciu a embryotransfer mono poui len plemenníky, na ktoré
bolo vydané osvedèenie o pouití na plemenitbu.
Osvedèenie o pouití na plemenitbu vydáva na základe
záväzného posudku výberovej komisie uznaná chovate¾ská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu tohto
plemena. Táto uznaná chovate¾ská organizácia vydáva
osvedèenie o pouití na plemenitbu i na spermu, vajíè-
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ka a embryá dovezené z tretích krajín pod¾a § 24 ods. 7
písm. e)..
32. V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Ustanovenia odseku 4 sa nevzahujú na pouitie
plemenníkov zaradených do prirodzenej plemenitby
alebo inseminácie, na plemennice urèené na chovné
úèely, na pouívanie spermy, vajíèok, embryí pochádzajúcich z èlenských tátov Európskej únie..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
33. V § 18 ods. 7 sa slová § 17 ods. 6 a § 18 ods. 5 nahrádzajú slovami odseku 6 a § 17 ods. 6.
34. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
§ 19a
(1) Ministerstvo vydáva osvedèenia na chov rýb na základe iadosti chovate¾a o vydanie osvedèenia a stanoviska uznávacej komisie.
(2) iados pod¾a odseku 1 obsahuje údaje o iadate¾ovi, ak ide o
a) fyzickú osobu podnikate¾a, meno, priezvisko, trvalý
pobyt, rodné èíslo a identifikaèné èíslo,
b) právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo.
(3) Prílohu iadosti pod¾a odseku 1 tvorí
a) kópia ivnostenského listu, výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu, ktorý oprávòuje na vykonávanie chovu rýb,
b) doklad o vlastníctve alebo kópia zmluvy o prenájme
vodnej plochy,
c) doklad o odbornom vzdelaní iadate¾a alebo ním poverenej osoby, ktorá bude vykonáva odborný dozor
so zameraním na chov rýb,
d) potvrdenie príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpeèení vykonávania veterinárneho doh¾adu,5a)
e) identifikaèné údaje o vodnej ploche,5b)
f) druhy rýb, ktoré chovate¾ chová alebo chce chova,
a ich pôvod.
(4) Chovate¾ je povinný bezodkladne oznámi ministerstvu vetky zmeny týkajúce sa vydania osvedèenia
pod¾a odseku 1.
(5) Na úèely informovania verejnosti ministerstvo
zverejòuje o drite¾och osvedèení na chov rýb údaje
pod¾a odseku 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5b
) Zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorích predpisov..

35. V § 21 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
a genetické zdroje ohrozených plemien a populácií.
36. V § 23 ods. 2 sa za slová zariadeniach alebo
vkladajú slová vlastníci koòovitých zvierat svojimi plemenníkmi.
37. V § 23 ods. 3 sa slová (§ 18 ods. 4 a 6) nahrádzajú slovami (§ 18 ods. 4 a 7).
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38. V § 24 ods. 2 písm. a) sa za slovo zvierat vkladajú slová anglický plnokrvník, klusák a arabský plnokrvník.
39. V § 24 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: pôvode a príslunosti,.
40. V § 24 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) u plemenníkov sú doloené DNA genotypom..
41. V § 24 ods. 6 sa v úvodnej vete slovo plemenníkov nahrádza slovom býkov.
42. V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová veterinárnej medicíny alebo zootechniky nahrádzajú slovami so zameraním na veobecné veterinárne lekárstvo alebo ivoèínu výrobu II. stupòa a posledná veta znie: Tieto
èinnosti môe vykonáva aj iná osoba, ak absolvovala
prekolenie na èinnosti uvedené v písmenách a) a d)
a je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a
odseku 2..
43. V § 28 ods. 1 písm. g) sa slová ods. 6 nahrádzajú
slovami ods. 9.
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44. V § 28 ods. 1 písm. i) sa slová ods. 3 nahrádzajú
slovami ods. 6.
45. V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová ods. 4 nahrádzajú
slovami ods. 7.
46. V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová ods. 7 nahrádzajú
slovami ods. 10.
47. V § 29 ods. 3 písm. c) sa slová ods. 7 nahrádzajú
slovami ods. 6.
48. V § 33 ods. 1 písm. a) sa slová testovania úitkových nahrádzajú slovami testovania priamych a nepriamych úitkových.
49. V prílohe bode 2 sa za slová (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 167, 26. 6. 1987) dopåòajú
slová v znení smernice Rady 2005/24/ES zo 14. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2005).
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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