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203
ZÁKON
z 1. júna 2011
o kolektívnom investovaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy

vislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za
zhromadené peòané prostriedky nadobudnuté, a
b) sa nevykonáva pod¾a tohto zákona.
(4) Za poruenie zákazu pod¾a odseku 3 sa nepovauje zhromaïovanie peòaných prostriedkov vykonávané
a) finanènou intitúciou na úèely predmetu jej podnikania,1)
b) prostredníctvom verejnej ponuky cenných papierov
pod¾a osobitného predpisu,2)
c) prostredníctvom verejnej ponuky majetkových hodnôt,3)
d) nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou
veobecne prospené sluby, zdruením obèanov
alebo spoloèenstvom vlastníkov bytov a nebytových
priestorov,
e) prostredníctvom hazardných hier.

Tento zákon upravuje
a) pravidlá kolektívneho investovania,
b) podielové fondy, ich vytváranie, spravovanie a zruenie,
c) èinnos a pôsobenie správcovských spoloèností
a zahranièných správcovských spoloèností na území Slovenskej republiky,
d) èinnos depozitára,
e) cezhraniènú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania,
f) ochranu investorov v kolektívnom investovaní,
g) èinnos iných osôb podie¾ajúcich sa na kolektívnom
investovaní,
h) doh¾ad.

(5) Za poruenie zákazu pod¾a odseku 3 sa nepovauje ani zhromaïovanie peòaných prostriedkov od
verejnosti, ktorého hlavným úèelom je financovanie
èinnosti, ktorá má povahu výroby, výskumu alebo poskytovania iných sluieb ako finanèných sluieb a je financovaná prevane z vlastných prostriedkov osoby,
ktorá peòané prostriedky zhromaïuje.

§2

§3

Kolektívne investovanie

Vymedzenie základných pojmov

(1) Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého
predmetom je zhromaïovanie peòaných prostriedkov od investorov, s cie¾om investova v súlade s urèenou investiènou politikou na základe princípu rozloenia rizika v prospech osôb, ktorých peòané
prostriedky boli zhromadené.

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) verejnou ponukou akéko¾vek oznámenie, ponuka
alebo odporúèanie na zhromaïovanie peòaných
prostriedkov na úèel kolektívneho investovania,
uskutoènené osobou vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby akýmiko¾vek prostriedkami zverejnenia,
b) prostriedkami zverejnenia
1. tlaè, rozhlas a televízia,
2. obeníky, broúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú urèené verejnosti alebo sú urèené vopred neurèenému
okruhu príjemcov,
3. internet a iné elektronické komunikaèné alebo
informaèné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,

(2) Kolektívne investovanie mono vykonáva len vytváraním podielových fondov alebo zhromaïovaním
peòaných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho
investovania.
(3) Zhromaïovanie peòaných prostriedkov na úèel
ich následného investovania sa zakazuje, ak
a) má by návratnos takto zhromadených peòaných
prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peòané prostriedky boli takto zhromadené, èo len èiastoène zá1

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, 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, zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 120 a 125h zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 126 a 130 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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4. nevyiadaný osobný kontakt neprofesionálnych
investorov,
c) privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúèanie adresované vopred urèenému okruhu investorov na zhromaïovanie peòaných prostriedkov
na úèel kolektívneho investovania, ktoré je uskutoènené bez vyuitia prostriedkov zverejnenia,
d) investorom osoba, ktorá svoje peòané prostriedky
pouila alebo má záujem poui na nadobudnutie
podielových listov vydávaných správcovskou spoloènosou alebo cenných papierov vydávaných zahranièným subjektom kolektívneho investovania, alebo
bola na tento úèel oslovená, alebo osoba, ktorej je na
tento úèel urèená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
e) podielnikom investor, ktorý svoje peòané prostriedky pouil na nadobudnutie podielových listov
podielových fondov alebo cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania,
f) prevodite¾nými cennými papiermi
1. akcie, doèasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými tuzemskými obchodnými spoloènosami
alebo zahraniènými obchodnými spoloènosami
v Slovenskej republike alebo v zahranièí,
2. dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôièiek (ïalej len dlhové cenné
papiere) vydané v Slovenskej republike alebo
v zahranièí,
3. iné obchodovate¾né cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahranièí, s ktorými je
spojené právo nadobudnú cenné papiere pod¾a
prvého bodu alebo druhého bodu upísaním alebo
výmenou; prevodite¾nými cennými papiermi nie
sú nástroje a postupy pod¾a § 100 ods. 2,
g) èlenským tátom èlenský tát Európskej únie alebo
iný tát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
h) domovským èlenským tátom zahraniènej správcovskej spoloènosti èlenský tát, v ktorom má zahranièná správcovská spoloènos sídlo,
i) hostite¾ským èlenským tátom správcovskej spoloènosti iný èlenský tát, ako je domovský èlenský tát,
na ktorého území má správcovská spoloènos zriadenú poboèku alebo poskytuje sluby,
j) domovským èlenským tátom európskeho fondu
èlenský tát, v ktorom bolo európskemu fondu udelené povolenie,
k) hostite¾ským èlenským tátom
1. tandardného podielového fondu iný èlenský
tát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú pod¾a § 139,
2. európskeho fondu iný èlenský tát, ako je domovský èlenský tát európskeho fondu, v ktorom sa
cenné papiere tohto fondu distribuujú,
l) poètom podielov v obehu poèet vydaných podielov
zníený o poèet vyplatených podielov,
m) èistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel
medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho
záväzkami,
n) majetkom v podielovom fonde peòané prostriedky
získané vydávaním podielových listov a majetok za
ne nadobudnutý v podielovom fonde,
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o) hodnotou podielu podiel èistej hodnoty majetku
v podielovom fonde a poètu podielov v obehu,
p) trvanlivým médiom kadý prostriedok, ktorý
umoòuje investorovi alebo podielnikovi uchováva
informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce pouitie po dobu zodpovedajúcu úèelu týchto informácií a ktorý umoòuje nezmenenú reprodukciu uloených informácií,
q) ústredím miesto, z ktorého je riadená èinnos správcovskej spoloènosti, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o èinnosti správcovskej spoloènosti
potrebné na výkon doh¾adu,
r) finanènou intitúciou obchodník s cennými papiermi, poboèka zahranièného obchodníka s cennými
papiermi, banka, poboèka zahraniènej banky,
poisovòa,
poboèka
zahraniènej
poisovne,
zaisovòa, poboèka zahraniènej zaisovne, centrálny depozitár cenných papierov (ïalej len centrálny
depozitár), burza cenných papierov, dôchodková
správcovská spoloènos, doplnková dôchodková
spoloènos a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom èinnosti,
s) nástrojmi peòaného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peòanom trhu, ktoré sú likvidné a ktorých hodnota je kedyko¾vek presne urèite¾ná v peniazoch,
t) riadením investícií nakladanie s majetkom v podielovom fonde na základe prijatých investièných
rozhodnutí na úèel dosiahnu investièný cie¾ urèený
v tatúte podielového fondu,
u) rizikovým profilom identifikované prísluné riziká vyplývajúce z investiènej stratégie podielového fondu
vrátane identifikovanej miery týchto rizík a ich vzájomnej interakcie a koncentrácie v podielovom fonde,
v) klientom osoba, ktorej správcovská spoloènos poskytuje sluby pod¾a § 27 ods. 2 alebo ods. 3,
w) investiènou politikou opis investièných cie¾ov s majetkom v podielovom fonde a plánovaných spôsobov
ich dosiahnutia,
x) investiènou stratégiou strategické umiestnenie majetku v podielovom fonde a investièné techniky, ktoré sú potrebné na riadne a úèinné zavedenie investiènej politiky.
§4
Zahranièné subjekty kolektívneho investovania
(1) Zahranièný subjekt kolektívneho investovania je
a) zahranièný podielový fond,
b) zahranièná investièná spoloènos.
(2) Zahranièný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou, vytvorený a spravovaný zahraniènou správcovskou spoloènosou alebo správcovskou spoloènosou pod¾a § 60
ods. 1 pod¾a práva tátu, v ktorom je zahranièný podielový fond vytvorený.
(3) Zahranièná investièná spoloènos je zahranièná
právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania pod¾a práva tátu, v ktorom má sídlo. Zahranièná investièná spoloènos môe by spravovaná
zahraniènou správcovskou spoloènosou alebo správcovskou spoloènosou pod¾a § 60 ods. 1.
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(4) Otvoreným zahranièným subjektom kolektívneho
investovania je zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majite¾ cenných papierov má právo,
aby mu na jeho iados boli cenné papiere vyplatené
z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(5) Uzavretým zahranièným subjektom kolektívneho
investovania je zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majite¾ cenných papierov nemá právo,
aby mu na jeho iados boli vyplatené cenné papiere
z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(6) Ak zahranièný subjekt kolektívneho investovania
spåòa podmienky právne záväzného aktu Európskej
únie upravujúceho kolektívne investovanie, povauje
sa na úèely tohto zákona za európsky fond.
DRUHÁ ÈAS
PODIELOVÝ FOND
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§5
(1) Podielovým fondom sa rozumie spoloèný majetok
podielnikov zhromadený správcovskou spoloènosou
vydávaním podielových listov a investovaním tohto
majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.
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§6
Podfondy
(1) Podielový fond sa môe sklada z dvoch alebo viacerých podfondov (ïalej len strený podielový fond).
Podfondom sa rozumie úètovne oddelená èas majetku
a záväzkov v strenom podielovom fonde.
(2) Kadý podfond sa musí od ostatných podfondov
toho istého streného podielového fondu odliova jedným alebo viacerými znakmi, ktoré urèí tatút streného podielového fondu.
(3) Práva podielnikov týkajúce sa podfondu alebo
práva verite¾ov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením,
spravovaním alebo zruením podfondu, sa vzahujú
len na majetok v príslunom podfonde. Majetok v podfonde slúi výhradne na pokrytie práv podielnikov týkajúcich sa podfondu alebo práv verite¾ov, ktoré vznikli
v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zruením
podfondu.
(4) Ustanovenia tohto zákona a jeho vykonávacích
predpisov vzahujúce sa na podielový fond sa vzahujú
na podfond primerane, ak ustanovenia § 7 a 10, 13,
§ 16 ods. 4, § 26, 40, 41, 157, 160 a 175 neustanovujú
inak.
(5) Názov podfondu sa musí sklada z názvu streného
podielového fondu bez oznaèenia podielový fond a oznaèenia podfondu, ktoré ho jasne odliuje od ostatných podfondov toho istého streného podielového fondu.

(2) Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond je
spravovaný správcovskou spoloènosou.

(6) Ak zaniknú vetky podfondy streného podielového fondu, strený podielový fond a povolenie na jeho
vytvorenie zanikajú.

(3) Podielový fond vytvára správcovská spoloènos
vydávaním podielových listov.

§7

(4) Majetok v podielovom fonde je spoloèným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súèasou majetku správcovskej spoloènosti. Na majetok
v podielovom fonde sa nepouijú ustanovenia § 136
a 137 Obèianskeho zákonníka. Kadý podielnik môe
uplatòova svoje práva voèi správcovskej spoloènosti
samostatne.
(5) Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyaduje
údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde,
nahradia sa údaje o vetkých podielnikoch názvom podielového fondu a údajmi o správcovskej spoloènosti,
ktorá spravuje tento podielový fond.
(6) Podielový fond môe vzniknú len na základe povolenia pod¾a tohto zákona. Povolenie na vytvorenie podielového fondu je moné udeli správcovskej spoloènosti a po jej vzniku.
(7) Názov podielového fondu nesmie by zamenite¾ný
s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytova zavádzajúcu predstavu o zameraní a cie¾och investiènej politiky podielového fondu. Tento názov a ani
oznaèenie s ním zamenite¾né v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje oznaèenie alebo
na popis svojej èinnosti pouíva iná osoba.
4

tatút podielového fondu
(1) Kadý podielový fond musí ma tatút.
(2) tatút podielového fondu je neoddelite¾nou súèasou zmluvy podielnika so správcovskou spoloènosou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia tatútu podielového fondu.
(3) tatút podielového fondu a jeho zmeny sú úèinné
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej
banky Slovenska o udelení povolenia pod¾a § 84, 121
alebo § 137 alebo o udelení predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým boli tieto zmeny nariadené.
(4) Správcovská spoloènos je povinná po kadej
zmene tatútu podielového fondu do desiatich pracovných dní predloi Národnej banke Slovenska zmeny
tohto tatútu, jeho aktuálne úplné znenie a spôsobom
urèeným v tomto tatúte oboznámi podielnikov s jeho
zmenami.
(5) tatút podielového fondu obsahuje najmä
a) názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia
a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
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b) obchodné meno správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu
výky odplaty za výkon èinnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investiènej politiky správcovskej
spoloènosti s majetkom v podielovom fonde, najmä
aké cenné papiere a nástroje peòaného trhu sa
budú obstaráva zo zhromadených peòaných
prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne èlenenie investícií, pravidlá obmedzenia
a rozloenia rizika, ak sú prísnejie ako pravidlá
ustanovené v § 89 a 98 a 130 a 135, a èi sa do majetku v podielovom fonde budú nadobúda podielové
listy iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoloènosou,
e) zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môu by uhrádzané z majetku v podielovom fonde okrem nákladov uvedených
v písmenách c) a h),
f) pravidlá oceòovania majetku v podielovom fonde
a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejie
ako pravidlá ustanovené v § 104, 107, 129 a 161,
g) spôsob zverejòovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ïalej len
roèná správa) a správy o hospodárení s majetkom
v podielovom fonde za prvých es mesiacov kalendárneho roka (ïalej len polroèná správa) a informáciu o tom, kde mono tieto správy získa,
h) hornú hranicu výky odplaty za správu podielového
fondu a spôsob jej výpoètu,
i) informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie
uplatòovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené
s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde,
a akým spôsobom podielnik môe získa podrobné
informácie o opatreniach prijatých na základe tejto
stratégie,
j) formu a podobu podielových listov, poèiatoènú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie
podielových listov; poèiatoènou hodnotou podielu sa
rozumie hodnota prvého podielu urèená tatútom
podielového fondu,
k) hornú hranicu výky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu úètovaných podielnikovi a spôsob ich urèovania,
l) postup pri zmene tatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m) postup pri zmene predajného prospektu a k¾úèových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n) informáciu o tom, èi správcovská spoloènos môe
nadobúda do vlastného majetku podielové listy òou
spravovaných podielových fondov,
o) vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoloènosti, e skutoènosti uvedené v tatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(6) Ak ide o strený podielový fond, tatút sa zostavuje pre strený podielový fond ako celok. tatút streného podielového fondu zároveò musí jednoznaène rozliova medzi veobecnou èasou spoloènou pre vetky
jeho podfondy a èasami týkajúcimi sa len prísluného
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podfondu. Veobecná èas tatútu streného podielového fondu obsahuje aspoò vetky náleitosti pod¾a
odseku 5, ktoré nie sú obsahom èastí týkajúcich sa len
prísluných podfondov.
(7) Veobecná èas tatútu streného podielového
fondu musí obsahova aj
a) jednoznaènú informáciu, e ide o strený podielový
fond s viacerými podfondmi,
b) postup a podmienky na vyplatenie podielového listu
podfondu a súèasné vydanie podielového listu iného
podfondu bez uplatnenia poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielových listov a poplatok za
prestup medzi podfondmi.
(8) tatút podielového fondu môe urèi, e sa z majetku v podielovom fonde budú vypláca výnosy; prièom, ak sa budú vypláca výnosy, urèí aj lehotu, výku
a rozsah vyplácaných výnosov.
(9) Èas tatútu streného podielového fondu týkajúca sa len prísluného podfondu obsahuje aspoò vetky
náleitosti pod¾a odseku 5, pri ktorých sa prísluný
podfond od ostatných podfondov odliuje.
(10) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky (ïalej len zbierka zákonov), podrobnosti
o obsahu tatútu podielového fondu a tatútu streného podielového fondu.
§8
Podielový list
(1) Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené
právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku
v podielovom fonde a právo podie¾a sa na výnose
z tohto majetku. Podielový list môe znie na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.
(2) Ak ide o strený podielový fond, vydávajú sa len
podielové listy prísluných podfondov. Podielový list
prísluného podfondu je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v príslunom podfonde a právo podie¾a sa na výnose z tohto majetku. Ustanovenia tohto zákona alebo
iných veobecne záväzných právnych predpisov
vzahujúce sa na podielový list podielového fondu sa
vzahujú na podielový list podfondu rovnako.
(3) Podielové listy vetkých podfondov jedného streného podielového fondu musia ma rovnakú formu
a podobu.
(4) Podielové listy jednej emisie podielového fondu
s rovnakým poètom podielov zakladajú rovnaké práva
podielnikov.
(5) Podielový list v listinnej podobe môe by vydaný
aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový
list je podielový list, ktorý nahrádza viac podielových
listov toho istého podielového fondu s rovnakou poèiatoènou hodnotou podielu. Hromadný podielový list
musí obsahova dátum jeho vydania a urèenie podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoloènos je
povinná odovzda podielnikovi na jeho iados jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list nahrádza, a to postupom urèeným v tatúte podielového fon-
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du. Ak boli odovzdané vetky podielové listy tvoriace
hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi
hromadný list zaniká. Ak bola odovzdaná len èas podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich
odovzdanie sa povauje za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí by na òom vyznaèená.
(6) Podielový list podielového fondu mono vyda len
vo forme na meno alebo na doruèite¾a.
(7) Podielový list musí obsahova
a) názov podielového fondu; ak ide o strený podielový
fond, názov prísluného podfondu,
b) obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti,
ktorá podielový list vydala,
c) poèet podielov a poèiatoènú hodnotu jedného podielu,
d) oznaèenie emisie podielového listu, ak sa v príslunom podielovom fonde alebo podfonde streného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých
emisií,
e) údaj o forme podielového listu,5)
f) dátum vydania podielového listu; ak ide o zaknihované podielové listy vedené v evidencii centrálneho
depozitára, údaj o dátume vydania podielového listu
sa nahradí dátumom vydania emisie podielových listov,
g) meno, priezvisko alebo obchodné meno podielnika,
èíslo podielového listu a podpisy aspoò dvoch èlenov
predstavenstva správcovskej spoloènosti, ak ide
o listinný podielový list.
(8) Pri zaknihovaných podielových listoch podielového
fondu môe vies evidenciu6) zaknihovaných podielových listov podielového fondu centrálny depozitár alebo
depozitár prísluného podielového fondu a správcovská
spoloènos v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov podielového fondu (ïalej len samostatná evidencia). Na túto èinnos je potrebný predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. m).
(9) Na výkon èinnosti depozitára a správcovskej spoloènosti pri vedení evidencie pod¾a odseku 8 sa primerane vzahujú ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov centrálnym depozitárom
pod¾a osobitného predpisu.7)
(10) Správcovská spoloènos je povinná vies zoznam
podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môe správcovská
spoloènos poveri vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových listoch
na meno môe správcovská spoloènos poveri vedením
zoznamu podielnikov právnickú osobu, ktorá vedie evidenciu prísluných zaknihovaných podielových listov
na meno, ak s tým táto právnická osoba predtým súhlasila. Pri zaknihovaných podielových listoch na
meno nahrádza zoznam podielnikov samostatná evidencia.
(11) Do zoznamu podielnikov sa zapisuje

5

) § 11 zákona è. 566/2001 Z. z.
) § 10 ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
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a) èíselné oznaèenie podielového listu, ak ide o listinný
podielový list,
b) poèet podielových listov v majetku podielnika s uvedením poètu podielov na kadom podielovom liste,
c) obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, trvalý
pobyt a rodné èíslo, ak je podielnikom fyzická osoba;
ak rodné èíslo nebolo pridelené, uvádza sa dátum
narodenia.
(12) Zoznam podielnikov sa vedie za strený podielový fond ako celok. Okrem náleitostí pod¾a odseku 11
sa do zoznamu podielnikov streného podielového fondu zapisuje aj informácia o tom, ktorým podfondom
podielové listy v majetku podielnika patria.
(13) Správcovská spoloènos alebo právnická osoba,
ktorú správcovská spoloènos poverila vedením zoznamu podielnikov, je povinná zabezpeèi vykonanie zmeny zápisu v zozname podielnikov bezodkladne po preukázaní zmeny v osobe podielnika.
(14) Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má
právo na vlastné náklady poadova výpis zo zoznamu
podielnikov v èasti, ktorá sa ho týka.
(15) Správcovská spoloènos nesmie obmedzi alebo
vylúèi prevodite¾nos podielových listov, ani podmieòova prevod podielových listov svojím súhlasom, ak
§ 136 ods. 2 neustanovuje inak.
(16) Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe
na meno, mono vymeni za dva alebo viac podielových
listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika
rovnakého otvoreného podielového fondu. Menený podielový list sa povauje za vrátený, a to ku dòu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa povaujú za vydané, a to ku dòu vydania meneného podielového listu.
Súèet poètu podielov takto vymenených podielových
listov sa musí rovna poètu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy sa
nevzahuje § 13 ods. 5.
(17) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu podielového fondu alebo rozhodnutím o jeho zmene umoni správcovskej spoloènosti vydáva viac emisií podielových listov toho istého podielového fondu
alebo podfondu streného podielového fondu, ktoré sa
môu navzájom odliova
a) druhom investorov, ktorým je prísluná emisia urèená,
b) výkou poplatku za vydanie podielového listu alebo
poplatku za vyplatenie podielového listu,
c) výkou minimálnej investovanej sumy,
d) výkou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslunú emisiu,
e) menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,
f) spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo
g) kombináciou dvoch alebo viacerých skutoèností
pod¾a písmen a) a f).
(18) Ak sa vydávajú podielové listy viacerých emisií
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pod¾a odseku 17, prísluné náleitosti tatútu podielového fondu musia by osobitne odlíené pre kadú emisiu. tatút takého podielového fondu musí obsahova
aj informáciu o tom, e sa umoòuje vydávanie podielových listov viacerých emisií a opis jednotlivých vydávaných emisií podielových listov.
DRUHÁ HLAVA
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND
§9
Základné ustanovenia
(1) Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho iados boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom
fonde.
(2) Otvorený podielový fond mono vytvori na dobu
urèitú alebo na dobu neurèitú.
(3) Poèet vydávaných podielových listov otvoreného
podielového fondu mono obmedzi, len ak je to uvedené v jeho tatúte.
(4) Súèasou názvu otvoreného podielového fondu
musí by aj obchodné meno správcovskej spoloènosti
spravujúcej tento otvorený podielový fond a názov
otvoreného podielového fondu s uvedením slov otvorený podielový fond alebo skratky o. p. f.; ak ide o strený podielový fond, pred slová otvorený podielový fond
alebo skratku o. p. f. sa doplní slovo strený.
(5) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) fondom peòaného trhu otvorený podielový fond,
v ktorom sa majetok pod¾a zamerania a cie¾ov investiènej politiky urèených v jeho tatúte prevane investuje do nástrojov peòaného trhu alebo vkladov
v bankách alebo v zahranièných bankách a ktorého
majetok je dostatoène likvidný,
b) fondom krátkodobého peòaného trhu fond
peòaného trhu, v ktorom má majetok priemerne
vyiu likviditu, ako je likvidita finanèných nástrojov bene obchodovaných na peòanom trhu.
(6) Podielový fond sa nesmie oznaèova ako fond
peòaného trhu alebo peòaný fond, ak tento podielový fond nespåòa kritériá, limity a obmedzenia pod¾a odseku 7, ktoré spåòa fond peòaného trhu. Podielový fond
sa nesmie oznaèova ako fond krátkodobého
peòaného trhu alebo krátkodobý peòaný fond, ak
tento podielový fond nespåòa kritériá, limity a obmedzenia pod¾a odseku 7, ktoré spåòa fond krátkodobého
peòaného trhu. Názov podielového fondu nesmie obsahova ani iadny odkaz na peòaný trh, ak tento podielový fond nespåòa kritériá, limity a obmedzenia pod¾a odseku 7, ktoré musí spåòa fond peòaného trhu alebo
fond krátkodobého peòaného trhu.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, kritériá, limity
a obmedzenia, ktoré musí spåòa fond peòaného trhu,
a kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spåòa fond
krátkodobého peòaného trhu.
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§ 10
Samostatná evidencia
(1) Samostatnú evidenciu tvorí
a) register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b) úèty majite¾ov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoloènosou spravujúcou prísluný podielový fond alebo depozitárom,
c) register záloných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoloènosou,
d) register zabezpeèovacích prevodov práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoloènosou.
(2) Na vedenie samostatnej evidencie je potrebný
predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. m).
Predchádzajúci súhlas pod¾a prvej vety sa vyaduje pre
kadý podielový fond a strený podielový fond ako celok. Ak tandardný podielový fond pod¾a § 84 spravuje
zahranièná správcovská spoloènos, samostatnú evidenciu vedie v celom rozsahu depozitár podielových
fondov.
(3) Na iados správcovskej spoloènosti depozitár
zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár
vedie správcovskej spoloènosti len jeden register emitenta podielových listov za kadý podielový fond; to neplatí, ak ide o strený podielový fond, pri ktorom sa
samostatná evidencia vedie osobitne za kadý jeho
podfond. Právny vzah medzi správcovskou spoloènosou a depozitárom pri vedení tohto registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4) Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:
a) èíselné oznaèenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho zaloenia,
b) obchodné meno, identifikaèné èíslo a sídlo správcovskej spoloènosti,
c) údaje o kadom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, a to:
1. názov podielového fondu alebo názov prísluného
podfondu streného podielového fondu,
2. údaj o forme podielových listov,
3. poèiatoènú hodnotu jedného podielu,
4. dátum zaèatia vydávania podielových listov,
5. celkový poèet podielových listov v obehu a celkový poèet podielov v obehu.
(5) Ak sa v príslunom podielovom fonde alebo podfonde streného podielového fondu vydávajú podielové
listy viacerých emisií, register emitenta obsahuje údaje
pod¾a odseku 4 písm. c) za kadú emisiu osobitne; údaj
pod¾a odseku 4 písm. c) prvého bodu sa doplní o oznaèenie emisie.
(6) Údaje o majite¾och podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoloènos alebo depozitár na úètoch majite¾ov zaknihovaných podielových
listov. Úèet majite¾a zaknihovaných podielových listov
obsahuje
a) èíselné oznaèenie úètu majite¾a zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
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b) údaje o majite¾ovi úètu majite¾a zaknihovaných podielových listov, a to:
1. ak je majite¾om úètu právnická osoba, obchodné
meno alebo názov, identifikaèné èíslo a sídlo,
2. ak je majite¾om úètu fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt,
c) údaje o podielových listoch na úète majite¾a zaknihovaných podielových listov, a to:
1. údaje z registra emitenta podielových listov pod¾a
odseku 4 písm. c) prvého a tretieho bodu,
2. poèet podielových listov a celkový poèet podielov,
na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne
za kadý podielový fond alebo podfond streného
podielového fondu a za kadú emisiu podielových
listov, ak sa v príslunom podielovom fonde alebo
podfonde streného podielového fondu vydávajú
podielové listy viacerých emisií,
3. obchodné meno alebo názov, identifikaèné èíslo
spolumajite¾a podielového listu, ak je spolumajite¾om právnická osoba, a ve¾kos jeho spoluvlastníckeho podielu alebo meno, priezvisko, trvalý
pobyt a rodné èíslo, ak je spolumajite¾om fyzická
osoba, a ve¾kos jeho spoluvlastníckeho podielu,
4. údaj o registrácii pozastavenia práva naklada
s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto
práva,8)
5. obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti
alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva
èinnosti pod¾a § 27 ods. 3, alebo obchodné meno
a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva
èinnosti pod¾a osobitného predpisu,9)
6. údaj o tom, èi bolo k podielovému listu zriadené
záloné právo, a identifikaèné údaje záloného
verite¾a v rozsahu pod¾a písmena b),
d) údaje o osobe oprávnenej naklada s podielovými
listami evidovanými na úète majite¾a zaknihovaných podielových listov v rozsahu pod¾a písmena b)
a rozsah tohto oprávnenia,
e) údaje o osobe oprávnenej poadova údaje o týchto
cenných papieroch v rozsahu pod¾a písmena b)
a rozsah tohto oprávnenia,
f) dátum a èas vykonania prísluného úètového zápisu na úète majite¾a zaknihovaných podielových listov.
(7) Správcovská spoloènos alebo depozitár zriadi
úèet majite¾a zaknihovaných podielových listov osobe,
a) ktorá je podielnikom,
b) ktorá si podala iados o zriadenie úètu majite¾a zaknihovaných podielových listov, alebo
c) na základe iadosti obchodníka s cennými papiermi, zahranièného obchodníka s cennými papiermi
alebo emitenta podielových listov.
(8) Èíselné oznaèenie úètu majite¾a zaknihovaných
podielových listov správcovská spoloènos alebo depozitár oznámi len jeho majite¾ovi alebo osobe, ktorá preukáe oprávnenie kona za majite¾a úètu majite¾a za8
9
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knihovaných podielových listov. Správcovská spoloènos a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené
na úète majite¾a zaknihovaných podielových listov na
úèely plnenia svojich povinností pod¾a tohto zákona.
(9) Právne vzahy medzi správcovskou spoloènosou
alebo depozitárom a majite¾om úètu majite¾a zaknihovaných podielových listov sa spravujú týmto zákonom
a Obchodným zákonníkom.
(10) Správcovská spoloènos alebo depozitár sú povinní odovzda podielnikovi výpis z úètu majite¾a zaknihovaných podielových listov bezodkladne po tom, èo vykonajú úètový zápis v prospech alebo na archu tohto
úètu, ak sa nedohodnú inak, alebo na iados podielnika. Výpis z úètu majite¾a zaknihovaných podielových
listov pri vykonaní úètového zápisu v prospech alebo
na archu tohto úètu obsahuje údaje o podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením poètu podielových listov a poètu podielov, na ktoré znejú tieto
podielové listy pod¾a jednotlivých otvorených podielových fondov, podfondov strených podielových fondov
a s uvedením oznaèenia emisií podielových listov, ak
sa v prísluných podielových fondoch alebo podfondoch strených podielových fondov vydávajú podielové
listy viacerých emisií. Výpis z úètu majite¾a zaknihovaných podielových listov vypracovaný na iados jeho
majite¾a obsahuje údaj o poète podielových listov a poèet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to
osobitne za kadý otvorený podielový fond, podfond
streného podielového fondu a osobitne za kadú emisiu.
(11) Údaje o majite¾och podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoloènos povinná zálohova pod¾a § 41 ods. 7 v stave aspoò ku koncu
kadého obchodného dòa. Tieto údaje musia by v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to aspoò
raz za týdeò. Povinnos denne zálohova údaje o majite¾och podielových listov v samostatnej evidencii má aj
depozitár, ak vedie úèty majite¾ov zaknihovaných podielových listov.
(12) Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých
majite¾ov, správcovská spoloènos alebo depozitár eviduje podielový list na úète majite¾a zaknihovaných podielových listov na základe
a) zmluvy, prièom spôsob a postup evidencie upraví
spoloèný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej spoloènosti (ïalej len spoloèný prevádzkový
poriadok),
b) právoplatného rozhodnutia o dedièstve,
c) právoplatného rozhodnutia tátneho orgánu alebo
d) iných právnych skutoèností.
(13) Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých
majite¾ov, nesmie by spoluvlastnícky podiel na podielovom liste pripadajúci na jedného spolumajite¾a
mení ako jeden podiel, ak tatút neurèí inak.
(14) Ak je podielnikom podielového fondu obchodník
s cennými papiermi alebo zahranièný obchodník
s cennými papiermi, ktorý drí podielové listy pre svojich klientov, úèet majite¾a zaknihovaných podielových

) § 28 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 41 a 43 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 594/2003 Z. z.
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listov obsahuje údaje pod¾a odseku 6 týkajúce sa tohto
obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného
obchodníka s cennými papiermi. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného zákona o správe cenných papierov a o drite¾skej správe7) a ustanovenia § 55.
§ 11
Spoloèný prevádzkový poriadok
(1) Spoloèný prevádzkový poriadok upravuje postup
a spôsob vedenia samostatnej evidencie.
(2) Spoloèný prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a) pravidlá zriadenia a zruenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náleitostí a zániku podielových listov,
spôsob a postup zmeny podoby podielových listov,
spôsob a postup registrácie záloného práva zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záloných práv k podielovým listom a registra zabezpeèovacích prevodov
k podielovým listom,
b) pravidlá zaloenia a zruenia úètov majite¾ov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou spoloènosou alebo depozitárom,
c) spôsob a postup zadávania príkazov na prevod
a prechod zaknihovaných podielových listov,
d) spôsob a postup podávania príkazov na registráciu
pozastavenia práva naklada s podielovým listom,
e) pravidlá na rieenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoloènos v súvislosti s vedením
samostatnej evidencie poskytujú sluby,
f) spôsob a postup pri oprave chybných údajov
v samostatnej evidencii,
g) spôsob a postup pri ostatných èinnostiach depozitára a správcovskej spoloènosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie.
(3) Spoloèný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú úèinnos najskôr dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska
o ich schválení, najneskôr vak dòom urèeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení.
Národná banka Slovenska spoloèný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov. Na schva¾ovanie návrhu
spoloèného prevádzkového poriadku predloeného
spolu so iadosou o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoloènosou sa primerane vzahujú ustanovenia § 176.
(4) Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie,
ktorým sa schva¾ujú zmeny spoloèného prevádzkového
poriadku, do 30 dní odo dòa, keï bol návrh na zmenu
spoloèného prevádzkového poriadku doruèený, alebo
odo dòa doplnenia podania, povauje sa jeho zmena za
schválenú; to neplatí na konania pod¾a § 176.
(5) Správcovská spoloènos a depozitár sú povinní
spoloèný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien
sprístupni verejnosti v písomnej forme v sídle správcovskej spoloènosti a v sídle depozitára a na svojom
webovom sídle.
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(6) Spoloèný prevádzkový poriadok je záväzný pre
správcovskú spoloènos, depozitára, majite¾a podielového listu, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu podielnikov pod¾a § 8 ods. 13, pre osoby, ktorým
depozitár a správcovská spoloènos poskytujú sluby
v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, osobu
podávajúcu príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záloného práva alebo zabezpeèovacieho prevodu
a pre osobu poadujúcu výpis z registra záloných
práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpeèovacích prevodov k podielovým listom.
§ 12
Zmena podoby listinného podielového listu
(1) Ak správcovská spoloènos rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má by vedený v samostatnej evidencii, je povinná bezodkladne písomne informova
Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára
a vetkých podielnikov podielového fondu o prijatí takého rozhodnutia. Toto rozhodnutie musí obsahova
dátum vykonania registrácie.
(2) Depozitár a správcovská spoloènos vykonajú
bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného podielového listu do samostatnej evidencie ku dòu urèenému v rozhodnutí pod¾a odseku 1. Do
samostatnej evidencie sa zaregistrujú podielové listy,
pri ktorých nebola podaná iados o vyplatenie pod¾a
§ 13 ods. 11. Lehota medzi zverejnením rozhodnutia
pod¾a odseku 1 a vykonaním registrácie pod¾a prvej
vety nesmie by kratia ako 60 dní.
(3) Správcovská spoloènos je povinná vymeni listinný podielový list podielnika za jeden alebo viac zaknihovaných podielových listov toho istého podielnika
tak, e súèet poètu podielov na listinnom podielovom
liste je rovnaký ako poèet podielov na zaknihovaných
podielových listoch.
(4) Dòom registrácie pod¾a odseku 2 listinný podielový list zaniká okrem listinného podielového listu, pri
ktorom bola podaná iados o vyplatenie pod¾a § 13
ods. 11 a ktorá nebola vyplatená.
(5) Úèinky zriadenia záloného práva alebo zabezpeèovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení na zaknihované podielové listy, sa
registráciou pod¾a odseku 2 nemenia. Centrálny depozitár je povinný ku dòu registrácie pod¾a odseku 2 odovzda evidenciu registra záloných práv a zabezpeèovacích prevodov v èasti týkajúcej sa menených listinných
podielových listov depozitárovi prísluného podielového
fondu alebo správcovskej spoloènosti. Za èinnosti spojené s odovzdaním tejto evidencie patrí centrálnemu depozitárovi úhrada nákladov. Dòom odovzdania údajov
zaniká právo osôb oprávnených zo záloných práv a zabezpeèovacích prevodov poadova od centrálneho depozitára poskytovanie sluieb spojených s odovzdanou
èasou údajov. Depozitár alebo správcovská spoloènos
je povinný informova zálocu a záloného verite¾a
o zmene vedenia registra záloných práv k podielovým
listom alebo registra zabezpeèovacích prevodov k podielovým listom.
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(6) Ustanovenia osobitného predpisu10) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného
podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý
má by vedený v samostatnej evidencii, nepouijú.
Vydávanie a vyplatenie podielového listu
otvoreného podielového fondu
§ 13
(1) Podielový list vydáva správcovská spoloènos za
cenu rovnajúcu sa súèinu poètu podielov vyznaèených na podielovom liste a hodnoty podielu (ïalej len
aktuálna cena podielového listu). Rozhodujúci deò
na urèenie hodnoty podielu musí by urèený na deò,
ktorý je skorí ako deò, ktorý nasleduje po treom pracovnom dni od doruèenia iadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu. iados o vydanie podielových listov musí by
v písomnej forme, ak tatút neurèuje inak. Správcovská spoloènos môe najdlhie tri mesiace odo dòa zaèatia vydávania podielových listov urèova aktuálnu
cenu podielového listu ako súèin poètu podielov vyznaèených na podielovom liste a poèiatoènej hodnoty
podielu.
(2) V jednom otvorenom podielovom fonde mono vydáva podielové listy len s rovnakou poèiatoènou hodnotou podielu; to neplatí, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
(3) Správcovská spoloènos je povinná upravi vo
vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáe
identifikova platbu, ktorá je uhradením aktuálnej
ceny podielového listu.
(4) Podielový list nesmie by vydaný pred úplným
uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým nie je
dotknutá monos vydania podielových listov ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade
so tatútom. Správcovská spoloènos je oprávnená
urèi investorovi, ktorý podal iados o vydanie podielového listu, lehotu, do ktorej je povinný uhradi aktuálnu cenu podielového listu, a lehotu, do ktorej je povinný uhradi poplatok pod¾a odseku 5. Tieto lehoty
nesmú by urèené kratie ako tri pracovné dni od doruèenia iadosti o vydanie podielových listov.
(5) Správcovská spoloènos môe od investora
poadova poplatok, najviac vak vo výke 5 % z aktuálnej ceny podielového listu pod¾a odseku 1 alebo investovanej sumy, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Tento poplatok je príjmom správcovskej
spoloènosti. Súèet aktuálnej ceny podielového listu
a poplatku je predajnou cenou podielového listu.
(6) Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádza inak ako peòaným plnením na bený úèet vedený
pre otvorený podielový fond.
(7) Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde,
èistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde
a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu aktua-

10

) § 16 zákona è. 566/2001 Z. z.
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lizuje správcovská spoloènos spôsobom a v lehotách
urèených jeho tatútom, aspoò vak v lehotách pod¾a
§ 161.
(8) Poèiatoèná hodnota podielu, hodnota majetku
a èistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, aktuálna cena podielového listu, predajná cena podielového listu a nákupná cena podielového listu otvoreného podielového fondu môu by vyjadrené okrem
eura aj v inej mene.
(9) Správcovská spoloènos môe odmietnu vyda
podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu
alebo ak je podozrenie, e peòané prostriedky pochádzajú z trestnej èinnosti a financovania terorizmu.
(10) Ak má podielový list otvoreného podielového fondu
podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na úèet majite¾a zaknihovaných cenných papierov (ïalej len úèet majite¾a) alebo na úèet majite¾a
zaknihovaných podielových listov pri jeho vydaní mono
vykona len na základe súhlasu depozitára.
(11) Ak podielnik poiadal o vyplatenie podielového
listu, správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
po doruèení iadosti vyplati podielnikovi podielový list
s pouitím peòaných prostriedkov z majetku v tomto
otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu v deò doruèenia iadosti o vyplatenie.
(12) Správcovská spoloènos môe od podielnika
poadova poplatok, najviac vak vo výke 5 % z aktuálnej ceny podielového listu pod¾a odseku 11, a to aj
formou zráky z aktuálnej ceny podielového listu, ak
odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok od podielnika sa nesmie poadova, ak by jeho súèet s poplatkom vyúètovaným tomuto podielnikovi
pod¾a § 13 ods. 5 prekroèil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v èase jeho vyplatenia. Tento poplatok
je príjmom správcovskej spoloènosti; tatút môe urèi
rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoloènos a majetok v podielovom fonde. Rozdiel aktuálnej
ceny podielového listu a poplatku je nákupnou cenou
podielového listu.
(13) Ak ide o strený podielový fond, správcovská spoloènos pri vyplatení podielového listu jedného podfondu a súèasnom vydaní podielového listu iného podfondu poplatky pod¾a odsekov 5 a 12 neuplatòuje.
Namiesto toho správcovská spoloènos môe od podielnika poadova poplatok za prestup medzi podfondmi, najviac vak vo výke 5 % z aktuálnej ceny podielového listu pod¾a odseku 12, a to aj formou zráky
z aktuálnej ceny podielového listu, ak § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok za prestup medzi podfondmi
sa nesmie od podielnika poadova, ak by jeho súèet
s poplatkom vyúètovaným tomuto podielnikovi pod¾a
odseku 5 prekroèil 5 % z aktuálnej ceny podielového
listu v èase jeho vyplatenia. Poplatok za prestup medzi
podfondmi je príjmom správcovskej spoloènosti; tatút
môe urèi rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoloènos a majetok v podfonde streného podielového fondu, z ktorého sa prestupuje.
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(14) Vyplatením podielového listu pod¾a odseku 11
podielový list zaniká.
§ 14
(1) Ak správcovská spoloènos vykonala iados podielnika o vydanie podielového listu alebo iados podielnika o vyplatenie podielového listu, je povinná zasla podielnikovi bezodkladne, najneskôr vak v prvý
obchodný deò po jej vykonaní, na trvanlivom médiu
oznámenie potvrdzujúce vykonanie iadosti. Ak ide
o zaknihované podielové listy vedené v samostatnej
evidencii, pri ktorých úèty majite¾ov zaknihovaných
podielových listov vedie depozitár, správcovská spoloènos zasiela podielnikovi oznámenie pod¾a prvej vety
najneskôr v prvý obchodný deò po prijatí potvrdenia
o vykonaní zápisu na úète majite¾a zaknihovaných podielových listov od depozitára.
(2) Odsek 1 sa nepouije, ak podielnikovi oznámenie
obsahujúce rovnaké informácie ako oznámenie pod¾a
odseku 1 zasiela v súlade s osobitným predpisom11) iná
osoba.
(3) Ak ide o pravidelné vydávanie podielových listov
alebo pravidelné vyplatenie podielových listov, správcovská spoloènos môe namiesto oznámenia pod¾a odseku 1 poskytnú podielnikovi v súvislosti s pravidelným vydávaním podielových listov alebo vyplatením
podielových listov aspoò raz za es mesiacov informácie uvedené v odseku 4.
(4) Oznámenie pod¾a odseku 1 obsahuje tieto informácie:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) meno, priezvisko, ak je podielnikom fyzická osoba,
alebo obchodné meno, ak je podielnikom právnická
osoba,
c) dátum a èas prijatia iadosti a spôsob platby,
d) dátum vykonania iadosti,
e) názov podielového fondu,
f) oznaèenie, èi ide o iados o vydanie podielového listu alebo o iados o vyplatenie podielového listu,
g) poèet vydaných podielových listov alebo vyplatených
podielových listov; údaj sa môe nahradi poètom
podielov, ak je na jednom podielovom liste viac ako
jeden podiel,
h) hodnotu, za ktorú boli podiely vydané alebo vyplatené,
i) dátum rozhodujúceho dòa na urèenie hodnoty podielu,
j) predajnú cenu podielového listu, ak ide o iados
o vydanie podielového listu, a nákupnú cenu podielového listu, ak ide o iados o vyplatenie podielového listu,
k) celkovú sumu úètovaných provízií a výdavkov a na iados investora rozpis obsahujúci jednotlivé poloky.
(5) Správcovská spoloènos je povinná poskytnú podielnikovi na jeho iados informácie o stave vybavenia
jeho iadosti.
11

) § 73j zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 15
Pozastavenie vyplácania podielových listov
otvoreného podielového fondu
(1) Správcovská spoloènos môe v mimoriadnych
prípadoch doèasne, najdlhie vak na tri mesiace,
pozastavi vyplácanie podielových listov prísluného
otvoreného podielového fondu alebo podfondu, a to len
ak je to v záujme podielnikov. Ak ide o otvorený verejný
peciálny podielový fond nehnute¾ností, správcovská
spoloènos môe v mimoriadnych prípadoch pozastavi vyplácanie podielových listov prísluného verejného
peciálneho podielového fondu nehnute¾ností na 12
mesiacov, a to len ak je to v záujme podielnikov. O pozastavení vyplácania podielových listov rozhoduje
predstavenstvo správcovskej spoloènosti, ktoré je povinné o svojom rozhodnutí vypracova záznam. V zázname sa uvedie dátum a èas rozhodnutia, dôvody
a presné urèenie doby pozastavenia.
(2) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
informova Národnú banku Slovenska o rozhodnutí
o pozastavení vyplácania podielových listov a doruèi
Národnej banke Slovenska záznam pod¾a odseku 1
a zápisnicu z rokovania predstavenstva správcovskej
spoloènosti. Ak ide o tandardný podielový fond, ktorého podielové listy správcovská spoloènos distribuuje
na území iného èlenského tátu pod¾a § 139, o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov je
správcovská spoloènos povinná bezodkladne informova aj prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu.
(3) Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov
v rozpore so záujmami podielnikov, Národná banka
Slovenska rozhodnutie správcovskej spoloènosti pod¾a
odseku 1 zruí. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu
Národnej banky Slovenska nemá odkladný úèinok.
(4) Národná banka Slovenska môe poiada správcovskú spoloènos o pozastavenie vyplácania podielových
listov, ak je to v záujme podielnikov alebo vo verejnom záujme. Správcovská spoloènos je povinná tejto iadosti
Národnej banky Slovenska bezodkladne vyhovie.
(5) Odo dòa pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia pod¾a odseku 1 nesmie
správcovská spoloènos vypláca ani vydáva podielové
listy otvoreného podielového fondu alebo podfondu, na
ktorý sa toto rozhodnutie vzahuje. Zákaz sa vzahuje
aj na vyplatenie a vydanie podielových listov, o ktorých
vyplatenie alebo vydanie bolo poiadané do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ete
nedolo k ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na
pripísanie podielových listov na úèet majite¾a alebo
úèet majite¾a zaknihovaných podielových listov.
(6) Správcovská spoloènos je poèas pozastavenia vyplácania podielových listov pod¾a odseku 1 povinná aspoò raz za sedem kalendárnych dní informova Národnú banku Slovenska o opatreniach prijatých na
obnovenie vyplácania podielových listov.
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(7) Správcovská spoloènos nie je poèas pozastavenia
vyplácania podielových listov pod¾a odseku 1 povinná
zverejòova údaje pod¾a § 161.

o strený podielový fond, pred slová uzavretý podielový
fond alebo skratku u. p. f. sa uvádza slovo strený.

(8) Správcovská spoloènos je povinná spôsobom urèeným v tatúte podielového fondu informova podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania
podielových listov a o obnovení vyplácania podielových
listov.

§ 17

(9) Po obnovení vydávania a vyplácania podielových
listov správcovská spoloènos vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo
pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu ku
dòu obnovenia vyplácania podielových listov.
(10) Podielnik nemá právo na úrok z omekania za
dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to
neplatí, ak správcovská spoloènos bola v omekaní u
v èase pozastavenia vyplácania podielových listov alebo ak Národná banka Slovenska zruila pod¾a odseku 3
rozhodnutie správcovskej spoloènosti, prièom úrok
z omekania uhrádza správcovská spoloènos z vlastného majetku.
(11) Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môe správcovská spoloènos
poui na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peòané prostriedky. Správcovská spoloènos si za
také poskytnutie vlastných prostriedkov nesmie úètova iadne úroky alebo poplatky z majetku v otvorenom podielovom fonde.
(12) Ak bolo pozastavené vyplácanie alebo vydávanie
podielových listov alebo cenných papierov hlavného
fondu pod¾a § 108 ods. 3, správcovská spoloènos
spravujúca jeho zberný fond je oprávnená pozastavi
na rovnaký èas vyplácanie alebo vydávanie podielových
listov prísluného zberného fondu, prièom splnenie
podmienok pod¾a odseku 1 sa nevyaduje.
TRETIA HLAVA
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(1) Na vydávanie podielových listov uzavretého podielového fondu sa primerane pouijú ustanovenia
§ 13 a 14.
(2) Správcovská spoloènos je povinná do iestich
mesiacov od zaèiatku vydávania podielových listov
uzavretého podielového fondu poda iados o prijatie
podielových listov na regulovaný trh alebo poda iados o zaradenie podielových listov do zoznamu mnohostranného obchodného systému. Ak správcovská
spoloènos iada o prijatie podielových listov na trh
burzy cenných papierov, podielové listy môu ma len
podobu zaknihovaných cenných papierov a musia by
zastupite¾né.
(3) Ak podielové listy uzavretého podielového fondu
neboli do 12 mesiacov od podania iadosti pod¾a odseku 2 prijaté na regulovaný trh alebo neboli zaradené do
zoznamu mnohostranného obchodného systému, povolenie pod¾a § 121 alebo § 137 zaniká. Ak by s podielovými listami uzavretého podielového fondu po vylúèení z regulovaného trhu alebo z mnohostranného
obchodného systému u nebolo moné obchodova na
inom regulovanom trhu alebo na inom mnohostrannom obchodnom systéme, povolenie pod¾a § 121 alebo
§ 137 zaniká dòom vylúèenia podielových listov z posledného regulovaného trhu alebo mnohostranného
obchodného systému.
§ 18
Premena uzavretého podielového fondu
na otvorený podielový fond
(1) Podmienkou na premenu uzavretého podielového
fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. n).

§ 16

(2) Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda úèinnos dòom urèeným
v rozhodnutí Národnej banky Slovenska.

(1) Uzavretým podielovým fondom je podielový fond,
ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho iados
boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.

(3) Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutoèni najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretý podielový fond vytvorený.

(2) Uzavretý podielový fond môe by vytvorený len na
dobu urèitú, ktorá nesmie by dlhia ako desa rokov.
(3) Ak správcovská spoloènos najneskôr es mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, nepoiada o premenu na otvorený podielový fond pod¾a § 18, povolenie pod¾a § 121
alebo § 137 zaniká a správcovská spoloènos je povinná zrui uzavretý podielový fond postupom pod¾a § 26.
(4) Súèasou názvu uzavretého podielového fondu
musí by aj obchodné meno správcovskej spoloènosti
spravujúcej tento uzavretý podielový fond a názov
uzavretého podielového fondu s uvedením slov uzavretý podielový fond alebo skratky u. p. f.; ak ide

(4) Ak bol uzavretý podielový fond peciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromaïujú peòané
prostriedky prostredníctvom verejnej ponuky (ïalej len
verejný peciálny podielový fond), správcovská spoloènos je povinná do desiatich dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia uverejni toto rozhodnutie,
predajný prospekt a k¾úèové informácie pre investorov
otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a pod¾a postupu urèeného v jeho tatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto tatútu
a predajného prospektu informova podielnikov. Súèasne sa musí uverejni aj oznámenie o vzniku práva
na predloenie podielového listu na vyplatenie a aktuálna cena podielového listu.
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TVRTÁ HLAVA
ZLÚÈENIE PODIELOVÝCH FONDOV
A CEZHRANIÈNÉ ZLÚÈENIA
§ 19
Veobecné ustanovenia
(1) Zlúèenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch s majetkom v nástupníckom fonde, pri ktorom sa
a) majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov
iného existujúceho nástupníckeho fondu, prièom sa
podielnikom zanikajúcich fondov na výmenu vydajú
podielové listy alebo cenné papiere nástupníckeho
fondu a prípadne hotovostné platby, ktoré neprekraèujú 10 % aktuálnej ceny týchto podielových listov alebo cenných papierov v deò úèinnosti zlúèenia,
b) majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov
nástupníckeho fondu, ktorý sa zlúèením vytvorí,
prièom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy alebo cenné papiere nástupníckeho fondu a prípadne hotovostné platby, ktoré neprekraèujú 10 % aktuálnej ceny týchto podielových listov
alebo cenných papierov v deò úèinnosti zlúèenia,
alebo
c) majetok jedného alebo viacerých zanikajúcich fondov, ktoré naïalej existujú a do uhradenia vetkých záväzkov, prevedie do majetku iného existujúceho nástupníckeho fondu alebo do majetku
nástupníckeho fondu, ktorý sa zlúèením vytvorí.
(2) Zanikajúci fond je podielový fond, podfond streného podielového fondu, európsky fond alebo podfond
európskeho fondu, ktorý zlúèením zaniká.
(3) Nástupnícky fond je podielový fond, podfond
streného podielového fondu, európsky fond alebo podfond európskeho fondu, do ktorého sa majetok a záväzky zanikajúceho fondu prevádzajú, a to vrátane novovytvoreného podielového fondu, novovytvoreného
podfondu streného podielového fondu, novovytvoreného európskeho fondu alebo novovytvoreného podfondu európskeho fondu, ktorý sa pri postupe pod¾a
odseku 1 písm. b) zlúèením vytvára.
(4) Cezhranièné zlúèenie je zlúèenie, pri ktorom sú
zanikajúcimi fondmi tandardné podielové fondy alebo
ich podfondy a nástupníckym fondom európsky fond
alebo podfond európskeho fondu.
(5) Tuzemské zlúèenie je zlúèenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi a nástupníckym fondom podielové
fondy alebo podfondy strených podielových fondov vytvorené pod¾a tohto zákona.
(6) Ak ide o strený podielový fond, mono zluèova
jeho podfondy osobitne s iným podielovým fondom alebo podfondom iného streného podielového fondu.
(7) Ak ide o zlúèenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený pod¾a tohto zákona, mono poui len postup pod¾a odseku 1
písm. a) a b). Ak ide o zlúèenie zanikajúcich európ-
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skych fondov do nástupníckeho tandardného podielového fondu, postup zlúèenia, ktorý mono na zlúèenie
poui, urèujú prísluné právne predpisy domovských
èlenských tátov zanikajúcich európskych fondov.
(8) Podmienkou na zlúèenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený
pod¾a tohto zákona, je predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. q). Na zlúèenie európskych fondov
do tandardného podielového fondu pod¾a § 24 sa
predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. q)
nevyaduje.
(9) Pri cezhraniènom zlúèení sa proces zlúèenia riadi
ustanoveniami tohto zákona, prièom na povinnosti nástupníckeho fondu, jeho správcovskej spoloènosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoloènosti a na
práva podielnikov nástupníckeho fondu sa pouije prísluný právny predpis domovského èlenského tátu
nástupníckeho fondu.
(10) Ak je pri cezhraniènom zlúèení nástupníckym
fondom európsky fond, ktorý je zahranièným podielovým fondom, koná za tento európsky fond zahranièná
správcovská spoloènos alebo správcovská spoloènos
pod¾a § 60 ods. 1, ktorá ho spravuje.
§ 20
Spoloèný návrh podmienok zlúèenia a kontrola
cezhranièného zlúèenia inými osobami
(1) Pred podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúèenie
podielových fondov sa vypracuje a schváli spoloèný návrh podmienok zlúèenia.
(2) Pri cezhraniènom zlúèení spoloèný návrh podmienok zlúèenia vypracuje a schváli správcovská spoloènos spravujúca zanikajúce fondy a nástupnícky fond
alebo správcovská spoloènos, ktorá ho spravuje. Pri
tuzemskom zlúèení spoloèný návrh podmienok zlúèenia vypracuje a schváli správcovská spoloènos spravujúca zanikajúce fondy a správcovská spoloènos
spravujúca nástupnícky fond.
(3) Ak pri zlúèení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská
spoloènos alebo rovnaká zahranièná správcovská
spoloènos, spoloèný návrh podmienok zlúèenia vypracuje a schváli len táto správcovská spoloènos alebo
zahranièná správcovská spoloènos.
(4) Spoloèný návrh podmienok zlúèenia obsahuje tieto informácie:
a) urèenie, o aký postup zlúèenia pod¾a § 19 ods. 1 ide,
a názov podielových fondov, ktorých sa zlúèenie
týka,
b) okolnosti a dôvod navrhovaného zlúèenia,
c) oèakávaný vplyv navrhovaného zlúèenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho fondu,
d) metódu výpoètu poètu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom
fonde alebo poètu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v príslunej emisii podielových listov, ak sa v príslunom nástupníckom
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fonde vydávajú podielové listy rôznych emisií (ïalej
len výmenný pomer),
kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom
fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na
výpoèet výmenného pomeru,
plánovaný deò úèinnosti zlúèenia,
pravidlá vzahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,
návrh tatútu alebo obdobného dokumentu novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúèenie
postupom pod¾a § 19 ods. 1 písm. b),
ïalie náleitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoloèný návrh podmienok zlúèenia rozhodli zahrnú
do tohto spoloèného návrhu.

(5) Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overi
súlad informácií pod¾a odseku 4 písm. a), f) a g)
s poiadavkami tohto zákona a so tatútmi zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho fondu je povinný
overi súlad informácií pod¾a odseku 4 písm. a), f) a g)
s poiadavkami tohto zákona a so tatútom nástupníckeho fondu. Ak ide o cezhranièné zlúèenie, na povinnosti depozitára pri overovaní prísluných informácií
zlúèenia sa pouije prísluný právny predpis domovského èlenského tátu nástupníckeho fondu.
(6) Depozitár pod¾a odseku 5 alebo audítor zapísaný
v zozname pod¾a osobitného predpisu, alebo audítorská
spoloènos12) overí kritériá prijaté na ocenenie majetku
v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde
k dátumu na výpoèet výmenného pomeru a prípadne
hotovostnú platbu za podielový list a metódu výpoètu
výmenného pomeru, ako aj skutoèný výmenný pomer
urèený k dátumu jeho výpoètu, prièom o týchto skutoènostiach vyhotoví správu.
(7) Overenie pod¾a odseku 6 je oprávnený vykona aj
audítor alebo audítorská spoloènos overujúca úètovnú závierku zanikajúceho fondu a audítor alebo audítorská spoloènos overujúca úètovnú závierku nástupníckeho fondu.
(8) Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoloènosti pod¾a odseku 6 je správcovská
spoloènos alebo òou poverená osoba povinná na
poiadanie zasla Národnej banke Slovenska a na
poiadanie bezplatne sprístupni ktorémuko¾vek podielnikovi zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho
fondu, a ak ide o cezhranièné zlúèenie, aj príslunému
orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu nástupníckeho fondu.
§ 21
Informácie pre podielnikov pri zlúèení
(1) S cie¾om umoni informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúèenia na ich investície, správcovská spoloènos spravujúca zanikajúce
fondy a správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky fond poskytnú primerané a presné informácie
o navrhovanom zlúèení podielnikom zanikajúcich fondov a podielnikom nástupníckeho fondu. Pri cezhra12
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niènom zlúèení sa na poskytovanie informácií podielnikom nástupníckeho fondu pouijú ustanovenia
prísluného právneho predpisu domovského èlenského tátu nástupníckeho fondu.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 zahàòajú primerané
a presné informácie o navrhovanom zlúèení, aby
umonili podielnikom zanikajúcich fondov a podielnikom nástupníckeho fondu prija informované rozhodnutia o monom vplyve navrhovaného zlúèenia na ich
investície a uplatni svoje práva. Informácie pod¾a odseku 1 obsahujú
a) informácie o okolnostiach a dôvodoch navrhovaného zlúèenia,
b) informácie o monom vplyve navrhovaného zlúèenia
na podielnikov vrátane informácie o prípadných
podstatných rozdieloch v investiènej politike a stratégii, nákladoch, oèakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, monom oslabení výkonnosti
podielového fondu, a ak je to aktuálne, výrazné upozornenie investorov, e ich spôsob zdaòovania sa
v dôsledku zlúèenia môe zmeni,
c) informácie o akýchko¾vek osobitných právach, ktoré
majú podielnici vo vzahu k navrhovanému zlúèeniu,
okrem iného o práve na ïalie informácie, práve získa na poiadanie kópiu správy audítora alebo audítorskej spoloènosti, alebo depozitára pod¾a § 20
ods. 6 a práve na vyplatenie podielového listu pod¾a
§ 23 ods. 1 písm. a) alebo prípadne na výmenu podielových listov pod¾a § 23 ods. 1 písm. b) a o poslednom dni monosti na uplatnenie týchto práv,
d) informácie o základných aspektoch procesu zlúèenia a plánovaný termín nadobudnutia úèinnosti
zlúèenia a
e) aktuálne k¾úèové informácie pre investorov nástupníckeho fondu, ak sa informácie pod¾a odseku 1 poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu; aktuálne
k¾úèové informácie pre investorov nástupníckeho
fondu sa poskytnú podielnikom, len ak boli zmenené
na úèel navrhovaného zlúèenia.
(3) Informácie pod¾a odseku 1 musia by struèné
a vyjadrené takým spôsobom, aby si podielnici mohli
urobi informovaný úsudok o vplyve navrhovaného
zlúèenia na ich investície.
(4) Ak ide o cezhranièné zlúèenie, správcovská spoloènos spravujúca zanikajúce fondy v informáciách
pod¾a odseku 1 uvedie v jazyku zrozumite¾nom pre podielnika vetky podmienky alebo postupy týkajúce sa
nástupníckeho fondu, ktoré sa odliujú od podmienok
a postupov v zanikajúcich fondoch. Ak ide o zlúèenie
európskych fondov do tandardného podielového fondu, správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky
fond v informáciách pod¾a odseku 1 uvedie v jazyku
zrozumite¾nom pre podielnika vetky podmienky alebo
postupy týkajúce sa zanikajúcich európskych fondov,
ktoré sa odliujú od podmienok a postupov v nástupníckom fonde.
(5) Informácie, ktoré sa majú poskytova podielnikom zanikajúceho fondu, musia vyhovova inves-

) Zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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torom, ktorí nemajú predchádzajúce poznatky o charaktere nástupníckeho fondu alebo o spôsobe jeho
fungovania, a musia upriami ich pozornos na k¾úèové
informácie pre investorov nástupníckeho fondu a zdôrazni dôleitos oboznámenia sa s týmito informáciami.
(6) Informácie, ktoré sa majú poskytova podielnikom nástupníckeho fondu, musia by zamerané na
proces zlúèenia a jeho potenciálny vplyv na nástupnícky fond.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti
o obsahu informácií pod¾a odsekov 1 a 6, ktoré sa poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu, a podrobnosti o obsahu informácií pod¾a odsekov 1 a 6, ktoré
sa poskytujú podielnikom nástupníckeho fondu.
§ 22
Poskytovanie informácií pri zlúèení
(1) Informácie pod¾a § 21 ods. 1 je moné podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu poskytnú a po udelení predchádzajúceho
súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. q). Zároveò sa informácie pod¾a § 21 ods. 1 podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu poskytnú aspoò 30 dní pred posledným dátumom, keï je moné
poiada o vyplatenie podielových listov pod¾a § 23
ods. 1 písm. a) alebo o prípadnú výmenu podielových
listov pod¾a § 23 ods. 1 písm. b).
(2) Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu jeho podielových listov v inom èlenskom táte pod¾a § 139, informácie pod¾a § 21 ods. 1 sa podielnikom na území iného
èlenského tátu poskytujú v úradnom jazyku alebo
v jednom z úradných jazykov hostite¾ského èlenského
tátu, alebo v jazyku schválenom prísluným orgánom
doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu. Preklad informácií pod¾a prvej vety musí zodpoveda originálu. Za
vyhotovenie a správnos prekladu je zodpovedná
správcovská spoloènos spravujúca fond, ktorý bol notifikovaný.
(3) Medzi dòom poskytnutia informácií pod¾a § 21
ods. 1 doterajím podielnikom a dòom úèinnosti zlúèenia sa informácie pod¾a § 21 ods. 1 a aktuálne k¾úèové
informácie pre investorov nástupníckeho fondu poskytnú kadej osobe, ktorá má v úmysle nadobudnú
podielové listy zanikajúceho fondu alebo podielové listy
nástupníckeho fondu alebo ktorá poiada o aktuálny
tatút, predajný prospekt alebo k¾úèové informácie pre
investorov zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho
fondu.
(4) Informácie pod¾a § 21 ods. 1 musia by osobne urèené podielnikovi a musia by poskytnuté podielnikom
v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu.
(5) Ak sa informácie pod¾a § 21 ods. 1 poskytujú aspoò niektorým podielnikom prostredníctvom iného trvanlivého média, ako je písomná forma, musia sa splni tieto podmienky:
13

) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z.
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a) poskytovanie informácií pod¾a § 21 ods. 1 na tomto
trvanlivom médiu musí by vhodné vzh¾adom na súvislosti, za ktorých sa uskutoèòuje alebo má uskutoèòova obchodný vzah medzi podielnikom
a správcovskou spoloènosou spravujúcou zanikajúci fond alebo správcovskou spoloènosou spravujúcou nástupnícky fond,
b) podielnik, ktorému sa majú informácie pod¾a § 21
ods. 1 poskytnú, si pri monosti výberu medzi informáciami poskytnutými v písomnej forme alebo
na inom trvanlivom médiu výslovne zvolil túto formu
poskytnutia informácií.
(6) Na úèely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií
prostredníctvom elektronickej komunikácie povauje
za vhodné vzh¾adom na súvislosti, za ktorých sa uskutoèòuje alebo má uskutoèòova obchodný vzah medzi
podielnikom a správcovskou spoloènosou spravujúcou zanikajúci fond alebo správcovskou spoloènosou
spravujúcou nástupnícky fond, ak existuje dôkaz, e
podielnik má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie adresy elektronickej poty podielnikom sa
povauje za taký dôkaz.
§ 23
Práva podielnikov pri zlúèení
(1) Podielnici zanikajúcich fondov a podielnici nástupníckeho fondu majú právo poiada o
a) vyplatenie svojich podielových listov alebo
b) výmenu svojich podielových listov za podielové listy
iného tandardného podielového fondu s podobnou
investiènou politikou, ktorý správcovská spoloènos
spravuje, alebo za cenné papiere európskeho fondu
s podobnou investiènou politikou, ktorý správcovská spoloènos spravuje alebo ktorý spravuje iná
správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorá je osobou zo skupiny s úzkymi
väzbami,13) do ktorej patrí aj správcovská spoloènos, ak správcovská spoloènos podielnikom takú
monos výmeny ponúkne.
(2) Ak je zanikajúcim fondom alebo nástupníckym
fondom peciálny podielový fond, mono výmenu podielových listov peciálneho podielového fondu pod¾a
odseku 1 písm. b) ponúknu aj za podielové listy iného
peciálneho podielového fondu s podobnou investiènou politikou, ktorý správcovská spoloènos spravuje.
(3) Ak si podielnik uplatní práva pod¾a odseku 1,
správcovská spoloènos nesmie pri vyplatení podielových listov uplatni výstupný poplatok pod¾a § 13
ods. 12. Pri výmene podielových listov pod¾a odseku 1
písm. b) sa nesmie uplatni ani vstupný poplatok pod¾a
§ 13 ods. 5. Správcovská spoloènos je povinná pri zlúèení podielových fondov zabezpeèi v majetku v zanikajúcom fonde a v majetku v nástupníckom fonde dostatoènú likviditu na zabezpeèenie práv podielnikov
pod¾a odseku 1. Ak uplatòovanie práv podielnikov pod¾a odseku 1 presiahne úroveò likvidity pod¾a predchádzajúcej vety, správcovská spoloènos môe pri uplatnení práv pod¾a odseku 1 poadova poplatok vo výke
nepresahujúcej pokrytie nákladov na likvidáciu pozícií
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v majetku v podielovom fonde potrebnú na zabezpeèenie dodatoènej likvidity umoòujúcej vyplácanie podielových listov. Tento poplatok sa stáva súèasou majetku podielového fondu.
(4) Podielnik nadobúda práva pod¾a odseku 1 od okamihu, keï sú podielnici zanikajúcich fondov a nástupníckeho fondu informovaní o navrhovanom zlúèení
pod¾a § 22 ods. 1, a zaniká pä pracovných dní pred
dátumom výpoètu výmenného pomeru.
(5) Správcovská spoloènos nesmie na archu zanikajúcich fondov alebo na archu nástupníckeho fondu
alebo podielnikom zanikajúcich fondov alebo podielnikom nástupníckeho fondu úètova iadne právne, poradné alebo správne náklady alebo poplatky spojené
s prípravou a procesom zlúèenia.
(6) Pri cezhraniènom zlúèení práva podielnikov nástupníckeho európskeho fondu ustanovuje prísluný
právny predpis domovského èlenského tátu nástupníckeho fondu.
(7) Ak tatút podielového fondu urèuje, e navrhované zlúèenie musí by schválené podielnikmi,
a) tatút podielového fondu urèí aj kvórum pre uznáaniaschopnos, poèet hlasov potrebných na prijatie
rozhodnutia, spôsob hlasovania podielnikov, následky neodovzdania hlasu a poèet hlasov pripadajúcich na jeden podiel,
b) kvórum pre uznáaniaschopnos pre cezhranièné
zlúèenie nesmie by urèené vyie ako kvórum pre
uznáaniaschopnos pre tuzemské zlúèenie,
c) na také schválenie sa nesmie vyadova viac ako
75 % hlasov hlasujúcich podielnikov,
d) musí by tatútom podielového fondu zaruèené, e
akáko¾vek zmena tatútu podielového fondu týkajúca sa zmeny rozsahu pôsobnosti schva¾ovania podielnikmi, kvóra pre uznáaniaschopnos, poètu
hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia, spôsobu
hlasovania podielnikov, následkov neodovzdania
hlasu a poètu hlasov pripadajúcich na jeden podiel
je predmetom schva¾ovania podielnikmi.
(8) Ak tatút podielového fondu urèuje, e navrhované zlúèenie musí by schválené podielnikmi, informácie pod¾a § 21 ods. 1 môu obsahova odporúèanie
správcovskej spoloènosti spravujúcej zanikajúci fond,
akým spôsobom sa má hlasova
§ 24
Zlúèenie európskych fondov do tandardného
podielového fondu
(1) Zlúèením európskych podielových fondov do
tandardného podielového fondu je zlúèenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi európske fondy alebo ich
podfondy a nástupníckym fondom tandardný podielový fond alebo jeho podfond. Pri zlúèení zanikajúcich európskych fondov do nástupníckeho tandardného podielového fondu sa proces zlúèenia riadi
a povinnosti zanikajúcich fondov, povinnosti správcu,
depozitárov a ich audítorov alebo audítorských spoloèností sa ustanovujú príslunými právnymi predpismi
domovského èlenského tátu zanikajúcich fondov.
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(2) Zlúèenie európskych fondov do tandardného podielového fondu podlieha predchádzajúcemu súhlasu
alebo povoleniu prísluných orgánov doh¾adu domovského èlenského tátu zanikajúcich európskych fondov.
(3) Po prijatí informácií od prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu zanikajúcich európskych fondov Národná banka Slovenska posúdi moný
vplyv navrhovaného zlúèenia na podielnikov nástupníckeho tandardného podielového fondu, aby zistila,
èi informácie o navrhovanom zlúèení, ktoré plánuje
správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky tandardný podielový fond poskytnú svojim podielnikom,
sú vyhovujúce.
(4) Ak to Národná banka Slovenska povauje za potrebné, môe najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia informácií pod¾a odseku 3 písomne poiada správcovskú
spoloènos
spravujúcu
nástupnícky
tandardný podielový fond, aby doplnila alebo objasnila informácie o navrhovanom zlúèení urèené pre podielnikov nástupníckeho tandardného podielového
fondu, prièom Národná banka Slovenska zale prísluným orgánom doh¾adu domovského èlenského tátu
zanikajúcich európskych fondov informáciu o svojich
výhradách k informáciám, ktoré sa majú poskytnú
podielnikom nástupníckeho tandardného podielového fondu. Národná banka Slovenska v lehote 20 pracovných dní odo dòa ich prijatia oznámi prísluným orgánom doh¾adu domovského èlenského tátu
zanikajúcich európskych fondov informáciu o tom, èi
je spokojná s upravenými alebo doplnenými informáciami, ktoré sa majú poskytnú podielnikom nástupníckeho tandardného podielového fondu.
(5) Pri zlúèení európskych fondov do nástupníckeho
tandardného podielového fondu sa príprava spoloèného návrhu podmienok zlúèenia riadi prísluným právnym predpisom domovského èlenského tátu zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho tandardného
podielového fondu overí súlad urèenia postupu zlúèenia a pravidiel vzahujúcich sa na prevod aktív a na výmenu podielových listov s poiadavkami tohto zákona
a so tatútom tandardného podielového fondu.
(6) Pri zlúèení európskych fondov do nástupníckeho
tandardného podielového fondu sa na poskytovanie
informácií podielnikom zanikajúcich európskych fondov pouije prísluný právny predpis domovského
èlenského tátu zanikajúcich európskych fondov. Na
poskytovanie informácií podielnikom nástupníckeho
tandardného podielového fondu sa vzahuje § 21 a 22
rovnako.
(7) Informácie o navrhovanom zlúèení je moné podielnikom nástupníckeho tandardného podielového
fondu poskytnú a po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska alebo povolenia pod¾a
odseku 2. Zároveò sa informácie o navrhovanom zlúèení podielnikom nástupníckeho tandardného podielového fondu poskytnú aspoò 30 dní pred posledným dátumom, keï je moné poiada o vyplatenie
podielových listov pod¾a § 23 ods. 1 písm. a) alebo
o prípadnú výmenu podielových listov pod¾a § 23
ods. 1 písm. b).
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(8) Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu svojich podielových listov v inom èlenskom táte pod¾a § 139, informácie pod¾a § 21 ods. 1 sa podielnikom na území iného
èlenského tátu poskytujú v úradnom jazyku alebo
v jednom z úradných jazykov hostite¾ského èlenského
tátu, alebo v jazyku schválenom prísluným orgánom
doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu. Preklad informácií pod¾a prvej vety musí zodpoveda originálu. Za
vyhotovenie a správnos prekladu je zodpovedná
správcovská spoloènos spravujúca fond, ktorý bol notifikovaný.
(9) Pri zlúèení európskych fondov do nástupníckeho
tandardného podielového fondu práva podielnikov zanikajúcich európskych fondov upravuje prísluný
právny predpis domovského èlenského tátu zanikajúcich európskych fondov. Na práva podielnikov nástupníckeho tandardného podielového fondu sa vzahuje
§ 23 rovnako. Správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky tandardný podielový fond nesmie na archu nástupníckeho tandardného podielového fondu
alebo podielnikom nástupníckeho tandardného podielového fondu úètova iadne právne, poradné alebo
správne náklady alebo poplatky spojené s prípravou
a procesom zlúèenia.
§ 25
Deò úèinnosti zlúèenia
(1) Pri tuzemskom zlúèení dátum na výpoèet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za
podielové listy nástupníckeho fondu a deò úèinnosti
zlúèenia a prípadne urèenia príslunej èistej hodnoty
aktív hotovostných platieb urèí správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky fond po dohode so správcovskou spoloènosou spravujúcou zanikajúci fond.
Správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky fond
je povinná o týchto dátumoch informova aspoò desa
dní vopred Národnú banku Slovenska.

Strana 1445

venska a prísluný orgán domovského èlenského tátu
zanikajúceho fondu.
(4) Deò úèinnosti zlúèenia musí by urèený najneskôr na tretí pracovný deò odo dòa výpoètu výmenného
pomeru. Ak tatút alebo obdobný dokument zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu ustanovuje, e
navrhované zlúèenie musí by schválené podielnikmi,
výpoèet výmenného pomeru a deò úèinnosti zlúèenia
a prípadne urèenie príslunej èistej hodnoty aktív hotovostných platieb sa musí uskutoèni a po schválení
zlúèenia podielnikmi.
(5) Zlúèenie, ktoré sa uskutoènilo pod¾a tohto zákona, sa nesmie vyhlási za neplatné.
(6) Ak ide o zlúèenie uskutoènené postupom pod¾a
§ 19 ods. 1 písm. a), ku dòu úèinnosti zlúèenia
a) majetok a záväzky v zanikajúcom fonde sa prevedú
do majetku nástupníckeho fondu,
b) podielnici zanikajúceho fondu sa stávajú podielnikmi nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení
na hotovostnú platbu, ktorá neprekraèuje 10 % aktuálnej ceny podielových listov zanikajúceho fondu
v deò úèinnosti zlúèenia, ak táto platba je urèená
v spoloèných podmienkach zlúèenia, a
c) zanikajúci fond a povolenie na jeho vytvorenie zaniká.
(7) Ak ide o zlúèenie uskutoènené postupom pod¾a
§ 19 ods. 1 písm. b), ku dòu úèinnosti zlúèenia
a) majetok a záväzky v zanikajúcich fondoch sa prevedú na novovytvorený nástupnícky fond,
b) podielnici zanikajúcich fondov sa stávajú podielnikmi novovytvoreného nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekroèí 10 % aktuálnej ceny podielového listu
zanikajúcich fondov v deò úèinnosti zlúèenia, ak
táto platba je urèená v spoloèných podmienkach
zlúèenia, a
c) zanikajúce fondy a povolenia na ich vytvorenie zanikajú.

(2) Deò úèinnosti cezhranièného zlúèenia a dátum
na výpoèet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za cenné papiere nástupníckeho európskeho fondu a prípadne urèenia príslunej èistej
hodnoty aktív hotovostných platieb urèuje prísluný
právny predpis domovského èlenského tátu nástupníckeho európskeho fondu. Správcovská spoloènos
spravujúca zanikajúci fond je povinná bezodkladne informova Národnú banku Slovenska o uskutoènení
cezhranièného zlúèenia.

(8) Ak ide o zlúèenie európskych fondov do nástupníckeho tandardného podielového fondu uskutoènené postupom pod¾a § 19 ods. 1 písm. c), ku dòu úèinnosti zlúèenia
a) majetok zanikajúcich európskych fondov sa prevedie na nástupnícky tandardný podielový fond,
b) podielnici zanikajúcich európskych fondov sa stávajú podielnikmi nástupníckeho tandardného podielového fondu a
c) zanikajúce európske fondy existujú naïalej, a do
úhrady svojich záväzkov.

(3) Pri zlúèení zanikajúcich európskych fondov do
nástupníckeho tandardného podielového fondu dátum na výpoèet výmenného pomeru cenných papierov
európskeho fondu za podielové listy nástupníckeho
tandardného podielového fondu a deò úèinnosti zlúèenia a prípadne urèenia príslunej èistej hodnoty aktív hotovostných platieb urèí správcovská spoloènos
spravujúca nástupnícky tandardný podielový fond po
dohode so zanikajúcim fondom. Správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky tandardný podielový
fond je povinná o týchto dátumoch aspoò desa pracovných dní vopred informova Národnú banku Slo-

(10) Ak je nástupníckym fondom podielový fond pod¾a
tohto zákona, správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky podielový fond je povinná spôsobom urèeným v depozitárskej zmluve oznámi depozitárovi nástupníckeho podielového fondu ukonèenie prevodu
majetku a záväzkov.

(9) Pri cezhraniènom zlúèení mono majetok a záväzky zanikajúcich tandardných podielových fondov pod¾a § 19 ods. 1 písm. c) previes aj na depozitára nástupníckeho európskeho fondu, ak to ustanovuje
prísluný právny predpis domovského èlenského tátu
nástupníckeho európskeho fondu.
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(11) Pri tuzemskom zlúèení správcovská spoloènos
spravujúca nástupnícky fond zverejní spôsobom urèeným v jeho tatúte informáciu o uskutoènení zlúèenia
a aktuálny tatút a oznámi uskutoènenie zlúèenia Národnej banke Slovenska. Pri cezhraniènom zlúèení sa
zverejnenie uskutoènenia zlúèenia a jeho oznámenie
príslunému orgánu doh¾adu domovského èlenského
tátu nástupníckeho fondu a Národnej banke Slovenska riadi prísluným právnym predpisom domovského
èlenského tátu nástupníckeho fondu.
(12) Pri zlúèení európskych fondov do nástupníckeho
tandardného podielového fondu správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky tandardný podielový
fond zverejní spôsobom urèeným v jeho tatúte informáciu o uskutoènení zlúèenia a aktuálny tatút
a oznámi uskutoènenie zlúèenia Národnej banke Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu domovského
èlenského tátu zanikajúcich európskych fondov.
(13) Správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky fond je povinná do troch mesiacov odo dòa zlúèenia
podielových fondov vymeni podielnikom zaniknutých
fondov ich podielové listy alebo cenné papiere za podielové listy nástupníckeho fondu a prípadne vyplati
im hotovostnú platbu, ktorá neprekraèuje 10 % aktuálnej ceny podielových listov zanikajúceho fondu v deò
úèinnosti zlúèenia. Podielnici zaniknutých fondov
majú právo na podielové listy nástupníckeho fondu vo
výmennom pomere urèenom v dátume pre jeho výpoèet
a overenom pod¾a § 20 ods. 6.
(14) Ak zlúèením dôjde k prekroèeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v nástupníckom podielovom fonde pod¾a § 89 a 93 alebo § 123 a 135 alebo k prekroèeniu limitov a obmedzení pod¾a tatútu
nástupníckeho podielového fondu, správcovská spoloènos je povinná zosúladi majetok s týmito limitmi
v lehote do iestich mesiacov od zlúèenia.
PIATA HLAVA
ZRUENIE PODIELOVÉHO FONDU
§ 26
(1) K zrueniu podielového fondu môe dôjs len na
základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska
o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu,
na základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163
ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.
(2) K zrueniu podfondu streného podielového fondu dôjde len
a) na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska,
ktorým sa nariaïuje taká zmena tatútu streného
podielového fondu, na základe ktorej sa podfond zruí,
b) na základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163
ods. 1 písm. l),
c) ak podfond streného podielového fondu zaniká
v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond vytvorený alebo
d) ak povolenie na vytvorenie streného podielového
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fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím
doby, na ktorú bol strený podielový fond vytvorený.
(3) Na zruenie podfondu podielového fondu sa primerane pouijú odseky 4 a 9.
(4) Podielnik nie je oprávnený iada zruenie podielového fondu.
(5) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu,
rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 163
ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie podielového fondu zaniklo, správcovská spoloènos je povinná okamite skonèi vydávanie podielových listov,
vyplácanie podielových listov a uzavrie hospodárenie
s majetkom v podielovom fonde postupom pod¾a odseku 6. Národná banka Slovenska môe v záujme ochrany práv podielnikov urèi, e túto èinnos vykoná depozitár alebo iná správcovská spoloènos.
(6) Správcovská spoloènos alebo osoba urèená pod¾a odseku 5 je do iestich mesiacov od vzniku skutoèností pod¾a odseku 5 povinná
a) vykona mimoriadnu úètovnú závierku podielového
fondu,
b) preda majetok v podielovom fonde,
c) zabezpeèi splatenie poh¾adávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d) vyrovna vetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e) vyplati podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.
(7) Národná banka Slovenska môe na iados správcovskej spoloènosti alebo osoby urèenej pod¾a odseku
5 predåi lehotu pod¾a odseku 6 najviac o 12 mesiacov,
len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov
pred vznikom straty z predaja majetku v podielovom
fonde v èasovej tiesni.
(8) Na predaj majetku v podielovom fonde pod¾a odseku 6 sa nevzahuje povinnos dodriava limity obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a tohto zákona.
(9) Správcovská spoloènos alebo osoba urèená pod¾a odseku 5 je povinná informova Národnú banku
Slovenska aspoò raz za kalendárny mesiac o postupe
pod¾a odseku 6.
TRETIA ÈAS
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOÈNOS
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 27
Správcovská spoloènos a zahranièná správcovská
spoloènos
(1) Správcovská spoloènos je akciová spoloènos
zaloená na úèel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom èinnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov na základe povolenia na èinnos
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správcovskej spoloènosti udeleného Národnou bankou
Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.

uvedené v povolení na èinnos správcovskej spoloènosti súèasne s èinnosou pod¾a odseku 3 písm. a).

(2) Spravovaním podielových fondov sa rozumie
a) riadenie investícií,
b) administrácia, ktorou sa rozumie
1. vedenie úètovníctva podielového fondu,
2. zabezpeèovanie právnych sluieb pre podielový
fond,
3. urèovanie hodnoty majetku v podielovom fonde
a urèenie hodnoty podielu,
4. zabezpeèovanie plnenia daòových povinností
spojených s majetkom v podielovom fonde,
5. vedenie zoznamu podielnikov a úètov majite¾ov
zaknihovaných podielových listov vedených
v samostatnej evidencii,
6. rozde¾ovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
7. vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
8. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov
alebo cenných papierov zahranièných subjektov
kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania a ich
vyrovnávanie,
9. vedenie obchodnej dokumentácie,
10. informovanie investorov a vybavovanie ich
saností,
11. výkon funkcie dodriavania,
c) distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.

(7) Iná osoba ako správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos alebo zahranièná investièná spoloènos nesmie vykonáva èinnos pod¾a odseku
1, ak osobitný predpis16) neustanovuje inak.

(3) Správcovská spoloènos môe okrem vytvárania
podielových fondov a èinností pod¾a odseku 2, ak ich
má uvedené v povolení na èinnos správcovskej spoloènosti, poskytova tieto ïalie sluby:
a) riadenie portfólia14) finanèných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené pod¾a osobitného predpisu,15)
b) investièné poradenstvo,
c) úschovu a správu podielových listov vydávaných
správcovskými spoloènosami a cenných papierov
vydávaných zahraniènými subjektmi kolektívneho
investovania vrátane drite¾skej správy, aspoò
správy peòaných prostriedkov a finanèných zábezpek.
(4) Správcovská spoloènos môe vykonáva èinnosti
pod¾a odseku 2 pre inú správcovskú spoloènos, zahraniènú správcovskú spoloènos alebo pre zahraniènú investiènú spoloènos, ak jej tieto èinnosti boli zverené na
základe zmluvy a ak sú splnené podmienky pod¾a § 57.
(5) Na vykonávanie èinnosti správcovskej spoloènosti
pod¾a odsekov 2 a 3 sa nevyaduje povolenie na poskytovanie investièných sluieb pod¾a osobitného predpisu.16)
(6) Správcovská spoloènos nesmie vykonáva inú
èinnos, ako je èinnos pod¾a tohto zákona alebo èinnosti pod¾a odseku 3. Èinnosti pod¾a odseku 3 písm. b) a c)
môe správcovská spoloènos vykonáva, len ak ich má
14

(8) Správcovská spoloènos môe vydáva akcie len
ako zaknihované kmeòové akcie na meno.
(9) Obchodné meno správcovskej spoloènosti musí
obsahova oznaèenie správcovská spoloènos, akciová
spoloènos alebo skratku správ. spol., a. s.. Iné osoby podnikajúce na finanènom trhu nemôu pouíva vo
svojom obchodnom mene oznaèenie a skratky pod¾a
prvej vety ani oznaèenie správcovská spoloènos, ani
oznaèenie s nimi zamenite¾né v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku.
(10) Správcovská spoloènos
a) nesmie zmeni predmet èinnosti a právnu formu; za
zmenu predmetu èinnosti sa nepovauje zmena povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti schválená Národnou bankou Slovenska,
b) nesmie zmeni podobu a formu akcií správcovskej
spoloènosti,
c) sa nesmie rozdeli,
d) nesmie splynú s inou právnickou osobou.
(11) Zahranièná správcovská spoloènos je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vytváranie a spravovanie
subjektov kolektívneho investovania udelené v táte,
v ktorom má sídlo.
(12) Poboèka zahraniènej správcovskej spoloènosti je
organizaèná zloka zahraniènej správcovskej spoloènosti umiestnená na území Slovenskej republiky; vetky poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraniènou
správcovskou spoloènosou so sídlom v èlenskom táte, sa povaujú z h¾adiska oprávnenia vykonáva èinnosti na území Slovenskej republiky za jednu poboèku.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA ÈINNOS SPRÁVCOVSKEJ
SPOLOÈNOSTI
Povolenie na èinnos správcovskej
spoloènosti
§ 28
(1) O udelení povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti rozhoduje Národná banka Slovenska a iados
o udelenie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti podáva akciová spoloènos alebo zakladate¾.
(2) Ak je iadate¾om akciová spoloènos, Národná
banka Slovenska udelí povolenie pod¾a odseku 1, len
ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie pod¾a § 47 ods. 1,
b) pôvod základného imania a ïalích finanèných

) § 6 ods. 1 písm. d) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
) Zákon è. 650/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) § 54 ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z.
15
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c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)
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)
)
19
)
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)
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zdrojov budúcej správcovskej spoloènosti je preh¾adný a dôveryhodný,
kadá osoba s kvalifikovanou úèasou17) na budúcej
správcovskej spoloènosti je vhodná a vzah tejto
osoby s inými osobami je preh¾adný, najmä sú preh¾adné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
fyzická osoba, ktorá je èlenom predstavenstva, prokuristom, èlenom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za
odborné èinnosti pod¾a tohto zákona, za zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodriavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík pod¾a
tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou úèasou na budúcej správcovskej spoloènosti, je preh¾adná,
výkonu doh¾adu neprekáajú úzke väzby v rámci
skupiny pod¾a písmena e),
výkonu doh¾adu neprekáa právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhate¾nos v táte,
ktorý nie je èlenským tátom a na ktorého území má
skupina pod¾a písmena e) úzke väzby,
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoloènosti je
umiestnené na území Slovenskej republiky,
stanovy budúcej správcovskej spoloènosti sú v súlade s týmto zákonom a inými veobecne záväznými
právnymi predpismi,
akcionárom správcovskej spoloènosti nie je osoba,
ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz, alebo poèas piatich rokov po
skonèení konkurzu, nie vak skôr ako po jednom
roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viau na
konkurz pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
sú splnené vecné predpoklady na èinnos budúcej
správcovskej spoloènosti, ktorými sa rozumie
materiálno-technické zabezpeèenie výkonu èinnosti
budúcej správcovskej spoloènosti a organizaèné
predpoklady na èinnos budúcej správcovskej spoloènosti tak, aby bolo zabezpeèené dodriavanie pravidiel obozretného podnikania a dodriavanie pravidiel èinnosti,
odborná spôsobilos a dôveryhodnos fyzických
osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu finanènej holdingovej spoloènosti alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti, a vhodnos akcionárov
kontrolujúcich finanènú holdingovú spoloènos alebo zmieanú finanènú holdingovú spoloènos, ak by
sa udelením povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti budúca správcovská spoloènos stala súèasou finanèného konsolidovaného celku, ktorého
súèasou je aj finanèná holdingová spoloènos, alebo by sa stala súèasou finanèného konglomerátu,
ktorého súèasou je aj zmieaná finanèná holdingová spoloènos,
§
§
§
§
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m) sú primerane splnené podmienky ako pri ude¾ovaní
povolenia na poskytovanie investièných sluieb19) vo
vzahu k poadovanému rozsahu èinností pod¾a
§ 27 ods. 3.
(3) Ak je iadate¾om akciová spoloènos, iados
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoloènosti,
b) identifikaèné èíslo budúcej správcovskej spoloènosti, ak jej u bolo pridelené,
c) údaj o výke základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou úèasou na budúcej správcovskej spoloènosti; v zozname sa uvedie
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo fyzickej
osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby a výka kvalifikovaného podielu,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo osôb
pod¾a odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f) návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoloènos vykonáva èinnosti pod¾a § 27 ods. 3, ak plánuje tieto èinnosti vykonáva,
g) údaje o vecných, personálnych a organizaèných
predpokladoch na èinnos budúcej správcovskej
spoloènosti,
h) vyhlásenie iadate¾a, e predloené údaje sú úplné
a pravdivé.
(4) Ak je iadate¾om akciová spoloènos, prílohou iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 je
a) zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva,
b) návrh stanov budúcej správcovskej spoloènosti,
c) obchodný plán budúcej správcovskej spoloènosti
aspoò na obdobie troch rokov nasledujúcich po
roku, v ktorom bola podaná iados o udelenie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti, ktorý obsahuje aj organizaènú truktúru,
d) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov èinnosti budúcej správcovskej spoloènosti na zabezpeèenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov èinnosti budúcej správcovskej spoloènosti na zabezpeèenie plnenia pravidiel èinnosti vrátane návrhu pravidiel èinnosti vo vzahu ku klientom pod¾a
osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonáva aj èinnosti pod¾a § 27 ods. 3,
f) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 2
písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a èestné vyhlásenia o tom, e
spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom,
g) vyhlásenie akcionára, e na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h) doklad o splatení základného imania.
(5) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 najneskôr do iestich mesiacov od doruèenia úplnej iadosti.

8 písm. f) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 552/2008 Z. z.
9 ods. 3 Zákonníka práce.
54 a 55 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
73 a 73v a 75 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(6) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôe
udeli povolenie na výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3
písm. b) a c), ak správcovskej spoloènosti súèasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon èinnosti pod¾a § 27 ods. 3 písm. a).
(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené nepretrite poèas trvania platnosti povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti.
(8) Na úèely tohto zákona sa odbornou spôsobilosou
èlena predstavenstva správcovskej spoloènosti, prokuristu správcovskej spoloènosti, vedúceho zamestnanca
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné èinnosti pod¾a tohto zákona (ïalej
len vrcholový manament) rozumie ukonèené vysokokolské vzdelanie a aspoò trojroèná prax v oblasti finanèného trhu alebo v inej finanènej oblasti a trojroèné riadiace skúsenosti v oblasti finanèného trhu; za
odborne spôsobilú osobu môe Národná banka Slovenska uzna aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie,
úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahranièné vzdelanie a aspoò sedemroènú prax v oblasti
finanèného trhu alebo v inej finanènej oblasti, z toho
aspoò tri roky v riadiacej funkcii. Odbornou spôsobilosou zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie
riadenia investícií, výkon funkcie dodriavania, výkon
funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík sa rozumie aspoò trojroèná prax v oblasti finanèného trhu primeraná odbornej èinnosti, ktorú má prísluný zamestnanec vykonáva.
(9) Odbornou spôsobilosou èlena dozornej rady
správcovskej spoloènosti sa rozumie primeraná znalos a skúsenosti v oblasti finanèného trhu alebo v inej
finanènej oblasti. Pri èlenoch tatutárneho orgánu finanènej holdingovej spoloènosti alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti sa za odborne spôsobilú osobu povauje fyzická osoba, ktorá má primerané
znalosti a skúsenosti vo finanènej oblasti.
(10) Za dôveryhodnú osobu sa na úèely tohto zákona
povauje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných
desiatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d)
v správcovskej spoloènosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii èlena tatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej intitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo
èinnos, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred
odobratím tohto povolenia,
b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d)
v správcovskej spoloènosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii èlena tatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej intitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo
v správcovskej spoloènosti spravujúcej podielové
fondy, na majetok ktorých bola zavedená nútená
21
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§
§
§

Strana 1449

správa, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred
zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d)
v správcovskej spoloènosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii èlena tatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finanènej intitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej
bol vyhlásený konkurz alebo povolená retrukturalizácia, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú
bol zruený konkurz pre nedostatok majetku, a to
kedyko¾vek v období jedného roka pred vznikom takejto skutoènosti,
d) nemala právoplatne uloenú pokutu vyiu ako
50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uloi pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitného predpisu,21)
e) spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala
a so zrete¾om na tieto skutoènosti poskytuje zábezpeku, e bude spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia
veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností
vyplývajúcich zo veobecne záväzných právnych
predpisov, zo stanov správcovskej spoloènosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.
(11) Za bezúhonnú sa povauje fyzická osoba, ktorá
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
funkcie; bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace, alebo ak ide
o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným prísluným orgánom tátu, v ktorom má trvalý
pobyt alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle
zdriava.
(12) Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) a
c) môe Národná banka Slovenska v konaní o udelení
povolenia pod¾a odseku 1 uzna za dôveryhodnú, ak
z povahy veci vyplýva, e z h¾adiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 10 písm. a) a c) nemohla
táto fyzická osoba ovplyvni èinnos správcovskej spoloènosti alebo finanènej intitúcie a spôsobi následky
uvedené v odseku 10 písm. a) a c).
(13) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok
pod¾a odseku 2 písm. c) sa povauje právnická osoba
alebo dôveryhodná osoba, ktorá hodnoverne preukáe
splnenie podmienok pod¾a odseku 2 písm. b), ak je zo
vetkých okolností zrejmé, e zabezpeèí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finanèného trhu.
(14) Vhodnosou akcionárov kontrolujúcich finanènú holdingovú spoloènos alebo zmieanú finanènú
holdingovú spoloènos sa rozumie schopnos zabezpeèi riadny a bezpeèný výkon èinností regulovaných
osôb, ktoré sú súèasou finanèného konsolidovaného
celku ovládaného touto finanènou holdingovou spoloènosou alebo finanèného konglomerátu ovládaného to-

50 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
144 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
60 ods. 3 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona è. 747/2004 Z. z.
67 ods. 6 zákona è. 8/2008 Z. z.
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uto zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou,
v záujme stability finanèného trhu.
(15) Odbornou spôsobilosou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho poboèky správcovskej spoloènosti,
zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej investiènej spoloènosti a jej zástupcu sa rozumie
ukonèené vysokokolské vzdelanie a aspoò trojroèná
prax v oblasti finanèného trhu alebo v inej finanènej
oblasti a trojroèné riadiace skúsenosti v oblasti finanèného trhu alebo ukonèené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a aspoò sedemroèná prax v oblasti finanèného trhu alebo v inej
finanènej oblasti, z toho aspoò tri roky v riadiacej
funkcii.
(16) Ak je iadate¾om o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zakladate¾, pri konaní o iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2, 3, 4,
8, 9 a § 30 ods. 2 pouijú primerane.
(17) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob
preukazovania splnenia podmienok pod¾a odseku 2.
§ 29
(1) Národná banka Slovenska je povinná pred udelením povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti
konzultova s prísluným orgánom doh¾adu èlenského
tátu, ktorý udelil zahraniènej správcovskej spoloènosti, zahraniènému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraniènej banke alebo zahraniènej poisovni so
sídlom na území èlenského tátu prísluné povolenie,
udelenie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti právnickej osobe, ktorá je
a) dcérskou spoloènosou tejto zahraniènej správcovskej spoloènosti, zahranièného obchodníka s cennými papiermi, zahraniènej banky alebo zahraniènej poisovne,
b) dcérskou spoloènosou materskej spoloènosti tejto
zahraniènej správcovskej spoloènosti, zahranièného obchodníka s cennými papiermi, zahraniènej
banky alebo zahraniènej poisovne,
c) kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú
túto zahraniènú správcovskú spoloènos, zahranièného obchodníka s cennými papiermi, zahraniènú
banku alebo zahraniènú poisovòu,
d) dcérskou spoloènosou banky alebo poisovne so
sídlom na území èlenského tátu,
e) dcérskou spoloènosou materskej spoloènosti banky
alebo poisovne so sídlom na území èlenského tátu,
f) kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú
banku alebo poisovòu so sídlom na území èlenského tátu.
(2) Predmetom konzultácie pod¾a odseku 1 je najmä
posúdenie vhodnosti zakladate¾ov alebo akcionárov
správcovskej spoloènosti, dôveryhodnosti a odbornej
spôsobilosti osôb pod¾a § 28 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe pod¾a odseku 1 a posúdenie dodriavania
podmienok výkonu èinnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na iados prísluného orgánu
22
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doh¾adu, bankového doh¾adu alebo doh¾adu nad
poisovníctvom èlenského tátu poskytnú mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraniènej finanènej intitúcii, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobi v zahraniènej
finanènej intitúcii, a informácie potrebné na posúdenie dodriavania podmienok výkonu èinnosti osobami
podliehajúcimi doh¾adu Národnej banky Slovenska
pod¾a tohto zákona.
§ 30
(1) Povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti sa
ude¾uje na dobu neurèitú a nemono ho previes na
inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu
správcovskej spoloènosti.
(2) Okrem veobecných náleitostí rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu22) musí výrok rozhodnutia,
ktorým sa povo¾uje èinnos správcovskej spoloènosti,
obsahova
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoloènosti,
ktorej èinnos sa povo¾uje,
b) predmet èinnosti správcovskej spoloènosti,
c) údaje o tom, v akom rozsahu je správcovská spoloènos oprávnená vykonáva èinnosti pod¾a § 27
ods. 3,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
fyzickej osoby, ktorá môe vykonáva funkciu èlena
predstavenstva, èlena dozornej rady a prokuristu.
(3) Povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti
môe obsahova aj podmienky, ktoré musí správcovská spoloènos splni pred zaèatím výkonu povolenej
èinnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoloènos povinná dodriava pri výkone ktorejko¾vek
povolenej èinnosti. V povolení na èinnos správcovskej spoloènosti mono výkon niektorých èinností obmedzi.
(4) Na iados správcovskej spoloènosti mono rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na
èinnos správcovskej spoloènosti zmeni. Na posudzovanie iadosti o zmenu povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti sa vzahuje § 28 primerane. Ak ide
o zmenu povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených
èinností pod¾a § 27 ods. 3, treba v iadosti o zmenu
povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti uvies
dôvod a predloi harmonogram ukonèenia týchto
èinností, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie
vetkých záväzkov voèi klientom, pre ktorých boli tieto
ïalie èinnosti vykonávané. Zmena údajov uvedených
v povolení na èinnos správcovskej spoloènosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 sa povauje za schválenú udelením prísluného
predchádzajúceho súhlasu. Zmeny povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti vyvolané len zmenou
mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu
fyzických osôb u schválených postupom pod¾a § 28
alebo § 163 si nevyadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoloènos je vak povinná Ná-

) § 27 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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rodnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlási
najneskôr do desiatich dní odo dòa, keï jej táto
skutoènos bola oznámená alebo keï sa o nej inak dozvedela.
(5) Správcovská spoloènos je povinná poda príslunému registrovému súdu návrh na zápis povolených
èinností do obchodného registra na základe povolenia
na èinnos správcovskej spoloènosti alebo jeho zmeny
do 30 dní odo dòa, keï toto povolenie alebo jeho zmena
nadobudla právoplatnos a predloi Národnej banke
Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní
odo dòa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu
o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny
zápisu v obchodnom registri.
(6) Správcovská spoloènos môe zaèa vykonáva
povolenú èinnos a po zápise povolenej èinnosti do obchodného registra a po splnení podmienok pod¾a odseku 3.
(7) Národná banka Slovenska informuje Európsky
orgán pre cenné papiere a trhy o kadom udelenom povolení na èinnos správcovskej spoloènosti.
§ 31
(1) Povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti zaniká dòom
a) zruenia správcovskej spoloènosti z iného dôvodu,
ako je odobratie povolenia na èinnos správcovskej
spoloènosti,
b) nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu
na majetok správcovskej spoloènosti,
c) vrátenia povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti; povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti
mono vráti len písomne a s predchádzajúcim súhlasom pod¾a § 163 ods. 1 písm. h),
d) uplynutia lehoty na zápis povolených èinností do obchodného registra pod¾a § 30 ods. 5, ak nebol podaný návrh na zápis povolenej èinnosti do obchodného
registra, alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu povolenej èinnosti prísluným registrovým súdom; ak neboli podané
námietky proti odmietnutiu vykona zápis, dòom
oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu povolenej èinnosti do obchodného registra,
e) právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na
èinnos správcovskej spoloènosti, ak v tomto rozhodnutí nie je urèený iný deò zániku povolenia,
f) predaja podniku správcovskej spoloènosti alebo
jeho èasti.
(2) Správcovská spoloènos je povinná písomne bezodkladne informova Národnú banku Slovenska o skutoènostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).
(3) Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi
skutoènos pod¾a odseku 1 písm. c) alebo písm. e) príslunému registrovému súdu.
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TRETIA HLAVA
PODMIENKY VÝKONU ÈINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ
SPOLOÈNOSTI
Pravidlá obozretného podnikania
§ 32
Organizácia a riadenie správcovskej spoloènosti
(1) Správcovská spoloènos je povinná primerane
k povahe, rozsahu a zloitosti jej predmetu èinnosti
a rozsahu vykonávaných èinností a poskytovaných
sluieb
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 jej prísluné osoby boli oboznámené
s postupmi, ktoré musia by dodrané pre riadne plnenie ich povinností,
c) zavies, uplatòova a udriava primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpeèenie súladu
s rozhodnutiami a postupmi na vetkých organizaèných úrovniach správcovskej spoloènosti,
d) zavies, uplatòova a udriava úèinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií
na vetkých organizaèných úrovniach správcovskej
spoloènosti a systém úèinného vymieòania informácií so zainteresovanými inými osobami,
e) vies riadne záznamy o svojej èinnosti a vnútornej
organizácii,
f) zabezpeèi, aby výkon viacerých úloh jej príslunými
osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejko¾vek konkrétnej úlohy pod¾a zásad poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosou a v záujme podielnikov.
(2) Správcovská spoloènos je povinná zavies, uplatòova a udriava primerané systémy a postupy na
ochranu bezpeènosti, integrity a dôvernosti informácií
pri zoh¾adnení povahy prísluných informácií.
(3) Správcovská spoloènos je povinná zavies, uplatòova a dodriava stratégiu nepretritosti jej èinnosti
potrebnú na to, aby sa zabezpeèilo uchovanie základných údajov a funkcií a nepreruené poskytovanie jej
sluieb a výkon èinností pri poruche jej systémov alebo, ak to nie je moné, aby bola umonená vèasná obnova týchto údajov a funkcií a vèasné opätovné pokraèovanie poskytovania sluieb a výkonu èinností.
(4) Správcovská spoloènos je povinná zavies pred
zaèatím vykonávania èinnosti, na ktorú jej bolo udelené povolenie, uplatòova a dodriava úètovné metódy
a postupy umoòujúce jej bezodkladne predklada Národnej banke Slovenska na jej iados správy o jej finanènej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o jej finanènej situácii a ktoré sú pod¾a
platných úètovných tandardov a pravidiel.
(5) Správcovská spoloènos je povinná sledova
a pravidelne hodnoti primeranos a úèinnos svojich
systémov, mechanizmov vnútornej kontroly, postupov
a opatrení zavedených odsekmi 1 a 4 a prija opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
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(6) Príslunou osobou sa vo vzahu k správcovskej
spoloènosti rozumie
a) èlen predstavenstva, akcionár alebo vedúci zamestnanec správcovskej spoloènosti,
b) zamestnanec správcovskej spoloènosti, ako aj akáko¾vek iná fyzická osoba, ktorej sluby vyuíva a je
pod kontrolou správcovskej spoloènosti a ktorá sa
podie¾a na spravovaní podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou,
c) fyzická osoba, ktorá sa priamo podie¾a na poskytovaní sluieb pre správcovskú spoloènos na základe
dohody o zverení èinnosti na spravovaní podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou
spoloènosou.
§ 33
Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej
spoloènosti
(1) Predstavenstvo správcovskej spoloènosti má aspoò troch èlenov.
(2) Za správcovskú spoloènos sú povinní podpisova
vdy spoloène aspoò dvaja èlenovia predstavenstva.
(3) Predstavenstvo správcovskej spoloènosti môe
udeli prokúru aspoò dvom fyzickým osobám.
(4) Za správcovskú spoloènos sú povinní podpisova
vdy spoloène aspoò dvaja prokuristi, ak boli vymenovaní.
(5) Správcovská spoloènos je povinná upravi právne vzahy s èlenmi predstavenstva zmluvou v písomnej
forme.23)
(6) Èlenovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí
spôsobili podielnikom podielového fondu poruením
svojich povinností pri výkone funkcie èlena predstavenstva alebo prokuristu kodu, zodpovedajú podielnikom za túto kodu v rozsahu pod¾a Obchodného zákonníka.
(7) Ak správcovskej spoloènosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3, vzahujú sa na òu ustanovenia osobitného predpisu o ochrane klientov,24) ktorým poskytuje investièné sluby, a je povinná prispieva na tento úèel do Garanèného fondu investícii a zároveò sa na
òu vzahujú ustanovenia o organizácii a riadení obchodníka s cennými papiermi a pravidlá èinnosti vo
vzahu ku klientom pod¾a osobitného predpisu25)
v rozsahu, ktorý presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoloènosti pod¾a tohto
zákona.
§ 34
Povinnosti vrcholového manamentu
(1) Správcovská spoloènos je povinná v stanovách
rozdeli a upravi právomoci, povinnosti a zodpoved-

23

nos osôb tvoriacich vrcholový manament za plnenie
ich povinností.
(2) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi,
aby jej vrcholový manament
a) niesol zodpovednos za poruenie pravidiel pri vykonávaní veobecnej investiènej politiky pri kadom
spravovanom podielovom fonde alebo európskom
fonde vymedzenej v predajnom prospekte, v tatúte
podielového fondu alebo európskeho fondu alebo
stanovách zahraniènej investiènej spoloènosti,
b) dohliadal na schva¾ovanie investièných stratégií
kadého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu,
c) niesol zodpovednos za poruenie pravidiel pri zabezpeèovaní toho, aby mala správcovská spoloènos stálu a úèinnú funkciu dodriavania pod¾a
§ 35, a to aj vtedy, ak túto funkciu vykonáva iná
osoba,
d) zabezpeèil a pravidelne overoval, e investièné stratégie a limity obmedzenia a rozloenia rizika
kadého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu sa riadne a úèinne vykonávajú
a dodriavajú, a to aj vtedy, ak funkciu riadenia rizika vykonáva iná osoba,
e) schválil a pravidelne preskúmaval primeranos
vnútorných postupov na prijímanie investièných
rozhodnutí pri kadom spravovanom podielovom
fonde alebo európskom fonde s cie¾om zabezpeèi,
aby boli tieto rozhodnutia v súlade so schválenými
investiènými stratégiami,
f) schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto politiky uvedené v § 101 vrátane systému vnútorných limitov pod¾a § 102 ods. 3 písm. d) pri
kadom spravovanom podielovom fonde alebo európskom fonde.
(3) Vrcholový manament, a ak to urèia stanovy, aj
dozorná rada, sú povinní posudzova a pravidelne skúma úèinnos stratégií, opatrení a postupov zavedených pod¾a § 35 ods. 1 s cie¾om dodriava povinnosti
správcovskej spoloènosti ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom a prija potrebné opatrenia
na nápravu nedostatkov.
(4) Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií pod¾a
§ 35 a 37 v správcovskej spoloènosti sú povinné predklada vrcholovému manamentu a dozornej rade
správcovskej spoloènosti aspoò raz roène písomné
správy o výkone èinností pod¾a § 35 a 37; vnútorný
akt riadenia môe urèi èastejie podávanie týchto
správ. Tieto písomné správy musia obsahova najmä
informácie, èi boli zistené nedostatky v èinnosti správcovskej spoloènosti a èi pri zistených nedostatkoch
boli prijaté opatrenia na ich nápravu.
(5) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi,
aby jej vrcholový manament pravidelne dostával správy o plnení investièných stratégií a vnútorných postu-

) § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
) § 80 a 98 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
25
) § 71 a 71o, 73 a 73v a 75 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24
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pov na prijímanie investièných rozhodnutí uvedených
v odseku 2 písm. b) a e).
§ 35
Funkcia dodriavania opatrení, stratégií a postupov
na identifikáciu rizika
(1) Správcovská spoloènos je povinná primerane
k povahe, rozsahu a zloitosti jej predmetu èinnosti
a rozsahu poskytovaných sluieb vykonávaných èinností zavies, uplatòova a dodriava stratégie a postupy potrebné na identifikáciu 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 správcovskou spoloènosou.
(2) Správcovská spoloènos je povinná zavies stálu
a úèinnú funkciu dodriavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika (ïalej len funkcia
dodriavania), ktorou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti
a úèinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých
pod¾a odseku 1 a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodriavaní povinností správcovskej
spoloènosti,
b) poskytovanie poradenstva a pomoci prísluným
osobám, zodpovedným za poskytovanie sluieb a výkon èinností, pri dodriavaní povinností správcovskej spoloènosti.
(3) Funkcia dodriavania sa musí vykonáva nezávisle od iných organizaèných zloiek správcovskej spoloènosti a od jej orgánov.
(4) Správcovská spoloènos je povinná
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 § 34 ods. 4,
c) zabezpeèi, aby sa osoby podie¾ajúce na výkone
funkcie dodriavania nepodie¾ali na poskytovaní
sluieb alebo vykonávaní èinností, ktoré sledujú,
d) zabezpeèi, aby metóda odmeòovania osôb podie¾ajúcich sa na výkone funkcie dodriavania ani potenciálne neohrozovala ich objektivitu.
(5) Správcovská spoloènos nie je povinná zabezpeèova plnenie podmienok pod¾a odseku 4 písm. c) a d), ak
môe preukáza, e nie sú primerané povahe, rozsahu
a zloitosti jej predmetu èinnosti a rozsahu poskytovaných a vykonávaných èinností a ak nie je ohrozený
úèinný výkon funkcie dodriavania.
§ 36
Funkcia vnútorného auditu
(1) Správcovská spoloènos je povinná zavies stálu
a úèinnú funkciu vnútorného auditu vykonávanú nezávisle a oddelene od iných èinností správcovskej spoloènosti.
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(2) Funkciou vnútorného auditu 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
správcovskej spoloènosti,
b) vydávanie odporúèania na základe výsledkov èinností vykonaných pod¾a písmena a),
c) overovanie dodriavania odporúèaní pod¾a písmena b),
d) predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu pod¾a § 34 ods. 4.
(3) Správcovská spoloènos nie je povinná zriadi
funkciu vnútorného auditu pod¾a odseku 1, ak to nie je
primerané k povahe, rozsahu a zloitosti jej predmetu
èinností a vzh¾adom na povahu a rozsah èinnosti
v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou.
§ 37
Funkcia riadenia rizík
(1) Správcovská spoloènos je povinná zavies stálu
a úèinnú funkciu riadenia rizík, vykonávanú nezávisle
a oddelene od iných èinností správcovskej spoloènosti.
(2) Správcovská spoloènos je povinná prija primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cie¾om nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spåòali poiadavky pod¾a § 99 a 107.
(3) Funkcia riadenia rizík spoèíva v zabezpeèení najmä týchto úloh:
a) vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b) zabezpeèovanie súladu s pravidlami obmedzenia
a rozloenia rizika prísluného podielového fondu
alebo európskeho fondu vrátane limitov pre celkové
riziko a riziko protistrany pod¾a § 103 a 106,
c) poskytovanie odporúèaní predstavenstvu, ak ide
o identifikáciu rizikového profilu kadého spravovaného podielového fondu alebo európskeho fondu,
d) predkladanie pravidelných správ predstavenstvu
a dozornej rade správcovskej spoloènosti o týchto
záleitostiach:
1. súlad medzi aktuálnymi úrovòami rizík, ktorým
je vystavený majetok v kadom spravovanom podielovom fonde alebo majetok kadého spravovaného európskeho fondu, podielový fond alebo európsky fond, a rizikovým profilom schváleným
pre prísluný podielový fond alebo európsky fond,
2. dodriavanie limitov obmedzenia a rozloenia rizika kadého spravovaného podielového fondu
alebo európskeho fondu,
3. primeranos a úèinnos postupu riadenia rizík,
prièom sa uvádza najmä to, èi boli prijaté náleité
nápravné opatrenia pri akýchko¾vek nedostatkoch,
e) poskytovanie pravidelných správ vrcholovému
manamentu správcovskej spoloènosti o aktuálnej
úrovni rizika, ktoré podstupuje kadý spravovaný
podielový fond alebo európsky fond, a o kadom
skutoènom alebo predvídate¾nom poruení limitov
obmedzenia a rozloenia rizika, s cie¾om zabezpeèi
prijatie vèasných a primeraných opatrení,
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f) preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceòovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného
trhu pod¾a § 107.
(4) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi
osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia
rizík primerané právomoci a prístup ku vetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie úloh
pod¾a odseku 3.
(5) Správcovská spoloènos nie je povinná zriadi
funkciu riadenia rizík pod¾a odseku 1, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zloitosti jej predmetu
èinností a vzh¾adom na povahu a rozsah èinnosti
v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou.
§ 38
Vybavovanie saností investorov
(1) Správcovská spoloènos je povinná zavies
a uplatòova úèinné a preh¾adné postupy primeraného, rýchleho a bezplatného vybavovania saností investorov a vies záznam o kadej sanosti a opatreniach prijatých na jej rieenie.
(2) Správcovská spoloènos je povinná bezplatne
sprístupni investorom informácie o postupoch pod¾a
odseku 1.
(3) Ak správcovská spoloènos spravuje európsky
fond, postupy pod¾a odseku 1 musia umoòova investorom podáva sanosti v úradnom jazyku domovského èlenského tátu európskeho fondu.
§ 39
Osobné obchody
(1) Správcovská spoloènos je povinná zavies primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jej
prísluná osoba vykonávajúca èinnosti, ktoré môu
vies k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám pod¾a osobitného predpisu26) alebo k iným dôverným informáciám týkajúcim
sa podielových fondov alebo európskych fondov z dôvodu èinnosti vykonávanej touto osobou v jej mene
a) uzavierala osobné obchody,27) ak
1. táto osoba má zakázané uzatvori obchod pod¾a
osobitného predpisu,26)
2. obchod predstavuje zneuitie alebo nezákonné
zverejnenie dôverných informácií alebo
3. obchod je alebo môe by v rozpore s povinnosami správcovskej spoloènosti pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,7)
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 písme26

)
)
28
)
29
)
27

§
§
§
§
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no a), ustanovenia osobitného predpisu28) alebo obchod s finanènými nástrojmi, ktorý by predstavoval
iný spôsob zneuitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi týkajúcimi sa nakladania s majetkom v spravovaných podielových fondoch alebo
európskych fondoch,
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), ustanovenie osobitného
predpisu28) alebo obchod s finanènými nástrojmi,
ktorý by predstavoval iný spôsob zneuitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi alebo
2. odporúèa inej osobe alebo presviedèa inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2) Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté
ustanovenie osobitného predpisu.29)
(3) Opatrenia pod¾a odseku 1 zabezpeèujú, aby
a) kadá prísluná osoba, na ktorú sa vzahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov
a opatrenia zavedené správcovskou spoloènosou
v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením
informácií pod¾a odseku 1,
b) bola správcovská spoloènos bezodkladne informovaná o kadom osobnom obchode, ktorý uzavrela
prísluná osoba, a to oznámením o tomto obchode
alebo iným postupom, ktorý mu umoòuje identifikáciu takýchto obchodov; pri zverení èinností alebo
funkcií pod¾a § 57, je správcovská spoloènos povinná zabezpeèi, e osoba, ktorej je èinnos alebo funkcia zverená, vedie záznam o osobných obchodoch
s príslunými osobami a poskytuje tieto informácie
bezodkladne správcovskej spoloènosti na jej iados,
c) bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoloènosti alebo identifikovanom správcovskou spoloènosou vrátane kadého
povolenia alebo zákazu v súvislosti s takýmto obchodom.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nevzahujú na
osobné obchody
a) uskutoènené v rámci poskytovania sluby pod¾a
§ 27 ods. 3 písm. a), ak nedolo k predchádzajúcej
komunikácii v súvislosti s týmto obchodom medzi
osobou zodpovednou za poskytovanie tejto sluby
a príslunou osobou alebo inou osobou, na ktorej
úèet sa obchod vykonáva,
b) s podielovými listami 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 in-

132 zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
71f zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
71o ods. 1 písm. a) a b) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
132 ods. 9 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 635/2004 Z. z.
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vestovaní ich aktív, ak osoba, na ktorej úèet sú obchody vykonané, nemá zodpovednos v súvislosti so
spravovaním tohto podielového fondu, európskeho
fondu alebo zahranièného subjektu kolektívneho investovania.
(5) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3, nesmie investova iadnu èas portfólia klienta do podielových listov podielových fondov
alebo cenných papierov európskych fondov, ktoré
spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.
§ 40
Vedenie úètovníctva
(1) Správcovská spoloènos vedie za seba a za kadý
podielový fond oddelené samostatné úètovníctvo a zostavuje úètovnú závierku.30) Ak ide o strený podielový
fond, správcovská spoloènos spravujúca strený podielový fond vedie oddelené samostatné úètovníctvo
a zostavuje úètovnú závierku za kadý podfond streného podielového fondu osobitne. Za strený podielový
fond sa samostatné úètovníctvo nevedie, a ani sa zaò
nezostavuje úètovná závierka. Úètovná závierka správcovskej spoloènosti a podielového fondu musí by overená audítorom alebo audítorskou spoloènosou. Národná banka Slovenska môe v záujme ochrany
investorov nariadi správcovskej spoloènosti výmenu
audítora alebo audítorskej spoloènosti.
(2) Správcovská spoloènos zostavuje okrem úètovnej závierky aj priebenú úètovnú závierku k poslednému dòu kalendárneho tvrroka.
(3) Audítor alebo audítorská spoloènos, ktorá overuje úètovnú závierku správcovskej spoloènosti a podielového fondu, je povinná bezodkladne informova
Národnú banku Slovenska o akejko¾vek skutoènosti,
o ktorej sa v priebehu svojej èinnosti dozvie a ktorá
a) svedèí o poruení povinností správcovskej spoloènosti ustanovených zákonmi a inými veobecne záväznými právnymi predpismi,
b) môe ovplyvni riadny výkon èinnosti správcovskej
spoloènosti alebo
c) môe vies k odmietnutiu overenia roènej úètovnej
závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4) Odsek 3 sa vzahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoloènos, ktorá overuje úètovné závierky osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoloènosou
skupinu s úzkymi väzbami.
(5) Správcovská spoloènos je povinná písomne oznámi Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoloènos bola poverená overením úètovnej
závierky správcovskej spoloènosti a podielového fondu, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice
úètovného obdobia, za ktoré sa má audit vykona. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta
tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od
30
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zaèiatku úètovného obdobia po doruèení tohto
oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoloènosti odmietnu. Ak ide o správcovskú spoloènos, ktorej bolo udelené povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa
vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti. Národná banka Slovenska je
oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doruèení
oznámenia audítora alebo audítorskú spoloènos odmietnu. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoloènos povinná písomne oznámi Národnej banke Slovenska
nového audítora alebo audítorskú spoloènos. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ïalieho audítora alebo audítorskej spoloènosti, Národná banka
Slovenska urèí, ktorý audítor alebo audítorská spoloènos úètovnú závierku overia.
(6) Za audítora nemono vybra osobu, ktorá nespåòa
poiadavky nestrannosti a nezávislosti pod¾a osobitného predpisu,31) a audítora, ktorý neplní povinnos pod¾a
odseku 3. To platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva
v mene audítorskej spoloènosti audítorskú èinnos.
(7) Audítor alebo audítorská spoloènos je povinná
na písomné poiadanie Národnej banky Slovenska poskytnú podklady o skutoènostiach pod¾a odseku 3
a iné informácie a podklady zistené poèas výkonu ich
èinnosti v správcovskej spoloènosti.
(8) Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy
viacerých emisií, úètovníctvo podielového fondu sa
musí vies takým spôsobom, aby bolo moné identifikova kadú operáciu týkajúcu sa jednej emisie alebo viacerých emisií podielových listov a aby bolo moné jej
výsledok priradi k príslunej emisii podielových listov.
(9) Ak ide o strený podielový fond, ustanovenia odsekov 1 a 8 sa primerane vzahujú na vedenie úètovníctva podfondov.
(10) Na vedenie úètovníctva európskych fondov spravovaných správcovskou spoloènosou sa vzahujú prísluné právne predpisy domovských èlenských tátov
týchto európskych fondov.
Obchodná dokumentácia
§ 41
(1) Majetok v podielovom fonde, majetok v podfonde
streného podielového fondu, majetok európskeho fondu alebo majetok podfondu európskeho fondu sa musí
evidova oddelene od majetku správcovskej spoloènosti a od majetku v iných podielových fondoch, majetku
v iných podfondoch streného podielového fondu, majetku iných európskych fondoch alebo majetku iných
podfondov európskeho fondu a od majetku klientov
draným správcovskou spoloènosou pri vykonávaní
ïalích èinností pod¾a § 27 ods. 3.

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatòovaní medzinárodných úètovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
31
) § 19 ods. 1 zákona è. 540/2007 Z. z.

Strana 1456

Zbierka zákonov è. 203/2011

(2) Správcovská spoloènos je povinná vies záznamy
o obchodoch s majetkom v podielovom fonde a o obchodoch s majetkom európskeho fondu, ktoré spravuje, takým spôsobom, aby bolo moné dokumentova
spôsob uskutoènenia obchodu a spätne identifikova
kadý obchod s majetkom v podielovom fonde alebo
v európskom fonde od jeho vzniku vrátane èasu, miesta jeho uskutoènenia a identifikácie obchodných partnerov.
(3) Záznamy pod¾a odseku 2 obsahujú
a) názov podielového fondu alebo európskeho fondu
a meno, priezvisko osoby alebo iné oznaèenie osoby
konajúcej v mene podielového fondu alebo európskeho fondu,
b) podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu finanèného nástroja,
c) objem obchodu,
d) druh pokynu alebo obchodu,
e) cenu,
f) pri pokynoch dátum a presný èas odovzdania pokynu a meno, priezvisko alebo iné oznaèenie osoby,
ktorej bol pokyn odovzdaný, alebo pri obchodoch dátum a presný èas rozhodnutia o vykonaní obchodu
a dátum a presný èas vykonania obchodu,
g) meno, priezvisko alebo iné oznaèenie osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej obchod,
h) dôvody odvolania pokynu, ak bol pokyn odvolaný,
i) pri vykonaných obchodoch identifikáciu protistrany
a miesta výkonu.32)
(4) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi,
aby boli iadosti o vydanie podielových listov a iadosti
o vyplatenie podielových listov podielových fondov
a cenných papierov európskych fondov, ktoré spravuje, centralizovane zaznamenávané ihneï po ich prijatí.
(5) Záznam pod¾a odseku 4 musí obsahova tieto informácie:
a) názov prísluného podielového fondu alebo európskeho fondu,
b) osobu odovzdávajúcu iados,
c) osobu prijímajúcu iados,
d) dátum a èas prijatia iadosti,
e) podmienky a spôsoby platby,
f) oznaèenie, èi ide o iados o vydanie podielového listu alebo cenného papiera alebo o iados o vyplatenie podielového listu alebo cenného papiera,
g) dátum vykonania iadosti,
h) poèet vydaných podielových listov alebo cenných papierov alebo vyplatených podielových listov alebo
cenných papierov; údaj sa môe nahradi poètom
podielov, ak je na jednom podielovom liste viac ako
jeden podiel,
i) cenu za vydanie kadého podielového listu alebo
cenu za vyplatenie kadého podielového listu,
j) celkovú hodnotu vydaných alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov,
k) predajnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o iados o vydanie alebo nákupnú
32
33

Èiastka 64

cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide
o iados o vyplatenie.
(6) Informácie pod¾a odseku 5 písm. a) a f) je správcovská spoloènos povinná zaznamenáva ihneï po
prijatí iadostí o vydanie alebo vyplatenie podielových
listov pod¾a odseku 4 a informácie pod¾a odseku 5
písm. g) a k) ihneï, ako sú známe.
(7) Záznamy pod¾a odsekov 3 a 5 je správcovská spoloènos povinná uchováva aspoò pä rokov. Národná
banka Slovenska môe v mimoriadnych prípadoch
urèi, aby správcovská spoloènos uchovávala 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 povinná poskytnú Národnej
banke Slovenska na jej iados bezodkladne.
(8) Ak správcovská spoloènos prevedie správu podielového fondu alebo európskeho fondu na inú správcovskú spoloènos, Národná banka Slovenska môe
ako podmienku na udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy poadova, aby boli prijaté také
opatrenia, ktoré tejto inej správcovskej spoloènosti
umonia prístup k záznamom za posledných pä rokov.
(9) Záznamy pod¾a odsekov 3 a 5 je správcovská spoloènos povinná 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 s majetkom v podielovom fonde
alebo európskeho fondu, ktorý správcovská spoloènos spravuje,
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 nemono
inak manipulova alebo ich pozmeòova.
(10) Ak správcovská spoloènos vykonáva aj èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3, je povinná vies aj záznamy v rozsahu a za podmienok pod¾a osobitného predpisu.33)
§ 42
(1) Správcovská spoloènos je povinná prija náleité
opatrenia na zabezpeèenie primeraných elektronických systémov, ktoré umonia vèasné a náleité zaznamenanie kadého obchodu s majetkom v podielovom
fonde alebo európskom fonde alebo iadosti na vydanie
podielového listu alebo vyplatenie podielového listu
s cie¾om zabezpeèi dodriavanie ustanovení § 41.
(2) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi
primeranú úroveò bezpeènosti poèas elektronického

) § 73o ods. 5 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
) Èl. 1 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) 1287/2006 ES z 10. augusta 2006 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/39/ES, 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).
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spracovávania údajov a integritu a dôvernos zaznamenaných informácií.
Konflikt záujmov
§ 43
(1) Vnútorná organizácia správcovskej spoloènosti
musí zabezpeèova minimalizáciu rizika pokodenia
záujmov podielnikov podielového fondu alebo európskeho fondu alebo jej klientov konfliktom záujmov medzi správcovskou spoloènosou a jej klientmi, medzi
dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a podielnikmi podielového fondu alebo podielnikmi
alebo podielnikmi európskeho fondu alebo medzi podielnikmi podielových fondov a európskych fondov navzájom.
(2) Na úèely zistenia konfliktov záujmov pod¾a odseku
1 sa najmä berie do úvahy, èi je správcovská spoloènos,
prísluná osoba alebo osoba, ktorá je priamo èi nepriamo prepojená vzahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto správcovskou spoloènosou, v takej situácii, e správcovská spoloènos, prísluná osoba
alebo táto iná osoba
a) by mohla dosiahnu finanèný zisk alebo predís finanènej strate na úkor podielového fondu alebo európskeho fondu,
b) má záujem na výsledku sluby alebo na výsledku
èinnosti poskytovanej podielovému fondu, európskemu fondu alebo inému klientovi alebo na výsledku obchodu uskutoèneného na úèet podielového
fondu, európskeho fondu alebo iného klienta a tento
záujem sa odliuje od záujmu podielového fondu alebo európskeho fondu,
c) má finanènú alebo inú motiváciu uprednostni záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami podielového fondu alebo európskeho fondu,
d) vykonáva rovnaké èinnosti pre podielový fond alebo
európsky fond a pre iného klienta alebo klientov,
ktorí nie sú podielovým fondom alebo európskym
fondom,
e) získava alebo získa v súvislosti s èinnosou spravovania podielových fondov alebo európskych fondov
správcovskou spoloènosou od osoby, ktorá nie je
podielovým fondom alebo európskym fondom prospech vo forme peòazí, tovaru alebo sluieb, ktorý
nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto
slubu.
(3) Správcovská spoloènos je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná zobra do
úvahy
a) záujmy správcovskej spoloènosti vrátane záujmov
vyplývajúcich z toho, e patrí do istej skupiny, alebo
vyplývajúcich z vykonávania sluieb a èinností, záujmy klientov a povinnosti správcovskej spoloènosti
voèi podielovému fondu alebo európskemu fondu,
b) záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných podielových fondov alebo európskych fondov.
§ 44
(1) Správcovská spoloènos je povinná zavies, uplat-
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òova a dodriava úèinné opatrenia pri konflikte
záujmov. Tieto opatrenia musia by urèené v písomnej
forme a musia by primerané vzh¾adom na ve¾kos
a organizáciu správcovskej spoloènosti a povahu, rozsah a zloitos jej predmetu èinností. Ak je správcovská
spoloènos 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 mala by správcovská spoloènos vedomá.
(2) Opatrenia pri konflikte záujmov pod¾a odseku 1
musia spåòa tieto podmienky:
a) musia by identifikované okolnosti vo vzahu k èinnostiam v súvislosti so spravovaním podielových
fondov alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou alebo v jej mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môu vies k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená znaèné riziko pokodenia
záujmov podielového fondu alebo európskeho fondu, alebo jedného klienta, 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) musia zabezpeèova, e prísluné osoby vykonávajúce èinnosti, ktoré obsahujú konflikty záujmov, vykonávajú
tieto èinnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná ve¾kosti a èinnostiam správcovskej spoloènosti 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, súvisiace so správou podielových
fondov alebo európskych fondov, ktoré obsahujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla pokodi záujmy jedného klienta alebo
viacerých klientov,
b) osobitná kontrola prísluných osôb, medzi ktorých
hlavné úlohy patrí spravovanie podielových fondov
alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou alebo poskytovanie sluieb klientom alebo
investorom, ktorých záujmy môu by v konflikte
alebo ktoré zastupujú iné záujmy, ktoré môu by
v konflikte, vrátane záujmov správcovskej spoloènosti,
c) odstránenie akejko¾vek priamej spojitosti medzi odmeòovaním prísluných osôb, ktoré vykonávajú
hlavne jednu èinnos, a odmeòovaním èi príjmami
vytváranými inými príslunými osobami vykonávajúcimi 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 vykonáva èinnosti spojené so spravovaním podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou,
e) opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbenej
alebo postupnej úèasti príslunej osoby na rôznych
èinnostiach so spravovaním podielových fondov alebo európskych fondov správcovskou spoloènosou,
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ak takáto úèas môe pokodi riadne zvládnutie
konfliktov záujmov.
(4) Ak opatrenia a postupy pod¾a odseku 3 nezaruèujú potrebnú úroveò nezávislosti, správcovská spoloènos je povinná prija také alternatívne opatrenia alebo
dodatoèné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto
úèely potrebné a primerané.
(5) Národná banka Slovenska môe správcovskej
spoloènosti nariadi prija alternatívne opatrenia alebo
dodatoèné opatrenia alebo postupy na úèely pod¾a odseku 4.

v súlade s investiènou politikou a cie¾mi prísluného podielového fondu alebo európskeho fondu,
c) zabráni konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatòovania hlasovacích práv alebo ich riei.
(3) Správcovská spoloènos je povinná sprístupni
investorom struèný opis stratégie pod¾a odseku 1. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe
týchto stratégií sprístupní správcovská spoloènos podielnikovi bezplatne a na jeho iados.
§ 47
Základné imanie a primeranos vlastných zdrojov
správcovskej spoloènosti

§ 45
(1) Správcovská spoloènos je povinná vies a pravidelne aktualizova záznamy o èinnostiach spojených
so spravovaním podielových fondov alebo európskych
fondov správcovskou spoloènosou alebo v jej mene,
v rámci ktorých dolo k vzniku konfliktu záujmov znamenajúceho znaèné riziko pokodenia záujmov podielnikov jedného alebo viacerých podielových fondov
alebo európskych fondov alebo iných klientov alebo
v rámci ktorých by k takému vzniku konfliktu záujmov
mohlo dôjs, ak ide o takúto prebiehajúcu èinnos spojenú so spravovaní podielových fondov alebo európskych fondov.
(2) Ak organizaèné alebo administratívne opatrenia
prijaté správcovskou spoloènosou na úèely rieenia
konfliktov záujmov nie sú dostatoèné na to, aby
s náleitou istotou zabezpeèili, e sa zabráni rizikám
pokodenia záujmov podielnikov podielového fondu
alebo európskeho fondu alebo jeho podielnikov, vrcholový manament alebo predstavenstvo správcovskej
spoloènosti musí by urýchlene informovaný, aby mohol prija nevyhnutné rozhodnutia na zabezpeèenie
toho, aby správcovská spoloènos vdy konala v najlepom záujme podielnikov podielového fondu alebo
európskeho fondu a jeho podielnikov.
(3) Správcovská spoloènos je povinná oznámi situácie pod¾a odseku 2 investorom prostredníctvom trvanlivého média a vysvetli svoje rozhodnutie.
§ 46
Stratégia uplatòovania hlasovacích práv
(1) Správcovská spoloènos je povinná vypracova
primeranú a úèinnú stratégiu upravujúcu termíny
a spôsoby uplatòovania hlasovacích práv spojených
s finanènými nástrojmi v majetku v spravovaných podielových fondoch alebo európskych fondoch, ktorá zabezpeèí, aby sa pri uplatòovaní týchto práv konalo výluène v prospech prísluného podielového fondu alebo
európskeho fondu.
(2) V stratégii uvedenej v odseku 1 musia by urèené
opatrenia a postupy s cie¾om
a) sledova dôleité udalosti spojené s riadením emitenta finanèných nástrojov pod¾a odseku 1,
b) zabezpeèi, aby bolo uplatòovanie hlasovacích práv
34
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(1) Základné imanie správcovskej spoloènosti je aspoò 125 000 eur.
(2) Správcovská spoloènos je povinná dodriava
primeranos vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoloènosti sú primerané pod¾a tohto zákona,
ak nie sú niie ako
a) 125 000 eur plus 0,02 % z hodnoty majetku v podielových fondoch alebo európskych fondoch spravovaných správcovskou spoloènosou prevyujúcej
250 000 000 eur; táto suma sa ïalej nezvyuje, ak
dosiahne 10 000 000 eur,
b) jedna tvrtina priemerných veobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoloènosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoloènos
vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna tvrtina hodnoty veobecných prevádzkových nákladov
uvedených v jej obchodnom pláne.
(3) Do výpoètu sumy pod¾a odseku 2 písm. a) sa zahàòa majetok v podielových fondoch alebo európskych
fondoch spravovaných správcovskou spoloènosou
vrátane podielových fondov alebo európskych fondov,
pri ktorých zverila niektoré èinnosti alebo funkcie pod¾a § 27 ods. 2 inej osobe pod¾a § 57. Do výpoètu sumy
pod¾a odseku 2 písm. a) sa nezahàòa majetok v podielových fondoch alebo európskych fondoch, pre ktoré
správcovská spoloènos vykonáva len èinnosti alebo
funkcie, ktoré jej boli zverené pod¾a § 57.
(4) Správcovská spoloènos môe nahradi najviac
50 % poiadavky na vlastné zdroje pod¾a odseku 2
písm. a) prekraèujúcej 125 000 eur zábezpekou vystavenou bankou, zahraniènou bankou so sídlom v èlenskom táte, poisovòou alebo zahraniènou poisovòou
so sídlom v èlenskom táte. Banka, zahranièná banka,
poisovòa alebo zahranièná poisovòa sa musí zaviaza, e tieto zdroje sú bez ïalích podmienok vo¾ne
k dispozícii správcovskej spoloènosti na pokrytie rizík
vyplývajúcich z jej èinnosti.
(5) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3 písm. a), je povinná dodriava aj
poiadavku na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu.34)
(6) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, èo tvorí vlastné
zdroje správcovskej spoloènosti, spôsob výpoètu vlast-

) § 74 ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 644/2006 Z. z.
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ných zdrojov správcovskej spoloènosti a ïalie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoloènosti.
Pravidlá èinnosti pri správe podielových
fondov
§ 48
(1) Správu majetku v podielovom fonde vykonáva
správcovská spoloènos samostatne, vo svojom mene
a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoloènosti zveri výkon niektorých
èinností alebo funkcií inej osobe pod¾a § 57.
(2) Správcovská spoloènos je pri správe podielového
fondu povinná najmä
a) kona èestne a poctivo pri výkone svojej èinnosti
v najlepom záujme podielnikov podielového fondu
a v záujme stability trhu,
b) kona s odbornou starostlivosou a obozretnosou
v najlepom záujme podielnikov podielového fondu
a v záujme stability trhu,
c) vykonáva èinnos v najlepom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodriavaní veobecne záväzných právnych predpisov, tatútov podielových fondov a rozhodnutí Národnej
banky Slovenska.
(3) Povinnosou kona v najlepom záujme podielnikov pod¾a odseku 2 písm. a) a b) sa rozumie najmä
a) zabráni tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostòovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b) uplatòova primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne
predpoklada, e ovplyvnia stabilitu trhu,
c) zabezpeèi primerané, správne a transparentné modely a systémy oceòovania majetku a záväzkov v podielovom fonde; na iados Národnej banky Slovenska je správcovská spoloènos povinná preukáza,
e majetok a záväzky v podielovom fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d) kona takým spôsobom, aby sa zabránilo úètovaniu
neprimeraných nákladov na archu majetku v podielovom fonde a jeho podielnikom.
(4) Povinnosou kona s odbornou starostlivosou
pod¾a odseku 2 písm. b) sa rozumie najmä
a) zabezpeèi dostatoènú mieru starostlivosti pri výbere a nepretritom sledovaní majetku v podielovom
fonde v najlepom záujme podielnikov a v záujme
stability trhu,
b) zabezpeèi, e osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach,
do ktorých mono majetok v podielovom fonde investova, pod¾a investiènej politiky urèenej v príslunom tatúte podielového fondu,
c) pri vykonávaní politiky riadenia rizík pod¾a § 101
a ak je to primerané po zoh¾adnení povahy plánovanej investície, pripravi predpovede a vykona analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na
zloenie majetku v podielovom fonde, likviditu
a rizikovo-výnosový profil podielového fondu pod¾a
§ 153 ods. 4 písm. e), a to ete pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykona iba na základe in-
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formácií, ktoré sú spo¾ahlivé a aktuálne, a to tak
z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho h¾adiska.
(5) Pri správe peciálnych podielových fondov sa povinnosou kona s odbornou starostlivosou pod¾a odseku 2 písm. b) sa rozumie aj
a) nadobúda do majetku v peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností len také nehnute¾nosti, ktoré
sa nachádzajú na území tátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnute¾ností a súèasne v tomto táte existuje register nehnute¾ností, do ktorého
sa zapisujú vlastnícke a iné vecné práva k nehnute¾nostiam,
b) uzatvorenie poistnej zmluvy na úèel poistenia nehnute¾nosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpeèovala
náhradu kody pri pokodení alebo znièení nehnute¾nosti, ktorá je v majetku peciálneho podielového
fondu,
c) zabezpeèovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií alebo verejnom peciálnom podielovom fonde
nehnute¾ností v najlepom záujme podielnikov.
(6) Správcovská spoloènos je povinná prija
a dodriava vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosou a zavies úèinné opatrenia, ktorými zabezpeèí, e prijímané
investièné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde sa budú vykonáva v súlade s investiènou politikou a jej cie¾mi, investiènou stratégiou a limitmi rizík prísluného podielového fondu.
(7) Správcovská spoloènos je povinná na iados Národnej banky Slovenska preukáza vynaloenie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoloènos tejto iadosti nevyhovie, povauje sa to za skutoènos, e
správcovská spoloènos nekonala s odbornou starostlivosou.
(8) Správcovská spoloènos nesmie poui majetok
v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov,
ktoré bezprostredne nesúvisia s èinnosou spojenou so
správou tohto majetku.
(9) Ak správcovská spoloènos vykonáva aj èinnosti
pod¾a § 27 ods. 3 písm. a), je povinná dodriava aj
pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom pod¾a osobitného predpisu.25)
(10) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti
o tom, èo sa rozumie konaním v najlepom záujme podielnikov pod¾a odseku 2 písm. a) a b) a o tom, èo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosou pod¾a odseku 2 písm. b) a spôsob preukazovania týchto konaní
správcovskou spoloènosou.
§ 49
Stratégia vykonávania pokynov
(1) Správcovská spoloènos je povinná prija také
opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní s majetkom v podielovom fonde a pri spravovaní majetku v podielovom fonde získala najlepí moný výsledok pre podielnikov podielového fondu pri zoh¾adnení
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ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania obchodu, ve¾kosti a povahy pokynu
alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu.
(2) Pri urèovaní dôleitosti kritérií pod¾a odseku 1 sa
zoh¾adnia tieto skutoènosti:
a) investièné ciele, investièná politika a riziká pod¾a rizikového profilu,
b) povaha pokynu,
c) charakteristika finanèných nástrojov, ktoré sú
predmetom tohto pokynu,
d) charakteristika miest výkonu, kde môe by pokyn
postúpený.
(3) Správcovská spoloènos je povinná zavies
a dodriava úèinné opatrenia na splnenie povinnosti
ustanovenej v odseku 1, a to najmä zavies a dodriava
stratégiu vykonávania pokynov, ktorá jej umoní dosiahnu najlepí moný výsledok pod¾a odseku 1 pri vykonávaní pokynov pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde.
(4) Správcovská spoloènos je povinná sprístupni
podielnikom primerané informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a o jej podstatných zmenách. Ak
správcovská spoloènos plánuje spravova európsky
fond, ktorý je zahraniènou investiènou spoloènosou,
je povinná získa predchádzajúci súhlas tohto európskeho fondu so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
(5) Správcovská spoloènos je povinná sledova úèinnos svojich opatrení na uplatòovanie stratégie vykonávania pokynov na úèely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia vykonávania pokynov sa musí
aktualizova aspoò raz roène a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnos správcovskej spoloènosti získava najlepí moný výsledok pre podielnikov òou spravovaného podielového fondu.
(6) Správcovská spoloènos je povinná preukáza, e
vykonala pokyny v súvislosti so správou podielového
fondu v súlade so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
§ 50
Stratégia zadávania pokynov
(1) Správcovská spoloènos je povinná kona v najlepom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý
spravuje aj, ak zadáva pokyny na nakladanie s majetkom v podielovom fonde v súvislosti so správou podielového fondu na vykonanie inej osobe.
(2) Správcovská spoloènos je pod¾a odseku 1 povinná prija také opatrenia, aby získala najlepí moný výsledok pre podielnikov podielového fondu alebo európskeho fondu pri zoh¾adnení faktorov pod¾a § 49 ods. 1.
Dôleitos týchto faktorov sa urèí na základe kritérií
pod¾a § 49 ods. 2.
(3) Správcovská spoloènos je povinná na úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 2 zavies a dodriava
stratégiu zadávania pokynov. Stratégia zadávania pokynov musí obsahova pre kadý druh finanèného nástroja iné osoby, ktorým sa pokyny zadávajú. Tieto iné
osoby musia ma zavedené postupy vykonávania poky-
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nov, ktoré umonia správcovskej spoloènosti dodra
povinnosti pod¾a tohto zákona pri umiestnení alebo zadávaní pokynov na ich vykonanie týmto iným osobám.
Správcovská spoloènos môe uzavrie dohody na výkon pokynov inou osobou, len ak tieto osoby majú zavedené postupy vykonávania pokynov minimálne na
úrovni poiadaviek pod¾a § 49.
(4) Správcovská spoloènos je povinná sprístupni
podielnikom prísluné informácie o stratégii zadávania
pokynov a o jej podstatných zmenách.
(5) Správcovská spoloènos je povinná sledova úèinnos stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany iných osôb uvedených v tejto stratégii na úèely identifikácie a nápravy
nedostatkov. Stratégia zadávania pokynov sa musí aktualizova aspoò raz roène a pri podstatných zmenách,
ktoré majú vplyv na schopnos správcovskej spoloènosti, získava najlepí moný výsledok pre podielnikov òou spravovaného podielového fondu.
(6) Správcovská spoloènos je povinná preukáza, e
zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v súvislosti so správou podielového fondu v súlade so stratégiou
zadávania pokynov pod¾a odseku 3.
§ 51
Stratégia alokácie pokynov
(1) Správcovská spoloènos je povinná zavies postupy a opatrenia, ktoré umonia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov obchodov s majetkom v òou spravovaných podielových fondoch vo
vzahu k pokynom týkajúcim sa ostatných spravovaných podielových fondov, pokynom v súvislosti s vykonávaním èinnosti riadenia portfólia pod¾a § 27 ods. 3
písm. a) (ïalej len pokyn iného klienta) alebo k pokynom obchodov na vlastný úèet správcovskej spoloènosti. Tieto postupy a opatrenia musia zabezpeèi splnenie
týchto podmienok:
a) pokyny vykonávané v súvislosti so správou podielových fondov musia by bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
b) inak porovnate¾né pokyny sa musia vykonáva postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; to
neplatí, ak to povaha pokynu alebo prevládajúce
podmienky na trhu neumoòujú alebo ak to nie je
inak v záujme podielnikov podielového fondu.
(2) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi,
aby sa vetky finanèné nástroje alebo peòané prostriedky prijaté pri vysporiadaní alebo vyrovnaní vykonaných pokynov bezodkladne a správne previedli na
úèet prísluného podielového fondu.
(3) Správcovská spoloènos nesmie zneui informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou
podielových fondov a je povinná prija prísluné opatrenia na to, aby zabránila zneuitiu týchto informácií
zo strany ktorejko¾vek svojej príslunej osoby.
(4) Správcovská spoloènos môe spája pokyny súvisiace so správou podielového fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných òou spravovaných podielových
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fondov s pokynom iného klienta alebo s pokynmi obchodov na vlastný úèet správcovskej spoloènosti, len ak
a) nie je pravdepodobné, e spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý podielový
fond alebo pre niektorých iných klientov, ktorých
pokyny majú by spojené,
b) 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 správcovská spoloènos spája pokyn súvisiaci
so správou podielového fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou iných podielových
fondov alebo s pokynom iného klienta a spojený pokyn
bol èiastoène vykonaný, je povinná alokova súvisiace
obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(6) Správcovská spoloènos, ktorá spojila obchody na
vlastný úèet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou podielových fondov alebo
s pokynom iného klienta, nesmie alokova súvisiace
obchody spôsobom, ktorý pokodzuje podielový fond
alebo iného klienta.
(7) Ak správcovská spoloènos spája pokyn súvisiaci
so správou podielových fondov alebo pokyn iného
klienta s obchodom na vlastný úèet a spojený pokyn
bol èiastoène vykonaný, je povinná alokova súvisiace
obchody prednostne podielovému fondu alebo klientovi. Ak správcovská spoloènos preukáe, e bez tohto
spojenia by pokyn nemohla vykona za tak výhodných
podmienok alebo vôbec, môe alokova obchod na
vlastný úèet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
§ 52
Stimuly
(1) Za konanie správcovskej spoloènosti, ktoré je
v rozpore s jej povinnosou kona pod¾a § 48 ods. 2, sa
povauje aj to, ak správcovská spoloènos v súvislosti
s riadením investícií alebo administráciou pri správe
podielového fondu hradí alebo prijíma poplatok alebo
províziu, alebo poskytuje, alebo prijíma nepeòané plnenie okrem
a) poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia hradeného z majetku v podielovom fonde alebo poskytnutých v prospech majetku v podielovom fonde alebo poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia
hradeného inou osobou alebo poskytnutých inej
osobe konajúcej na úèet podielového fondu,
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 sluby musí správcovská spoloènos v predajnom prospekte prísluného podielového fondu jednoznaène, vyèerpávajúco, presne a zrozumite¾ným spôsobom
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uvies informáciu o existencii, povahe a výke
poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia
alebo, ak ich výku nemono zisti, o metóde jej
výpoètu,
2. uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie
nepeòaného plnenia musí zvýi kvalitu príslunej sluby vo vzahu, ku ktorej sa poplatok hradí
alebo vo vzahu ku ktorej sa nepeòané plnenie
poskytuje a nesmie bráni plneniu povinnosti
správcovskej spoloènosti kona v záujme podielnikov,
c) primeraného poplatku, ktorý umoní alebo je potrebný na poskytnutie prísluných sluieb, najmä
poplatok za úschovu, poplatok za vyrovnanie obchodu, poplatok organizátorom regulovaného trhu, poplatok orgánu doh¾adu alebo správny poplatok alebo súdny poplatok a ktorý svojím charakterom
nemôe vies k rozporu s povinnosami správcovskej spoloènosti kona pod¾a § 48 ods. 2.
(2) Správcovská spoloènos je oprávnená na úèely
odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnú podielnikovi
hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeòaného plnenia v súhrnnej forme, ak
súèasne umoní podielnikovi získa podrobnejie informácie na základe jeho iadosti; táto povinnos sa
povauje za splnenú aj uvedením v predajnom prospekte prísluného podielového fondu. Národná banka
Slovenska je oprávnená rozhodnutím pozastavi alebo
zrui toto oprávnenie, ak zistí, e správcovská spoloènos nevyhovela iadosti podielnika o získanie podrobnejej informácie.
§ 53
Odplata správcovskej spoloènosti
Správcovskej spoloènosti patrí odplata za spravovanie podielového fondu. Na výpoèet odplaty za spravovanie podielového fondu sa pouijú údaje o èistej hodnote
majetku v podielovom fonde za prísluné obdobie; tým
nie sú dotknuté ustanovenia § 52.
§ 54
Pravidlá èinnosti pri správe európskych fondov
Ustanovenia § 48 a 53 sa vzahujú na èinnos
správcovskej spoloènosti pri správe európskych fondov
primerane.
§ 55
Oprávnenie získava osobné údaje
(1) Správcovská spoloènos je povinná pri kadom
obchode poadova preukázanie totonosti investora
a klienta; pri kadom obchode je investor alebo klient
povinný vyhovie kadej takejto iadosti správcovskej
spoloènosti. Vykonávanie obchodu so zachovaním
anonymity investora alebo klienta je správcovská spoloènos povinná odmietnu.
(2) Na úèely odseku 1 mono totonos investora
a klienta preukáza dokladom totonosti alebo podpisom, ak je tento investor alebo klient osobne známy
a ak je jeho podpis bez akýchko¾vek pochybností zhod-
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ný s podpisom na podpisovom vzore uloenom v správcovskej spoloènosti, pri ktorého podpisovaní investor
alebo klient preukázal svoju totonos dokladom
totonosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom
technických zariadení sa totonos preukazuje osobným identifikaèným èíslom alebo obdobným kódom,
ktoré správcovská spoloènos pridelí klientovi alebo investorovi, a autentifikaèným údajom, ktorý správcovská spoloènos dohodne s investorom alebo klientom,
alebo elektronickým podpisom.
(3) Správcovská spoloènos je povinná pri kadom
obchode aspoò v hodnote 15 000 eur zisova vlastníctvo prostriedkov pouitých investorom alebo klientom
na vykonanie obchodu. Na tieto úèely sa vlastníctvo
prostriedkov zisuje záväzným písomným vyhlásením
investora alebo klienta, v ktorom je investor alebo
klient povinný uvies, èi sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a èi obchod vykonáva na vlastný úèet. Ak sú
tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na úèet inej osoby, vo vyhlásení je investor alebo klient povinný uvies meno, priezvisko,
rodné èíslo alebo dátum narodenia, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom
sú prostriedky a na úèet ktorej je obchod vykonaný;
vtedy je investor alebo klient povinný odovzda správcovskej spoloènosti aj písomný súhlas dotknutej osoby
na pouitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod
a na vykonanie tohto obchodu na jej úèet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení. Ak investor alebo klient
nesplní povinnosti pod¾a tohto odseku, správcovská
spoloènos je povinná odmietnu vykonanie poadovaného obchodu.
(4) Povinnos zisova vlastníctvo prostriedkov pod¾a
odseku 3 sa nevzahuje na situáciu, ak investorom alebo klientom správcovskej spoloènosti je iná správcovská spoloènos alebo finanèná intitúcia vykonávajúca
obchod pre svojho klienta, u ktorého u táto správcovská spoloènos alebo finanèná intitúcia vykonala zistenie vlastníctva prostriedkov; ak ide o zahraniènú
správcovskú spoloènos alebo finanènú intitúciu, to
platí len vtedy, ak majú sídlo v táte, v ktorom sa uplatòujú poiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti a pred financovaním terorizmu aspoò v rozsahu ako v èlenských tátoch Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutoènosti je
správcovská spoloènos alebo finanèná intitúcia povinná preukáza správcovskej spoloènosti, ktorá má
vykona prísluný obchod; pri pochybnostiach môe
správcovská spoloènos trva na preukázaní vlastníctva prostriedkov, a to aj bez udania dôvodu.
(5) Správcovská spoloènos je povinná uchováva
identifikaèné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní
totonosti investorov a klientov a doklady o zisovaní
vlastníctva prostriedkov pouitých investormi a klientmi na vykonanie obchodu aspoò desa rokov od ukonèenia obchodu.
(6) Na úèely uzatvárania, vykonávania a následnej
kontroly obchodov s investormi a klientmi, na úèel
35

) § 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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identifikácie investorov a klientov a na ïalie úèely
uvedené v odseku 8 sú investori a klienti a ich zástupcovia pri kadom obchode povinní správcovskej spoloènosti na jej iados
a) poskytnú,
1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje35)
o totonosti v rozsahu meno, priezvisko, trvalý
pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné èíslo,
ak je pridelené, dátum narodenia, tátna príslunos, druh a èíslo dokladu totonosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om, aj adresa
miesta podnikania, oznaèenie úradného registra
alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a èíslo zápisu do
tohto registra alebo evidencie,
2. ak ide o právnickú osobu, identifikaèné údaje
v rozsahu názov, identifikaèné èíslo, ak je pridelené, sídlo, adresa umiestnenia podniku alebo organizaèných zloiek a iná adresa miesta výkonu
èinnosti, ako aj zoznam èlenov tatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu pod¾a prvého bodu, oznaèenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto
právnická osoba zapísaná, a èíslo zápisu do tohto
registra alebo evidencie,
3. kontaktné telefónne èíslo, faxové èíslo a adresu
elektronickej poty, ak ich má,
4. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, a splnenie ostatných poiadaviek a podmienok na uzavretie alebo
vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto
zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré
sú dohodnuté so správcovskou spoloènosou,
b) umoni získa kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním
1. osobné údaje35) o totonosti z dokladu totonosti
v rozsahu obrazová podobizeò, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, tátna príslunos,
záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a èíslo dokladu totonosti, vydávajúci
orgán, dátum vydania a platnos dokladu
totonosti a
2. ïalie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na
ktoré sa vzahuje písmeno a) druhý a tvrtý bod.
(7) Na úèely uzatvárania, vykonávania a následnej
kontroly obchodov s investormi a klientmi, na úèel
identifikácie klientov a na ïalie úèely uvedené v odseku 8 je správcovská spoloènos oprávnená pri kadom
obchode poadova od investora a klienta a jeho zástupcu údaje pod¾a odseku 6 písm. a) a získa ich spôsobom pod¾a odseku 6 písm. b).
(8) Na úèely uzatvárania, vykonávania a následnej
kontroly obchodov medzi správcovskou spoloènosou
a investormi alebo klientmi, na úèel identifikácie investorov a klientov a ich zástupcov, na úèel ochrany
a domáhania sa práv správcovskej spoloènosti voèi ich
investorom alebo klientom, na úèel zdokumentovania
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èinnosti správcovskej spoloènosti, na úèely výkonu doh¾adu a na plnenie úloh a povinností správcovskej
spoloènosti pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov36) je správcovská spoloènos aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb37) oprávnená zisova, získava, zaznamenáva, uchováva, vyuíva a inak
spracúva osobné údaje a iné údaje v rozsahu pod¾a
odseku 6; pritom je správcovská spoloènos oprávnená
s pouitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovova kópie dokladov
totonosti a spracúva rodné èísla a ïalie údaje a doklady pod¾a odseku 6.
(9) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 6 a 8, je správcovská spoloènos povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupni a poskytova38) na
spracúvanie iným osobám pod¾a osobitného predpisu39)
a Národnej banke Slovenska na úèely vykonávania doh¾adu pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.
(10) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 6 a 8, je
správcovská spoloènos aj bez súhlasu a informovania
dotknutých osôb oprávnená zo svojho informaèného
systému sprístupni a poskytova len osobám a orgánom, ktorým má povinnos poskytova chránené informácie pod¾a § 195.
(11) Údaje, na ktoré sa vzahujú odseky 6 a 8, môe
správcovská spoloènos sprístupni alebo poskytnú
do zahranièia len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,40) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(12) Ustanovenia odsekov 1 a 11 sa vzahujú aj na poboèku zahraniènej správcovskej spoloènosti a na poboèku zahraniènej investiènej spoloènosti pri výkone
ich èinnosti na území Slovenskej republiky.
§ 56
Zodpovednos správcovskej spoloènosti za kodu
(1) Správcovská spoloènos je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde alebo európskom fonde spravuje, za vetky kody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatoèného plnenia
povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo tatútu
podielového fondu alebo obdobného dokumentu európskeho fondu.
(2) Správcovská spoloènos je povinná, ak ide o konania o náhradu kody, aj na iados podielnika preukáza vynaloenie odbornej starostlivosti. Ak správcovská
spoloènos tejto iadosti nevyhovie alebo nepreukáe
vynaloenie odbornej starostlivosti, povauje sa to za
skutoènos, e správcovská spoloènos nekonala s odbornou starostlivosou.
(3) Ak v súvislosti s poruením povinností pod¾a toh36
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to zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá poruila povinnosti pod¾a tohto zákona, osoba jej blízka
alebo osoba, ktorá má s òou úzke väzby, je táto osoba
povinná vráti majetkový prospech osobe, na úkor ktorej bol majetkový prospech získaný.
§ 57
Zverenie èinností alebo funkcií
(1) Správcovská spoloènos môe na úèely efektívnejieho výkonu jej predmetu podnikania zveri na základe zmluvy vykonávanie jednej alebo viacerých èinností
alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2 a § 35 a 37 inej
osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených èinností.
Výkon týchto èinností alebo funkcií správcovská spoloènos nesmie zveri osobe, ktorej záujmy môu by
v konflikte so záujmami správcovskej spoloènosti alebo podielnikov. Èinnos uvedenú v § 27 ods. 2 písm. a)
mono zveri len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoloènosou,
zahranièným obchodníkom s cennými papiermi, zahraniènou správcovskou spoloènosou alebo inou zahraniènou osobou s povolením na riadenie portfólií
podliehajúcou doh¾adu v táte, v ktorom má sídlo; výkon tejto èinnosti správcovská spoloènos nesmie zveri depozitárovi òou spravovaných podielových fondov
alebo európskych fondov.
(2) Zveri výkon èinností alebo funkcií pod¾a odseku 1
mono, len ak
a) je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoloènosti zveri
jednu alebo viac èinností alebo funkcií inej osobe
a bol jej predloený návrh zmluvy o zverení èinnosti;
ak sa zverenie èinnosti týka európskeho fondu spravovaného správcovskou spoloènosou, Národná
banka Slovenska bezodkladne po doruèení oznámenia o zverení èinnosti informuje domovský èlenský
tát európskeho fondu,
b) je v tatúte podielového fondu alebo v obdobnom
dokumente európskeho fondu a v predajnom prospekte podielového fondu alebo európskeho fondu
uvedený zoznam èinností, ktorých výkon mono zveri osobám pod¾a odseku 1,
c) to nebráni vykonáva úèinný doh¾ad nad správcovskou spoloènosou,
d) to nebráni správcovskej spoloènosti kona v najlepom záujme podielnikov,
e) to nebráni tomu, aby bol podielový fond alebo európsky
fond spravovaný v najlepích záujmoch podielnikov,
f) je zabezpeèená spolupráca medzi Národnou bankou
Slovenska a orgánom doh¾adu v neèlenskom táte
pri zverení èinností pod¾a § 27 ods. 2 písm. a) právnickej osobe, ktorá má sídlo v neèlenskom táte,
g) sú správcovskou spoloènosou prijaté opatrenia

) Napríklad zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
37
) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
38
) § 7 ods. 6 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
39
) Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
40
) § 23 a 55 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
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umoòujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoloènosti a depozitárovi, priebene a efektívne sledova aktivitu právnickej osoby
pod¾a odseku 1,
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoloènosti, da kedyko¾vek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon
èinností alebo funkcií,
to správcovskej spoloènosti nebráni s okamitou
platnosou vypoveda zmluvu pod¾a odseku 1,
sa osoba pod¾a odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodriava tatút podielového fondu alebo
obdobný dokument európskeho fondu,
právnická osoba pod¾a odseku 1 má vecné, personálne a organizaèné predpoklady na výkon zverených èinností alebo funkcií.

(3) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
doruèi Národnej banke Slovenska zmluvu pod¾a odseku 1, zmeny tejto zmluvy a bezodkladne informova
o vypovedaní tejto zmluvy.
(4) Zverením èinností alebo funkcií pod¾a odseku 1 nie
je dotknutá zodpovednos správcovskej spoloènosti
a depozitára za kody spôsobené podielnikom pri správe
majetku v podielovom fonde alebo v európskom fonde.
(5) Správcovská spoloènos nesmie zveri vetky èinnosti spojené so správou podielových fondov alebo európskych fondov iným osobám, ani zveri èinnosti alebo funkcie v takom rozsahu, aby správcovská
spoloènos prestala plni úèel, na ktorý jej bolo udelené
povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, ani zveri riadenie investícií v rozsahu presahujúcom 50 %
majetku v spravovaných podielových fondoch a európskych fondoch. Zverenie èinností pod¾a odseku 1 nesmie slúi na obchádzanie povinnosti vykonáva èinnos správcovskej spoloènosti len na základe povolenia
na èinnos správcovskej spoloènosti.
(6) Pri uzatváraní, vedení alebo ukonèovaní zmlúv
pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos povinná
a) pred uzatvorením zmluvy pod¾a odseku 1 na základe
dostupných informácií overi, èi iná osoba pod¾a odseku 1 má vecné, personálne a organizaèné predpoklady vykonáva zverenú èinnos alebo funkciu spo¾ahlivo, profesionálne a úèinne, a
b) po uzatvorení zmluvy pod¾a odseku 1 je správcovská
spoloènos povinná zavies postupy pre nepretrité
hodnotenie výkonu zverenej èinnosti inou osobou,
najmä ak ide o riziká spojené so zmluvou pod¾a odseku 1; na tento úèel je správcovská spoloènos povinná vytvori dostatoèné materiálno-technické
a personálne zdroje.
Organizácia distribúcie podielových listov
§ 58
(1) Správcovská spoloènos môe vyuíva na distribúciu podielových listov alebo cenných papierov eu41
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rópskych fondov samostatných finanèných agentov
a viazaných finanèných agentov pod¾a osobitného
predpisu.41) Správcovská spoloènos je oprávnená
vyuíva osoby pod¾a prvej vety, len ak sú tieto osoby
zapísané v registri finanèných agentov, finanèných poradcov, finanèných sprostredkovate¾ov z iného èlenského tátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investièných agentov.
(2) Správcovská spoloènos môe vyuíva na distribúciu podielových listov alebo cenných papierov európskych fondov len osoby, ktoré sú oprávnené vykonáva túto èinnos pod¾a odseku 1 pod¾a prísluného
právneho predpisu èlenského tátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finanèné intitúcie, ktoré sú
oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe
ich povolenia.
§ 59
(1) Správcovská spoloènos je povinná
a) zamestnáva zamestnancov so skúsenosami, znalosami a odbornou spôsobilosou potrebnou na
dodriavanie pridelených povinností,
b) zabezpeèi odbornú spôsobilos zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym
klientom,42)
c) zabezpeèi overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov pod¾a odseku 2 postupom pod¾a osobitného
predpisu,43)
d) vies zoznam zamestnancov pod¾a písmena b).
(2) Odbornou spôsobilosou zamestnancov pod¾a odseku 2 je základný stupeò odbornej spôsobilosti pod¾a
osobitného predpisu.44)
TVRTÁ HLAVA
CEZHRANIÈNÉ VYKONÁVANIE ÈINNOSTÍ
SPRÁVCOVSKOU SPOLOÈNOSOU
A ZAHRANIÈNOU SPRÁVCOVSKOU
SPOLOÈNOSOU
§ 60
Veobecné ustanovenia
o cezhraniènom vykonávaní èinností
(1) Správcovská spoloènos môe na území iného
èlenského tátu vykonáva èinnosti, na ktoré jej bolo
udelené povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, a to buï zriadením poboèky, alebo na základe práva
slobodného poskytovania sluieb. Správcovská spoloènos môe vytvára alebo spravova európske fondy vytvorené pod¾a právnych predpisov hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti na základe
a) oznámenia pod¾a § 61 alebo oznámenia pod¾a § 62 a
b) splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom
a právnymi predpismi hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti.

) Zákon è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z.
) § 8a ods. 4 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
43
) § 22 zákona è. 186/2009 Z. z. v znení zákona è. 129/2010 Z. z.
44
) § 21 ods. 3 písm. a) zákona è. 186/2009 Z. z.
42
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(2) Zahranièná správcovská spoloènos so sídlom na
území èlenského tátu môe na území Slovenskej republiky vykonáva èinnos, na ktorú jej bolo udelené
povolenie na vznik a èinnos prísluným orgánom doh¾adu jej domovského èlenského tátu, a to buï zriadením poboèky, alebo na základe s práva slobodného
poskytovania sluieb. Zahranièná správcovská spoloènos môe vytvára a spravova tandardné podielové
fondy pod¾a tohto zákona na základe
a) oznámenia pod¾a § 64 alebo oznámenia pod¾a § 65 a
b) splnenia podmienok ustanovených právnymi predpismi domovského èlenského tátu zahraniènej
správcovskej spoloènosti a týmto zákonom.
(3) Ak správcovská spoloènos plánuje na území iného èlenského tátu výhradne distribuova podielové
listy òou spravovaných tandardných podielových fondov bez zriadenia poboèky, ustanovenia odseku 1
a § 61 a 63 sa nepouijú, prièom sa pouijú ustanovenia § 139 a 141.
(4) Ak zahranièná správcovská spoloènos so sídlom
na území èlenského tátu plánuje na území Slovenskej
republiky výhradne distribuova cenné papiere òou
spravovaných európskych fondov bez zriadenia poboèky, ustanovenia odseku 2 a § 64 a 66 a § 192 sa nepouijú, prièom sa pouijú ustanovenia § 142 a 144.
Vykonávanie èinnosti správcovskou
spoloènosou v inom èlenskom táte
§ 61
Vykonávanie èinnosti správcovskou spoloènosou
v inom èlenskom táte prostredníctvom zriadenia
poboèky
(1) Správcovská spoloènos, ktorá na úèel vykonávania èinností, na ktoré jej bolo udelené povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, plánuje zriadi poboèku
na území iného èlenského tátu, je povinná písomne
oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska a súèasne oznámi tieto údaje:
a) èlenský tát, na území ktorého správcovská spoloènos plánuje zriadi poboèku,
b) program èinnosti poboèky, ktorý obsahuje rozsah
predpokladaných èinností a sluieb pod¾a § 27
ods. 2 a 3 a organizaènú truktúru poboèky zahàòajúcu opis postupov riadenia rizík správcovskej
spoloènosti a opis postupov a opatrení prijatých
pod¾a § 38,
c) adresu poboèky správcovskej spoloènosti v hostite¾skom èlenskom táte, na ktorej môu by získané
dokumenty a informácie, a
d) mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie
poboèky.
(2) Národná banka Slovenska posúdi organizaèné,
vecné a personálne predpoklady a finanènú situáciu
správcovskej spoloènosti, a ak nemá dôvod pochybova o ich primeranosti vo vzahu k navrhovaným èinnostiam, odovzdá do dvoch mesiacov od doruèenia úplného oznámenia pod¾a odseku 1 toto oznámenie,
vrátane vetkých dokumentov a údajov pod¾a
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odseku 1, príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu správcovskej spoloènosti. Národná
banka Slovenska o odovzdaní oznámenia a informácií
bezodkladne informuje aj správcovskú spoloènos. Ak
správcovská spoloènos plánuje poskytova aj sluby
pod¾a § 27 ods. 3, informuje Národná banka Slovenska
prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti aj o podrobnostiach systému náhrad urèeného na ochranu investorov.
(3) Ak Národná banka Slovenska nepovauje organizaèné, vecné a personálne predpoklady alebo finanènú
situáciu správcovskej spoloènosti za primerané vo
vzahu k navrhovaným èinnostiam, oznámenie pod¾a
odseku 1 príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu správcovskej spoloènosti neodovzdá
a vydá o tejto skutoènosti rozhodnutie, ktoré sa doruèuje správcovskej spoloènosti. Rozhodnutie pod¾a prvej vety Národná banka Slovenska vydá do dvoch mesiacov od prijatia úplného oznámenia pod¾a odseku 1.
(4) Ak správcovská spoloènos plánuje vykonáva
èinnosti pod¾a § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska
priloí k oznámeniu a informáciám odovzdávaným príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského
tátu správcovskej spoloènosti osvedèenie o tom, e
správcovskej spoloènosti bolo udelené povolenie na
èinnos správcovskej spoloènosti, opis rozsahu tohto
povolenia a podrobnosti o akýchko¾vek podmienkach
v tomto povolení.
(5) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti
prostredníctvom poboèky na území hostite¾ského èlenského tátu, musí dodriava pravidlá èinnosti ustanovené prísluným právnym predpisom hostite¾ského
èlenského tátu správcovskej spoloènosti.
(6) Správcovská spoloènos môe zriadi poboèku na
území hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti a zaèa tam vykonáva èinnos a po prijatí
oznámenia prísluného orgánu doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu správcovskej spoloènosti alebo po
márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od prijatia
oznámenia Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 2.
(7) Správcovská spoloènos je povinná písomne oznámi Národnej banke Slovenska a príslunému orgánu
doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej
spoloènosti akéko¾vek zmeny v údajoch pod¾a odseku
1 písm. b) a d) v lehote jedného mesiaca pred jej vykonaním. Ak ide o zmenu organizaèných, vecných alebo personálnych predpokladov alebo finanènej situácie správcovskej spoloènosti, Národná banka
Slovenska postupuje pod¾a odsekov 2 a 3.
(8) Národná banka Slovenska je povinná pri akejko¾vek zmene aktualizova osvedèenie pod¾a odseku 4,
a ak dôjde k zmene rozsahu povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti alebo ak dôjde k zmene
v podmienkach tohto povolenia, informova prísluný
orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti.
(9) Údaje pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos
povinná predloi Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku a aj v jazyku bene pouívanom v oblasti
medzinárodných financií.
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§ 62
Vykonávanie èinnosti správcovskou spoloènosou
v inom èlenskom táte na základe práva slobodného
poskytovania sluieb
(1) Správcovská spoloènos, ktorá plánuje na území
iného èlenského tátu na základe práva slobodného
poskytovania sluieb vykonáva èinnosti, na ktoré jej
bolo udelené povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, je povinná písomne oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska a súèasne oznámi tieto údaje:
a) èlenský tát, na území ktorého správcovská spoloènos zamý¾a vykonáva èinnos, a
b) program èinnosti, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných èinností a sluieb pod¾a § 27 ods. 2 a 3, opis
postupov riadenia rizík správcovskej spoloènosti
a opis postupov a opatrení prijatých pod¾a § 38.
(2) Národná banka Slovenska odovzdá do jedného mesiaca od doruèenia úplného oznámenia pod¾a odseku 1
toto oznámenie, vrátane vetkých dokumentov a údajov
pod¾a odseku 1, príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti. Ak
správcovská spoloènos plánuje poskytova aj sluby
pod¾a § 27 ods. 3, informuje Národná banka Slovenska
prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu
správcovskej spoloènosti aj o podrobnostiach systému
náhrad urèeného na ochranu investorov.
(3) Ak správcovská spoloènos plánuje vykonáva
èinnosti pod¾a § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska
priloí k oznámeniu a informáciám odovzdávaným príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského
tátu správcovskej spoloènosti osvedèenie o tom, e
správcovskej spoloènosti bolo udelené povolenie na
èinnos správcovskej spoloènosti, opis rozsahu tohto
povolenia a podrobnosti o akýchko¾vek podmienkach
v tomto povolení.
(4) Správcovská spoloènos môe zaèa podnika
v hostite¾skom èlenskom táte správcovskej spoloènosti po odovzdaní oznámenia pod¾a odseku 1 Národnou bankou Slovenska príslunému orgánu doh¾adu
hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti. Tým nie sú dotknuté ustanovenia prísluného právneho predpisu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti upravujúce proces povolenia
európskych fondov, ktoré správcovská spoloènos plánuje spravova, a ustanovenia tohto zákona o distribúcii podielových listov tandardných podielových fondov
na území hostite¾ského èlenského tátu.
(5) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti
na základe práva slobodného poskytovania sluieb,
musí spåòa pravidlá èinnosti ustanovené týmto zákonom.
(6) Správcovská spoloènos je povinná písomne oznámi Národnej banke Slovenska a príslunému orgánu
doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej
spoloènosti akúko¾vek zmenu v údajoch pod¾a odseku
1 písm. b) pred vykonaním tejto zmeny.
(7) Národná banka Slovenska je povinná pri akejko¾vek zmene aktualizova osvedèenie pod¾a odseku 3,
a ak dôjde k zmene rozsahu povolenia na èinnos
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správcovskej spoloènosti alebo ak dôjde k zmene
v podmienkach v tomto povolení, informova prísluný
orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti.
§ 63
Vytváranie a spravovanie európskych fondov
správcovskou spoloènosou
(1) Správcovská spoloènos, ktorá na území iného
èlenského tátu vytvára alebo spravuje európske fondy,
a to èi u prostredníctvom poboèky alebo na základe
práva slobodného poskytovania sluieb, je povinná
dodriava pravidlá ustanovené týmto zákonom, týkajúce sa organizácie správcovskej spoloènosti, vrátane organizácie systémov vnútornej kontroly a organizácie
systému riadenia rizík, pravidiel obozretného podnikania, pravidlá pre zverenie èinnosti, iné administratívne
a úètovné postupy pod¾a tohto zákona a informaèné povinnosti správcovskej spoloènosti pod¾a tohto zákona.
(2) Doh¾ad nad správcovskou spoloènosou v oblastiach uvedených v odsekoch 1 a 6 vykonáva Národná
banka Slovenska.
(3) Správcovská spoloènos, ktorá na území iného
èlenského tátu vytvára alebo spravuje európske fondy, a to èi u prostredníctvom poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb, je povinná
dodriava pravidlá ustanovené právnym predpisom
domovského èlenského tátu európskeho fondu, ktoré
sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania európskeho fondu.
(4) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 3 je povinná plni povinnosti urèené v tatúte európskeho fondu
alebo v jeho obdobnom dokumente a povinnosti urèené v predajnom prospekte európskeho fondu, ktoré sú
zároveò v súlade s príslunými ustanoveniami tohto
zákona v oblastiach pod¾a odseku 1 a s príslunými
právnymi predpismi domovského èlenského tátu európskeho fondu pod¾a odseku 3.
(5) Za doh¾ad nad dodriavaním pravidiel pod¾a odsekov 3 a 4 zodpovedá prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu európskeho fondu.
(6) Správcovská spoloènos je povinná prija a vykona akéko¾vek opatrenia a organizaèné rozhodnutia,
ktoré sú potrebné na dodriavanie pravidiel týkajúcich
sa vytvárania, spravovania alebo fungovania európskeho fondu a povinností urèených v tatúte alebo obdobnom dokumente európskeho fondu a v jeho predajnom
prospekte.
(7) Správcovská spoloènos je povinná vyhovie iadosti prísluného orgánu doh¾adu jej hostite¾ského
èlenského tátu o predkladanie pravidelných hlásení
o jej èinnosti na svojom území na tatistické úèely alebo informácií, výkazov alebo správ nevyhnutných na
sledovanie súladu jej èinnosti s ustanoveniami právnych predpisov hostite¾ského èlenského tátu vzahujúcimi sa na správcovskú spoloènos pod¾a odsekov 3
a 4.
(8) Správcovská spoloènos je povinná prija nevyhnutné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií
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na iados verejnosti alebo prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu európskeho fondu.
Vykonávanie èinnosti zahraniènou
správcovskou spoloènosou na území
Slovenskej republiky
§ 64
Vykonávanie èinnosti zahraniènou správcovskou
spoloènosou na území Slovenskej republiky
prostredníctvom zriadenia poboèky
(1) Zahranièná správcovská spoloènos so sídlom na
území iného èlenského tátu je oprávnená na úèel vykonávania èinností, na ktoré jej bolo udelené povolenie
prísluného orgánu jej domovského èlenského tátu na
èinnos, zriadi poboèku na území Slovenskej republiky na základe oznámenia prísluného orgánu doh¾adu
jej domovského èlenského tátu doruèeného Národnej
banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom pôsobení tejto zahraniènej správcovskej spoloènosti na území Slovenskej republiky.
(2) Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch
mesiacov od doruèenia oznámenia prísluného orgánu
domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej
spoloènosti pripraví na doh¾ad nad poboèkou zahraniènej správcovskej spoloènosti v oblastiach, ktoré
spadajú pod jej pôsobnos.
(3) Zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 môe zriadi poboèku v Slovenskej republike
a zaèa vykonáva èinnos na území Slovenskej republiky po doruèení oznámenia Národnej banky Slovenska
alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov pod¾a odseku 2.
(4) Zahranièná správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti prostredníctvom poboèky na území Slovenskej republiky, musí dodriava pravidlá èinnosti
ustanovené týmto zákonom. Doh¾ad nad dodriavaním
pravidiel èinnosti poboèkou zahraniènej správcovskej
spoloènosti vykonáva Národná banka Slovenska.
(5) Zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutoènením oznámi Národnej banke Slovenska zmeny
a) v rozsahu predpokladaných èinností a sluieb poskytovaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom poboèky,
b) organizaènej truktúry poboèky vrátane zmien v postupoch riadenia rizík alebo zmien v postupoch
a opatrení na prijímanie saností a sprístupòovanie informácií,
c) adresy poboèky na území Slovenskej republiky,
d) mena, priezviska vedúceho poboèky a jeho zástupcu.
§ 65
Vykonávanie èinnosti zahraniènou správcovskou
spoloènosou na území Slovenskej republiky na
základe práva slobodného poskytovania sluieb
(1) Zahranièná správcovská spoloènos so sídlom na
území iného èlenského tátu je na základe práva slobodného poskytovania sluieb oprávnená na území
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Slovenskej republiky vykonáva èinnosti, na ktoré jej
bolo udelené povolenie prísluného orgánu jej domovského èlenského tátu na vznik a èinnos, na základe
oznámenia prísluného orgánu doh¾adu jej domovského èlenského tátu doruèeného Národnej banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom pôsobení tejto
zahraniènej správcovskej spoloènosti na území Slovenskej republiky.
(2) Zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 môe zaèa vykonáva èinnos na území Slovenskej republiky po doruèení oznámenia pod¾a odseku 1
Národnej banke Slovenska. Tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona týkajúce sa udelenia povolenia
na vytvorenie tandardných podielových fondov, ktoré
zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 1
plánuje vytvori a spravova, a ustanovenia o distribúcii cenných papierov európskych fondov na území Slovenskej republiky.
(3) Zahranièná správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnosti na základe práva slobodného poskytovania sluieb, sa riadi pravidlami èinnosti ustanovenými
prísluným právnym predpisom jej domovského èlenského tátu.
(4) Zahranièná správcovská spoloènos je povinná
oznámi Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch
oznámených pod¾a odseku 1 pred ich uskutoènením.
§ 66
Vytváranie a spravovanie tandardných podielových
fondov zahraniènou správcovskou spoloènosou
(1) Zahranièná správcovská spoloènos, ktorá na
území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje
tandardné podielové fondy pod¾a tohto zákona, a to èi
u prostredníctvom poboèky alebo na základe práva
slobodného poskytovania sluieb, sa riadi pravidlami
prísluného právneho predpisu jej domovského èlenského tátu upravujúcimi organizáciu zahraniènej
správcovskej spoloènosti, zverenie jej èinnosti, postupy riadenia rizík, obozretné podnikanie, administratívne a úètovné postupy zahraniènej správcovskej spoloènosti a informaèné povinnosti týkajúce sa zahraniènej
správcovskej spoloènosti.
(2) Doh¾ad nad zahraniènou správcovskou spoloènosou v oblastiach uvedených v odseku 1 vykonáva
prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu
zahraniènej správcovskej spoloènosti.
(3) Zahranièná správcovská spoloènos, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje tandardné podielové fondy pod¾a tohto zákona, a to èi u
prostredníctvom poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb, je povinná dodriava
ustanovenia tohto zákona a iných veobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania tandardného podielového fondu
a správcovskej spoloènosti, a to ustanovenia o
a) vytváraní tandardného podielového fondu pod¾a
tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu7) a ude¾ovaní povolenia na vytvorenie tandardného podielového fondu a ude¾ovaní predchádzajúcich súhlasov
Národnej banky Slovenska súvisiacich so správou,
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zlúèením alebo zruením tandardného podielového
fondu,
b) vydávaní a vyplácaní podielových listov,
c) investiènej politike a investièných limitoch tandardného podielového fondu, vrátane výpoètu celkového rizika a pákového efektu, vrátane ustanovení
o obmedzeniach týkajúcich sa vypoièiavania,
poièiavania a nekrytých predajov majetku v tandardnom podielovom fonde,
d) ocenení majetku a záväzkov v tandardnom podielovom fonde a o úètovníctve za tandardný podielový fond a ustanovenia osobitného predpisu,31)
e) výpoète predajnej ceny alebo nákupnej ceny podielových listov tandardného podielového fondu
a o chybách pri výpoète èistej hodnoty majetku aktív tandardného podielového fondu a súvisiaceho
odkodnenia investorov,
f) vyplatení výnosov z majetku v tandardnom podielovom fonde alebo o opätovnom zahrnutí týchto
výnosov do aktuálnej ceny podielových listov u vydaných,
g) poiadavkách v oblasti zverejòovania a poskytovania informácií vrátane predajného prospektu, k¾úèových informácií pre investorov a pravidelných
správ a o informaèných povinnostiach týkajúcich
sa tandardného podielového fondu,
h) opatreniach a postupoch vo vzahu k distribúcii podielových listov tandardného podielového fondu
a ustanovenia osobitných predpisov,45)
i) vzahoch s podielnikmi tandardného podielového
fondu,
j) zluèovaní tandardného podielového fondu,
k) prevode správy tandardného podielového fondu
a o zruení tandardného podielového fondu,
l) obsahu registra podielnikov a o vedení samostatnej
evidencie,
m) poplatkoch za udelenie povolenia na vytvorenie
tandardného podielového fondu, poplatkoch za
udelenie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska a príspevkoch na doh¾ad,
n) vykonávaní prípadného hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s písmenami a) a l).
(4) Zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku
3 je povinná plni povinnosti urèené v tatúte tandardného podielového fondu a povinnosti urèené v predajnom prospekte tandardného podielového fondu.
(5) Za doh¾ad nad dodriavaním pravidiel pod¾a odsekov 3 a 4 zodpovedá Národná banka Slovenska.
(6) Zahranièná správcovská spoloènos rozhoduje
a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie vetkých
opatrení a organizaèných rozhodnutí, ktoré sú potrebné na dodriavanie pravidiel týkajúcich sa vytvárania,
spravovania alebo fungovania tandardného podielového fondu a povinností urèených v tatúte tandardného podielového fondu a v predajnom prospekte tandardného podielového fondu.
(7) Za vykonávanie doh¾adu nad tým, aby opatrenia
45

) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 186/2009 Z. z. v znení zákona è. 129/2010 Z. z.
46
) § 158 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 747/2004 Z. z.
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a organizácia zahraniènej správcovskej spoloènosti
pod¾a odseku 6 zaruèovali jej schopnos dodriava
pravidlá, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania
a fungovania vetkých tandardných podielových fondov, ktoré spravuje, je zodpovedný prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti.
PIATA HLAVA
ZRUENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOÈNOSTI
§ 67
Zruenie správcovskej spoloènosti bez likvidácie
(1) Správcovskú spoloènos mono zrui bez likvidácie len zlúèením s inou správcovskou spoloènosou na
základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1
písm. d). Valné zhromadenie správcovskej spoloènosti môe rozhodnú o zruení správcovskej spoloènosti
bez likvidácie zlúèením a po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2) Správcovská spoloènos sa nesmie zlúèi s inou
právnickou osobou, ako je správcovská spoloènos,
a zlúèením správcovských spoloèností môe vzniknú
iba správcovská spoloènos pod¾a tohto zákona.
(3) Zlúèenie správcovskej spoloènosti nesmie by na
ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov
ani na ujmu verite¾ov správcovskej spoloènosti.
§ 68
Zruenie správcovskej spoloènosti s likvidáciou
(1) Valné zhromadenie správcovskej spoloènosti
môe rozhodnú o zruení správcovskej spoloènosti
s likvidáciou a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas
pod¾a § 163 ods. 1 písm. h).
(2) Na likvidáciu správcovskej spoloènosti sa pouijú
ustanovenia Obchodného zákonníka okrem likvidácie
správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 3. Likvidátor
správcovskej spoloènosti je povinný poskytnú súèinnos Národnej banke Slovenska.
(3) Na likvidáciu správcovskej spoloènosti, ktorá má
v povolení na èinnos správcovskej spoloènosti jednu
alebo viac èinností alebo sluieb pod¾a § 27 ods. 3, sa
vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.46)
§ 69
Konkurz na majetok správcovskej spoloènosti
(1) Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej
spoloènosti sa zakazuje správcovskej spoloènosti nakladanie s majetkom v podielových fondoch alebo európskych fondoch, ktoré spravuje; to neplatí pre úkony
nevyhnutné na zabezpeèenie majetku v podielovom
fonde alebo európskom fonde pred vznikom kody na
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tomto majetku alebo úkony na zabezpeèenie prevodu
správy podielových fondov alebo európskych fondov na
inú správcovskú spoloènos.
(2) Ak bol na majetok správcovskej spoloènosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný
poskytnú súèinnos Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní a výkone
nútenej správy pod¾a § 205 alebo pri zruení podielových fondov pod¾a § 26.
(3) Majetok v podielovom fonde alebo európskom fonde nie je súèasou konkurznej podstaty správcovskej
spoloènosti, ani nesmie by pouitý na vyrovnanie s verite¾mi správcovskej spoloènosti.
TVRTÁ ÈAS
DEPOZITÁR
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 70
(1) Podielový fond musí ma depozitára. Depozitár
podielového fondu zabezpeèuje depozitársku úschovu
majetku v podielovom fonde a kontroluje, èi správcovská spoloènos nakladá s majetkom v podielovom fonde pod¾a tohto zákona.
(2) Depozitárom podielového fondu môe by len
a) banka, ktorá má v povolení uvedenú ved¾ajiu
slubu spoèívajúcu v úschove a správe finanèných
nástrojov na úèet klienta, vrátane drite¾skej správy, a súvisiacich sluieb, najmä správy peòaných
prostriedkov a finanèných zábezpek, a
b) ak ide o tandardný podielový fond, aj zahranièná banka so sídlom na území èlenského tátu, ktorá má na
území Slovenskej republiky zriadenú poboèku a ktorá
má vo svojom povolení pod¾a prísluného právneho
predpisu jej domovského èlenského tátu uvedenú rovnakú ved¾ajiu slubu ako pod¾a písmena a),
c) ak ide o peciálny podielový fond, aj zahranièná
banka so sídlom na území neèlenského tátu, ktorá
má na území Slovenskej republiky zriadenú poboèku a ktorá má v povolení pod¾a osobitného predpisu 47 ) uvedenú rovnakú ved¾ajiu slubu ako pod¾a
písmena a).
(3) Depozitárom podielového fondu nesmie by správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorá tento podielový fond spravuje.
(4) Podielové fondy spravované jednou správcovskou
spoloènosou musia ma rovnakého depozitára.
§ 71
Depozitárska zmluva
(1) Depozitár vykonáva èinnos na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou spoloènosou (ïalej len zmluvné strany). Depozitárska
zmluva má písomnú formu a uzatvára sa na dobu ne47

) § 2 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 54 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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urèitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
(2) V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany
dohodnú podmienky plnenia povinností depozitára
aspoò v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výku
odplaty za výkon èinnosti depozitára.
(3) Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upravi aspoò tieto náleitosti, ktoré sa týkajú poskytovaných sluieb depozitára a postupov, ktoré
majú zmluvné strany dodriava:
a) postupy, ktoré treba zavies pre kadý druh majetku
v podielovom fonde zverený depozitárovi, vrátane
postupov, ktoré súvisia s depozitárskou úschovou
majetku v podielovom fonde,
b) postupy, ktoré treba dodriava, ak správcovská spoloènos plánuje zmenu v tatúte podielového fondu
alebo v predajnom prospekte, a urèenie situácií,
v ktorých by mal by depozitár informovaný o takejto
zmene alebo v ktorých je nutný predchádzajúci súhlas depozitára na vykonanie takejto zmeny,
c) prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoloènosti vetky
dôleité informácie, ktoré správcovská spoloènos
potrebuje na vykonávanie svojich povinností, vrátane urèenia prostriedkov a postupov spojených
s uplatòovaním akýchko¾vek práv viazaných na finanèné nástroje v majetku v podielovom fonde a urèenie prostriedkov a postupov uplatòovaných s cie¾om umoni správcovskej spoloènosti vèasný
a riadny prístup k informáciám o úètoch podielového fondu,
d) prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má
ma depozitár prístup ku vetkým dôleitým informáciám, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností,
e) postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môe
preetri konanie správcovskej spoloènosti a posúdi kvalitu odovzdaných informácií, vrátane inpekcií na mieste,
f) postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoloènos môe preskúma, do akej miery depozitár
dodriava svoje zmluvné záväzky.
(4) Zmluvné strany sú povinné na úèely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním mlèanlivosti a s predchádzaním a odha¾ovaním legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania
terorizmu upravi v depozitárskej zmluve najmä
a) zoznam vetkých informácií, ktoré sa musia vymeni
medzi správcovskou spoloènosou a depozitárom
v súvislosti s vydaním, vyplatením a zruením podielových listov podielového fondu,
b) povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti,
ktoré majú dodriava zmluvné strany; tieto povinnosti nesmú bráni Národnej banke Slovenska, príslunému orgánu doh¾adu domovského èlenského
tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo
iným oprávneným orgánom v prístupe k dôleitým
dokumentom a informáciám,
c) informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluv-
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ných strán v súvislosti s povinnosami, ktoré sa týkajú predchádzania a odha¾ovania legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu.

oprávnenie vykonáva èinnos depozitára pod¾a tohto
zákona a depozitárske zmluvy uzavreté s týmto depozitárom strácajú platnos.

(5) Ak depozitár alebo správcovská spoloènos plánujú zveri vykonávanie èinnosti iným osobám, zmluvné
strany sú povinné upravi v depozitárskej zmluve najmä
a) záväzok zmluvných strán, e budú pravidelne poskytova podrobné informácie o vetkých iných osobách, ktorým depozitár alebo správcovská spoloènos zverili výkon svojich povinností,
b) záväzok, e na iados jednej zo zmluvných strán
poskytne informácie o kritériách pouitých na výber
inej osoby a o krokoch prijatých na sledovanie aktivít vykonávaných vybranou inou osobou,
c) vyhlásenie, e na záväzok depozitára pod¾a § 82
nemá vplyv skutoènos, e vetok majetok alebo jeho
èas, ktorý je predmetom depozitárskej úschovy,
zveril do úschovy inej osobe.

(12) Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik
skutoènosti pod¾a odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne Národnej banke Slovenska a správcovskej spoloènosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu.

(6) Na úèely zmien, doplnenia alebo ukonèenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahova
najmä
a) dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,
b) podmienky, za ktorých mono zmluvu meni alebo
doplni, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká
výslovným prejavom vôle alebo iným úkonom niektorej zo zmluvných strán alebo na základe inej skutoènosti,
c) úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukonèi depozitársku zmluvu,
ako aj urèenie primeraných lehôt tak, aby nevznikli
prekáky pre uzatvorenie depozitárskej zmluvy
s iným depozitárom a nevznikli prekáky pre výkon
jeho èinnosti, ako aj lehoty a postup, pod¾a ktorého
depozitár pri ukonèení depozitárskej zmluvy zale
potrebné informácie a podklady urèenému depozitárovi.
(7) Náleitosti pod¾a odsekov 3 a 6 môu by v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na prísluné
interné akty riadenia správcovskej spoloènosti alebo
depozitára. Náleitosti pod¾a odseku 3 písm. c) a d) nemusia by súèasou depozitárskej zmluvy, ak sú súèasou samostatnej zmluvy.
(8) Vzahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky
a na rozhodovanie sporov z depozitárskej zmluvy sú
prísluné súdy Slovenskej republiky.
(9) Ak sa zmluvné strany dohodli na vyuívaní elektronickej komunikácie vo vzahu ku vetkým alebo niektorým informáciám, ktoré si vymieòajú, depozitárska
zmluva musí obsahova ustanovenia zabezpeèujúce
uchovanie týchto informácií.
(10) Ak sa depozitárska zmluva vzahuje na viac ako
jeden podielový fond, musí obsahova zoznam podielových fondov, na ktoré sa vzahuje.
(11) Ak sa depozitárovi odníme bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie alebo ak mu zanikne povolenie na poskytovanie investièných sluieb
v èasti potrebnej na výkon èinnosti depozitára, alebo
ak je nad ním zavedená nútená správa, dòom právoplatnosti prísluných rozhodnutí depozitárovi zaniká

(13) Správcovská spoloènos je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastavi nakladanie s majetkom v podielovom fonde okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred skonèením platnosti
depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpeèenie majetku v podielovom fonde pred vznikom
kody na tomto majetku a pozastavi vydávanie a vyplácanie podielových listov pod¾a § 15 a do uzavretia
depozitárskej zmluvy s novým depozitárom.
(14) Správcovská spoloènos je povinná vykona nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného mesiaca po zániku depozitárskej zmluvy spôsobom pod¾a
odseku 11 pripravila návrh depozitárskej zmluvy
s iným depozitárom a poiadala Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára.
(15) Ak správcovská spoloènos nepoiada Národnú
banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára v lehote pod¾a odseku 14, urèí
depozitára správcovskej spoloènosti do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty. Správcovská spoloènos je
povinná uzavrie depozitársku zmluvu s takto urèeným depozitárom a bezodkladne po jej uzavretí ju predloi Národnej banke Slovenska. Takto urèený depozitár je povinný uzavrie depozitársku zmluvu
a vykonáva èinnos depozitára pre podielové fondy.
(16) Depozitár, ktorý prestal pre podielový fond vykonáva èinnos depozitára, je povinný bezodkladne odovzda majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu
dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do
odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonáva ani umoni vykona nakladanie s majetkom v podielovom fonde; to neplatí pre
úkony nevyhnutné na zabezpeèenie majetku v podielovom fonde pred vznikom kody na tomto majetku alebo
úhrady záväzkov pod¾a odseku 13.
(17) Depozitár je povinný plni povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská
spoloènos do konkurzu alebo likvidácie, a to a do
uzavretia hospodárenia s majetkom v podielovom fonde pod¾a § 26 alebo do uzavretia depozitárskej zmluvy
s inou správcovskou spoloènosou, na ktorú prela
správa podielových fondov.
DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÉ ÚLOHY DEPOZITÁRA
§ 72
Èinnos depozitára
Depozitár
a) kontroluje, èi je vydávanie, vyplácanie podielových
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
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listov a ich zánik vykonávané v súlade s týmto zákonom a so tatútom podielového fondu,
kontroluje, èi je spôsob oceòovania majetku podielového fondu v súlade s týmto zákonom a so tatútom
podielového fondu a èi je hodnota podielu vypoèítaná v súlade s týmto zákonom a so tatútom podielového fondu,
vykonáva pokyny správcovskej spoloènosti, ktoré sú
v súlade s týmto zákonom a so tatútom podielového fondu; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom alebo so tatútom
podielového
fondu
depozitár
pokyn
správcovskej spoloènosti nevykoná,
kontroluje, èi je pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde akáko¾vek protihodnota poukázaná
podielovému fondu v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutoèòuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu
v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé
pre daný typ obchodov,
kontroluje súlad pouitia výnosov podielového fondu
s týmto zákonom a so tatútom podielového fondu,
kontroluje dodriavanie pravidiel obmedzenia a rozloenia rizika,
kontroluje výpoèet a úhradu odplaty správcovskej
spoloènosti za správu podielového fondu,
vedie register emitenta a úèty majite¾ov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej evidencie a registre pod¾a § 10 ods. 1 písm. c) a d), ak sa
o tom dohodol so správcovskou spoloènosou,
kontroluje dodriavanie ustanovení tohto zákona
o majetkovej úèasti v realitnej spoloènosti v majetku v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
v realitnej spoloènosti.
§ 73

Kontrola pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
(1) Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu pod¾a § 72
písm. a) najmä tým, e preverí súlad pouitých pracovných postupov a metód so veobecne záväznými právnymi predpismi a tatútom podielového fondu v informaènom systéme, v ktorom sú tieto pracovné postupy
a metódy vykonávané.
(2) Depozitár kontroluje, èi celková suma za vydané
podielové listy pripísaná na bený úèet podielového
fondu za kontrolované obdobie, ktoré urèí depozitár, sa
rovná súèinu poètu podielov reprezentujúcich vydané
podielové listy za kontrolované obdobie a hodnoty podielu urèenej pre rozhodujúci deò za kontrolované obdobie, prièom zoh¾adní prípadný poplatok za vydanie
podielového listu pod¾a tatútu a predajného prospektu podielového fondu.
(3) Kontrolnú funkciu pod¾a § 72 písm. a) môe depozitár namiesto postupu pod¾a odseku 2 vykonáva tak,
e kontroluje, èi sa kadá suma prijatá na bený úèet
podielového fondu na úèel vydania podielových listov
za kontrolované obdobie, ktoré urèí depozitár, rovná
súèinu poètu podielov prislúchajúcich na kadý jednotlivý vydaný podielový list za rozhodujúci deò a hodnoty podielu urèenej pre rozhodujúci deò; prièom zoh¾adní prípadný poplatok za vydanie podielového listu
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pod¾a tatútu podielového fondu a predajného prospektu.
(4) Depozitár pri výkone kontrolnej funkcie pod¾a
§ 72 písm. a) kontroluje aj dodranie vetkých zákonných náleitostí a zmluvy podielnika so správcovskou
spoloènosou pri procese vydávania a vyplácania podielových listov. Kontrola tatistickej významnej vzorky vydaných alebo vyplatených podielových listov sa
povauje za splnenie povinnosti pod¾a prvej vety.
§ 74
Kontrola výpoètu hodnoty podielu
(1) Depozitár podielového fondu vykonáva kontrolnú
funkciu pod¾a § 72 písm. b) tak, e overuje súlad
pouitých metód so veobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorými sú urèené, a kontroluje správnos
pouitých trhových cien pri ocenení majetku správcovskou spoloènosou. Depozitár okrem toho preveruje
vhodnos modelov pouitých správcovskou spoloènosou na ocenenie prísluných druhov aktív v majetku v podielovom fonde; ak si oceòovacie modely zvolené na ocenenie prísluných druhov aktív vyadujú
pouitie kvalifikovaného odhadu, depozitár vykonáva
kontrolnú funkciu pod¾a § 72 písm. b) aj tým, e kontroluje odbornos spôsobu, akým sa odhad uskutoèòuje, a e vyjadrí súhlas s týmto kvalifikovaným odhadom alebo oznámi správcovskej spoloènosti a Národnej
banke Slovenska, e s pouitým kvalifikovaným odhadom nesúhlasí.
(2) Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu pod¾a § 72
písm. b) aj tým, e kontroluje, èi pouívaný spôsob výpoètu hodnoty podielu je v súlade s týmto zákonom
a so tatútom podielového fondu.
§ 75
Kontrola pouitia výnosov z majetku
v podielovom fonde
(1) Ak správcovská spoloènos vypláca výnosy z majetku v podielovom fonde formou vyplatenia peòaných
prostriedkov, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu
pod¾a § 72 písm. e) prostredníctvom kontroly pokynov.
(2) Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde pod¾a
jeho tatútu vyplácajú formou vydania ïalích podielových listov, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu pod¾a § 72 písm. e) v rámci kontroly pri vydávaní a vyplácaní podielových listov.
(3) Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde pod¾a
jeho tatútu vyplácajú zahrnutím do aktuálnej ceny
podielových listov u vydaných, depozitár vykonáva
kontrolnú funkciu pod¾a § 72 písm. e) v rámci kontroly
ocenenia majetku v podielovom fonde.
§ 76
Kontrola nakladania s majetkom v podielovom fonde
(1) Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu pod¾a § 72
písm. c) tým, e kontroluje pokyny správcovskej spoloènosti, ktoré sa týkajú majetku v podielovom fonde,
a to najmä:
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a) na nadobudnutie alebo na predaj aktív do majetku
alebo z majetku v podielovom fonde,
b) na prevod peòaných prostriedkov alebo na platbu
z beného úètu alebo vkladového úètu podielového
fondu,
c) na prevod cenných papierov a iných aktív, ktoré sú
v depozitárskej úschove,
d) pokynov na zmenu evidencie majetku vedenej u depozitára, ktorá vyplýva z obchodov, ktoré správcovská spoloènos uzatvára samostatne.
(2) Na úèely odseku 1 sa pokynom rozumie príkaz na
nakladenie s majetkom v podielovom fonde vykonávaný prostredníctvom depozitára v rámci poskytovania
investiènej sluby alebo platobnej sluby.
(3) Vykonaním kontroly pokynu nie je dotknuté udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára, ak sa pod¾a tohto zákona vyaduje.
(4) Depozitár pri výkone funkcie pod¾a § 72 písm. c)
kontroluje,
a) èi sú do majetku v podielovom fonde nadobúdané
iba druhy aktív prípustné pod¾a tohto zákona a tatútu podielového fondu; ak má depozitár pochybnos o prípustnosti druhu prísluného aktíva, kontrola sa vykoná na základe preskúmania
dokumentácie k príslunému aktívu,
b) dodriavanie pravidiel obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a tohto zákona a tatútu podielového fondu
porovnaním urèených limitov s poslednými dostupnými údajmi o majetku v podielovom fonde ku dòu,
keï bol pokyn vystavený.
TRETIA HLAVA
DEPOZITÁRSKA ÚSCHOVA
§ 77
(1) Majetok v podielovom fonde musí by zverený do
depozitárskej úschovy.
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majetku, ktorý nie je v úschove pod¾a odseku 2 alebo
ktorý nie je evidovaný depozitárom na úète majite¾a,
priebene porovnáva informácie od správcovskej spoloènosti o tomto majetku s informáciami pod¾a vlastných evidencií.
(6) Na úèely depozitárskej úschovy pod¾a odseku 1
zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôièke v prospech alebo na archu majetku v podielovom fonde môe správcovská spoloènos uzavrie len po predchádzajúcom
súhlase depozitára. Tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 95 ods. 1.
§ 78
(1) Evidencia pod¾a § 77 ods. 3 sa vedie samostatne
za kadý podielový fond a podfond tak, aby bolo moné
kedyko¾vek identifikova aktíva patriace do majetku
prísluného podielového fondu alebo podfondu.
(2) Správcovská spoloènos a depozitár sú povinní
zabezpeèi ochranu finanèných nástrojov v evidencii
pod¾a § 77 ods. 3 pod¾a osobitného predpisu.48)
§ 79
(1) Depozitár je povinný vies pre kadý správcovskou spoloènosou spravovaný podielový fond alebo
podfond len jeden bený úèet v jednej mene; to neplatí,
ak dolo k zlúèeniu podielových fondov alebo podfondov, najviac vak poèas troch mesiacov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zlúèení podielových fondov a podfondov, keï depozitár môe
vies bené úèty vetkých pôvodne zluèovaných podielových fondov a podfondov.
(2) Beným úètom podielového fondu alebo podfondu
pod¾a odseku 1 musia prechádza vetky platby, výplaty a prevody peòaných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde alebo majetok v podfonde.

(4) Pri inom majetku v podielovom fonde ako pod¾a
odsekov 2 a 3 sa podmienenie nakladania s majetkom
v podielovom fonde súhlasom depozitára povauje za
zverenie tohto majetku do depozitárskej úschovy.

(3) Beným úètom pod¾a odseku 1 musia prechádza
aj peòané prostriedky vkladané na vkladové úèty
v iných bankách alebo v poboèkách zahranièných
bánk. Akéko¾vek úhrady alebo prevody z beného úètu
pod¾a odseku 2 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoloènosti. Iné bené úèty ako pod¾a odseku 1
môe správcovská spoloènos otvori len so súhlasom
depozitára. Depozitár udelí súhlas na otvorenie
beného úètu podielového fondu v inej banke alebo
v zahraniènej banke, ako sú uvedené v § 88 ods. 1
písm. f), len ak je to potrebné na zabezpeèenie vyrovnania
obchodov
s cennými
papiermi,
nástrojmi
peòaného trhu a derivátmi49) pod¾a § 88 alebo ak tieto
bené úèty slúia ako bené úèty na úèely zberu investícií klientov do podielového fondu. Ak bený úèet
zaloený správcovskou spoloènosou v inej banke ako
u depozitára slúi ako zberný úèet, správcovská spoloènos je povinná denne zabezpeèi prevod zostatku
zberného úètu na bený úèet prísluného podielového
fondu vedeného u depozitára.

(5) Depozitár je povinný primerane hodnote a povahe

(4) Správcovská spoloènos môe v inej banke alebo

(2) Na úèely depozitárskej úschovy pod¾a odseku 1,
ak sú súèasou majetku v podielovom fonde listinné
cenné papiere, musia sa uschova u depozitára; to platí
aj pre iný druh aktív v majetku v podielovom fonde,
ktorých povaha to pripúa. 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. Za takto uschované cenné
papiere a aktíva zodpovedá depozitár, akoby boli
uschované u neho.
(3) Pri zaknihovaných finanèných nástrojoch sa depozitárskou úschovou rozumie ich evidovanie na úète
majite¾a, na drite¾skom úète alebo ich evidovanie
v evidencii pod¾a osobitného predpisu.48)

48
49

) § 71h ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 209/2007 Z. z.
) § 8 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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v poboèke zahraniènej banky otvori vkladové úèty pre
podielový fond len so súhlasom depozitára. Prevod
peòaných prostriedkov z vkladového úètu na iný vkladový úèet v tej istej banke alebo v poboèke zahraniènej
banky vykoná banka alebo poboèka zahraniènej banky
na pokyn správcovskej spoloènosti po predloení súhlasu depozitára. Správcovská spoloènos môe prijíma platby peòaných prostriedkov na vkladový úèet
v inej banke alebo v poboèke zahraniènej banky, ktorá
nie je jej depozitárom, len ak ide o výplatu výnosov
z týchto vkladových úètov; správcovská spoloènos je
povinná pravidelne informova depozitára o prijatých
platbách na tento vkladový úèet. Na takýto prevod
peòaných prostriedkov a platby peòaných prostriedkov sa ustanovenie odseku 2 nepouije.
TVRTÁ HLAVA
VZAH SPRÁVCOVSKEJ SPOLOÈNOSTI
A DEPOZITÁRA
§ 80
(1) Depozitár je oprávnený poiada správcovskú
spoloènos o preukázanie splnenia týmto zákonom
a prísluným tatútom ustanovených podmienok na
vykonanie pokynu. Ak na iados depozitára správcovská spoloènos nepreukáe splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.
(2) Ak pokyn správcovskej spoloènosti depozitárovi
odporuje tomuto zákonu alebo príslunému tatútu,
depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú
spoloènos; ak správcovská spoloènos trvá aj napriek
upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár
ho nevykoná a oznámi túto skutoènos Národnej banke Slovenska.
(3) Ak depozitár pri výkone svojej èinnosti zistí, e
správcovská spoloènos poruila tento zákon alebo tatút podielového fondu, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutoènosti Národnú banku Slovenska
a správcovskú spoloènos. Depozitár je povinný bezodkladne informova Národnú banku Slovenska o prekroèení limitov pod¾a § 88 a 93, aj keï k nim dolo
v súlade s týmto zákonom, a o kadej skutoènosti,
ktorá môe významne ovplyvni aktuálnu cenu podielových listov. Èo sa povauje za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov, urèí Národná
banka Slovenska schválením tatútu podielového fondu s oh¾adom na rizikový profil.
(4) Pri výkone svojej èinnosti je depozitár oprávnený
poadova od správcovskej spoloènosti okrem údajov
a dokladov o podielových fondoch, ktoré spravuje, aj
údaje a doklady o jej èinnosti. Správcovská spoloènos
je povinná tieto údaje a doklady bezodkladne predloi
depozitárovi.
(5) Depozitárovi nemôe by pod¾a § 57 zverená iadna z èinností pod¾a § 27 ods. 2, ak má depozitár pod¾a
§ 72 povinnos takúto èinnos kontrolova alebo má
pod¾a § 81 plni iné povinnosti týkajúce sa èinnosti,
ktorá má by zverená; depozitárovi nemôe by zverená
ani iadna iná èinnos pod¾a tohto zákona, ak by zverením výkonu èinnosti mohol by ohrozený záujem po-
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dielnikov. To vak neplatí, ak depozitár dostatoène preukáe, e v rámci organizaènej truktúry depozitára je
zverená èinnos vykonávaná útvarom vrátane osôb,
ktorý je oddelený od útvaru, ktorý vykonáva kontrolné
èinnosti pod¾a § 72 a za jeho èinnos zodpovedá iný vedúci zamestnanec depozitára, ako je vedúci zamestnanec depozitára zodpovedný za èinnos depozitára tak,
aby bola èinnos depozitára vykonávaná nezávisle od
výkonu zverenej èinnosti a vykonal také trvalé opatrenia, ktoré vyluèujú riziko ohrozenia záujmov podielnikov z vykonávania takejto èinnosti depozitárom.
§ 81
(1) Depozitár je povinný vies evidenciu pokynov
správcovskej spoloènosti, súhlasov udelených správcovskej spoloènosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu
správcovskej spoloènosti, upozornení a informácií
o porueniach tohto zákona správcovskou spoloènosou a zbierku dokumentov pod¾a odseku 3.
a)
b)
c)
d)

(2) Evidencia pod¾a odseku 1 musí obsahova
evidenèné èíslo,
dátum, keï bol úkon uskutoènený,
vymedzenie úkonu,
obsah úkonu.

(3) Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie
jednotlivých pokynov správcovskej spoloènosti, súhlasov udelených správcovskej spoloènosti, rozhodnutí
o neudelení súhlasu správcovskej spoloènosti, upozornení a informácií o zistených porueniach zákona
správcovskou spoloènosou.
(4) Evidencia pod¾a odseku 1 a zbierka dokumentov
pod¾a odseku 3 musia by uloené v písomnej forme
alebo na trvanlivom médiu u depozitára a musia sa
poskytnú Národnej banke Slovenska na jej poiadanie.
PIATA HLAVA
PRAVIDLÁ ÈINNOSTI DEPOZITÁRA
§ 82
(1) Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosou a výluène v záujme podielnikov podielových
fondov.
(2) Depozitár zodpovedá správcovskej spoloènosti
a podielnikom za kody spôsobené poruením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo tatútu podielového fondu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej
èinnosti, a to aj po jej skonèení. Tým nie je dotknutá
zodpovednos správcovskej spoloènosti pod¾a § 56.
(3) Zodpovednos depozitára za kody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona
a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutoènosou, e depozitár zveril plnenie týchto povinností
inej osobe.
(4) Podielnik podielového fondu je oprávnený vymáha náhradu kody spôsobenú depozitárom priamo
alebo tým poveri správcovskú spoloènos.
(5) Správcovská spoloènos je povinná zastupova
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záujmy podielnikov pri vymáhaní kody, ktorú im pri
výkone svojej èinnosti spôsobil depozitár poruením
alebo nedostatoèným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté povolenie na poskytovanie investièných sluieb.
PIATA ÈAS
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE TANDARDNÉHO
PODIELOVÉHO FONDU
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 83
(1) tandardným podielovým fondom je podielový
fond, do ktorého sa peòané prostriedky zhromaïujú
prostredníctvom verejnej ponuky s cie¾om investova
takto zhromadené peòané prostriedky do prevodite¾ných cenných papierov a iných likvidných finanèných
aktív pod¾a § 88 na princípe obmedzenia a rozloenia
rizika. Princíp obmedzenia a rozloenia rizika sa
nevzahuje na tandardný podielový fond alebo jeho
podfond, ktorý je zberným fondom.
(2) tandardný podielový fond môe ma len formu
otvoreného podielového fondu.
(3) Zakazuje sa
a) rozdelenie tandardného podielového fondu,
b) premena tandardného podielového fondu na peciálny podielový fond,
c) zlúèenie tandardného podielového fondu do peciálneho podielového fondu alebo do zahranièného
subjektu kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym fondom.
(4) Ak tandardný podielový fond spåòa podmienky
tohto zákona, povauje sa za fond, ktorý spåòa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA VYTVORENIE TANDARDNÉHO
PODIELOVÉHO FONDU
§ 84
(1) Na vytvorenie tandardného podielového fondu je
potrebné povolenie Národnej banky Slovenska.
(2) Povolenie pod¾a odseku 1 mono udeli len správcovskej spoloènosti, ktorej Národná banka Slovenska
udelila povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti
a zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá má
oprávnenie vykonáva èinnos prostredníctvom zriadenia poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb pod¾a § 60 ods. 2.
(3) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
preukázané, e
a) výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
b) èlen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestna-
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nec depozitára, ktorý zabezpeèuje výkon èinnosti
depozitára, je odborne spôsobilý a dôveryhodný,
c) tatút tandardného podielového fondu je v súlade
s týmto zákonom a je predpokladom na dostatoènú
ochranu podielnikov s prihliadnutím na investiènú
politiku a jeho rizikový profil,
d) podielové listy tandardného podielového fondu,
ktoré sa majú distribuova na území èlenského tátu, sa súèasne budú distribuova aj na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá monos distribuova podielové listy na území neèlenského
tátu.
(4) Ak tandardný podielový fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
okrem podmienok pod¾a odseku 3 preukázané, e zberný fond, správcovská spoloènos, ktorá ho bude spravova, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoloènos, ako aj hlavný fond a správcovská spoloènos,
ktorá ho bude spravova, spåòajú poiadavky pod¾a
§ 108 a 118.
(5) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 podáva správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 2.
(6) iados pod¾a odseku 5 obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti,
b) názov tandardného podielového fondu,
c) dobu, na ktorú bude tandardný podielový fond vytvorený,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu
správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti a vrcholového manamentu
správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpeèuje výkon èinnosti depozitára,
g) informáciu o tom, na území ktorých tátov správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská
spoloènos plánuje verejne ponúka podielové listy
tandardného podielového fondu,
h) ak je iadate¾om zahranièná správcovská spoloènos, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení
èinností uvedených v § 27 ods. 2 písm. a) a b),
i) údaj o tom, èi tandardný podielový fond bude zberným fondom,
j) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo audítora
alebo audítorskej spoloènosti, ak tandardný podielový fond bude zberným fondom.
a)
b)
c)
d)

(7) Prílohou iadosti pod¾a odseku 5 je
návrh tatútu tandardného podielového fondu,
návrh predajného prospektu,
návrh k¾úèových informácií pre investorov,
predbený súhlas depozitára s výkonom èinnosti
depozitára pre tandardný podielový fond; to neplatí
pre zahraniènú správcovskú spoloènos,
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e) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov
depozitára, ktorí zabezpeèujú výkon èinnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a ich èestné vyhlásenia, e spåòajú poiadavky pod¾a odseku 3.

(16) Odborná spôsobilos a dôveryhodnos èlena
predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov50) a na úèely konania
o iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa
povauje za preukázanú, ak bola preukázaná pod¾a
osobitných predpisov.50)

(8) Ak tandardný podielový fond bude zberným fondom pod¾a § 108, prílohou iadosti pod¾a odseku 5 je aj
a) tatút hlavného fondu,
b) predajný prospekt hlavného fondu,
c) k¾úèové informácie pre investorov hlavného fondu,
d) zmluva alebo vnútorné pravidlá èinnosti alebo ich
návrhy pod¾a § 109 ods. 1,
e) zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií pod¾a
§ 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný
fond budú ma rôznych depozitárov,
f) zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií pod¾a
§ 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný
fond budú ma rôznych audítorov alebo audítorské
spoloènosti,
g) osvedèenie prísluného orgánu domovského èlenského tátu tohto európskeho hlavného fondu
o tom, e európsky hlavný fond je európskym fondom alebo jeho podfondom spåòajúcim podmienky
pod¾a § 108 ods. 3 písm. b) a c), ak hlavným fondom
bude európsky fond alebo jeho podfond.

(17) Ak iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1
podáva zahranièná správcovská spoloènos, Národná
banka Slovenska môe poadova od prísluného orgánu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti objasnenia a informácie týkajúce sa
uzavretých zmlúv o zverení èinností a návrhu depozitárskej zmluvy a na základe oznámenia tohto orgánu
pod¾a § 64 alebo § 65 aj informácie, èi typ tandardného podielového fondu, pre ktorý sa iada povolenie,
spadá pod rozsah povolenia zahraniènej správcovskej
spoloènosti.

(9) Ak boli doklady uvedené v odseku 7 písm. e) predloené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred
podaním iadosti o povolenie pod¾a odseku 1, mono ich
nahradi predloením zoznamu u predloených dokladov a písomným vyhlásením s podpismi osôb oprávnených kona za iadate¾a o tom, e tieto doklady
a) sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedolo k iadnym
zmenám v skutoènostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a
b) naïalej spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom.
(10) Ak iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1
podáva zahranièná správcovská spoloènos, prílohou
iadosti je aj návrh depozitárskej zmluvy spåòajúci podmienky pod¾a § 71.
(11) Ak hlavným fondom bude európsky fond alebo
jeho podfond, správcovská spoloènos predkladá doklady pod¾a odseku 8 v slovenskom jazyku.
(12) Národná banka Slovenska o iadosti o udelenie
povolenia pod¾a odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr
do dvoch mesiacov od doruèenia úplnej iadosti.
(13) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3 alebo v odseku 4.
(14) Podmienky pod¾a odseku 3 alebo pod¾a odseku 4
musia by splnené nepretrite poèas trvania platnosti povolenia na vytvorenie tandardného podielového fondu.
(15) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpeèuje výkon èinnosti depozitára, sa povauje fyzická osoba,
ktorá má aspoò trojroènú prax v oblasti finanèného
trhu primeranú odbornej èinnosti.
50

) § 7 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 55 a 56 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.

(18) Ak je iadate¾om zahranièná správcovská spoloènos, Národná banka Slovenska môe zamietnu
iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1, aj ak zahranièná správcovská spoloènos
a) poruuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,
b) nemá udelené povolenie prísluného orgánu svojho
domovského èlenského tátu na spravovanie prísluného typu tandardného podielového fondu,
c) nepredloila informáciu o uzavretých zmluvách
o zverení èinností alebo návrh depozitárskej zmluvy
spåòajúci podmienky pod¾a § 71.
(19) Ak je iadate¾om zahranièná správcovská spoloènos, Národná banka Slovenska je povinná pred zamietnutím iadosti o udelenie povolenia pod¾a odseku
1 konzultova s prísluným orgánom domovského
èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti
zamý¾ané zamietnutie iadosti.
§ 85
(1) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje povolenie na vytvorenie tandardného podielového fondu, obsahuje
najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti,
b) názov tandardného podielového fondu,
c) urèenie doby, na ktorú bude tandardný podielový
fond vytvorený,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) schválenie tatútu tandardného podielového fondu.
(2) Ak tandardný podielový fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej hlavný fond, alebo hlavného
fondu, ak je samospravovaný,
b) názov hlavného fondu,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára hlavného fondu.
(3) Povolenie na vytvorenie tandardného podielového fondu mono previes len na inú správcovskú spo-
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loènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos vykonávajúcu èinnos pod¾a § 60 ods. 2, a to len na
základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1
písm. i). Povolenie na vytvorenie tandardného podielového fondu je platné pre vetky èlenské táty.
(4) Na iados správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti mono rozhodnutím
Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie
tandardného podielového fondu zmeni. Na posudzovanie iadosti o zmenu povolenia na vytvorenie tandardného podielového fondu sa vzahuje § 84 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie
tandardného podielového fondu vyvolaná udelením
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 sa povauje za
schválenú udelením prísluného predchádzajúceho
súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos je
vak povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu
a dátum jej vykonania písomne ohlási najneskôr do
30 dní odo dòa jej vykonania.
(5) Správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos je povinná bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie na
vytvorenie tandardného podielového fondu. Zahranièná správcovská spoloènos je povinná bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska aj o významných zmenách v uzatvorených zmluvách o zverení
èinnosti alebo depozitárskej zmluve.
§ 86

Ak správcovská spoloènos nezaène do iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na
vytvorenie tandardného podielového fondu vydáva
podielové listy, toto povolenie zaniká.
TRETIA HLAVA
ZLOENIE MAJETKU V TANDARDNOM
PODIELOVOM FONDE
§ 87

(1) Ak tandardný podielový fond pozostáva z viac
ako jedného podfondu, kadý jeho podfond sa na úèely
§ 88 a 98 povauje za samostatný tandardný podielový fond.
(2) Ak európsky fond, otvorený peciálny podielový
fond alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nespåòa podmienky právne záväzného aktu
Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie,
pozostáva z viac ako jedného podfondu, kadý takýto
podfond sa na úèely limitov pod¾a § 88 ods. 1 písm. e)
a § 92 ods. 1 a 2 povauje za samostatný prísluný podielový fond.
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§ 88
Aktíva prípustné pre investovanie majetku
v tandardnom podielovom fonde
(1) Majetok v tandardnom podielovom fonde mono
investova len do likvidných finanèných aktív, a to:
a) prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov
peòaného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom
èlenskými tátmi a zverejnenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy pod¾a právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho investièné
sluby,
b) prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov
peòaného trhu prijatých na obchodovanie na inom
regulovanom trhu ako pod¾a písmena a) v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte, ak sa na
tomto regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je
prístupný verejnosti a jeho èinnos je povolená Národnou bankou Slovenska alebo prísluným orgánom doh¾adu èlenského tátu,
c) prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov
peòaného trhu prijatých na obchodovanie na trhu
kótovaných cenných papierov zahraniènej burzy
cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu
v neèlenskom táte, ak sa na tejto zahraniènej burze
cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom
trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti
a èinnos tejto burzy alebo tohto trhu je povolená
prísluným orgánom doh¾adu v táte, v ktorom má
sídlo; to platí, len ak je táto monos uvedená v tatúte tandardného podielového fondu schválenom
Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným
menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
d) prevodite¾ných cenných papierov z nových emisií
cenných papierov, ak
1. emisné podmienky obsahujú záväzok, e sa podá
iados o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu pod¾a písmen a) a b)
alebo iados o prijatie na obchodovanie na trh
kótovaných cenných papierov zahraniènej burzy
cenných papierov alebo inom regulovanom trhu
pod¾a písmena c); to platí, len ak je táto monos
uvedená v tatúte tandardného podielového fondu spolu s obchodným menom tejto burzy alebo
iného regulovaného trhu,
2. zo vetkých okolností je zrejmé, e sa toto prijatie
pod¾a prvého bodu uskutoèní do jedného roka od
dátumu vydania emisie,
e) podielových listov iných tandardných podielových
fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených peciálnych podielových
fondov alebo cenných papierov iných zahranièných
subjektov kolektívneho investovania, ak
1. tento zahranièný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie pod¾a právnych predpisov tátu, v ktorom je vytvorený,
a podlieha doh¾adu, ktorý Národná banka Slovenska povauje za rovnocenný s doh¾adom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo
orgánom doh¾adu èlenského tátu, a ak je zabezpeèená spolupráca Národnej banky Slovenska
s príslunými orgánmi doh¾adu,
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2. úroveò ochrany majite¾ov cenných papierov tohto
zahranièného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovòou ochrany podielnikov
v tandardnom podielovom fonde, najmä pravidlá o oddelení majetku, poièiavania, vypoièiavania a nekrytých predajoch prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu sú
rovnocenné poiadavkám pod¾a tohto zákona,
3. tento zahranièný subjekt kolektívneho investovania zverejòuje roèné správy o hospodárení za kalendárny rok a polroèné správy o hospodárení za
prvých es mesiacov kalendárneho roka
umoòujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho èinnosti za obdobie, na ktoré sa
vzahuje prísluná správa,
4. najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom tandardnom podielovom fonde, majetku európskeho
fondu, majetku v otvorenom peciálnom podielovom fonde alebo majetku zahranièného subjektu
kolektívneho investovania spåòajúceho podmienky pod¾a prvého a tretieho bodu, môe by pod¾a
ich tatútov alebo obdobných dokumentov celkovo investované do podielových listov iných podielových fondov alebo do cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania,
f) vkladov na bených úètoch a na vkladových úètoch
so splatnosou na poiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území
Slovenskej republiky alebo v zahranièných bankách
so sídlom v èlenskom táte alebo neèlenskom táte,
ak tento neèlenský tát vyaduje dodriavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná
banka Slovenska povauje za rovnocenné s pravidlami pod¾a osobitného predpisu51) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk èlenského tátu,
g) finanèných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu
uvedenom v písmenách a), b) a c), alebo finanèných
derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu,
ak
1. podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finanèné indexy,
úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny,
v ktorých môe by investovaný majetok v tandardnom podielovom fonde v súlade s investiènou politikou uvedenou v jeho tatúte,
2. protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je finanèná intitúcia, ktorá podlieha doh¾adu nad obozretným
podnikaním; v tatúte tandardného podielového
fondu musia by uvedené kategórie finanèných
intitúcií, ktoré môu by protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu,
3. deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú
denne oceòované a toto ocenenie je overované
spôsobmi pod¾a § 107 a mono ich kedyko¾vek
preda, speòai alebo uzavrie prostredníctvom
iného obchodu za ich trhovú cenu na základe
podnetu správcovskej spoloènosti,
51

) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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h) nástrojov peòaného trhu iných, ako sú uvedené
v písmenách a) a c), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha doh¾adu na úèel ochrany investorov
a úspor a ak boli
1. vydané alebo garantované
1a. Slovenskou republikou,
1b. obcou alebo vyím územným celkom, ak ide
o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný èlenský
tát,
1c. Národnou bankou Slovenska,
1d. èlenským tátom a jeho centrálnymi orgánmi,
regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyím
územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi územnej samosprávy, ak ide
o iný èlenský tát,
1e. centrálnou bankou èlenského tátu,
1f. Európskou centrálnou bankou,
1g. Európskou úniou,
1h. Európskou investiènou bankou,
1i. neèlenským tátom, ak ide o tát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j. verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je èlenom aspoò jeden èlenský tát (ïalej
len medzinárodná organizácia),
1k. osobou, ktorá podlieha doh¾adu nad obozretnosou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo prísluným orgánom doh¾adu èlenského tátu, alebo
1l. osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám
obozretného podnikania, aspoò vak v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpeèených osobitnými predpismi alebo právne
záväzných aktov Európskej únie,
2. vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu pod¾a
písmen a), b) alebo písmena c), alebo
3. vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v tatúte tandardného podielového fondu, ak investície do takých nástrojov
peòaného trhu podliehajú ochrane investorov
rovnocennej
s ochranou
pri
nástrojoch
peòaného trhu pod¾a prvého a druhého bodu
a ak emitentom je právnická osoba,
3a. ktorej základné imanie spolu s rezervami je
aspoò 10 000 000 eur,
3b. ktorá uverejòuje svoju úètovnú závierku pod¾a osobitného predpisu,30)
3c. ktorá je súèasou skupiny obchodných spoloèností, z ktorých aspoò jedna je emitentom
cenných papierov prijatých na trh kótovaných
cenných papierov burzy cenných papierov
alebo zahraniènej burzy cenných papierov a
3d. ktorá je urèená na financovanie tejto skupiny
alebo na financovanie sekuritizaèných
schém, ktoré vyuívajú likviditu poskytovanú
bankou alebo zahraniènou bankou,
i) iných prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov
peòaného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) a
h), najviac vak do výky 10 % hodnoty majetku
v tandardnom podielovom fonde.
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(2) V majetku v tandardnom podielovom fonde sa
môe nachádza aj doplnkový likvidný majetok, ktorým
sa rozumejú peòané prostriedky v hotovosti a na
bených úètoch a krátkodobé termínované vklady spåòajúce podmienky pod¾a odseku 1 písm. f), ktorých celková hodnota významne prekraèuje hodnotu vkladov
urèenú investiènou politikou podielového fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peòané prostriedky urèené na vyrovnanie u uzavretých obchodov
s majetkom v tandardnom podielovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v tandardnom podielovom fonde môe prekroèi 50 % hodnoty majetku
v tandardnom podielovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finanènom trhu alebo v dôsledku
významne zvýeného poètu iadostí o vyplatenie podielových listov. Správcovská spoloènos je povinná také prekroèenie spolu s uvedením dôvodov písomne
oznámi Národnej banke Slovenska bezodkladne po
tom, ako toto prekroèenie nastalo.
(3) V majetku v tandardnom podielovom fonde sa
nesmú nachádza drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(4) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a) podmienky na vymedzenie
1. likvidných finanèných aktív pod¾a odseku 1,
2. prevodite¾ných cenných papierov pod¾a § 3
písm. f),
3. nástrojov peòaného trhu pod¾a § 3 písm. s),
b) podrobnosti o tom, èo sa rozumie
1. prevodite¾nými cennými papiermi a nástrojmi
peòaného trhu obsahujúcimi derivát pod¾a
§ 100 ods. 6,
2. podielovými fondmi, ktorých investiènou politikou je kopírovanie zloenia indexu pod¾a § 90,
c) spôsob pouívania postupov a nástrojov pod¾a § 100
ods. 2.
Pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika
pre tandardný podielový fond
§ 89
(1) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvori viac ako 5 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde, ak ustanovenia odsekov 4
a 9, § 90, 91, 92 a 94 neustanovujú inak.
(2) Vklady v jednej banke alebo poboèke zahraniènej
banky nesmú tvori viac ako 20 % hodnoty majetku
v tandardnom podielovom fonde.
(3) Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok
v tandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného
trhu, nesmie prekroèi
a) 10 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom
fonde, ak protistranou je banka spåòajúca podmienky pod¾a § 88 ods. 1 písm. f),
b) 5 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom
52

) § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka pod¾a
písmena a).
(4) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu tandardného podielového fondu zvýi limit pod¾a odseku 1 a na 10 %. Pritom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevodite¾né cenné
papiere a nástroje peòaného trhu tvoria viac ako 5 %
hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde,
nesmie prekroèi 40 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde. Obmedzenie pod¾a druhej vety
sa nevzahuje na vklady a obchody s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu s bankami, ktoré podliehajú doh¾adu nad obozretným podnikaním pod¾a § 88 ods. 1 písm. f).
(5) Súèet investícií do prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a rizika protistrany pod¾a
odseku 3 voèi tej istej osobe nesmie prekroèi 20 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(6) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných alebo zaruèených
jedným èlenským tátom, obcou alebo vyím územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgány územnej samosprávy, ak ide o iný èlenský tát, jedným neèlenským tátom alebo medzinárodnou
organizáciou nesmie tvori viac ako 35 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(7) Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraniènou bankou v èlenskom táte, ktorá podlieha doh¾adu chrániacemu záujmy majite¾ov dlhopisov,
nesmie tvori viac ako 25 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde. Peòané prostriedky získané emisiou dlhopisov musia by investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky
emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré
môu by pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne pouité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súèet hodnoty dlhopisov
nadobudnutých do majetku v tandardnom podielovom fonde pod¾a prvej vety nesmie prekroèi 80 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(8) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu uvedených v odsekoch 6 a 7 sa
nezahàòa do limitu 40 % ustanoveného v odseku 4.
(9) Limity ustanovené v odsekoch 1 a 7 sa nesmú
sèítava. Súèet investícií do prevodite¾ných cenných
papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných jednou
osobou, rizika protistrany pod¾a odseku 3 voèi tej istej
osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom
týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka toto riziko
protistrany, nesmie prekroèi 35 % hodnoty majetku
v tandardnom podielovom fonde, aj keï sú tieto investície vykonávané pod¾a odsekov 1 a 7.
(10) Na úèely výpoètu limitov pod¾a odsekov 1 a 9 sa
právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná úètovná závierka pod¾a osobitného
predpisu52) alebo pod¾a medzinárodných úètovných
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tandardov, povaujú za jednu osobu. Národná banka
Slovenska môe schválením tatútu tandardného podielového fondu zvýi limit 10 % pod¾a odseku 4 a na
20 %, ak ide o skupinu pod¾a prvej vety kontrolovanej
finanènou intitúciou.
(11) Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spåòajúce kritériá pod¾a odseku 7 sa povaujú hypotekárne záloné listy a komunálne dlhopisy alebo komunálne obligácie vydané bankou, ktorá z peòaných
prostriedkov získaných ich predajom poskytne komunálny úver obci alebo vyiemu územnému celku, a ak
sú tieto komunálne dlhopisy zaruèené pod¾a podmienok ustanovených osobitným predpisom.53) Pri dlhopisoch pod¾a odseku 7 vydaných v èlenskom táte je
správcovská spoloènos povinná zoh¾adni obdobný
zoznam dlhopisov vypracovaný pod¾a práva tohto èlenského tátu, ak taký zoznam existuje.
§ 90
(1) Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môe tvori a 20 % hodnoty
majetku v tandardnom podielovom fonde, ak pod¾a
jeho tatútu je investiènou politikou tandardného podielového fondu kopírova zloenie uznaného indexu
akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2) Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a) je zloený z dostatoèného poètu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b) s dostatoènou presnosou vyjadruje celkové cenové
pohyby na trhu, na ktorý sa vzahuje,
c) je zverejòovaný spôsobom, akým sú uverejòované
kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu tandardného podielového fondu zvýi limit 20 %
pod¾a odseku 1 a na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom
prevauje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi
pod¾a odseku 1. Také zvýenie limitu je moné len pre
prevodite¾né cenné papiere vydané jedným emitentom.
§ 91
(1) Národná banka Slovenska môe schválením
tatútu tandardného podielového fondu urèi, e a 100 %
hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde
mono investova do prevodite¾ných cenných papierov
a nástrojov peòaného trhu vydaných alebo zaruèených ktorýmko¾vek èlenským tátom, obcou alebo vyím územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku,
alebo orgánmi miestnej správy, ak ide o iný èlenský
tát, neèlenským tátom alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli tatút tandardného podielového fondu, len ak je zaruèená rovnaká úroveò ochrany investorov ako pri tandardných
podielových fondoch, ktoré dodriavajú pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a § 89. Majetok v tandardnom podielovom fonde musí tvori aspoò es emisií prevodite¾ných cenných papierov pod¾a prvej vety
a hodnota jednej emisie pod¾a prvej vety nesmie tvori
53
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viac ako 30 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(2) tatút pod¾a odseku 1 musí obsahova aj oznaèenie èlenských tátov, obce alebo vyieho územného
celku, ak ide o Slovenskú republiku, alebo územnej
samosprávy, ak ide o iný èlenský tát, alebo oznaèenie
neèlenských tátov alebo medzinárodných organizácií,
do ktorých prevodite¾ných cenných papierov alebo nástrojov peòaného trhu, alebo nimi zaruèených prevodite¾ných
cenných
papierov,
alebo
nástrojov
peòaného trhu sa plánuje investova viac ako 35 %
hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(3) Predajný prospekt, k¾úèové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ïalie dokumenty
obsahujúce propagáciu podielového fondu (ïalej len
reklamné dokumenty) tandardného podielového
fondu pod¾a odseku 1 musia obsahova zrozumite¾nú
informáciu o takto povolenom spôsobe investovania
a údaje pod¾a odseku 2.
§ 92
(1) Hodnota podielových listov akéhoko¾vek podielového fondu alebo cenných papierov akéhoko¾vek zahranièného subjektu kolektívneho investovania pod¾a
§ 88 ods. 1 písm. e) nesmie tvori viac ako 20 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(2) Celková hodnota podielových listov peciálnych
podielových fondov a cenných papierov zahranièných
subjektov kolektívneho investovania, ktoré nespåòajú
podmienky právne záväzného aktu Európskej únie
upravujúceho kolektívne investovanie, nesmie tvori
viac ako 30 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(3) Správcovská spoloènos pri investovaní majetku
v tandardnom podielovom fonde do cenných papierov
a podielových listov pod¾a § 88 ods. 1 písm. e) nesmie
plati z majetku v tandardnom podielovom fonde, ktorý spravuje, iadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielových listov iných podielových fondov alebo cenných papierov zahranièných
subjektov kolektívneho investovania,
a) ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva èinnosti
alebo funkcie zverené pod¾a § 57,
b) ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva èinnosti
alebo funkcie zverené pod¾a § 57 iná správcovská
spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, s ktorou táto správcovská spoloènos tvorí
skupinu s úzkymi väzbami.
§ 93
(1) Správcovská spoloènos nesmie do majetku
v tandardných podielových fondoch, ktoré spravuje,
alebo do svojho majetku, ak koná 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, konajúca v spojení so

) § 20 ods. 1 písm. a) zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
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tandardnými podielovými fondmi, ktoré spravuje, nesmie nadobúda do majetku v tandardných podielových fondoch iadne akcie s hlasovacím právom, ktoré
by jej umoòovali vykonáva významný vplyv na riadenie emitenta so sídlom na území Slovenskej republiky
alebo v neèlenskom táte. 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 tandardných podielových fondoch, ktoré spravuje.
(3) V majetku v tandardnom podielovom fonde nesmie by viac ako
a) 10 % súètu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
b) 10 % súètu menovitých hodnôt dlhových cenných
papierov vydaných jedným emitentom,
c) 25 % súètu podielov podielových listov jedného podielového fondu, 25 % súètu menovitých hodnôt
cenných papierov zahranièného otvoreného subjektu kolektívneho investovania alebo 25 % poètu cenných papierov zahranièného otvoreného subjektu
kolektívneho investovania, ak nie je moné urèi podiel na menovitej hodnote,
d) 10 % súètu menovitých hodnôt nástrojov peòaného
trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 % celkového poètu nástrojov peòaného trhu vydaných
rovnakým emitentom, ak nie je moné urèi podiel
na menovitej hodnote.
(4) Limity pod¾a odseku 3 písm. b) a d) sa nemusia
zoh¾adni, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov alebo nástrojov peòaného trhu nie je moné urèi
celkovú menovitú hodnotu alebo celkový poèet cenných papierov potrebných na výpoèet prísluných limitov pod¾a odseku 3, správcovská spoloènos je povinná
dodra limity pod¾a odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosou a bezodkladne informova Národnú banku Slovenska o prekroèení prísluných limitov. Na postup
Národnej banky Slovenska a správcovskej spoloènosti
sa vzahuje § 94.
(5) Obmedzenia pod¾a odsekov 1 a 3 sa nevzahujú
na
a) prevodite¾né
cenné
papiere
alebo
nástroje
peòaného trhu vydané alebo zaruèené Slovenskou
republikou, èlenským tátom, orgánom územnej
samosprávy Slovenskej republiky alebo èlenského
tátu,
b) prevodite¾né
cenné
papiere
alebo
nástroje
peòaného trhu vydané alebo zaruèené neèlenským
tátom,
c) prevodite¾né
cenné
papiere
alebo
nástroje
peòaného trhu vydané medzinárodnou organizáciou,
d) akcie, ktoré tvoria podiel tandardného podielového
fondu na základnom imaní spoloènosti zaloenej
v neèlenskom táte, ktorá investuje svoj majetok
hlavne do cenných papierov emitentov so sídlom
v tomto táte, ak je dranie takého podielu pod¾a
právneho poriadku tohto tátu jediným spôsobom,
ako mono investova majetok v tandardnom podielovom fonde do cenných papierov emitentov so
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sídlom v tomto táte, to platí, len ak spoloènos
zaloená v neèlenskom táte dodriava limity pod¾a
§ 89 a 92 a odsekov 1 a 4 a ak sa pri ich prekroèení
primerane uplatòujú pravidlá pod¾a § 94.
(6) Na úèely odsekov 1 a 2 konaním v spojení s akýmiko¾vek tandardnými podielovými fondmi, ktoré
správcovská spoloènos spravuje, sa rozumie investovanie vlastného majetku správcovskej spoloènosti do
cenných papierov emitenta, ktorého cenné papiere sa
nachádzajú v majetku ktoréhoko¾vek òou spravovaného tandardného podielového fondu alebo sa plánujú
nadobudnú do majetku ktoréhoko¾vek òou spravovaného tandardného podielového fondu.
§ 94
(1) Správcovská spoloènos môe prekroèi limity
a obmedzenia pod¾a § 89 a 93 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúcich z prevodite¾ných cenných papierov alebo nástrojov peòaného
trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v tandardnom
podielovom fonde.
(2) Obmedzenia týkajúce sa majetku v tandardnom
podielovom fonde pod¾a § 89 a 93 sa nepouijú na obdobie prvých iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie tandardného podielového fondu.
(3) Ak dôjde k prekroèeniu podielov a obmedzení
uvedených v § 89 a 93 v dôsledku príèin, ktoré
nemôe správcovská spoloènos ovplyvni, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv pod¾a odseku 1,
správcovská spoloènos musí bezodkladne oznámi
túto skutoènos Národnej banke Slovenska a bezodkladne vykona opatrenia na zosúladenie s limitmi
a obmedzeniami pod¾a § 89 a 93 s prihliadnutím na
záujmy podielnikov; tým nie je dotknutá povinnos
správcovskej spoloènosti postupova pod¾a prvej vety
pri vedomom poruení obmedzení uvedených v § 89 a
93 alebo v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Predaje majetku na úèel zosúladenia zloenia majetku v tandardnom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami pod¾a § 89 a 93 musia ma prednos pred
ostatnými predajmi. Povinnos vykona opatrenia pod¾a prvej a druhej vety nezaniká udelením sankcie pod¾a § 202.
(4) Národná banka Slovenska môe správcovskej
spoloènosti urèi lehotu na zosúladenie zloenia majetku v tandardnom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami pod¾a § 89 a 93; tým nie je dotknuté právo
Národnej banky Slovenska udeli správcovskej spoloènosti sankciu za poruenie ustanovení § 89 a 93. Lehotu urèenú pod¾a prvej vety môe Národná banka Slovenska predåi len na iados správcovskej spoloènosti
podanú najneskôr v posledný deò lehoty na zosúladenie zloenia majetku v tandardnom podielovom fonde
a ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov.
§ 95
(1) Majetok v tandardnom podielovom fonde nesmie
by pouitý na poskytnutie pôièiek, darov, úverov ani
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na akéko¾vek zabezpeèenie záväzkov iných osôb. Tým
nie sú dotknuté ustanovenia § 88 a 100.
(2) Správcovská spoloènos môe nadobúda do majetku v tandardnom podielovom fonde prevodite¾né
cenné papiere, podielové listy a cenné papiere pod¾a
§ 88 ods. 1 písm. e), finanèné deriváty pod¾a § 88
ods. 1 písm. g) a nástroje peòaného trhu pod¾a § 88
ods. 1 písm. b) a h), aj keï neboli úplne splatené.
§ 96
Správcovská spoloènos nesmie pri správe majetku
v tandardnom podielovom fonde uskutoèòova nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevodite¾ných
cenných papierov, podielových listov a cenných papierov pod¾a § 88 ods. 1 písm. e), finanèných derivátov
pod¾a § 88 ods. 1 písm. g) a nástrojov peòaného trhu
pod¾a § 88 ods. 1 písm. b) a h), ktoré nie sú v majetku
v tandardnom podielovom fonde.
§ 97
(1) Peòané pôièky alebo úvery v prospech majetku
v tandardnom podielovom fonde mono prija, len ak
je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to
umoòuje jeho tatút, a len so splatnosou do jedného
roka od vzniku práva èerpa úver alebo pôièku. Tým
nie je dotknutá monos nadobudnú do majetku
v tandardnom podielovom fonde cudziu menu prostredníctvom prijatia pôièky na základe dohody o vzájomnom poskytnutí pôièky s inou osobou, ktorej prostredníctvom si tandardný podielový fond poièia od
zmluvnej strany urèenú èiastku v cudzej mene a zároveò tandardný podielový fond poièia tomuto subjektu ekvivalentnú èiastku v inej mene prepoèítanú aktuálnym spotovým kurzom s trhovými úrokovými
sadzbami pre prísluné meny a rovnakým pevným
dòom splatnosti na úèel zabezpeèenia sa voèi menovému riziku.
(2) Súhrn peòaných prostriedkov z prijatých
peòaných pôièiek a úverov nesmie presiahnu 10 %
hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
§ 98
Práva k cenným papierom v majetku v tandardnom
podielovom fonde vykonáva správcovská spoloènos
v súlade s jeho tatútom a len v záujme podielnikov.
TVRTÁ HLAVA
RIADENIE RIZÍK
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 99
(1) Na úèely tohto zákona sa rozliujú najmä tieto
druhy rizík:
a) riziko protistrany znamená riziko straty pre tandardný podielový fond vyplývajúce zo skutoènosti,
e protistrana v rámci uzavretého obchodu by si ne-
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splnila svoje záväzky pred koneèným vyrovnaním
peòaných tokov v rámci obchodu,
b) trhové riziko znamená riziko straty pre tandardný
podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v tandardnom podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových
faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy,
ceny akcií a komodít alebo zhorenie úverovej spo¾ahlivosti emitenta,
c) operaèné riziko znamená riziko straty pre tandardný podielový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami
a so systémami správcovskej spoloènosti alebo
z vonkajích udalostí a zahàòa právne a dokumentaèné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceòovania vykonávaných
v mene tandardného podielového fondu,
d) riziko likvidity znamená riziko, e sa pozícia v majetku v tandardnom podielovom fonde nebude môc
preda, zlikvidova alebo uzatvori za obmedzených
nákladov a za dostatoène krátky èas, èím sa ohrozí
schopnos správcovskej spoloènosti dodriava povinnos kedyko¾vek na iados podielnika bezodkladne vyplati podielový list.
(2) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ïalie riziká, ktoré sa rozliujú na úèely riadenia rizík.
§ 100
(1) Správcovská spoloènos je povinná pri správe majetku v tandardnom podielovom fonde zriadi
a udriava systém riadenia rizík umoòujúci priebené sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na
celkové riziko spojené s investovaním majetku v tandardnom podielovom fonde a pouíva postupy na
presné a objektívne ocenenie finanèných derivátov
uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2) Ak je to uvedené v tatúte tandardného podielového fondu, mono v prospech majetku alebo na archu majetku v tandardnom podielovom fonde
pouíva postupy a nástroje vzahujúce sa na prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu, a to len
na úèel efektívneho riadenia investícií majetku v tandardnom podielovom fonde a za podmienok a limitov
uvedených v tatúte tandardného podielového fondu.
Ak vyuívanie týchto postupov a nástrojov zahàòa
vyuívanie derivátov, tieto limity musia by v súlade
s pravidlami obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a tohto zákona.
(3) Postupy a nástroje pod¾a odseku 2 mono
vyuíva len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob
investovania majetku v tandardnom podielovom fonde a jeho investièná politika urèená tatútom tandardného podielového fondu.
(4) Celkové riziko týkajúce sa finanèných derivátov,
ktorému je tandardný podielový fond vystavený, nesmie prekroèi èistú hodnotu majetku v tandardnom
podielovom fonde. Pri výpoète celkového rizika pod¾a
prvej vety sa zoh¾adòuje aktuálna hodnota podkladových nástrojov finanèných derivátov, riziko protistra-
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ny, predpokladané budúce pohyby na finanènom trhu
a zostávajúca doba do uzavretia pozícií finanèných derivátov.
(5) Investície do finanèných derivátov môu pri
dodraní limitov pod¾a § 89 ods. 8 a 10 tvori èas investiènej politiky správcovskej spoloènosti s majetkom
v tandardnom podielovom fonde. Pri investovaní do finanèných derivátov sa na úèely výpoètu limitov pod¾a
§ 89 zapoèítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov
týchto finanèných derivátov; to neplatí pre investície do
finanèných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom
sú indexy spåòajúce podmienky pod¾a § 90 ods. 2.
(6) Ak prevodite¾ný cenný papier alebo nástroj
peòaného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa
musí zoh¾adni pri dodriavaní obmedzení pod¾a tohto
zákona.
(7) Ak v majetku v tandardnom podielovom fonde je
finanèný derivát, ktorý vyaduje dodanie podkladového finanèného nástroja tohto derivátu, alebo protistrana má právo iada dodanie tohto podkladového nástroja, správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi
v majetku v tandardnom podielovom fonde krytie,
ktorým sa rozumie dostatoèný poèet podkladových finanèných nástrojov prísluného derivátu alebo dostatok peòaných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je moné poui na kúpu dodávaného
podkladového finanèného nástroja a je zabezpeèené, e
takú kúpu je moné vykona k poadovanému dátumu
dodania podkladového nástroja.
(8) Správcovská spoloènos pri správe majetku
v tandardnom podielovom fonde nesmie uzatvára obchody s finanènými derivátmi, pri ktorých by sa pod¾a
odseku 7 vyadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je
moné nadobúda do majetku v tandardnom podielovom fonde v súlade s investiènou politikou prísluného tandardného podielového fondu.
(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finanènými derivátmi v majetku
v tandardnom podielovom fonde.
(10) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o systéme riadenia rizík pri správe majetku
v tandardnom podielovom fonde pod¾a odseku 1
a o funkcii riadenia rizík.
§ 101
Politika riadenia rizík
(1) Na úèely zabezpeèenia povinností pod¾a § 100
ods. 1 je správcovská spoloènos povinná zavies,
uplatòova a udrova primeranú a zdokumentovanú
politiku riadenia rizík, v ktorej identifikuje riziká, ktorým sú alebo ktorým by mohli by vystavené tandardné podielové fondy, ktoré spravuje.
(2) Politika riadenia rizík musí obsahova najmä také
postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby správcovská
spoloènos mohla pre kadý tandardný podielový
fond, ktorý spravuje, posúdi vystavenie sa tandardného
podielového fondu voèi trhovému riziku, operaènému
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riziku, riziku likvidity a riziku protistrany, ako aj vystavenie sa tandardného podielového fondu voèi
vetkým ostatným významným rizikám. Na úèely riadenia rizík sa za významné riziká povaujú také riziká,
ktoré môu by oèakávané s rozumnou mierou istoty,
e sa dotknú záujmov investorov.
(3) Správcovská spoloènos je povinná v politike riadenia rizík vymedzi najmä
a) postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umonia správcovskej spoloènosti plnenie povinností pod¾a § 102
a 103, a
b) rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci správcovskej spoloènosti.
(4) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi, e
politika riadenia rizík pod¾a odsekov 1 a 3 vymedzuje
podmienky, obsah a pravidelnos správ o výkone funkcie riadenia rizík podávaných predstavenstvu, vrcholovému manamentu a dozornej rade.
(5) Správcovská spoloènos je povinná pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 a 4 zoh¾adni povahu, rozsah
a zloitos svojej èinnosti a tandardných podielových
fondov, ktoré spravuje.
(6) Správcovská spoloènos je povinná posudzova,
sledova a pravidelne preskúmava
a) primeranos a úèinnos politiky riadenia rizík, ako
postupov, nástrojov a opatrení pod¾a § 102 a 103,
b) mieru, do akej správcovská spoloènos dodriava
politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a opatrenia pod¾a § 102 a 103,
c) primeranos a úèinnos opatrení prijatých na rieenie akýchko¾vek nedostatkov pri výkone postupov
riadenia rizík.
(7) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
oznámi Národnej banke Slovenska kadú podstatnú
zmenu v systéme riadenia rizík.
§ 102
Meranie a riadenie rizík
(1) Správcovská spoloènos je povinná prija primerané a úèinné postupy, nástroje a opatrenia na
a) priebené meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli by vystavené tandardné podielové fondy, ktoré spravuje,
b) zabezpeèenie dodriavania limitov celkového rizika
a rizika protistrany.
(2) Postupy, nástroje a opatrenia pod¾a odseku 1 musia by primerané vzh¾adom na povahu, rozsah
a zloitos èinnosti správcovskej spoloènosti a tandardných podielových fondov, ktoré spravuje, a musia
by v súlade s rizikovými profilmi týchto tandardných
podielových fondov.
(3) Na úèely odseku 1 je správcovská spoloènos povinná pre kadý tandardný podielový fond, ktorý spravuje,
a) zavies také opatrenia a postupy na meranie rizík,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpeèenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na jeho
celkový rizikový profil boli presne merané na základe
riadnych a spo¾ahlivých údajov a aby opatrenia
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a postupy na meranie rizík boli náleitým spôsobom
zdokumentované,
vykonáva spätné testovanie s cie¾om preskúma
funkènos opatrení na meranie rizík, ktoré zahàòa
predpovede a odhady zaloené na prísluných modeloch, ak správcovská spoloènos vypoèítava celkové riziko pod¾a § 100 ods. 4 spôsobom pod¾a § 103
ods. 1 písm. b),
vykonáva pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cie¾om zoh¾adni riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli
ma nepriaznivý vplyv na spravované tandardné
podielové fondy, ak správcovská spoloènos vypoèítava celkové riziko pod¾a § 100 ods. 4 spôsobom
pod¾a § 103 ods. 1 písm. b),
zavies, uplatòova a udrova zdokumentovaný
systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení
pouívaných na riadenie a kontrolu prísluných rizík pre kadý tandardný podielový fond, zoh¾adòujúci vetky riziká, ktoré môu by významné pre prísluný tandardný podielový fond, a zabezpeèujúci
súlad s rizikovým profilom prísluného tandardného podielového fondu,
zabezpeèi, aby aktuálna úroveò rizík zodpovedala
systému vnútorných rizikových limitov pod¾a písmena d) kadého prísluného tandardného podielového fondu,
zavies, uplatòova a zachováva primerané postupy, ktoré pri skutoènom alebo predpokladanom poruení systému vnútorných rizikových limitov pod¾a
písmena d) zabezpeèia vèasné nápravné opatrenia
v najlepom záujme podielnikov prísluných tandardných podielových fondov.

(4) Správcovská spoloènos je povinná zriadi
a udriava primeraný systém riadenia rizika likvidity
s cie¾om zabezpeèi plnenie jej povinnosti na iados
podielnikov bezodkladne vypláca podielové listy tandardného podielového fondu pod¾a § 13 ods. 11.
(5) Ak je to potrebné, správcovská spoloènos je povinná vykonáva stresové testy, ktoré umonia posúdi
riziko likvidity majetku v tandardnom podielovom
fonde za mimoriadnych okolností.
(6) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi, e
pri kadom tandardnom podielovom fonde, ktorý
spravuje, je profil likvidity investícií tandardného podielového fondu primeraný z h¾adiska postupov a podmienok vyplácania podielových listov urèených v tatúte tandardného podielového fondu.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a) dodatoèné náleitosti predajného prospektu tandardného podielového fondu a roènej správy o hospodárení s majetkom v tandardnom podielovom
fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v tandardnom podielovom fonde a
b) podrobnosti o
1. vykonávaní spätného testovania pod¾a odseku 3
písm. b),
2. vykonávaní stresového testovania pod¾a odseku 3
písm. c) a
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c) kvalitatívne a kvantitatívne poiadavky na stresové
testovanie.
§ 103
Výpoèet celkového rizika
(1) Správcovská spoloènos je povinná vypoèítava
celkové riziko pod¾a § 100 ods. 4 ako
a) dodatoèné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované pouívaním finanèných derivátov, a to vrátane
cenných papierov obsahujúcich derivát pod¾a § 100
ods. 6, ktoré pod¾a § 100 ods. 4 nesmú presiahnu
celkovú èistú hodnotu majetku v tandardnom podielovom fonde alebo
b) trhové riziko majetku v tandardnom podielovom
fonde.
(2) Celkové riziko pod¾a § 100 ods. 4 v zbernom fonde
sa vypoèíta kombináciou vlastného celkového rizika
zberného fondu pod¾a § 100 ods. 4 vyplývajúceho z finanèných nástrojov pod¾a odseku § 108 ods. 2
písm. b) s
a) aktuálnym celkovým rizikom hlavného fondu v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu
alebo
b) potenciálnym maximálnym celkovým rizikom hlavného fondu uvedeným v jeho tatúte v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu.
(3) Správcovská spoloènos je povinná celkové riziko
pod¾a § 100 ods. 4 vypoèítava minimálne raz za deò.
(4) Ak správcovská spoloènos vypoèítava celkové riziko ako riziko pod¾a odseku 1 písm. a), je povinná vypoèítava celkové riziko záväzkovým prístupom. Ak
správcovská spoloènos vypoèítava celkové riziko ako
riziko pod¾a odseku 1 písm. b), je povinná vypoèítava
celkové riziko prístupom hodnoty v riziku; hodnotou
v riziku sa rozumie ukazovate¾ maximálnej oèakávanej
straty na danej úrovni spo¾ahlivosti v konkrétnom èasovom období.
(5) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi,
aby metóda zvolená na meranie celkového rizika pod¾a
odseku 4 bola vhodná pre prísluný tandardný podielový fond, prièom je povinná zoh¾adni investiènú
stratégiu prísluného tandardného podielového fondu, druhy a zloitos finanèných derivátov v majetku
v príslunom tandardnom podielovom fonde a ich podiel na majetku v príslunom tandardnom podielovom fonde.
(6) Ak správcovská spoloènos pri správe tandardného podielového fondu pod¾a § 100 ods. 2 pouíva postupy a nástroje zahàòajúce repo obchody alebo
pôièky cenných papierov, ktorých cie¾om je zvýenie
pákového efektu alebo úrovne trhového rizika, správcovská spoloènos je povinná zoh¾adni tieto operácie
pri výpoète celkového rizika pod¾a § 100 ods. 4.
§ 104
Záväzkový prístup
(1) Ak správcovská spoloènos pouíva na výpoèet
celkového rizika pod¾a § 100 ods. 4 prísluného tandardného podielového fondu záväzkový prístup, je po-
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vinná tento prístup uplatni na vetky pozície vo finanèných derivátoch, a to vrátane cenných papierov
obsahujúcich derivát pod¾a § 100 ods. 6, a to bez oh¾adu na to, èi sú pouité ako súèas investiènej politiky
tandardného podielového fondu na úèely zníenia rizika alebo na úèely efektívneho riadenia investícií majetku v tandardnom podielovom fonde pod¾a § 100
ods. 2 a 3.
(2) Pri výpoète celkového rizika pod¾a § 100 ods. 4 záväzkovým prístupom je správcovská spoloènos povinná kadú pozíciu vo finanènom deriváte konvertova na
trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom
nástroji tohto finanèného derivátu.
(3) Ak pouitie finanèných derivátov nevytvára dodatoèné zvýenie úrovne rizika v majetku v tandardnom
podielovom fonde, správcovská spoloènos nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takého finanèného derivátu zahrnú do záväzkov.
(4) Správcovská spoloènos môe pri výpoète celkového rizika zoh¾adni opatrenia o zabezpeèení pred rizikom straty a opatrenia o vzájomnom zapoèítaní, len ak
tieto opatrenia prihliadajú na zjavné a významné riziká a vedú k jasnému zníeniu úrovne rizika.
(5) Ak správcovská spoloènos pouije záväzkový prístup, do výpoètu celkového rizika nemusí zahrnú záväzky z prijatých pôièiek a úverov pod¾a § 97.
(6) Ak mono pod¾a tatútu tandardného podielového fondu v prospech majetku alebo na archu majetku
v tandardnom podielovom fonde pouíva postupy
a nástroje vzahujúce sa na prevodite¾né cenné papiere
a nástroje peòaného trhu na úèel efektívneho riadenia investícií majetku v tandardnom podielovom fonde a pouitie týchto postupov a nástrojov vytvára ïalie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania
zábezpeky, pouitie týchto postupov a nástrojov je
správcovská spoloènos povinná zoh¾adni pri výpoète
celkového rizika záväzkovým prístupom.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a) metódy konverzie pozícií vo finanèných derivátoch
pod¾a odseku 2 pre jednotlivé druhy finanèných derivátov,
b) kritériá na urèenie finanèných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatoèné zvýenie úrovne rizika v majetku
v tandardnom podielovom fonde pod¾a odseku 3,
c) spôsoby zoh¾adnenia opatrení na zabezpeèenie pred
rizikom straty a opatrení na vzájomné zapoèítanie
pod¾a odseku 4 pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom,
d) spôsoby zoh¾adnenia postupov a nástrojov pod¾a
odseku 6 pri výpoète celkového rizika záväzkovým
prístupom,
e) iné podrobnosti o výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 105
Prístup hodnoty v riziku
(1) Ak správcovská spoloènos pouíva na výpoèet
celkového rizika pod¾a § 100 ods. 4 prísluného tan-
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dardného podielového fondu prístup hodnoty v riziku,
je povinná tento prístup uplatni na vetky pozície
v majetku v tandardnom podielovom fonde.
(2) Správcovská spoloènos je povinná pri pouívaní
prístupu hodnoty v riziku urèova pod¾a § 102 ods. 3
písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade
s jeho definovaným rizikovým profilom.
(3) Pri pouívaní prístupu hodnoty v riziku je správcovská spoloènos povinná primerane k rizikovému
profilu a investiènej stratégii prísluného tandardného podielového fondu poui na výpoèet celkového rizika metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu
absolútnej hodnoty v riziku.
(4) Na iados Národnej banky Slovenska je správcovská spoloènos povinná preukáza, e metóda zvolená
pod¾a odseku 3 je pre prísluný tandardný podielový
fond primeraná. Rozhodnutie správcovskej spoloènosti
o pouívaní príslunej metódy a jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia by riadne zdokumentované.
(5) Metóda zvolená pod¾a odseku 3 musí by pouívaná nepretrite.
(6) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a) spôsob výpoètu celkového rizika metódou relatívnej
hodnoty v riziku,
b) spôsob výpoètu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c) kvantitatívne a kvalitatívne poiadavky pre prístup
hodnoty v riziku,
d) maximálny limit, ktorý sa nemôe prekroèi pri
pouívaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,
e) iné podrobnosti o výpoète celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 106
Riziko protistrany a koncentrácie emitenta
(1) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi, e
riziko protistrany vyplývajúce z finanèných derivátov
uzavretých mimo regulovaného trhu nepresiahne limity pod¾a § 89.
(2) Pri výpoète rizika príslunej protistrany pod¾a
§ 89 ods. 3 je správcovská spoloènos povinná poui
kladné trhové ocenenie finanèného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu s príslunou protistranou.
(3) Správcovská spoloènos môe vzájomne zapoèíta
pozície vo finanèných derivátoch v majetku v príslunom tandardnom podielovom fonde s rovnakou protistranou, len ak je schopná právne vymáha dohody
o vzájomnom zapoèítaní uzavreté s protistranou
v mene tandardného podielového fondu. Vzájomné
zapoèítanie je moné iba vo vzahu k finanèným derivátom uzavretým mimo regulovaného trhu s rovnakou
protistranou a nie je moné vo vzahu k iným pozíciám
v majetku v príslunom tandardnom podielovom fonde s rovnakou protistranou.
(4) Správcovská spoloènos môe zníi riziko protistrany pod¾a § 89 ods. 3 prostredníctvom prijatia zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí by dostatoène likvid-
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ná, aby mohla by rýchlo predaná za cenu, ktorá sa
blíi k jej oceneniu pred predajom.
(5) Správcovská spoloènos je povinná pri výpoète rizika protistrany pod¾a § 89 ods. 3 zoh¾adni zábezpeku, ak správcovská spoloènos poskytuje v mene tandardného podielového fondu zábezpeku protistrane
v rámci finanèného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu. Poskytnutú zábezpeku môe správcovská
spoloènos zoh¾adni v èistej výke, len ak je správcovská spoloènos schopná právne vymáha dohody o vzájomnom zapoèítaní uzavreté s touto protistranou
v mene tandardného podielového fondu.
(6) Správcovská spoloènos je povinná vypoèítava limity pod¾a § 89 výhradne pod¾a záväzkového prístupu
na základe pozícií v podkladových nástrojoch vyplývajúcich z pouitia finanèných derivátov.
(7) Správcovská spoloènos je povinná zahrnú do výpoètu limitu pod¾a § 89 ods. 5 kadú pozíciu voèi riziku
protistrany, ktorému je vystavený majetok v tandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu.
(8) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a) poiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej
správcovská spoloènos môe zníi riziko protistrany,
b) pravidlá na výpoèet limitov pod¾a § 89.
§ 107
Postupy na oceòovanie derivátov uzatváraných
mimo regulovaného trhu
(1) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi overenie ocenenia pozícií vo finanèných derivátoch uzavretých mimo regulovaného trhu v majetku v tandardnom podielovom fonde; tým nie je dotknuté ustanovenie
§ 88 ods. 1 písm. g). Predmetom overenia pod¾a prvej
vety je zistenie, èi sú pozície vo finanèných derivátoch
ocenené reálnou hodnotou, ktorá sa nezakladá iba na
trhových kotáciách protistrán vo finanèných derivátoch
uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2) Ocenenie finanèného derivátu musí spåòa tieto
poiadavky:
a) ako základ ocenenia slúi spo¾ahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo, ak taká hodnota nie je
k dispozícii, model oceòovania s vyuitím adekvátnej uznávanej metodológie,
b) overovanie oceòovania pod¾a odseku 1 vykonáva
1. prísluná iná osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finanèného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu, a to v primeraných èasových intervaloch a takým spôsobom, aby toto overenie
mohla správcovská spoloènos skontrolova, alebo
2. útvar v rámci správcovskej spoloènosti, ktorý je
nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie
investícií a ktorý je na taký úèel primerane vybavený.
(3) Na úèely odseku 1 je správcovská spoloènos povinná zavies, uplatòova a zachováva opatrenia a postupy, ktoré zabezpeèia vhodné, transparentné a reál-
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ne oceòovanie pozícií vo finanèných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu v majetku v tandardnom podielovom fonde.
(4) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi
primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej hodnoty
finanèných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(5) Opatrenia a postupy pod¾a odseku 3 musia by primerané a proporèné vzh¾adom na povahu a zloitos
prísluných finanèných derivátov uzatváraných mimo
regulovaného trhu.
(6) Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa
oceòovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu zúèastòujú iné osoby, správcovská spoloènos
je povinná dodriava vo vzahu k týmto iným osobám
povinnosti pod¾a § 57 ods. 6.
(7) Správcovská spoloènos je povinná na úèely zabezpeèenia povinností pod¾a odsekov 1 a 5 vymedzi
funkcii riadenia rizík konkrétne úlohy a zodpovednosti
vo vzahu k týmto povinnostiam.
(8) Správcovská spoloènos je povinná opatrenia
a postupy pod¾a odseku 3 riadne zdokumentova.
PIATA HLAVA
HLAVNÝ FOND A ZBERNÝ FOND
§ 108
(1) Zberným fondom je tandardný podielový fond,
podfond streného tandardného podielového fondu,
európsky fond alebo podfond európskeho fondu, ktorého tatút alebo obdobný dokument umoòuje investova aspoò 85 % hodnoty jeho majetku do podielových
listov alebo cenných papierov hlavného fondu. Majetok
v zbernom fonde, ktorý je vytvorený pod¾a tohto zákona, nemusí by investovaný na princípe obmedzenia
a rozloenia rizika. Na zberný fond, ktorý je vytvorený
pod¾a tohto zákona, sa nevzahujú ustanovenia § 88,
89, 92 a § 93 ods. 3 písm. c).
(2) Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde,
ktorý je vytvorený pod¾a tohto zákona, môe tvori
a) doplnkový likvidný majetok pod¾a § 88 ods. 2,
b) finanèné deriváty, pri dodraní podmienok pod¾a
tohto zákona, ktoré sa môu poui iba na úèely zabezpeèenia proti riziku.
(3) Hlavným fondom je tandardný podielový fond,
podfond streného tandardného podielového fondu,
európsky fond alebo podfond európskeho fondu, ktorý
spåòa tieto podmienky:
a) aspoò jedným z jeho podielnikov je zberný fond,
b) nie je sám zberným fondom a
c) v jeho majetku nie sú podielové listy akéhoko¾vek
zberného fondu.
(4) Ak do hlavného fondu investujú aspoò dva zberné
fondy, povauje sa to na úèely § 83 ods. 1 za zhromaïovanie peòaných prostriedkov od verejnosti; tým
nie je vylúèené zhromaïovanie peòaných prostriedkov aj od iných investorov, ak to tatút hlavného fondu
nevyluèuje.
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(5) Ak do hlavného fondu, ktorý je tandardným podielovým fondom alebo podfondom tandardného podielového fondu (ïalej len tuzemský hlavný fond), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú
európskymi fondmi alebo podfondmi európskych fondov (ïalej len európsky zberný fond), a zároveò sa do
tohto hlavného fondu nezhromaïujú peòané prostriedky od verejnosti v inom èlenskom táte, ustanovenia § 139 a 141 a § 198 ods. 3 sa nepouijú.
(6) Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym fondom alebo podfondom európskeho fondu (ïalej len európsky hlavný fond), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú tandardnými podielovými
fondmi alebo podfondmi strených tandardných podielových fondov (ïalej len tuzemský zberný fond),
a zároveò sa do tohto hlavného fondu nezhromaïujú
peòané prostriedky od verejnosti v Slovenskej republike, ustanovenia § 142 a 144 a § 198 ods. 3 sa nepouijú.
(7) Ustanovenia § 109 a 117 vzahujúce sa na
správcovskú spoloènos sa vzahujú na zahraniènú
správcovskú spoloènos pod¾a § 60 ods. 2 pri správe
zberných fondov a hlavných fondov vytvorených pod¾a
tohto zákona rovnako.
(8) Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky
zberný fond, ktorý je zahraniènou investiènou spoloènosou, a tento európsky hlavný fond alebo európsky
zberný fond je samospravovaný, ustanovenia § 109 a
117 vzahujúce sa na správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos európskeho hlavného fondu alebo európskeho zberného fondu sa vzahujú na tento hlavný fond alebo zberný fond rovnako.
(9) Ustanovenia § 109 a 117 sa nevzahujú na
správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos, ktoré spravujú európsky hlavný fond
alebo európsky zberný fond, a depozitárov a audítorov
alebo audítorské spoloènosti týchto európskych hlavných fondov alebo európskych zberných fondov.
Spolupráca medzi správcovskými
spoloènosami hlavného fondu a zberného
fondu
§ 109
(1) Správcovská spoloènos spravujúca hlavný fond
je povinná poskytnú správcovskej spoloènosti alebo
zahraniènej správcovskej spoloènosti spravujúcej
zberný fond vetky dokumenty a informácie potrebné
na plnenie jej povinností pod¾a tohto zákona alebo pod¾a prísluného právneho predpisu domovského èlenského tátu zberného fondu. Na tento úèel sú osoby
pod¾a prvej vety povinné uzavrie písomnú zmluvu; ak
sú hlavný fond a zberný fond spravované tou istou
správcovskou spoloènosou, je správcovská spoloènos povinná vypracova vnútorné pravidlá èinnosti zabezpeèujúce súlad s ustanoveniami tohto zákona alebo prísluného právneho predpisu domovského
èlenského tátu hlavného fondu alebo zberného fondu
vzahujúcimi sa na zberný fond alebo hlavný fond.
Zmluvu pod¾a druhej vety je správcovská spoloènos
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spravujúca zberný fond povinná na poiadanie bezplatne poskytnú podielnikovi zberného fondu.
(2) Ak nie je platne uzavretá zmluva pod¾a odseku 1,
do podielových listov alebo cenných papierov hlavného
fondu je moné investova majetok v zbernom fonde len
do limitu ustanoveného pod¾a § 92 ods. 1.
(3) Vnútorné pravidlá èinnosti pod¾a odseku 1 musia
zahàòa dostatoèné opatrenia na zmiernenie konfliktov
záujmov, ktoré môu vzniknú medzi záujmami podielnikov zberných fondov a záujmami podielnikov
hlavných fondov alebo medzi záujmami podielnikov
zberného fondu a záujmami iných podielnikov hlavného fondu, ak ich dostatoène nerieia opatrenia, ktoré
správcovská spoloènos uplatòuje na zabezpeèenie súladu s § 43 a 46.
(4) Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, správcovské spoloènosti spravujúce zberný fond a hlavný fond
sú povinné v zmluve pod¾a odseku 1 dohodnú rozhodné právo Slovenskej republiky vo vzahu k tejto zmluve
a príslunos súdov Slovenskej republiky na rieenie
sporov z tejto zmluvy.
(5) Ak sú hlavný fond a zberný fond vytvorené v rôznych èlenských tátoch, správcovské spoloènosti spravujúce zberný fond a hlavný fond sú povinné v zmluve
pod¾a odseku 1 dohodnú rozhodné právo jedného
z týchto èlenských tátov vo vzahu k tejto zmluve
a príslunos súdov tohto èlenského tátu na rieenie
sporov z tejto zmluvy.
(6) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náleitosti zmluvy
a obsah vnútorných pravidiel èinnosti pod¾a odseku 1.
§ 110
(1) Správcovské spoloènosti spravujúce hlavný fond
a zberný fond sú povinné koordinova naèasovanie výpoètu a zverejòovania èistej hodnoty majetku v hlavnom fonde a zbernom fonde s cie¾om zabráni vzniku
rozdielov v hodnotách ich podielov a zneuívaniu týchto rozdielov vyplývajúceho z nevhodného naèasovania
výpoètu a zverejòovania èistej hodnoty majetku v prísluných fondoch.
(2) Ak sa zruí hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to neplatí,
ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu tatútu tuzemského zberného fondu,
ktorej obsahom je, aby sa tento zberný fond
a) stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo
b) zmenil na tandardný podielový fond, ktorý nie je
zberným fondom.
(3) Zruenie hlavného fondu sa môe uskutoèni najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoloènos,
ktorá ho spravuje, informovala vetkých podielnikov
a prísluné orgány domovských èlenských tátov európskych zberných fondov o záväznom rozhodnutí
o zruení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 207.
(4) Ak sa hlavný fond zlúèi s iným podielovým fondom alebo európskym fondom, bez oh¾adu na to, èi je
hlavný fond zanikajúcim fondom alebo nástupníckym
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fondom alebo sa hlavný európsky fond rozdelí na dva
alebo viac európskych fondov, povolenia na vytvorenie
jeho tuzemských zberných fondov zanikajú; to neplatí,
ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu tatútu prísluného tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby tento zberný fond
a) naïalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúèenia
alebo rozdelenia jeho pôvodného hlavného fondu,
b) sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako
pod¾a písmena a) alebo
c) sa zmenil na tandardný podielový fond, ktorý nie je
zberným fondom.
(5) Zlúèenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného
fondu pod¾a odseku 4 nadobudne úèinnos najskôr
60 dní po tom, ako správcovská spoloènos spravujúca
tuzemský hlavný fond poskytla vetkým podielnikom
hlavného fondu a prísluným orgánom domovských
èlenských tátov jeho európskych zberných fondov informácie pod¾a § 21 ods. 1. Dátum, v ktorom sa uskutoènilo poskytnutie informácií pod¾a prvej vety, je
správcovská spoloènos spravujúca tuzemský hlavný
fond povinná bezodkladne oznámi Národnej banke
Slovenska.
(6) Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu tatútu tuzemského zberného fondu pod¾a odseku 4 písm. a), správcovská spoloènos spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná
umoni vyplatenie vetkých podielových listov tohto
hlavného fondu, ktoré sú v majetku tohto tuzemského
zberného fondu predtým, ako nadobudne úèinnos zlúèenie alebo rozdelenie hlavného fondu; to platí aj vo
vzahu k európskemu zbernému fondu, ak prísluný
orgán domovského èlenského tátu tohto európskeho
zberného fondu neschváli obdobnú zmenu tatútu alebo obdobného dokumentu európskeho zberného fondu
ako pod¾a odseku 4 písm. a).
§ 111
Postup pri zruení hlavného fondu
(1) Ak správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
hlavný fond rozhodne o jeho zruení, informuje o svojom záväznom rozhodnutí o zruení hlavného fondu
správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos spravujúcu zberný fond.
(2) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond po doruèení oznámenia pod¾a odseku 1
alebo obdobného oznámenia od zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo správcovskej spoloènosti spravujúcej európsky hlavný fond, rozhodne o tom, aby sa
tuzemský zberný fond
a) stal zberným fondom iného hlavného fondu,
b) zmenil na tandardný podielový fond, ktorý nie je
zberným fondom alebo
c) zruil.
(3) Podmienkou na zmenu hlavného fondu pod¾a odseku 2 písm. a) je predchádzajúci súhlas pod¾a § 163
ods. 1 písm. t). Podmienkou na premenu tuzemského
zberného fondu na tandardný podielový fond, ktorý
nie je zberným fondom, je predchádzajúci súhlas pod¾a
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§ 163 ods. 1 písm. u). Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský zberný fond je povinná poiada
o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a prvej alebo druhej vety najneskôr do dvoch mesiacov odo dòa
prijatia oznámenia pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond je povinná informova o udelení prísluného predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 3 správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos spravujúcu hlavný fond.
(5) Po udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoloènos spravujúca tuzemský zberný fond povinná bezodkladne
poskytnú podielnikom tohto zberného fondu informácie pod¾a § 115 ods. 1.
(6) Ak správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond rozhodne o jeho zruení, je povinná
poiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zruenie zberného fondu pod¾a § 163 ods. 1 písm. l) najneskôr do dvoch mesiacov odo dòa prijatia oznámenia
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.
(7) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond je povinná bezodkladne po prijatí svojho
rozhodnutia o zámere zrui zberný fond informova
o tejto skutoènosti podielnikov tohto zberného fondu.
(8) Ak správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond prijme oznámenie pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 viac ako pä mesiacov pred plánovaným dòom
zruenia hlavného fondu, správcovská spoloènos
spravujúca tuzemský zberný fond je povinná poiada
Národnú banku Slovenska o udelenie prísluného
predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 3 alebo odseku 6 aspoò tri mesiace pred plánovaným dòom zruenia hlavného fondu.
(9) Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. t) alebo písm. u) dôjde k prekroèeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v tuzemskom zbernom fonde pod¾a § 89 a 93 v spojení
s § 108 alebo tandardnom podielovom fonde, ktorý
vznikne premenou zo zberného fondu pod¾a § 89 a 93,
alebo k prekroèeniu limitov a obmedzení pod¾a tatútu
zberného fondu alebo tatútu tandardného podielového fondu, správcovská spoloènos je povinná zosúladi
majetok s týmito limitmi v lehote do iestich mesiacov
odo dòa zmeny hlavného fondu alebo premeny na tandardný podielový fond.
§ 112
Postup pri zlúèení alebo rozdelení hlavného fondu
(1) Ak správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
hlavný fond rozhodne o jeho zlúèení, poskytne správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej zberný fond informácie pod¾a
§ 21 ods. 1.
(2) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond po prijatí informácií pod¾a odseku 1 alebo
obdobných informácií od zahraniènej správcovskej
spoloènosti alebo správcovskej spoloènosti spravujú-
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cej európsky hlavný fond o zlúèení alebo rozdelení
hlavného fondu, rozhodne o tom, aby zberný fond
a) zostal zberným fondom toto istého hlavného fondu,
b) sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý
vznikne v dôsledku zlúèenia hlavného fondu alebo
rozdelenia európskeho hlavného fondu, alebo sa stal
zberným fondom iného hlavného fondu,
c) sa zmenil na tandardný podielový fond, ktorý nie je
zberným fondom, alebo
d) sa zruil.

(10) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163
ods. 1 písm. l) postupuje správcovská spoloènos spravujúca tento zberný fond pod¾a § 26.

(3) Na úèely odseku 2 sa tým, e zberný fond zostane
zberným fondom tohto istého hlavného fondu, rozumie
situácia, pri ktorej
a) hlavný fond je v plánovanom zlúèení nástupníckym
fondom alebo
b) európsky hlavný fond zostane v dôsledku plánovaného rozdelenia významne nezmenený.

(12) Ak správcovská spoloènos spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 viac ako tyri mesiace pred plánovaným
dòom úèinnosti zlúèenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, správcovská spoloènos spravujúca tuzemský zberný fond je povinná
predloi Národnej banke Slovenska iados o udelenie
prísluného predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku
5 alebo odseku 9 aspoò tri mesiace pred plánovaným
dòom úèinnosti zlúèenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu.

(4) Na úèely odseku 2 sa tým, e zberný fond sa stane
zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne
v dôsledku zlúèenia hlavného fondu alebo rozdelenia
európskeho hlavného fondu, rozumie situácia, pri ktorej
a) hlavný fond je v plánovanom zlúèení zanikajúcim
fondom a v dôsledku toho sa zberný fond stane
zberným fondom nástupníckeho fondu, alebo
b) európsky hlavný fond sa v dôsledku plánovaného
rozdelenia významne zmení.
(5) Predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. v) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný
fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu. Predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. t)
je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond sa stal
zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne
v dôsledku zlúèenia hlavného fondu alebo rozdelenia
európskeho hlavného fondu, alebo sa stal zberným fondom iného hlavného fondu. Predchádzajúci súhlas
pod¾a § 163 ods. 1 písm. u) je podmienkou na to, aby
sa tuzemský zberný fond zmenil na tandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(6) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond je povinná poiada o udelenie prísluného
predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 5 najneskôr
do jedného mesiaca odo dòa prijatia informácií pod¾a
odseku 1 alebo odseku 2.
(7) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond informuje o udelení prísluného predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 5 správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos
spravujúcu hlavný fond.
(8) Po udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoloènos spravujúca tuzemský zberný fond povinná bezodkladne
poskytnú podielnikom tohto zberného fondu informácie pod¾a § 115 ods. 1.
(9) Ak správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond rozhodne o jeho zruení, je povinná
poiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zruenie zberného fondu pod¾a § 163 ods. 1 písm. l) najneskôr do jedného mesiaca odo dòa prijatia oznámenia
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2.

(11) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond je povinná bezodkladne informova podielnikov tohto zberného fondu a správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos spravujúcu hlavný fond o svojom rozhodnutí o zruení
zberného fondu.

(13) Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 5 druhej a tretej vety do
pracovného dòa, ktorý predchádza poslednému dòu,
v ktorom môe správcovská spoloènos spravujúca
zberný fond v súlade s jej právom pod¾a tohto zákona
alebo pod¾a prísluného právneho predpisu domovského èlenského tátu európskeho hlavného fondu
poiada o vyplatenie podielových listov alebo cenných
papierov hlavného fondu, správcovská spoloènos
spravujúca tuzemský zberný fond je povinná v nasledujúci deò poiada o vyplatenie vetkých podielových
listov alebo cenných papierov hlavného fondu, ktoré sú
v majetku tohto zberného fondu.
(14) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
zberný fond je povinná poiada o vyplatenie vetkých
podielových listov alebo cenných papierov hlavného
fondu, aby zabezpeèila právo podielnikov tuzemského
zberného fondu poiada o vyplatenie svojich podielových listov pod¾a § 115 ods. 1 písm. d). Pred iadosou
o vyplatenie podielových listov alebo cenných papierov
hlavného fondu je správcovská spoloènos povinná
zvái moné alternatívne rieenia, ktoré by mohli zabráni vzniku nákladov na transakcie alebo iných negatívnych vplyvov na podielnikov zberného fondu alebo
ktoré by mohli tieto náklady a iné negatívne vplyvy obmedzi.
(15) Ak správcovská spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos spravujúca zberný fond
poiada o vyplatenie podielových listov tuzemského
hlavného fondu, správcovská spoloènos spravujúca
tuzemský hlavný fond je povinná jej vyplati
a) podielové listy hlavného fondu vo forme peòaných
prostriedkov alebo
b) podielové listy alebo ich èas vo forme prevodu aktív,
ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov poiada správcovská spoloènos spravujúca zberný fond a taká
monos je uvedená v zmluve alebo vo vnútorných
pravidlách èinnosti pod¾a § 109 ods. 1, prièom môe
správcovská spoloènos spravujúca zberný fond ke-
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dyko¾vek previes akúko¾vek èas prevedených aktív
na peòané prostriedky.
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ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náleitosti zmluvy pod¾a odseku 1.

§ 113

§ 114

Spolupráca medzi depozitármi hlavného fondu
a zberného fondu

Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými
spoloènosami hlavného fondu a zberného fondu

(1) Ak hlavný fond a zberný fond majú rôznych depozitárov, sú títo depozitári povinní uzavrie písomnú
zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cie¾om
zabezpeèi plnenie povinností obidvoch depozitárov.

(1) Ak úètovnú závierku hlavného fondu a zberného
fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské spoloènosti, sú títo audítori alebo audítorské spoloènosti povinní uzavrie písomnú zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cie¾om zabezpeèi plnenie povinností
obidvoch audítorov alebo audítorských spoloèností
vrátane opatrení na plnenie povinností pod¾a odseku 3.

(2) Ak nie je platne uzavretá zmluva pod¾a odseku 1,
nie je moné investova majetok v zbernom fonde do
podielových listov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá
investícia do limitu ustanoveného pod¾a § 92 ods. 1.
(3) Správcovská spoloènos zberného fondu je povinná poskytova depozitárovi zberného fondu informácie
o hlavnom fonde potrebné na plnenie povinností depozitára zberného fondu.
(4) Depozitár hlavného fondu je povinný bezodkladne
informova Národnú banku Slovenska, správcovskú
spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos
zberného fondu a jeho depozitára o porueniach, ktoré
zistil v súvislosti s hlavným fondom a ktoré môu ma
negatívny vplyv na zberný fond, a to najmä o
a) chybách vo výpoète èistej hodnoty majetku v hlavnom fonde,
b) chybách pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
hlavného fondu z majetku a do majetku v zbernom
fonde,
c) chybách pri vyplácaní výnosov, vrátane opätovného
zahrnutia týchto výnosov do aktuálnej ceny podielových listov u vydaných, z majetku v hlavnom fonde
alebo pri výpoète dane vyberanej zrákou,
d) poruení investièných cie¾ov, politiky alebo stratégie
hlavného fondu vymedzenej v jeho tatúte, predajnom prospekte alebo k¾úèových informáciách pre investorov,
e) porueniach pravidiel obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a tohto zákona alebo pod¾a jeho tatútu, predajného prospektu alebo k¾úèových informácií pre
investorov hlavného fondu.
(5) V zmluve pod¾a odseku 1 sú depozitári zberného
fondu a hlavného fondu povinní dohodnú rovnaké
rozhodné právo a príslunos súdov, ako sú uvedené
v zmluve medzi správcovskými spoloènosami zberného fondu a hlavného fondu pod¾a § 109 ods. 4 a 5.
(6) Ak zmluva medzi správcovskými spoloènosami
zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami èinnosti pod¾a § 109 ods. 1, sú depozitári povinní v zmluve pod¾a odseku 1 dohodnú
rozhodné právo èlenského tátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo èlenského tátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslunos súdov tohto èlenského tátu na rieenie sporov z tejto zmluvy.
(7) Plnenie povinností zo zmluvy pod¾a odseku 1 sa
nepovauje za poruenie povinnosti mlèanlivosti
a ochrany údajov pod¾a § 162 ods. 1.
(8) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,

(2) Ak nie je platne uzavretá zmluva pod¾a odseku 1,
nie je moné investova majetok v zbernom fonde do
podielových listov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá
investícia do limitu ustanoveného pod¾a § 92 ods. 1.
(3) Audítor alebo audítorská spoloènos, ktorá overuje úètovnú závierku zberného fondu, je v správe audítora alebo audítorskej spoloènosti povinná zoh¾adni
správu audítora alebo audítorskej spoloènosti hlavného fondu. Ak sa za zberný fond a hlavný fond vedie úètovníctvo v rozdielnych úètovných obdobiach, audítor
alebo audítorská spoloènos hlavného fondu je povinná vypracova mimoriadnu správu k tomu istému dátumu, ako je dátum úètovnej závierky zberného fondu.
Audítor alebo audítorská spoloènos, ktorá overuje úètovnú závierku zberného fondu, uvedie v audítorskej
správe najmä informácie o porueniach zistených
v audítorskej správe hlavného fondu a o ich vplyve na
zberný fond.
(4) V zmluve pod¾a odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoloènosti overujúce úètovnú závierku zberného fondu a hlavného fondu povinní uvies rovnaké rozhodné právo a príslunos súdov, ako sú uvedené
v zmluve medzi správcovskými spoloènosami zberného fondu a hlavného fondu pod¾a § 109 ods. 4 a 5.
(5) Ak zmluva medzi správcovskými spoloènosami
zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami èinnosti pod¾a § 109 ods. 1, sú audítori alebo audítorské spoloènosti povinné v zmluve
pod¾a odseku 1 dohodnú rozhodné právo èlenského
tátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo èlenského tátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslunos súdov tohto èlenského tátu na rieenie sporov z tejto zmluvy.
(6) Plnenie povinností zo zmluvy pod¾a odseku 1 sa
nepovauje za poruenie povinnosti mlèanlivosti
a ochrany údajov pod¾a § 162 ods. 1.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náleitosti zmluvy pod¾a odseku 1.
§ 115
Premena tandardného podielového fondu, ktorý nie
je zberným fondom, na zberný fond a zmena
hlavného fondu
(1) Správcovská spoloènos spravujúca tandardný
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podielový fond, ktorý sa premenil na tuzemský zberný
fond alebo spravujúca tuzemský zberný fond, ktorý
zmenil svoj hlavný fond, je povinná poskytnú podielnikom zberného fondu
a) vyhlásenie, e Národná banka Slovenska schválila
zmenou tatútu zberného fondu investovanie majetku v zbernom fonde do podielových listov prísluného hlavného fondu,
b) k¾úèové informácie pre investorov zberného fondu
a k¾úèové informácie pre investorov hlavného fondu,
c) dátum, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde
zaèa investova do podielových listov alebo cenných
papierov hlavného fondu, alebo, ak sa u doò investoval, dátum, ku ktorému jeho investícia presiahne
limit pod¾a § 92 ods. 1,
d) vyhlásenie, e podielnici majú právo poiada do 30
dní o vyplatenie svojich podielových listov bez poplatkov okrem poplatkov na pokrytie nákladov na
likvidáciu pozícií v majetku v podielovom fonde potrebnú na zabezpeèenie dodatoènej likvidity
umoòujúcej vyplácanie podielových listov; toto
právo vznikne od okamihu poskytnutia tohto vyhlásenia a informácií pod¾a písmen a) a c).
(2) Informácie pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos povinná poskytnú najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v odseku 1 písm. c).
(3) Informácie pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos povinná poskytnú spôsobom pod¾a § 22 ods. 4 a 6.
(4) Ak bol zberný fond notifikovaný v inom èlenskom
táte pod¾a § 139, informácie pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos povinná poskytnú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostite¾ského
èlenského tátu zberného fondu alebo v jazyku schválenom prísluným orgánom doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu zberného fondu. Správcovská spoloènos spravujúca zberný fond je zodpovedná za vyhotovenie a správnos prekladu pod¾a prvej vety.
(5) Pred uplynutím lehoty pod¾a odseku 2 je moné do
podielových listov alebo cenných papierov prísluného
hlavného fondu investova majetok v zbernom fonde
len do limitu pod¾a § 92 ods. 1.
(6) Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. s) alebo písm. t) dôjde k prekroèeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v tuzemskom zbernom fonde, ktorý vznikne premenou zo
tandardného podielového fondu, alebo v tuzemskom
zbernom fonde, ktorý mení svoj hlavný fond pod¾a § 89
a 93 a § 108 ods. 1 a 2, alebo k prekroèeniu limitov
a obmedzení pod¾a tatútu tuzemského zberného fondu,
správcovská spoloènos je povinná zosúladi majetok
s týmito limitmi v lehote do iestich mesiacov odo dòa
premeny na zberný fond alebo zmeny hlavného fondu.
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je povinná úèinne sledova èinnos správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti pri
správe hlavného fondu, a to najmä s vyuitím informácií a dokumentov poskytnutých správcovskou spoloènosou alebo zahraniènou správcovskou spoloènosou
spravujúcou hlavný fond, depozitárom hlavného fondu
a audítorom alebo audítorskou spoloènosou overujúcou úètovnú závierku hlavného fondu, ak nie je dôvod
pochybova o pravdivosti týchto informácií a dokumentov.
(2) Distribuèný poplatok, provízia alebo iná peòaná
odmena, ktorú v súvislosti s investovaním majetku
v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných
papierov hlavného fondu prijme správcovská spoloènos zberného fondu alebo iná osoba konajúca v jej
mene, v mene zberného fondu alebo v mene správcovskej spoloènosti spravujúcej zberný fond, musí by touto správcovskou spoloènosou alebo inou osobou konajúcou v jej mene vyplatená do majetku v zbernom
fonde.

§ 117
(1) Správcovská spoloènos spravujúca tuzemský
hlavný fond je povinná bezodkladne oznámi Národnej
banke Slovenska názvy vetkých zberných fondov, ktorých majetok je investovaný do podielových listov hlavného fondu. Ak je zberným fondom európsky zberný
fond, Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi
informácie pod¾a prvej vety príslunému orgánu domovského èlenského tátu tohto európskeho zberného
fondu.
(2) Pri investovaní majetku v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu správcovská spoloènos
spravujúca hlavný fond nesmie poadova poplatok za
vydanie podielových listov hlavného fondu ani poplatok
za vyplatenie podielových listov hlavného fondu.
(3) Správcovská spoloènos spravujúca hlavný fond
je povinná zabezpeèi, aby informácie vyadované týmto zákonom alebo právnym predpisom domovského
èlenského tátu európskeho zberného fondu, prísluným tatútom alebo obdobným dokumentom zberného
fondu boli vèas k dispozícii správcovskej spoloènosti
alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti spravujúcej zberný fond, Národnej banke Slovenska, príslunému orgánu domovského èlenského tátu európskeho
zberného fondu, depozitárovi a audítorovi alebo audítorskej spoloènosti zberného fondu.

§ 118
Spolupráca pri výkone doh¾adu nad správou
hlavných fondov a zberných fondov

Povinnosti pri správe hlavného fondu
a zberného fondu
§ 116
(1) Správcovská spoloènos spravujúca zberný fond

(1) Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, Národná
banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú
spoloènos spravujúcu zberný fond o kadom rozhodnutí, opatrení v súvislosti s výkonom doh¾adu nad
dodriavaním ustanovení tohto zákona alebo o skutoè-
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nostiach oznámených od audítora alebo audítorskej
spoloènosti týkajúcich sa hlavného fondu alebo správcovskej spoloènosti, ktorá ho spravuje, depozitára
hlavného fondu alebo audítora alebo audítorskej spoloènosti overujúcej úètovnú závierku hlavného fondu.
(2) Ak má tuzemský hlavný fond aspoò jeden európsky zberný fond, Národná banka Slovenska informuje
prísluný orgán domovského èlenského tátu tohto európskeho zberného fondu o kadom rozhodnutí, opatrení v súvislosti s výkonom doh¾adu nad dodriavaním
ustanovení tohto zákona alebo o skutoènostiach oznámených od audítora alebo audítorskej spoloènosti týkajúcich sa tuzemského hlavného fondu alebo správcovskej spoloènosti, ktorá ho spravuje, depozitára
tuzemského hlavného fondu alebo audítora alebo audítorskej spoloènosti overujúcej úètovnú závierku tuzemského hlavného fondu.
(3) Ak Národná banka Slovenska prijala oznámenie
prísluného orgánu domovského èlenského tátu európskeho hlavného fondu, do ktorého investuje tuzemský zberný fond, o obdobných skutoènostiach ako
pod¾a odseku 2 v súvislosti s týmto európskym hlavným fondom pod¾a práva tohto èlenského tátu, oznámi tieto skutoènosti správcovskej spoloènosti spravujúcej prísluný tuzemský zberný fond.
IESTA ÈAS
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE PECIÁLNYCH
PODIELOVÝCH FONDOV
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 119
(1) peciálny podielový fond je podielový fond, ktorý
nie je tandardným podielovým fondom a do ktorého sa
peòané prostriedky zhromaïujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cie¾om investova takto zhromadené peòané prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo tatútom
peciálneho podielového fondu.
(2) peciálny podielový fond sa na úèely tohto zákona
povauje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie. Podielové listy peciálneho podielového fondu nemôu by verejne ponúkané na
území èlenského tátu postupom pod¾a § 139; správcovská spoloènos môe verejne ponúka podielové listy òou spravovaného verejného peciálneho podielového fondu na území iného èlenského tátu, len ak takú
verejnú ponuku umoòujú právne predpisy platné na
území hostite¾ského èlenského tátu. Národná banka
Slovenska poskytne správcovskej spoloènosti, ktorá sa
rozhodla verejne ponúka podielové listy òou spravovaného verejného peciálneho podielového fondu, súèinnos pri vydávaní povolení, osvedèení, potvrdení alebo
iných dokladov vyadovaných právnymi predpismi
platnými na území hostite¾ského èlenského tátu.
(3) peciálny podielový fond môe ma formu otvore-
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ného podielového fondu alebo formu uzavretého podielového fondu.
(4) peciálne podielové fondy sú:
a) verejný peciálny podielový fond a
b) peciálne podielové fondy, do ktorých sa zhromaïujú peòané prostriedky od profesionálnych
investorov prostredníctvom privátnej ponuky (ïalej
len peciálny podielový fond profesionálnych investorov).
(5) Verejné peciálne podielové fondy sú:
a) peciálny podielový fond cenných papierov,
b) peciálny podielový fond alternatívnych investícií,
c) peciálny podielový fond nehnute¾ností.
(6) Zakazuje sa
a) rozdelenie peciálneho podielového fondu,
b) zlúèenie alebo splynutie peciálnych podielových
fondov, pri ktorom
1. je zanikajúcim fondom aspoò jeden otvorený peciálny podielový fond a nástupníckym fondom je
uzavretý peciálny podielový fond,
2. sa zluèujú verejný peciálny podielový fond a peciálny podielový fond profesionálnych investorov,
c) premena
1. otvoreného peciálneho podielového fondu na
uzavretý peciálny podielový fond,
2. verejného peciálneho podielového fondu na peciálny podielový fond profesionálnych investorov.
§ 120
(1) Podielové listy peciálneho podielového fondu
mono vyda len vo forme na meno.
(2) Poèet podielnikov alebo poèet vydávaných podielových listov peciálneho podielového fondu mono
obmedzi, len ak je to uvedené v jeho tatúte.
(3) Správcovská spoloènos spravujúca peciálny podielový fond je povinná informova Národnú banku Slovenska o svojom zámere distribuova podielové listy
peciálneho podielového fondu mimo územia Slovenskej republiky. Na iados správcovskej spoloènosti, ak
je to potrebné na úèely právneho predpisu tátu, v ktorom má správcovská spoloènos zámer distribuova
podielové listy peciálneho podielového fondu, môe
Národná banka Slovenska k zamý¾anej distribúcii
vyda stanovisko.
(4) Na podielové listy peciálneho podielového fondu,
na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzahuje
§ 13 a 15. Správcovská spoloènos môe v tatúte tohto fondu predåi lehotu na vyplatenie podielových listov peciálneho podielového fondu nehnute¾ností, najdlhie vak na 12 mesiacov, prièom predajný prospekt
a reklamné dokumenty musia obsahova výrazné upozornenie na túto skutoènos. Správcovská spoloènos
môe v tatúte predåi lehotu na vyplatenie podielových listov peciálneho podielového fondu alternatívnych investícií, najdlhie vak na tri mesiace, prièom
predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahova výrazné upozornenie na túto skutoènos.
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DRUHÁ HLAVA
VEREJNÉ PECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY
Povolenie na vytvorenie verejného
peciálneho podielového fondu
§ 121
(1) Na vytvorenie verejného peciálneho podielového
fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu mono udeli len správcovskej spoloènosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila
povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti.
(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) podmienok pod¾a § 84 ods. 3 písm. a) a c),
b) zabezpeèenie ochrany podielnikov na dostatoènej
úrovni vo vzahu k charakteru investícií.
(3) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 podáva správcovská spoloènos.
(4) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) názov verejného peciálneho podielového fondu,
c) formu verejného peciálneho podielového fondu
a dobu, na ktorú sa peciálny podielový fond vytvorí,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu
správcovskej spoloènosti a vrcholového manamentu správcovskej spoloènosti,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ktorý zabezpeèuje výkon èinnosti depozitára.
(5) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 4 je
a) návrh tatútu verejného peciálneho podielového
fondu,
b) návrh predajného prospektu,
c) návrh k¾úèových informácií pre investorov,
d) predbený súhlas depozitára s výkonom èinnosti
depozitára pre verejný peciálny podielový fond,
e) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov
depozitára, ktorí zabezpeèujú výkon èinnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a ich èestné vyhlásenia, e spåòajú poiadavky pod¾a odseku 2.
(6) Národná banka Slovenska o iadosti o udelenie
povolenia na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doruèenia úplnej iadosti.
(7) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia na vytvorenie verejného peciálneho podielového
fondu zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe
splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené ne-
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pretrite poèas trvania platnosti povolenia na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu.
(9) Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného
peciálneho podielového fondu sa vzahujú ustanovenia § 84 ods. 15 a 16 rovnako.
(10) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje povolenie na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu, obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) názov verejného peciálneho podielového fondu,
c) formu verejného peciálneho podielového fondu
a urèenie doby, na ktorú sa verejný peciálny podielový fond vytvorí,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) schválenie tatútu verejného peciálneho podielového fondu.
(11) Povolenie na vytvorenie verejného peciálneho
podielového fondu mono previes len na inú správcovskú spoloènos a len na základe predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i).
(12) Na iados správcovskej spoloènosti mono rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu zmeni. Na posudzovanie iadosti o zmenu povolenia na
vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu sa
vzahujú odseky 2 a 9 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie verejného peciálneho
podielového fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 sa povauje za schválenú udelením prísluného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoloènos je vak
povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlási najneskôr do 30 dní
odo dòa jej vykonania.
(13) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
písomne informova Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na ktorých základe bolo udelené povolenie na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu.

§ 122
Ak správcovská spoloènos nezaène do iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na
vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu
vydáva podielové listy, toto povolenie zaniká.

Zloenie majetku vo verejných peciálnych
podielových fondoch
§ 123
(1) Ak verejný peciálny podielový fond pozostáva
z viac ako jedného podfondu, kadý podfond sa na úèely § 124 a 135 povauje za samostatný verejný peciálny podielový fond.
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(2) Ak verejný peciálny podielový fond alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania pozostáva
z viac ako jedného podfondu, kadý taký podfond sa na
úèely limitov pod¾a § 130 ods. 6 a 7 povauje za samostatný prísluný podielový fond alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania.

§ 124
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo
verejnom peciálnom podielovom fonde cenných
papierov a na investovanie majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde alternatívnych
investícií

(1) Majetok vo verejnom peciálnom podielovom fonde cenných papierov mono investova len do
a) likvidných finanèných aktív pod¾a § 88 ods. 1 a 2,
b) iných prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov
peòaného trhu ako pod¾a § 88 ods. 1 písm. a) a d)
a h), ak sú tieto cenné papiere alebo nástroje
peòaného trhu zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému zahranièným obchodníkom s cennými papiermi, burzou alebo zahraniènou
burzou,
c) iných dlhopisov ako pod¾a písmena a) alebo písmena
b), ktoré sú dlhopismi pod¾a § 89 ods. 7,
d) iných dlhopisov ako pod¾a písmena a) alebo písmena
b), ktoré sú vydané alebo garantované Slovenskou
republikou, iným èlenským tátom, Národnou bankou Slovenska alebo centrálnou bankou iného èlenského tátu,
e) vkladov v bankách so sídlom na území èlenských
tátov iných ako pod¾a § 88 ods. 1 písm. f).
(2) Majetok vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií mono investova len do
a) likvidných finanèných aktív pod¾a § 88 ods. 1 a 2
a ïalích finanèných aktív pod¾a odseku 1,
b) iných prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov
peòaného trhu ako pod¾a odseku 1 a majetkových
podielov v iných obchodných spoloènostiach so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom
táte, ktoré nie sú reprezentované cennými papiermi, ak suma investícií pod¾a tohto písmena nepresahuje 50 % hodnoty; majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde cenných papierov,
c) komoditných derivátov, s ktorými je spojené právo
na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované
na regulovanom trhu uvedenom v § 88 ods. 1
písm. a) a c), ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú drahé kovy, iné komodity, index drahých
kovov alebo iný komoditný index,
d) prevodite¾ných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peòaného trhu
s vnoreným komoditným derivátom, ktoré spåòajú
podmienky pod¾a § 88 ods. 1 písm. a) a h),
e) drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3) Správcovská spoloènos môe nadobúda do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alter-
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natívnych investícií majetkový podiel v inej obchodnej
spoloènosti pod¾a odseku 2 písm. b),
a) ktorej základné imanie bolo splatené alebo zvýené
len peòanými vkladmi,
b) ktorej spoloèníci splatili svoje akcie alebo vklady
v plnej výke,
c) ktorej predmet podnikania zodpovedá investiènej
politike verejného peciálneho podielového fondu alternatívnych investícií,
d) ktorá nemá majetkovú úèas v inej obchodnej spoloènosti.
(4) Ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) sa nepouijú,
ak sa do majetku vo verejnom peciálnom podielovom
fonde alternatívnych investícií nadobúda majetkový
podiel novovznikajúcej obchodnej spoloènosti. Ak sa
postupuje pod¾a prvej vety, musí by následné splatenie základného imania vykonané len prostredníctvom
peòaných vkladov a vklady musia by splatené v plnej
výke.
(5) Správcovská spoloènos môe nadobudnú do
majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií majetkový podiel v inej obchodnej spoloènosti pod¾a odseku 2 písm. b), len ak sú splnené tieto podmienky:
a) správcovská spoloènos je ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoloènosti alebo sa stane ovládajúcou
osobou v tejto obchodnej spoloènosti nadobudnutím majetkového podielu,
b) obchodná spoloènos predkladá raz za mesiac
správcovskej spoloènosti a depozitárovi súpis svojho majetku.
(6) Ak nejde o novovznikajúcu obchodnú spoloènos,
pred nadobudnutím majetkového podielu v obchodnej
spoloènosti do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií musí by tento
majetkový podiel ocenený a správcovskej spoloènosti
musia by predloené:
a) úètovná závierka obchodnej spoloènosti overená audítorom alebo audítorskou spoloènosou, ktorá ku
dòu ocenenia majetkového podielu nie je staria ako
jeden mesiac,
b) aktuálny preh¾ad majetku a záväzkov obchodnej
spoloènosti overený audítorom alebo audítorskou
spoloènosou.
(7) Na nadobudnutie, zvýenie, zníenie alebo predaj
majetkového podielu v obchodnej spoloènosti sa
vyaduje predchádzajúci súhlas depozitára. Predchádzajúci súhlas depozitára je potrebný aj na zmeny zakladate¾skej zmluvy alebo zakladate¾skej listiny a spoloèenskej zmluvy obchodnej spoloènosti.
(8) Obchodná spoloènos, ktorej obchodný podiel je
nadobudnutý do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií, nesmie poskytnú pôièku, úver alebo dar ani svojím majetkom
zabezpeèi alebo uhradi záväzok inej osoby.
(9) Obchodná spoloènos, ktorej obchodný podiel je
nadobudnutý do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií, nesmie uzavrie zmluvu o tichom spoloèenstve.
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§ 125
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo
verejnom peciálnom podielovom fonde
nehnute¾ností
(1) Majetok vo verejnom 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 pod¾a § 129,
c) iných aktív spåòajúcich kritériá pod¾a § 88 ods. 1,
z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnute¾ností.
(2) Majetok vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností mono okrem aktív pod¾a odseku 1
investova len do aktív uvedených v § 88 ods. 1 tak, aby
sa nezmenilo zameranie a ciele investiènej politiky vo
verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
pod¾a odseku 1.
(3) Na úèely správy môu by do majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností nadobúdané nehnute¾nosti, ktoré sú spôsobilé pri riadnom
hospodárení prináa pravidelný a dlhodobý výnos
v prospech majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností a ktorých cenu je moné urèi
výnosovou metódou.
(4) Na úèely predaja môu by do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností nadobúdané nehnute¾nosti spôsobilé prinies zisk z predaja a ktorých cenu je moné urèi porovnávacou
metódou.
(5) tatút verejného peciálneho podielového fondu
musí obsahova aj oznaèenie tátov, na území ktorých
sa nachádzajú nehnute¾nosti, do ktorých sa plánuje investova majetok vo verejnom peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností, alebo tátov, v ktorých majú sídlo
realitné spoloènosti, do ktorých akcií sa plánuje investova majetok vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností, a maximálny limit takej investície.
(6) Aspoò 10 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností musia tvori
a) vklady, ktoré spåòajú podmienky pod¾a § 88 ods. 1
písm. f),
b) podielové listy alebo cenné papiere pod¾a § 88 ods. 1
písm. e),
c) pokladnièné poukáky alebo
d) dlhopisy, ktoré spåòajú podmienky pod¾a § 88 ods. 1
písm. a) a c) a majú zostatkovú dobu splatnosti
najviac tri roky.
§ 126
Záloné právo a vecné bremeno zriadené
k nehnute¾nosti
(1) Do majetku vo verejnom peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností mono nadobudnú nehnute¾nos, ku ktorej je zriadené záloné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnute¾nosti v majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
nehnute¾ností mono zriadi záloné právo len s pred-

Èiastka 64

chádzajúcim súhlasom depozitára a len na úèely
zabezpeèenia úveru v prospech majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností. Zriadenie
záloného práva k nehnute¾nosti v majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností na
úèely zabezpeèenia iného úveru je moné len pri ekonomickom odôvodnení zriadenia takého záloného práva.
(2) Do majetku vo verejnom peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností mono nadobudnú nehnute¾nos, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno, len ak súvisí so správou alebo s vyuitím dotknutej nehnute¾nosti a s predchádzajúcim súhlasom depozitára.
K nehnute¾nosti v majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností mono zriadi vecné bremeno len s predchádzajúcim súhlasom depozitára.
(3) Správcovská spoloènos spravujúca peciálny podielový fond nehnute¾ností môe poui ako predmet
zálohu akcie emitované realitnou spoloènosou výluène v prospech úveru prijatého touto realitnou spoloènosou.
§ 127
Nadobúdanie a predaj nehnute¾ností
(1) Správcovská spoloènos nesmie do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
nadobudnú nehnute¾nos z majetku
a) správcovskej spoloènosti, ktorá spravuje tento verejný peciálny podielový fond nehnute¾ností,
b) svojho depozitára,
c) akejko¾vek osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku
ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou úèasou na
správcovskej spoloènosti.
(2) Na nadobudnutie nehnute¾nosti do majetku vo
verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
alebo na predaj nehnute¾nosti z majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností sa
vyaduje predchádzajúci súhlas depozitára.
§ 128
Realitná spoloènos
(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) správa nehnute¾ností, prenájom nehnute¾ností
s poskytovaním základných sluieb a iných ako základných sluieb spojených s prenájmom nehnute¾ností, obstarávate¾ské sluby spojené s prenájmom
nehnute¾ností, obstarávanie sluieb spojených so
správou, prevádzkou a údrbou nehnute¾ností,
c) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnute¾ností,
d) predaj nehnute¾ností.
(2) Predmetom podnikania realitnej spoloènosti pod¾a odseku 1 môe by aj uskutoèòovanie stavieb a ich
zmien.
(3) Predmet podnikania realitnej spoloènosti môe
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okrem èinností pod¾a odsekov 1 a 2 zahàòa len èinnosti, ktoré sú nevyhnutné na jej èinnos pod¾a tohto zákona.
(4) Realitná spoloènos môe okrem vykonávania èinností pod¾a odseku 1 investova aj do
a) vkladov spåòajúcich podmienky pod¾a § 88 ods. 1
písm. f),
b) podielových listov a cenných papierov, ktoré spåòajú
podmienky pod¾a § 88 ods. 1 písm. e),
c) pokladnièných poukáok alebo
d) dlhopisov, ktoré spåòajú podmienky pod¾a § 88
ods. 1 písm. a) a c) a majú zostatkovú dobu splatnosti najviac tri roky.
§ 129
Nadobúdanie majetkovej úèasti v realitnej
spoloènosti
(1) Správcovská spoloènos môe nadobúda do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností majetkovú úèas v realitnej spoloènosti,
a) ktorej akcie boli upísané alebo základné imanie bolo
zvýené len peòanými vkladmi,
b) ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výke,
c) ktorá investuje len do nehnute¾ností na území tátu,
v ktorom má sídlo,
d) ktorá zabezpeèuje dodriavanie podmienok pod¾a
§ 125 ods. 3 a 4 a § 126,
e) ktorá nemá majetkovú úèas v inej realitnej spoloènosti.
(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 plnej
výke.
(3) Správcovská spoloènos môe nadobudnú do
majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností majetkovú úèas v realitnej spoloènosti,
len ak sú splnené tieto podmienky:
a) majetková úèas v realitnej spoloènosti predstavuje
väèinu hlasovacích práv potrebných na zmenu stanov realitnej spoloènosti,
b) realitná spoloènos predkladá raz za mesiac správcovskej spoloènosti a depozitárovi súpis nehnute¾ností vo svojom majetku,
c) je moné zabezpeèi riadne plnenie povinností depozitára vo vzahu k realitnej spoloènosti,
d) správcovská spoloènos má pri zníení alebo zániku
majetkovej úèasti ktoréhoko¾vek akcionára tejto
realitnej spoloènosti zabezpeèené prednostné právo
na odkúpenie jeho majetkovej úèasti do majetku vo
verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností.
(4) Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a e)
a v odseku 3 písm. b) a d) musia by splnené najneskôr
do iestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej
úèasti v realitnej spoloènosti do majetku vo verejnom
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peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností. Ak nie sú
tieto podmienky splnené do iestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej úèasti v realitnej spoloènosti,
musí správcovská spoloènos preda túto majetkovú
úèas v realitnej spoloènosti do iestich mesiacov od
uplynutia lehoty na splnenie týchto podmienok.
(5) Pred nadobudnutím majetkovej úèasti v realitnej
spoloènosti do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností musí by táto majetková
úèas ocenená a správcovskej spoloènosti musia by
predloené:
a) úètovná závierka realitnej spoloènosti overená audítorom alebo audítorskou spoloènosou, ktorá ku
dòu ocenenia majetkovej úèasti nie je staria ako tri
mesiace,
b) aktuálny preh¾ad majetku a záväzkov realitnej spoloènosti overený audítorom alebo audítorskou spoloènosou,
c) ocenenie nehnute¾ností, ktoré má realitná spoloènos vo svojom majetku; ocenenie nehnute¾ností sa
vykoná rovnakým spôsobom ako oceòovanie nehnute¾ností vo verejnom peciálnom fonde nehnute¾ností správcovskou spoloènosou pod¾a tohto zákona.
(6) Na nadobudnutie, zvýenie, zníenie alebo zánik
majetkovej úèasti v realitnej spoloènosti sa vyaduje
predchádzajúci súhlas depozitára. Predchádzajúci súhlas depozitára je potrebný aj na
a) zmeny zakladate¾skej zmluvy alebo zakladate¾skej
listiny a stanov realitnej spoloènosti,
b) nadobúdanie nehnute¾ností do majetku alebo predaj nehnute¾ností z majetku realitnej spoloènosti.
(7) Realitná spoloènos nesmie poskytnú pôièku,
úver alebo dar ani svojím majetkom zabezpeèi alebo
uhradi záväzok inej osoby, ak § 135 neustanovuje
inak.
(8) Realitná spoloènos nesmie uzatvára zmluvu
o tichom spoloèenstve.
Pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika
v majetku vo verejných peciálnych
podielových fondoch
§ 130
(1) Na pravidlá obmedzenia a
rejný peciálny podielový fond
§ 92 ods. 3, § 93 a 97 ods. 1 s
kov 2 a 8 a § 131, 132, 134 a

rozloenia rizika pre vesa vzahuje § 89 a 91,
výnimkami pod¾a odse135.

(2) Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na
úèely obmedzenia a rozloenia rizika pre verejný peciálny podielový fond alternatívnych investícií
povaujú za prevodite¾né cenné papiere.
(3) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvori viac ako 25 % hodnoty majetku
vo verejnom peciálnom podielovom fonde s výnimkami pod¾a § 89 a 91.
(4) Vklady pod¾a § 124 ods. 1 písm. e) nesmú tvori
viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde.
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(5) Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraniènou bankou v èlenskom táte, ktorá podlieha doh¾adu chrániacemu záujmy majite¾ov dlhopisov,
nesmie tvori viac ako 40 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde. Peòané prostriedky získané emisiou dlhopisov musia by investované do
takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré
môu by pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne pouité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súèet hodnoty dlhopisov
nadobudnutých do majetku vo verejnom peciálnom
podielovom fonde pod¾a prvej vety nesmie prekroèi
80 % hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde.
(6) Hodnota podielových listov akéhoko¾vek podielového fondu alebo cenných papierov akéhoko¾vek zahranièného subjektu kolektívneho investovania pod¾a
§ 88 ods. 1 písm. e) nesmie tvori viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde.
(7) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu verejného peciálneho podielového fondu limit
pod¾a odseku 6 pre podielové listy jedného podielového
fondu alebo cenné papiere jedného zahranièného subjektu kolektívneho investovania zvýi a na 35 %, ak
a) tento podielový fond alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania je v tatúte verejného peciálneho podielového fondu menovite uvedený alebo
b) jeho investièná politika je v tatúte verejného peciálneho podielového fondu dostatoène pecifikovaná a zodpovedá investiènej politike tohto verejného
peciálneho podielového fondu.
(8) Na verejný peciálny podielový fond a na správcovskú spoloènos, ktorá ho spravuje, sa primerane
vzahuje § 98.
(9) Na riadenie rizík, ktorým by mohol by vystavený
verejný peciálny podielový fond, sa primerane vzahujú § 99 a 107. Správcovská spoloènos je povinná prija a dodriava dodatoèné postupy merania a riadenia
rizík nad rámec § 99 a 107, ktoré umoòujú priebené
sledovanie a meranie rizika spojeného s investovaním
majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde do
aktív, ktoré nie sú uvedené v § 88 ods. 1 a 2.
(10) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, dodatoèné
postupy merania a riadenia rizík, ktorým by mohol by
vystavený verejný peciálny podielový fond.
§ 131
Pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika pre verejný
peciálny podielový fond cenných papierov a verejný
peciálny podielový fond alternatívnych investícií
(1) Súèet investícií do prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a rizika protistrany pod¾a
§ 89 ods. 3 voèi tej istej osobe nesmie prekroèi 50 %
majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
cenných papierov alebo majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií.
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(2) Súèet investícií do dlhopisov pod¾a § 124 ods. 1
písm. c) vydaných jedným emitentom môe tvori a
25 % majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde cenných papierov alebo majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií.
(3) Na dlhopisy pod¾a § 124 ods. 1 písm. d) sa
vzahuje § 91 primerane.
(4) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu pod¾a § 124 ods. 2 písm. b) vydaných jedným emitentom nesmie prekroèi 10 % majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
alternatívnych investícií.
(5) Hodnota majetkového podielu pod¾a § 124 ods. 2
písm. b) v jednej obchodnej spoloènosti nesmie prekroèi 10 % majetku vo verejnom peciálnom podielovom
fonde alternatívnych investícií. Ak hodnota majetkového podielu prekroèí limit pod¾a prvej vety, je správcovská spoloènos povinná uvies zloenie majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych
investícií do súladu s limitom pod¾a prvej vety najneskôr do jedného roka od tohto prekroèenia.
(6) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu zvýi limity pod¾a § 88 ods. 1 písm. i), § 89 ods. 2
a § 97 ods. 2 na dvojnásobok a limity pod¾a § 93 ods. 3
písm. a), b) a d) zvýi na 25 %.
§ 132
Pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika pre verejný
peciálny podielový fond nehnute¾ností
(1) Hodnota nehnute¾nosti nadobúdanej do majetku
vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností nesmie ku dòu uzavretia zmluvy o kúpe nehnute¾nosti alebo predaji nehnute¾nosti prekroèi 20 %
hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností.
(2) Celková hodnota nehnute¾ností, ktoré nie je
moné oceni výnosovou metódou, nesmie prekroèi
25 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností. Do uvedeného limitu sa
zapoèítava aj hodnota nehnute¾ností, ktoré má v majetku realitná spoloènos, do ktorej majetkovej úèasti
bol investovaný majetok vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností a ktoré nie je moné oceni výnosovou metódou, a to v pomere vyplývajúcom
z majetkovej úèasti v realitnej spoloènosti.
(3) Ak sa po nadobudnutí nehnute¾nosti do majetku
vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností prekroèí limit pod¾a odseku 1 alebo odseku 2
o viac ako 10 %, je správcovská spoloènos povinná
uvies zloenie majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností do súladu s limitmi pod¾a odsekov 1 a 2 najneskôr do dvoch rokov od tohto
prekroèenia.
(4) Limit pod¾a odseku 1 sa nepouije po dobu najviac
prvých troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu nehnute¾ností; táto
doba musí by uvedená v jeho tatúte, prièom v tomto
tatúte mono urèi aj kratie obdobie ako tri roky. Po-
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èas tejto doby nie je správcovská spoloènos povinná
vypláca podielové listy verejného peciálneho podielového fondu nehnute¾ností.
(5) Na úèely výpoètu limitov pod¾a tohto zákona sa
nehnute¾nosti, ktorých ekonomické vyuitie je navzájom prepojené, povaujú za jednu nehnute¾nos.
(6) Hodnota majetkovej úèasti v majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností v jednej
realitnej spoloènosti môe tvori v dobe jej nadobudnutia najviac 30 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností.
(7) Ak po nadobudnutí majetkovej úèasti v realitnej
spoloènosti prekroèí hodnota tejto majetkovej úèasti
40 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností, je správcovská spoloènos povinná uvies zloenie majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností do súladu
s limitom pod¾a odseku 6 najneskôr do dvoch rokov od
tohto prekroèenia.
(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepouijú, ak sa do
majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej
spoloènosti a táto realitná spoloènos zatia¾ nemá
v majetku iadnu nehnute¾nos.
§ 133
Správa o hospodárení s majetkom vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností musí obsahova informácie o aktuálnej hodnote nehnute¾ností
v majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
nehnute¾ností a v majetku realitných spoloèností.
Úvery a pôièky
§ 134
(1) Správcovská spoloènos môe z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií poskytnú pôièku len obchodnej spoloènosti,
v ktorej má tento fond majetkový podiel. Pôièka z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií musí by zabezpeèená a v zmluve
o pôièke musí by uvedené, e ak sa predá majetkový
podiel v tejto obchodnej spoloènosti, pôièka je splatná
do iestich mesiacov odo dòa zániku majetkového podielu.
(2) Celková suma vetkých pôièiek poskytnutých
z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
alternatívnych investícií jednej obchodnej spoloènosti
nesmie prekroèi 50 % hodnoty majetku tejto obchodnej spoloènosti.
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nom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností poskytnú pôièku len realitnej spoloènosti, v ktorej má
majetkovú úèas. Pôièka z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností musí by zabezpeèená a v zmluve o pôièke musí by uvedené, e
ak sa predá majetková úèas v realitnej spoloènosti,
pôièka je splatná do iestich mesiacov odo dòa zániku
majetkovej úèasti.
(2) Celková suma vetkých pôièiek poskytnutých
z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
nehnute¾ností jednej realitnej spoloènosti nesmie prekroèi 50 % hodnoty vetkých nehnute¾ností v majetku
tejto realitnej spoloènosti.
(3) Celková suma vetkých pôièiek poskytnutých
z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
nehnute¾ností realitným spoloènostiam nesmie prekroèi 50 % hodnoty majetku vo verejnom peciálnom
podielovom fonde nehnute¾ností.
(4) Správcovská spoloènos môe v prospech majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností prija úver alebo pôièku so splatnosou do
jedného roka, a to do výky 20 % hodnoty majetku vo
verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností.
(5) Správcovská spoloènos môe na úèely nadobudnutia nehnute¾nosti do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností alebo udrania,
alebo zlepenia jej stavu prija v prospech majetku vo
verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru.
Hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru
prijaté v prospech majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností alebo realitnou spoloènosou, v ktorej má peciálny podielový fond nehnute¾ností majetkovú úèas, nesmú presiahnu 70 %
hodnoty tejto nehnute¾nosti.
(6) Celková suma vetkých úverov a pôièiek prijatých správcovskou spoloènosou spravujúcou peciálny podielový fond nehnute¾ností do majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností
nesmie presiahnu 50 % hodnoty majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností.
(7) Realitná spoloènos môe zo svojho majetku poskytova pôièky len správcovskej spoloènosti spravujúcej peciálny podielový fond nehnute¾ností v prospech majetku vo verejnom peciálnom podielovom
fonde nehnute¾ností, ktorý má v realitnej spoloènosti
majetkovú úèas. Na poskytovanie pôièiek z majetku
realitnej spoloènosti, prijatie pôièiek alebo úverov realitnou spoloènosou sa pouijú odseky 2 a 6 rovnako.
TRETIA HLAVA

(3) Celková suma vetkých pôièiek poskytnutých
z majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde
alternatívnych investícií obchodným spoloènostiam
nesmie prekroèi 20 % hodnoty majetku vo verejnom
peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností.

PECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY
PROFESIONÁLNYCH INVESTOROV

§ 135

(1) Podielové listy peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov mono vyda
a) profesionálnemu investorovi, ktorý spåòa poiadav-

(1) Správcovská spoloènos môe z majetku vo verej-

§ 136
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ky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného
investora pod¾a osobitného predpisu,54) alebo
b) investorovi, ak je investovaná suma aspoò 50 000 eur.
(2) Podielové listy peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov mono previes na iného
podielnika, len ak je profesionálnym investorom pod¾a
odseku 1 a iba s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoloènosti. Správcovská spoloènos je povinná
na úèely posudzovania investora postupova primerane pod¾a osobitného predpisu.55)
(3) Ak ide o prechod podielového listu, je nadobúdate¾ povinný o prechode informova správcovskú spoloènos, ktorá prísluný peciálny podielový fond profesionálnych investorov spravuje.
(4) Verejná ponuka a propagácia podielových listov
peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov sa zakazuje.
(5) tatút peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov okrem veobecných náleitostí
pod¾a § 7 ods. 5 obsahuje aj
a) druhy aktív, do ktorých je moné majetok v peciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov
investova,
b) pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika,
c) pravidlá prijímania pôièiek a úverov v prospech
majetku v peciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov a pravidlá poskytovania pôièiek
z majetku v peciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov,
d) frekvenciu a pravidlá oceòovania majetku a záväzkov v peciálnom podielovom fonde profesionálnych
investorov a pravidlá zisovania a pouitia výnosov
z tohto majetku a spôsob poskytovania týchto informácií podielnikom,
e) spôsoby a metódy merania a riadenia rizík, ktorým
môe by vystavený majetok v peciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov,
f) informáciu o tom, akým spôsobom je vykonávaná
depozitárska úschova majetku v peciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov.
§ 137
(1) Na spravovanie peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie na spravovanie peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov
mono udeli len správcovskej spoloènosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na èinnos
správcovskej spoloènosti.
(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
preukázané splnenie podmienok pod¾a § 84 ods. 3
písm. a) a b) a e tatút peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov a predajný prospekt sú
zostavené pod¾a tohto zákona.
(3) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 podáva správcovská spoloènos pred vytvorením peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov
54
55
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alebo najneskôr do troch mesiacov od jeho vytvorenia.
Ak sa iados podáva po vytvorení peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov, tak pri podaní
iadosti musia by splnené tieto podmienky:
a) iadate¾om je správcovská spoloènos, ktorá má povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti aspoò
tri roky,
b) u v deò vytvorenia peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov mal tento fond depozitára pod¾a tohto zákona na základe platnej depozitárskej zmluvy,
c) tatút peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a jeho predajný prospekt boli zostavené pred vytvorením tohto peciálneho podielového
fondu a obsahovali výrazné upozornenie, e na spravovanie peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ako aj výrazné upozornenie na
následky zamietnutia iadosti o udelenie povolenia
pod¾a odseku 1.
(4) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) názov peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
c) formu peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a dobu, na ktorú sa tento peciálny
podielový fond profesionálnych investorov vytvorí,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu
správcovskej spoloènosti a vrcholového manamentu správcovskej spoloènosti,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
èlena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, ktorý zabezpeèuje výkon èinnosti depozitára.
(5) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 4 je
a) tatút peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov alebo jeho návrh, ak sa iados podáva pred vytvorením peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
b) predajný prospekt peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov alebo jeho návrh, ak sa
iados podáva pred vytvorením peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
c) platná depozitárska zmluva alebo predbený súhlas
depozitára s výkonom èinnosti depozitára pre peciálny podielový fond profesionálnych investorov, ak
sa iados podáva pred vytvorením peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
d) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov
depozitára, ktorí zabezpeèujú výkon èinnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a ich èestné vyhlásenia, e spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom.

) § 8a ods. 2 a 7 a § 120 ods. 6 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 8a ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(6) Národná banka Slovenska o iadosti o udelenie
povolenia pod¾a odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr
do troch mesiacov od doruèenia úplnej iadosti.
(7) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2 alebo ak iadate¾ nesplnil alebo nepreukázal splnenie niektorej z podmienok uvedených
v odseku 3, ak sa iados podáva po vytvorení peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.
(8) Ak Národná banka Slovenska zamietla iados
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1, ktorá bola podaná
po vytvorení peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov, správcovská spoloènos je povinná
okamite pozastavi vydávanie podielových listov tohto
peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a tento peciálny podielový fond profesionálnych
investorov zrui postupom pod¾a § 26. Tým nie sú dotknuté moné sankèné opatrenia voèi správcovskej spoloènosti za poruenie ustanovenia odseku 3.
(9) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené nepretrite poèas trvania platnosti povolenia na spravovanie peciálneho podielového fondu profesionálnych
investorov.
(10) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 sa vzahujú
ustanovenia § 84 ods. 15 a 16 rovnako.
(11) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje povolenie pod¾a
odseku 1, obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) názov peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov,
c) formu peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov a urèenie doby, na ktorú sa tento
peciálny podielový fond vytvorí,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) schválenie tatútu peciálneho podielového fondu
profesionálnych investorov.
(12) Povolenie pod¾a odseku 1 mono previes len
na inú správcovskú spoloènos a len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 163 ods. 1 písm. i).
(13) Na iados správcovskej spoloènosti mono rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie pod¾a
odseku 1 zmeni. Na posudzovanie iadosti o zmenu
povolenia pod¾a odseku 1 sa vzahujú odseky 2 a 10
primerane. Zmena údajov uvedených v povolení pod¾a
odseku 1 vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 sa povauje za schválenú udelením prísluného predchádzajúceho súhlasu. Správcovská
spoloènos je vak povinná Národnej banke Slovenska
túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlási najneskôr do 30 dní odo dòa jej vykonania.
(14) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
písomne informova Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie pod¾a odseku 1.
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SIEDMA ÈAS
CEZHRANIÈNÁ DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV
SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA
PRVÁ HLAVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA PRE CEZHRANIÈNÚ
DISTRIBÚCIU
§ 138
(1) Ak ide o tandardný podielový fond, ktorý je spravovaný zahraniènou správcovskou spoloènosou pod¾a
§ 60 ods. 2, ustanovenia § 139 a 141 týkajúce sa
správcovskej spoloènosti sa vzahujú na túto zahraniènú správcovskú spoloènos rovnako.
(2) Ak ide o európsky fond, ktorý je spravovaný
správcovskou spoloènosou pod¾a § 60 ods. 1, ustanovenia § 142 a 144 týkajúce sa európskeho fondu sa
vzahujú na túto správcovskú spoloènos rovnako.
(3) Ak ide o tandardný podielový fond, ktorý je streným podielovým fondom na úèely § 139 a 141, ustanovenia týkajúce sa tandardného podielového fondu
sa vzahujú na kadý jeho podfond osobitne.
(4) Ak ide o európsky fond alebo iný zahranièný subjekt kolektívneho investovania, ktorý je vytvorený
z viacerých podfondov, na úèely § 142 a 150 sa ustanovenia týkajúce sa európskeho fondu alebo zahranièného subjektu kolektívneho investovania vzahujú na
kadý jeho podfond osobitne.
(5) Ak je európsky fond alebo iný zahranièný subjekt
kolektívneho investovania zahranièným podielovým
fondom, koná na úèely § 142 a 150 za tento európsky
fond zahranièná správcovská spoloènos, ktorá ho
spravuje.
(6) Ustanovenia § 142 a 144 sa nepouijú, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho fondu má vykonáva iným spôsobom ako ich verejnou ponukou. Ustanovenia § 139 a 141 sa nepouijú, ak prísluný
právny predpis hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu ustanovuje výnimku, ktorá sa môe uplatni pri urèitých spôsoboch distribúcie,
urèitých tandardných podielových fondoch alebo pri
urèitých kategóriách investorov.
DRUHÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA PODIELOVÝCH LISTOV
TANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU NA ÚZEMÍ
INÉHO ÈLENSKÉHO TÁTU
§ 139
Notifikaèný postup
(1) Správcovská spoloènos, ktorá sa rozhodla distribuova podielové listy òou spravovaného tandardného podielového fondu na území iného èlenského tátu,
je povinná pred zaèatím tejto èinnosti oznámi svoj zámer Národnej banke Slovenska. V oznámení sa uvádzajú informácie o spôsoboch distribúcie podielových
listov tandardného podielového fondu na území hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového
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fondu. Ak sa v tandardnom podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, v oznámení sa uvádzajú informácie o spôsoboch distribúcie jednotlivých
emisií podielových listov osobitne. Ak sa distribúcia má
vykonáva v spojení s cezhranièným vykonávaním èinností správcovskej spoloènosti, oznámenie pod¾a prvej
vety musí obsahova aj zmienku o tom, e podielové listy prísluného tandardného podielového fondu má
distribuova správcovskou spoloènosou, ktorá ho
spravuje. Formu a obsah tandardného modelu oznámenia, ktorý je povinná pouíva správcovská spoloènos, upravuje osobitný predpis.56)
(2) Súèasne s oznámením pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos povinná predloi Národnej banke
Slovenska
a) tatút tandardného podielového fondu,
b) predajný prospekt,
c) k¾úèové informácie pre investorov preloené pod¾a
§ 141 ods. 1 písm. c),
d) poslednú roènú správu a po nej nasledujúcu polroènú správu preloené pod¾a § 141 ods. 1 písm. d).
(3) Národná banka Slovenska overí, èi dokumentácia, ktorú predloila správcovská spoloènos pod¾a odsekov 1 a 2, je úplná.
(4) Národná banka Slovenska vyhotoví osvedèenie
o tom, e tandardný podielový fond spåòa podmienky
právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho
kolektívne investovanie. Na formu a obsah tandardného modelu osvedèenia, ktoré pouije Národná banka
Slovenska, sa vzahuje osobitný predpis.57)
(5) Národná banka Slovenska najneskôr do desiatich
pracovných dní odo dòa doruèenia oznámenia pod¾a
odseku 1 spolu s jeho úplnou dokumentáciou pod¾a
odseku 2 odovzdá toto oznámenie spolu s touto dokumentáciou orgánu doh¾adu prísluného hostite¾ského
èlenského tátu tandardného podielového fondu.
K dokumentácii priloí aj osvedèenie pod¾a odseku 4.
(6) O zaslaní oznámenia spolu s jeho dokumentáciou
a osvedèením pod¾a odseku 5 Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoloènos.
(7) Správcovská spoloènos môe zaèa distribuova
podielové listy òou spravovaného tandardného podielového fondu pod¾a odseku 1 na území hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu
odo dòa prijatia informácie od Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 6.
(8) Oznámenie pod¾a odseku 1 a osvedèenie pod¾a
odseku 4 sa zostavuje v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa Národná banka
Slovenska a prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu tandardného podielového fondu nedohodnú na pouívaní iného jazyka.
(9) Prenos a odovzdávanie dokumentov medzi Národnou bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu
56
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hostite¾ského
èlenského
tátu
tandardného
podielového fondu sa vykoná elektronickým spôsobom.
Podrobný postup elektronického prenosu dokumentov
pod¾a odsekov 1, 2 a 4 medzi Národnou bankou Slovenska a prísluným orgánom doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu tandardného podielového fondu
upravuje osobitný predpis.58)
Povinnosti správcovskej spoloènosti pri
distribúcii podielových listov tandardného
podielového fondu na území hostite¾ského
èlenského tátu
§ 140
(1) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi, aby
prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu
tandardného podielového fondu mal prostredníctvom
elektronických prostriedkov prístup k dokumentom
uvedeným v § 139 ods. 2 a k ich prekladom, ak sa pod¾a
prísluného predpisu hostite¾ského èlenského tátu
tandardného podielového fondu vyadujú.
(2) Správcovská spoloènos je povinná aktualizova
dokumenty pod¾a § 139 ods. 2 a ich preklady.
(3) Správcovská spoloènos je povinná informova
prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu o akýchko¾vek
zmenách dokumentov uvedených v § 139 ods. 2
a oznámi mu, kde sa tieto dokumenty dajú získa
v elektronickej forme.
(4) Správcovská spoloènos je povinná písomne informova prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu o zmenách v spôsoboch distribúcie podielových listov na
území hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu uvedených v oznámení pod¾a § 139
ods. 1 pred ich uskutoènením.
§ 141
(1) Pri distribúcii podielových listov tandardného
podielového fondu na území hostite¾ského èlenského
tátu tandardného podielového fondu je správcovská
spoloènos povinná poskytova investorom na území
tohto hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu
a) vetky informácie a dokumenty, ktoré je povinná
poskytnú investorom na území Slovenskej republiky pod¾a tohto zákona,
b) informácie a dokumenty pod¾a písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s príslunými právnymi predpismi hostite¾ského èlenského tátu tandardného
podielového fondu,
c) k¾úèové informácie pre investorov pod¾a § 153 v preklade do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov hostite¾ského èlenského tátu tan-

) Èl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) è. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES,
pokia¾ ide o formu a obsah tandardného oznámenia a osvedèenia PKIPCP, vyuívanie elektronickej komunikácie medzi príslunými orgánmi na úèely oznámenia, postupy pri previerkach na mieste a vyetrovaniach a výmenu informácií medzi príslunými orgánmi (Ú. v.
EÚ L 176, 10. 7. 2010).
57
) Èl. 2 nariadenia (EÚ) è. 584/2010.
58
) Èl. 3 a 5 nariadenia (EÚ) è. 584/2010.
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dardného podielového fondu alebo do jazyka
schváleného prísluným orgánom doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového
fondu,
d) ostatné dokumenty a informácie ako pod¾a písmena
c) v preklade do úradného jazyka alebo do jedného
z úradných jazykov hostite¾ského èlenského tátu
tandardného podielového fondu, do jazyka schváleného prísluným orgánom doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu tandardného podielového fondu
alebo do jazyka bene pouívaného v oblasti medzinárodných financií.
(2) Správcovská spoloènos je zodpovedná za vyhotovenie a správnos prekladov informácií a dokumentov pod¾a odseku 1. Správnosou prekladu sa rozumie, e preklad verne zodpovedá originálu v slovenskom jazyku.
(3) Na akéko¾vek zmeny alebo doplnenia informácií
a dokumentov pod¾a odseku 1 sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.
(4) Frekvencia uverejòovania aktuálnej hodnoty podielu, predajnej ceny podielového listu, nákupnej ceny
podielového listu a èistej hodnoty majetku tandardného podielového fondu na území hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu sa riadi
týmto zákonom.
(5) Pri distribúcii podielových listov tandardného
podielového fondu na území hostite¾ského èlenského
tátu tandardného podielového fondu je správcovská
spoloènos povinná v súlade s príslunými právnymi
predpismi tohto hostite¾ského èlenského tátu prija
nevyhnutné opatrenia, aby sa podielnikom zabezpeèili
na území tohto hostite¾ského èlenského tátu:
a) monos uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov tohto tandardného podielového fondu,
b) monos prijímania platieb z vyplatenia podielového
listu alebo z výnosov z majetku v tandardnom podielovom fonde a
c) prístup k informáciám, ktoré je správcovská spoloènos povinná poskytova.
TRETIA HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV EURÓPSKEHO
FONDU VYKONÁVANÁ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
§ 142
Notifikaèný postup pre európsky fond
(1) Európsky fond môe zaèa distribuova svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky odo dòa prijatia informácie prísluného orgánu doh¾adu jeho domovského èlenského tátu, e Národnej banke
Slovenska bolo zaslané oznámenie o jeho zámere distribuova svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky spolu s jeho príslunou dokumentáciou
a osvedèením vydaným prísluným orgánom doh¾adu
domovského èlenského tátu európskeho fondu o tom,
e spåòa poiadavky právne záväzného aktu Európskej
únie upravujúceho kolektívne investovanie. Na úèely
notifikaèného postupu Národná banka Slovenska nie
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je oprávnená vyadova iadne dodatoèné dokumenty,
osvedèenia alebo informácie.
(2) Oznámenie a osvedèenie pod¾a odseku 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v jazyku bene
pouívanom v oblasti medzinárodných financií, ak sa
Národná banka Slovenska a orgán doh¾adu prísluného domovského èlenského tátu európskeho fondu nedohodnú na pouívaní iného jazyka.
(3) Na spôsob prenosu a odovzdávania dokumentov
medzi orgánom doh¾adu prísluného domovského
èlenského tátu európskeho fondu a Národnou bankou Slovenska sa vzahuje ustanovenie § 139 ods. 9
rovnako.
Povinnosti európskeho fondu
pri distribúcii jeho cenných papierov
na území Slovenskej republiky
§ 143
(1) Európsky fond je povinný zabezpeèi, aby Národná banka Slovenska mala prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom zaslaným
spolu s oznámením pod¾a § 142 ods. 1 a k ich prekladom.
(2) Európsky fond je povinný aktualizova dokumenty pod¾a odseku 1 a ich preklady.
(3) Európsky fond je povinný informova Národnú
banku Slovenska o akýchko¾vek zmenách dokumentov
pod¾a odseku 1 a oznámi jej, kde sa tieto dokumenty
dajú získa v elektronickej forme.
(4) Európsky fond je povinný písomne informova Národnú banku Slovenska o zmenách v spôsoboch distribúcie svojich cenných papierov na území Slovenskej
republiky uvedených v oznámení pod¾a § 142 ods. 1
pred ich uskutoènením.
(5) Európsky fond je povinný sprístupni kópiu
kadého dokumentu zaslaného spolu s oznámením
pod¾a § 142 ods. 1 alebo jeho aktualizácie na svojom
webovom sídle alebo na stránke zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo správcovskej spoloènosti pod¾a
§ 60 ods. 1, ktorá ho spravuje, alebo na inom webovom
sídle urèenom v oznámení predloenom pod¾a § 142
ods. 1. Dokumenty musia by sprístupnené v bene
pouívanom elektronickom formáte.
(6) Ak je prístup k webovému sídlu pod¾a odseku 5
obmedzený, európsky fond je povinný zabezpeèi, aby
Národná banka Slovenska mala prístup k webovému
sídlu pod¾a odseku 5.
(7) Národná banka Slovenska je povinná urèi adresu
elektronickej poty na úèely prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach dokumentov pod¾a
odseku 3.
(8) Európsky fond je oprávnený vykona povinnos
pod¾a odseku 3 zaslaním na adresu elektronickej poty
pod¾a odseku 7. V adrese elektronickej poty pod¾a prvej vety je európsky fond povinný
a) opísa aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie dokumentu alebo informácie, ktoré sa vykonali, alebo
b) priloi novú verziu dokumentu; kadý dokument
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priloený v prílohe adresy elektronickej poty musí
by poskytnutý v bene pouívanom elektronickom
formáte.
§ 144
(1) Pri distribúcii svojich cenných papierov na území
Slovenskej republiky je európsky fond povinný poskytova investorom na území Slovenskej republiky
a) vetky informácie a dokumenty, ktoré je povinný
poskytova investorom na území jeho domovského
èlenského tátu pod¾a prísluného právneho predpisu domovského èlenského tátu európskeho fondu,
b) informácie a dokumenty pod¾a písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s týmto zákonom a s inými
veobecne záväznými právnymi predpismi,
c) k¾úèové informácie pre investorov v preklade do slovenského jazyka alebo iného jazyka, ktorý môe
schváli Národná banka Slovenska,
d) ostatné dokumenty a informácie ako pod¾a písmena
c) v preklade do slovenského jazyka, do iného jazyka, ktorý môe schváli Národná banka Slovenska,
alebo do jazyka bene pouívaného v oblasti medzinárodných financií.
(2) Európsky fond zodpovedá za vyhotovenie a správnos prekladov informácií a dokumentov pod¾a odseku
1. Správnosou prekladu sa rozumie, e preklad verne
zodpovedá originálu v pôvodnom jazyku.
(3) Na zmeny informácií a dokumentov pod¾a odseku 1
sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.
(4) Frekvencia uverejòovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo vyplatenej ceny cenných papierov európskeho fondu na území Slovenskej
republiky sa riadi zákonmi a inými veobecne záväznými právnymi predpismi domovského èlenského tátu
európskeho fondu.
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právnej formy, aké pouíva vo svojom domovskom èlenskom táte.
§ 145
Zverejòovanie informácií o podmienkach distribúcie
cenných papierov európskych fondov na území
Slovenskej republiky
(1) Národná banka Slovenska je povinná zverejni na
svojom webovom sídle úplné informácie týkajúce sa zákonov a iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na distribúciu cenných papierov
európskych fondov na území Slovenskej republiky alebo ktoré s òou súvisia.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 zahàòajú
a) vymedzenie pojmu distribúcia cenných papierov
európskych fondov,
b) poiadavky na obsah, formát a spôsob propagácie
cenných papierov európskych fondov vrátane vetkých povinných upozornení a obmedzení v súvislosti s pouívaním urèitých slov alebo fráz,
c) podrobnosti o akýchko¾vek dodatoèných informáciách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 142 a
144,
d) podrobnosti o akýchko¾vek výnimkách z pravidiel
alebo poiadaviek upravujúcich podmienky distribúcie pod¾a § 142 a 144, ktoré sa môu uplatni pri
urèitých európskych fondoch, urèitých triedach
cenných papierov európskych fondov alebo urèitých
kategóriách investorov,
e) poiadavky Národnej banky Slovenska vo vzahu
k akejko¾vek informaènej povinnosti a vo vzahu
k postupu predkladania aktualizovaných verzií dokumentov a informácií pod¾a § 143 ods. 3,
f) poiadavky na akéko¾vek poplatky a príspevky Národnej banke Slovenska v súvislosti s distribúciou
cenných papierov európskych fondov,
g) poiadavky súvisiace s opatreniami na zabezpeèenie práv podielnikov alebo majite¾ov cenných papierov európskeho fondu pod¾a § 144 ods. 5,
h) podmienky ukonèenia distribúcie cenných papierov
európskych fondov na území Slovenskej republiky,
i) podrobný obsah informácií, ktoré vyaduje Národná
banka Slovenska v èasti B oznámenia pod¾a osobitného predpisu,56)
j) adresu elektronickej poty urèenú na úèel prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach dokumentov pod¾a § 143 ods. 7.

(5) Pri distribúcii svojich cenných papierov na území
Slovenskej republiky je európsky fond povinný v súlade s týmto zákonom a inými veobecne záväznými
právnymi predpismi prija nevyhnutné opatrenia, aby
sa zabezpeèili na území Slovenskej republiky jeho podielnikom alebo majite¾om cenných papierov:
a) monos uplatnenia práva na vyplatenie alebo spätný
odkup cenných papierov tohto európskeho fondu,
b) monos prijímania platieb z vyplatenia cenných papierov alebo zo spätného odkupu cenných papierov,
alebo z výnosov z majetku v európskom fonde a
c) prístup k informáciám, ktoré je európsky fond povinný poskytova,
d) prístup k informáciám o zámere európskeho fondu
ukonèi distribúciu svojich cenných papierov na
území Slovenskej republiky,
e) prístup k informáciám o opatreniach na zabezpeèenie práv zostávajúcich majite¾ov cenných papierov
európskeho fondu, ak sa európsky fond rozhodol
ukonèi distribúciu svojich cenných papierov na
území Slovenskej republiky.

(3) Informácie pod¾a odseku 2 musia by uvedené vo
forme slovného opisu alebo kombináciou slovného opisu a odkazov na prísluné ustanovenia prekladov tohto zákona alebo iné veobecne záväzné právne predpisy
do jazyka bene pouívaného v oblasti medzinárodných financií.

(6) Európsky fond môe na úèely distribúcie svojich
cenných papierov na území Slovenskej republiky
pouíva pri svojom oznaèení rovnaké oznaèenie svojej

(4) Informácie pod¾a odseku 2 musia by zverejnené
v jazyku bene pouívanom v oblasti medzinárodných
financií a musia by pravidelne aktualizované.
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§ 146

§ 148

Vývoj spoloèných systémov spracovania údajov

(1) Zahranièná investièná spoloènos, ktorá nespåòa
poiadavky právne záväzného aktu Európskej únie
upravujúceho kolektívne investovanie, alebo zahranièná správcovská spoloènos spravujúca zahranièný podielový fond, ktorý nespåòa poiadavky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne
investovanie, môe distribuova na území Slovenskej
republiky cenné papiere tejto zahraniènej investiènej
spoloènosti alebo tohto zahranièného podielového fondu prostredníctvom svojej poboèky alebo bez zriadenia
poboèky. Tieto èinnosti mono vykonáva len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.

(1) Národná banka Slovenska môe koordinova vytvorenie zloitých systémov spracovania a centrálneho
uchovávania elektronických údajov, ktoré budú spoloèné pre vetky èlenské táty, s cie¾om u¾ahèi prístup
Národnej banky Slovenska k informáciám alebo dokumentom pod¾a § 142 ods. 1 týkajúcich sa európskeho
fondu.
(2) Koordinácia medzi Národnou bankou Slovenska
a príslunými orgánmi ostatných èlenských tátov
pod¾a odseku 1 musí prebieha v rámci Výboru európskych regulaèných orgánov cenných papierov.
TVRTÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV INÝCH
ZAHRANIÈNÝCH SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO
INVESTOVANIA NA UZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
§ 147
(1) Ustanovenia § 148 a 150 sa nevzahujú na európske fondy. Ustanovenia § 148 a 150 sa vzahujú na
zahraniènú správcovskú spoloènos pod¾a § 60 ods. 2,
ak má zámer na území Slovenskej republiky vykonáva
distribúciu cenných papierov zahranièného subjektu
kolektívneho investovania, ktorý nespåòa poiadavky
právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho
kolektívne investovanie.
(2) Ustanovenia § 148 a 150 sa nevzahujú na uzavreté zahranièné subjekty kolektívneho investovania.
Na verejnú ponuku cenných papierov uzavretých zahranièných subjektov kolektívneho investovania sa
pouije osobitný predpis.2)
(3) Ustanovenia § 148 a 150 sa nepouijú, ak sa distribúcia cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania má vykonáva iným spôsobom,
ako ich verejnou ponukou.
(4) Ak sa po udelení povolenia pod¾a § 148 zahranièný subjekt kolektívneho investovania premení na európsky fond, je európsky fond povinný vykona notifikaèný postup pre európsky fond pod¾a § 142. Dòom
prijatia oznámenia pod¾a § 142 ods. 1 od orgánu doh¾adu prísluného domovského èlenského tátu tohto
európskeho fondu sa povolenie pod¾a § 148 povauje za
vrátené.
(5) Na úèely ustanovení § 148 a 150 je poboèka zahraniènej investiènej spoloènosti organizaèná zloka
zahraniènej investiènej spoloènosti umiestnená na
území Slovenskej republiky; vetky poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti zriadené v Slovenskej republike zahraniènou investiènou spoloènosou so sídlom v èlenskom táte sa povaujú z h¾adiska
oprávnenia vykonáva èinnosti na území Slovenskej republiky za jednu poboèku.

(2) Na udelenie povolenia pod¾a odseku 1 musí by
preukázané splnenie týchto podmienok:
a) sídlo a ústredie zahraniènej investiènej spoloènosti
alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti je na
území toho istého tátu,
b) zahranièný subjekt kolektívneho investovania má
platné povolenie na kolektívne investovanie na princípe obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a právneho
predpisu tátu, v ktorom má sídlo, alebo ak ide o zahranièný podielový fond, pod¾a právneho predpisu
tátu, v ktorom bol vytvorený, vydané prísluným
orgánom tohto tátu,
c) prísluný orgán pod¾a písmena b) nemá výhrady voèi
distribúcii cenných papierov zahranièného subjektu
kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky,
d) právnymi predpismi tátu, v ktorom má sídlo zahranièná investièná spoloènos, alebo tátu, v ktorom
bol zahranièný podielový fond vytvorený, je zabezpeèená úroveò ochrany úèastníkov kolektívneho investovania, ktorá nie je niia ako úroveò ochrany
zabezpeèená týmto zákonom pre verejné peciálne
podielové fondy,
e) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, je preh¾adná,
f) sú splnené vecné a organizaèné predpoklady na èinnos poboèky, ak sa na území Slovenskej republiky
zriaïuje, a osoby riadiace túto poboèku sú odborne
spôsobilé a dôveryhodné,
g) je uzavretá zmluva pod¾a § 150 ods. 5, ak zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos neplánuje vykonáva distribúciu
cenných papierov prostredníctvom poboèky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
h) roèné správy a polroèné správy sú zverejòované,
i) ak ide o zahranièný podielový fond, o majetku zahranièného podielového fondu sa musí úètova oddelene od majetku zahraniènej správcovskej spoloènosti.
(3) iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 podáva zahranièná investièná spoloènos, alebo ak ide
o zahranièný podielový fond, zahranièná správcovská
spoloènos. Táto iados musí obsahova:
a) ak ide o
1. zahraniènú investiènú spoloènos, jej obchodné
meno a sídlo,
2. zahranièný podielový fond, jeho názov a obchod-
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né meno a sídlo zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá ho spravuje,
obchodné meno a sídlo depozitára zahranièného
subjektu kolektívneho investovania,
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné èíslo vedúceho poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti alebo poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti
a jeho zástupcu, ak sa zriaïuje poboèka na území
Slovenskej republiky, a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov na území Slovenskej republiky
a o opatreniach na zabezpeèenie práv majite¾ov cenných papierov v Slovenskej republike,
údaje o vecných a organizaèných predpokladoch na
èinnos poboèky, ak sa na území Slovenskej republiky zriaïuje.

(4) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 3 je
a) osvedèenie vydané prísluným orgánom doh¾adu
tátu, v ktorom má zahranièný subjekt kolektívneho investovania sídlo alebo v ktorom bol vytvorený,
o tom, e spåòa poiadavky na kolektívne investovanie v tomto táte, a potvrdenie, e tento prísluný
orgán nemá výhrady voèi distribúcii cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky,
b) tatút alebo obdobný dokument zahranièného podielového fondu alebo stanovy zahraniènej investiènej spoloènosti, alebo iný dokument plniaci rovnakú
alebo obdobnú funkciu,
c) predajný prospekt zahranièného subjektu kolektívneho investovania alebo obdobný dokument a akýko¾vek ïalí dokument, ktorý sa pri distribúcii cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho
investovania vyaduje pod¾a právneho predpisu tátu, kde má sídlo alebo v ktorom bol vytvorený (ïalej
len dokumentácia zahranièného subjektu kolektívneho investovania),
d) posledná roèná správa a po nej nasledujúca polroèná správa o hospodárení zahranièného subjektu
kolektívneho investovania, ktorú zostavil,
e) rozhodnutie zahraniènej investiènej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti o zriadení
poboèky na území Slovenskej republiky, ak ju plánuje zriadi,
f) zmluva pod¾a odseku 2 písm. g), ak sa distribúcia
cenných papierov nemá vykonáva prostredníctvom
poboèky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
g) struèný odborný ivotopis a doklad o dosiahnutom
vzdelaní a odbornej praxi osôb pod¾a odseku 3
písm. c), doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie
starí ako tri mesiace a èestné vyhlásenia o tom, e
spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom,
h) výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra v zahranièí nie starí ako tri mesiace, do ktorého je zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos zapísaná, a èíslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie.
(5) Údaje a dokumenty pod¾a odsekov 3 a 4 musia
by predloené v slovenskom jazyku alebo v úradne
overenom preklade do slovenského jazyka.
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(6) Národná banka Slovenska iados o udelenie povolenia pod¾a odseku 1 zamietne, ak iadate¾ nesplní
alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(7) Podmienky pod¾a odseku 2 musia by splnené nepretrite poèas trvania platnosti povolenia pod¾a odseku 1.
(8) Na preukazovanie splnenia vecných a organizaèných predpokladov na èinnos poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti alebo poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti sa primerane vzahuje § 28.
(9) Vecnými predpokladmi na èinnos poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti alebo poboèky zahraniènej
správcovskej
spoloènosti
sa
rozumie
materiálno-technické zabezpeèenie výkonu èinnosti
tejto poboèky. Organizaènými predpokladmi na èinnos poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti alebo
poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti sa rozumejú pravidlá organizácie poboèky, výkonu vnútornej
kontroly a vedenia evidencie podielnikov.
(10) Zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos sú povinné písomne v slovenskom jazyku informova Národnú banku Slovenska
bezodkladne o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie pod¾a odseku 1, alebo ak
prestali spåòa podmienky na výkon èinnosti v táte,
v ktorom majú sídlo, a o zmenách v skutoènostiach
uvedených v odseku 3.
(11) Povolenie pod¾a odseku 1 zaniká
a) dòom zániku povolenia alebo odobratím povolenia
1. zahraniènej investiènej spoloènosti v táte, v ktorom má sídlo,
2. zahranièného podielového fondu v táte, v ktorom bol vytvorený,
b) ak do iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti povolenia pod¾a odseku 1 zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos
nezaèala distribúciu cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania na území
Slovenskej republiky,
c) dòom vrátenia povolenia pod¾a odseku 1; povolenie
pod¾a odseku 1 mono vráti len písomne a s predchádzajúcim súhlasom pod¾a § 163 ods. 1 písm. w).
§ 149
(1) Pri distribúcii cenných papierov zahranièného
subjektu kolektívneho investovania mono pouíva
jeho obchodné meno alebo názov tak, ako ho pouívajú
v táte, v ktorom má sídlo alebo v ktorom bol vytvorený. Ak môe dôjs k zámene obchodného mena alebo
názvu, je zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 148 povinná
obchodné meno alebo názov doplni dodatkom, ktorý
umoní ich rozlíenie.
(2) Zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 148 je povinná
uplatòova vo vzahu k tuzemským investorom princíp
rovnakého zaobchádzania so vetkými investormi
a urobi nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpeèili vetky práva tuzemských investorov.
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(3) Zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 148 je povinná Národnej banke Slovenska poskytnú informácie alebo
dokumenty, o ktoré ich Národná banka Slovenska
poiada, a to v òou urèených lehotách. Tieto poiadavky nemôu by v rozsahu väèom, ako je rozsah
poadovaných informácií od správcovskej spoloènosti
pod¾a ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty je zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 148 povinná
predklada Národnej banke Slovenska v slovenskom
jazyku.

a) svojej poboèky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b) uzatvorenia zmluvy pod¾a odseku 5
1. s bankou alebo zahraniènou bankou, ktorá má na
území Slovenskej republiky zriadenú poboèku,
2. s obchodníkom s cennými papiermi alebo zahranièným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý
má na území Slovenskej republiky zriadenú poboèku,
3. so správcovskou spoloènosou alebo zahraniènou správcovskou spoloènosou, ktorá má na
území Slovenskej republiky zriadenú poboèku.

(4) Èinnos zahraniènej investiènej spoloènosti a zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a § 148 vykonávaná pod¾a tohto zákona podlieha doh¾adu Národnej
banky Slovenska.

(5) Ak èinnosti pod¾a odseku 3 zahranièná investièná
spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos
pod¾a § 148 nezabezpeèuje prostredníctvom svojej poboèky umiestnenej na území Slovenskej republiky, je
povinná aspoò s jednou osobou pod¾a odseku 4
písm. b) uzavrie zmluvu, ktorá musí obsahova ustanovenia ukladajúce tejto osobe povinnos zabezpeèova pre investorov v Slovenskej republike èinnosti pod¾a odseku 3 a zároveò ustanovenia o postupe
zahraniènej investiènej spoloènosti alebo zahraniènej
správcovskej spoloènosti zamerané na ochranu investorov pri vypovedaní tejto zmluvy, alebo ak osobe pod¾a
odseku 4 písm. b) zanikne oprávnenie na vykonávanie
èinnosti na území Slovenskej republiky.

§ 150
(1) Pri distribúcii cenných papierov zahranièného
subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 148 zahranièná investièná spoloènos a zahranièná správcovská
spoloènos pod¾a § 148 sú povinné dodriava tieto
podmienky:
a) investor musí ma monos oboznámi sa s dokumentáciou zahranièného subjektu kolektívneho investovania pred nadobudnutím cenných papierov
v slovenskom jazyku alebo v jazyku pre neho zrozumite¾nom,
b) propagácia predaja cenných papierov zahranièného
subjektu kolektívneho investovania a distribúcia
reklamných dokumentov musia by vykonávané
pod¾a § 151,
c) majite¾om cenných papierov musia by poskytované
informácie o zahraniènom subjekte kolektívneho investovania v slovenskom jazyku alebo v jazyku pre
nich zrozumite¾nom.

(6) Ak osobe pod¾a odseku 4 písm. b) zaniklo oprávnenie na vykonávanie èinnosti na území Slovenskej republiky, môe Národná banka Slovenska v záujme
ochrany investorov urèi náhradnú osobu povinnú zabezpeèova pre podielnikov v Slovenskej republike èinnosti pod¾a odseku 3. Osoba pod¾a odseku 4 písm. b),
ktorej zaniklo oprávnenie na vykonávanie èinnosti na
území Slovenskej republiky, je povinná bezodkladne
odovzda osobe urèenej Národnou bankou Slovenska
pod¾a prvej vety vetky záznamy, dokumenty a informácie spojené s vykonávanou distribúciou cenných
papierov.

(2) Zahranièná investièná spoloènos a zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a § 148 musia zverejòova
v slovenskom jazyku roènú správu a polroènú správu,
dokumentáciu zahranièného subjektu kolektívneho
investovania s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako sú povinní zverejòova ich v táte, na ktorého
území má zahranièná investièná spoloènos sídlo, alebo v táte, v ktorom bol zahranièný podielový fond vytvorený, aspoò vak spôsobom, ako správcovské spoloènosti a podielové fondy pod¾a tohto zákona.

(7) Zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorej bolo udelené povolenie pod¾a § 148, je povinná bezodkladne informova
Národnú banku Slovenska o uzavretí kadej ïalej
zmluvy pod¾a odseku 5.

(3) Zahranièná investièná spoloènos a zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a § 148 musia prija nevyhnutné opatrenia, aby sa na území Slovenskej republiky zabezpeèilo majite¾om cenných papierov
a) rozde¾ovanie vyplácaných výnosov,
b) vyplácanie cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania,
c) vyplatenie podielov na likvidaènom zostatku pri likvidácii alebo zruení zahranièného subjektu kolektívneho investovania.

PRVÁ HLAVA

(4) Èinnosti pod¾a odseku 3 je zahranièná investièná
spoloènos a zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 148 povinná zabezpeèi prostredníctvom

ÔSMA ÈAS
OCHRANA INVESTOROV V KOLEKTÍVNOM
INVESTOVANÍ

PROPAGÁCIA
§ 151
(1) Správcovská spoloènos alebo zahranièný subjekt
kolektívneho investovania alebo správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorá ho
spravuje, nesmie pouíva pri propagácii podielových
fondov alebo zahranièného subjektu kolektívneho investovania nepravdivé alebo zavádzajúce informácie
alebo zamlèova skutoènosti dôleité na rozhodovanie
investorov, najmä ponúka výhody, ktorých spo¾ahli-
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vos nemôe preukáza alebo ktoré nie sú v súlade
s týmto zákonom, alebo uvádza nesprávne údaje o personálnych, technických a organizaèných predpokladoch svojej èinnosti. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
veobecného predpisu o nekalej súai.59) Akéko¾vek informácie alebo dokumenty pouívané pri propagácii podielových fondov investorom musia by jednoznaène
identifikovate¾né ako reklamné dokumenty.
(2) Kadá propagácia podielového fondu alebo zahranièného subjektu kolektívneho investovania alebo akáko¾vek propagácia týkajúca sa investovania do podielových fondov alebo zahranièných subjektov kolektívneho
investovania musí obsahova výrazné upozornenie, e
hodnota investície sa môe aj zniova a nie je zaruèená
návratnos pôvodne investovanej sumy alebo e s investíciou do podielového fondu alebo zahranièného subjektu kolektívneho investovania je spojené aj riziko.
(3) Kadá propagácia zberného fondu musí obsahova informáciu o tom, e 85 % alebo viac majetku
v tomto zbernom fonde je nepretrite investovaných do
podielových listov alebo cenných papierov hlavného
fondu.
(4) Okrem upozornenia pod¾a odseku 2 propagácia
uzavretého podielového fondu musí obsahova upozornenie, e podielnik nemá právo na vyplatenie, vrátenie
alebo spätný odkup podielového listu alebo prísluného cenného papiera pred uplynutím doby, na ktorú bol
uzavretý podielový fond alebo uzavretý zahranièný
subjekt kolektívneho investovania vytvorený.
(5) Podielový fond, ktorý nespåòa podmienky tohto
zákona pre fondy peòaného trhu alebo pre fondy krátkodobého peòaného trhu, sa nesmie propagova spôsobom, ktorý poskytuje predstavu, e podielový fond,
ciele alebo zameranie jeho investiènej politiky alebo
jeho výkonnos sa viae na peòaný trh.
(6) Kadá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu alebo cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania, musí obsahova údaj o tom, e sú
k dispozícii k¾úèové informácie pre investorov a e
existuje predajný prospekt s uvedením miesta, kde tieto dokumenty môe záujemca získa alebo ako k nim
môe získa prístup, a jazykov, v ktorých sú tieto dokumenty sprístupnené. Propagácia pod¾a prvej vety musí
obsahova aj údaj o tom, e investor má monos oboznámi sa so tatútom podielového fondu. Propagácia,
ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov alebo cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania, ktoré boli prijaté na regulovaný trh,
musí obsahova okrem údajov pod¾a prvej vety aj údaj
o tom, e existuje prospekt cenného papiera s uvedením miesta, kde ho záujemca môe získa.
(7) Národná banka Slovenska môe zakáza alebo pozastavi do odstránenia nedostatkov uverejnenie reklamných dokumentov, ak nespåòajú podmienky uvedené
v odsekoch 1 a 5 alebo ak obsahujú informácie, ktoré
sú v rozpore so zákonom, tatútom podielového fondu
alebo obsahujú vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s infor59

) § 44 a 52 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
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máciami uvedenými v predajnom prospekte a v k¾úèových informáciách pre investorov, alebo obsahujú informácie, prípadne súbor informácií z predajného prospektu alebo z k¾úèových informácií pre investorov,
ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli by zavádzajúce.
(8) Správcovská spoloènos alebo osoba vykonávajúca reklamu podielového fondu je povinná doruèi Národnej banke Slovenska na jej iados reklamné dokumenty.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 8 sa nevzahujú na privátnu ponuku cenných papierov zahranièného subjektu kolektívneho investovania.
DRUHÁ HLAVA
POVINNÉ ZVEREJÒOVANIE INFORMÁCIÍ
PRE INVESTOROV
§ 152
(1) Správcovská spoloènos musí za kadý podielový
fond zostavi a zverejni
a) k¾úèové informácie pre investorov,
b) predajný prospekt,
c) roènú správu,
d) polroènú správu.
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a § 153 a 156 sa
nevzahujú na peciálny podielový fond profesionálnych investorov.
(3) Povinnos zverejni predajný prospekt pod¾a odseku 1 písm. b) sa nevzahuje na peciálny podielový
fond profesionálnych investorov; tým nie je dotknutá
povinnos pod¾a odseku 1 predajný prospekt zostavi.
(4) Ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) a § 160 sa
nevzahujú na peciálny podielový fond profesionálnych investorov, ak je tatútom peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov zabezpeèené poskytovanie porovnate¾ných informácií na roènej báze
a polroènej báze.
(5) Ak má peciálny podielový fond formu uzavretého
podielového fondu, ustanovenia tohto zákona o predajnom prospekte a k¾úèových informáciách pre investorov sa na tento uzavretý peciálny podielový fond
nevzahujú. Na tento uzavretý peciálny podielový fond
sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.2)
K¾úèové informácie pre investorov
§ 153
(1) Správcovská spoloènos je povinná zostavi za
kadý podielový fond, ktorý spravuje, krátky dokument
obsahujúci k¾úèové informácie pre investorov. Slová
K¾úèové informácie pre investorov musia by uvedené
zrete¾ným spôsobom v názve dokumentu v slovenskom jazyku, alebo ak ide o cezhraniènú distribúciu
podielových listov, v jazyku pod¾a § 141 ods. 1
písm. c).
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(2) K¾úèové informácie pre investorov je správcovská
spoloènos povinná poskytnú investorovi pred vstupom do zmluvného vzahu.
(3) K¾úèové informácie pre investorov musia obsahova základné informácie o príslunom podielovom fonde, ktoré sú nevyhnutné na to, aby investori mohli
správne pochopi povahu a riziká ponúkaného podielového fondu a na základe týchto informácií potom
prija investièné rozhodnutie.
(4) K¾úèové informácie pre investorov musia obsahova tieto základné informácie týkajúce sa prísluného
podielového fondu:
a) identifikaèné údaje,60)
b) krátky opis investièných cie¾ov a investiènej politiky,61)
c) prezentáciu predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu, prípadne scenáre výkonnosti,62)
d) náklady a poplatky súvisiace s investíciou,63)
e) rizikovo-výnosový profil vrátane vhodného usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciou.64)
(5) Základné informácie pod¾a odseku 4 musia by
napísané zrozumite¾ne tak, aby neodkazovali na iné
dokumenty. Pouívanie odkazov v k¾úèových informáciách pre investorov sa riadi osobitným predpisom.65)
(6) Okrem základných informácií pod¾a odseku 4 k¾úèové informácie pre investorov obsahujú aj informácie,
kde a ako sa dajú získa ïalie informácie o ponúkanej
investícii, napríklad kde a ako mono na poiadanie
a bezplatne kedyko¾vek získa predajný prospekt, roènú správu a polroènú správu, ako aj jazyk, v ktorom sú
takéto informácie k dispozícii investorom.
(7) Ak ide o fond peòaného trhu, k¾úèové informácie
pre investorov obsahujú aj informáciu, èi ide o krátkodobý fond peòaného trhu, alebo fond peòaného trhu.
Zároveò rizikovo-výnosový profil v k¾úèových informáciách pre investorov v rámci usmernení a varovaní
pred rizikami súvisiacimi s investíciou musí obsahova
jasnú informáciu o akýchko¾vek pecifických rizikách
súvisiacich s investiènou stratégiou fondu peòaného
trhu.
(8) K¾úèové informácie pre investorov musia by zostavené struène a netechnickým jazykom zrozumite¾ným pre neprofesionálnych investorov bez pouitia odbornej
terminológie;
musia
by
vypracované
v rovnakom formáte umoòujúcom porovnanie podielových fondov a predkladané takým spôsobom, aby
bolo pravdepodobné, e ich neprofesionálni investori
porozumejú.
(9) Správcovská spoloènos je povinná k¾úèové infor60
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mácie pre investorov okrem prekladu poui bez zmien
alebo doplnení vo vetkých èlenských tátoch, v ktorých bol tandardný podielový fond notifikovaný pod¾a
§ 139.
(10) Ustanoveniami odsekov 1 a 9 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.65)
§ 154
(1) K¾úèové informácie pre investorov musia by
pravdivé, jasné a nezavádzajúce; musia by v súlade
s príslunými èasami predajného prospektu.
(2) K¾úèové informácie pre investorov musia obsahova jednoznaèné varovanie, e ich poskytnutie nezakladá zodpovednos za spôsobenie kody; to neplatí, ak sú
k¾úèové informácie pre investorov alebo ich preklad zavádzajúce, nepresné alebo nezluèite¾né s príslunými
èasami predajného prospektu.
§ 155
(1) Správcovská spoloènos, ktorá distribuuje investorom podielové listy podielových fondov alebo cenné
papiere európskych fondov priamo alebo prostredníctvom osoby pod¾a odseku 2, je povinná poskytnú im
k¾úèové informácie pre investorov o týchto podielových
fondoch alebo európskych fondoch v dostatoènom èasovom predstihu pred vstupom do zmluvného vzahu.
(2) Správcovská spoloènos je povinná poskytnú na
poiadanie k¾úèové informácie pre investorov kadého
podielového fondu, ktorý spravuje, osobám, ktoré distribuujú podielové listy prostredníctvom poskytovania
investièných sluieb na základe osobitných predpisov.66) Tieto osoby sú povinné poskytnú k¾úèové informácie pre investorov ich klientom alebo potenciálnym
klientom. Povinnos pod¾a prvej vety sa vzahuje aj na
poskytnutie k¾úèových informácií pre investorov
kadého podielového fondu, ktorý spravuje, na iados
osobám, ktoré poskytujú iné finanèné sluby, ktoré ponúkajú expozíciu voèi príslunému podielovému fondu, a osobám, ktoré oh¾adne týchto finanèných sluieb
poskytujú finanèné sprostredkovanie alebo finanèné
poradenstvo.
(3) Osoby, ktoré sú pod¾a odsekov 1 a 2 povinné poskytova investorom k¾úèové informácie pre investorov, musia tak vykona bezplatne.
§ 156
(1) K¾úèové informácie pre investorov sa môu poskytnú na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom

) Èl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) è. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES,
pokia¾ ide o k¾úèové informácie pre investorov, a podmienky, ktoré treba splni pri poskytovaní k¾úèových informácií pre investorov alebo prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).
61
) Èl. 7 nariadenia (EÚ) è. 583/2010.
62
) Èl. 15 a 18 nariadenia (EÚ) è. 583/2010.
63
) Èl. 10 a 14 nariadenia (EÚ) è. 583/2010.
64
) Èl. 8 a 9 nariadenia (EÚ) è. 583/2010.
65
) Nariadenie (EÚ) è. 583/2010.
66
) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon. è. 186/2009 Z. z. znení neskorích predpisov.
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webového sídla. Správcovská spoloènos na poiadanie
bezplatne doruèí investorovi k¾úèové informácie pre investorov v písomnej forme.
(2) Bez oh¾adu na zvolený spôsob poskytovania k¾úèových informácií pre investorov pod¾a odseku 1 správcovská spoloènos musí sprístupni aktuálnu verziu
k¾úèových informácií pre investorov na svojom webovom sídle a v písomnej forme v sídle správcovskej spoloènosti, v sídle depozitára a na kadom predajnom
mieste.
(3) Osobitné podmienky, ktoré je potrebné splni pri
poskytovaní k¾úèových informácií pre investorov na trvanlivom médiu inom ako v písomnej forme alebo prostredníctvom webového sídla, ktorá nepredstavuje trvanlivé médium, upravuje osobitný predpis.67)
Predajný prospekt
§ 157
(1) Predajný prospekt musí obsahova informácie,
ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvori správny úsudok o ponúkanej monosti investovania
a o rizikách spojených s takýmto investovaním, aspoò
vak musí obsahova údaje uvedené v prílohe è. 2. Predajný prospekt musí obsahova aj jasné a pre neprofesionálnych investorov zrozumite¾né vysvetlenie rizikového profilu; to neplatí pre predajný prospekt
peciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.
(2) Predajný prospekt streného podielového fondu
zostavuje správcovská spoloènos
a) pre strený podielový fond ako celok, prièom predajný prospekt musí jednoznaène rozliova medzi
èasami spoloènými pre vetky podfondy a èasami
vzahujúcimi sa len na prísluný podfond, alebo
b) za kadý podfond samostatne.
(3) Predajný prospekt zberného fondu okrem informácií pod¾a prílohy è. 2 musí obsahova aj
a) vyhlásenie, e zberný fond je zberným fondom hlavného fondu, a preto je 85 % a viac majetku v tomto
fonde investovaných do podielových listov tohto
hlavného fondu,
b) investièný cie¾ a investiènú politiku vrátane rizikového profilu, a èi sa výkonnos zberného fondu
a hlavného fondu zhodujú alebo do akej miery
a z akých dôvodov sa odliujú, ako aj opis investícií
realizovaných pod¾a § 108 ods. 2,
c) struèný opis hlavného fondu, investièného cie¾a
a investiènej politiky vrátane rizikového profilu a informácie o tom, ako je moné získa predajný prospekt hlavného fondu,
d) zhrnutie zmluvy uzavretej medzi správcovskými
spoloènosami spravujúcimi zberný fond a hlavný
fond pod¾a § 109 ods. 1 alebo pravidiel èinnosti pod¾a § 109 ods. 1,
e) spôsob, ako podielnici môu získa ïalie informácie
o hlavnom fonde a zmluve pod¾a § 109 ods. 1,
f) opis kadého poplatku a náhrady výdavkov splat67

) Èl. 38 nariadenia (EÚ) è. 583/2010.
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ných z majetku v zbernom fonde z dôvodu jeho investovania do podielových listov hlavného fondu, ako
aj celkové náklady zberného fondu a hlavného fondu,
g) opis daòových dôsledkov investovania majetku
v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu.
(4) Súèasou predajného prospektu je aj tatút podielového fondu; to neplatí, ak tatút podielového fondu urèuje, e na poiadanie sa zale podielnikovi, alebo
ak tatút podielového fondu urèí miesto, kde sa s ním
podielnik môe oboznámi, a to na území Slovenskej
republiky a v kadom èlenskom táte, v ktorom sú distribuované podielové listy podielového fondu pod¾a
§ 139, ak sú podielnici o tejto monosti informovaní.
Ak sú informácie pod¾a prílohy è. 2 uvedené aj v tatúte podielového fondu tvoriacom súèas predajného prospektu, v predajnom prospekte staèí uvies odkaz na
prísluné ustanovenie tatútu podielového fondu. tatút podielového fondu a predajný prospekt musia obsahova výrazné upozornenie, e tieto dokumenty sa
môu poèas trvania zmluvného vzahu medzi správcovskou spoloènosou a podielnikom meni.
(5) Predajný prospekt musí obsahova informácie
o tom, do akých kategórií aktív je povolené investova
majetok v podielovom fonde, a ak je povolené uskutoèòova obchody s derivátmi s majetkom v príslunom
podielovom fonde, musí by táto informácia osobitne
zvýraznená a musí by uvedené vyhlásenie, èi je úèelom týchto obchodov zabezpeèenie hodnoty majetku
v podielovom fonde proti stratám, alebo zámer dosahova investièné ciele, a moný dopad týchto obchodov
s derivátmi na rizikový profil tohto fondu.
(6) Ak je investiènou politikou podielového fondu investovanie prevane do iných aktív, ako sú prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu, alebo investovanie spôsobom kopírujúcim finanèné indexy
pod¾a § 90, musí predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahova výrazné upozornenie na príslunú investiènú politiku.
(7) Ak mono oèakáva výrazné kolísanie èistej hodnoty majetku v podielovom fonde z dôvodu zloenia
majetku v podielovom fonde alebo v dôsledku investièných postupov vyuívaných správcovskou spoloènosou, musí predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahova výrazné upozornenie na tieto
skutoènosti.
(8) Správcovská spoloènos je na iados investora povinná poskytnú dodatoèné informácie týkajúce sa kvantitatívnych limitov, ktoré sa vzahujú na riadenie rizík
v majetku v podielovom fonde, metód riadenia týchto rizík a posledný vývoj v oblasti rizík spojených s hlavnými
kategóriami aktív, do ktorých sa investuje majetok v podielovom fonde, a vývoj výnosov z týchto aktív.
(9) Ak ide o fond peòaného trhu, predajný prospekt
obsahuje aj informáciu, èi ide o krátkodobý fond
peòaného trhu, alebo fond peòaného trhu.
(10) Ak je v tatúte podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investiènej politiky investovanie do
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cenných papierov pod¾a § 88 ods. 1 písm. e), musí tento tatút a predajný prospekt tohto podielového fondu
obsahova zrozumite¾nú informáciu o maximálnej výke poplatkov za správu, ktoré môu by úètované tomuto podielovému fondu a podielovým fondom alebo zahranièným subjektom kolektívneho investovania, do
ktorých sa plánuje investova. Výka poplatkov pod¾a
prvej vety za prísluný kalendárny rok sa uvedie aj
v roènej správe.
(11) Predajný prospekt musí by investorovi poskytnutý na jeho iados a bezplatne. Predajný prospekt
musí by zverejnený najneskôr do zaèiatku vydávania
podielových listov, a to na webovom sídle správcovskej
spoloènosti a v písomnej forme v sídle správcovskej
spoloènosti, v sídle depozitára a na kadom predajnom
mieste.
(12) Predajný prospekt sa môe poskytnú na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla.
Správcovská spoloènos na poiadanie bezplatne doruèí investorovi predajný prospekt v písomnej forme; to
neplatí pre predajný prospekt peciálneho podielového
fondu profesionálnych investorov.
(13) Osobitné podmienky, ktoré treba splni pri poskytovaní predajného prospektu na trvanlivom médiu
inom ako v listinnej písomnej forme prostredníctvom
webového sídla, ktorá nepredstavuje trvanlivé médium, upravuje osobitný predpis.67)
(14) Ustanovenia odsekov 3 a 7 a 10 sa nevzahujú
na peciálny podielový fond profesionálnych investorov.
§ 158
(1) Správcovská spoloènos zodpovedá za správnos
a úplnos údajov uvedených v predajnom prospekte.
(2) Ak správcovská spoloènos v predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, správcovská spoloènos je na iados podielnika povinná vyplati podielnikovi predajnú cenu v èase vydania
podielového listu, ak je táto predajná cena vyia ako
nákupná cena v deò podania iadosti, inak je povinný
mu vyplati nákupnú cenu; to neplatí, ak podielnik
v èase podpísania zmluvy so správcovskou spoloènosou vedel, e informácie v predajnom prospekte sú
nepravdivé alebo neúplné. Rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou pod¾a prvej vety uhrádza
správcovská spoloènos z vlastného majetku. Tým nie
sú dotknuté ustanovenia § 56 a 202 ani zodpovednos
iných osôb za kodu spôsobenú podielnikom.
(3) Právo na vyplatenie sumy pod¾a odseku 2 mono
uplatni do iestich mesiacov, odkedy sa podielnik
otvoreného podielového fondu alebo osoba, ktorej boli
vyplatené podielové listy pod¾a § 13 ods. 11, dozvedela
o nesprávnosti alebo o neúplnosti informácií pod¾a odseku 2, najneskôr vak do troch rokov od nadobudnutia podielových listov.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzahujú primerane
aj na poskytnutie k¾úèových informácií pre investorov,
ktoré sú zavádzajúce, nepresné alebo nezluèite¾né
s príslunými èasami predajného prospektu.
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§ 159
(1) Správcovská spoloènos je povinná aktualizova
údaje v predajnom prospekte pri kadej zmene.
(2) Pravidlá prijímania zmien predajného prospektu
urèuje tatút podielového fondu.
§ 160
Roèná správa a polroèná správa
(1) Roèná správa musí obsahova informácie, ktoré
sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvori
správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom
v podielovom fonde a o jeho výsledkoch, musí vak obsahova aspoò údaje uvedené v prílohe è. 3, úètovnú
závierku podielového fondu overenú audítorom alebo
audítorskou spoloènosou, meno, priezvisko a trvalý
pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov alebo audítorskej spoloènosti, ktorá vykonala overenie úètovných závierok podielového fondu, a evidenèné èíslo ich
dekrétu alebo licencie, výrok audítora alebo audítorskej spoloènosti týkajúci sa overovania úètovných závierok, správu o overení úètovnej závierky a informáciu, èi boli audítorom alebo audítorskou spoloènosou
overené aj iné èasti roènej správy. Správa audítora alebo audítorskej spoloènosti vrátane vetkých ohodnotení sa vo výroènej správe uvádza v úplnom znení.
(2) Roènú správu a polroènú správu streného podielového fondu zostavuje správcovská spoloènos
a) pre strený podielový fond ako celok, prièom roèná
správa a polroèná správa musia jednoznaène rozliova medzi èasami spoloènými pre vetky podfondy a èasami vzahujúcimi sa len na prísluný podfond, alebo
b) za kadý podfond samostatne.
(3) Okrem informácií pod¾a prílohy è. 3 roèná správa
musí obsahova aj výkaz celkových nákladov zberného
fondu a hlavného fondu. Roèná správa a polroèná
správa zberného fondu musí obsahova aj informáciu
o tom, ako mono získa roènú správu a polroènú
správu hlavného fondu.
(4) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 7 úètovná závierka
podielového fondu overená audítorom alebo audítorskou spoloènosou, je správcovská spoloènos povinná
uvies túto skutoènos v roènej správe a bezodkladne
po prijatí správy audítora alebo audítorskej spoloènosti
predloi Národnej banke Slovenska a zverejni ju ako
dodatok k roènej správe rovnakým spôsobom ako roènú správu. Ak úètovná závierka podielového fondu nebola schválená, je správcovská spoloènos povinná do
30 dní uverejni túto skutoènos, ako aj dôvody neschválenia úètovnej závierky podielového fondu rovnakým spôsobom ako roènú správu.
(5) Polroèná správa musí obsahova informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvori
správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom
v podielovom fonde a o jeho výsledkoch, musí vak
obsahova aspoò údaje uvedené v prílohe è. 3 v prvom
a siedmom bode a úètovnú závierku podielového fondu
za predchádzajúci polrok. Ak správcovská spoloènos
vyplatila alebo navrhuje vyplácanie záloh na výnos
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z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, v polroènej správe sa uvedie hospodársky výsledok po odpoèítaní daòových povinností a výka vyplácanej zálohy.
(6) Údaje uvedené v roènej správe a polroènej správe
musia by úplné, pravdivé a vecne správne.
(7) Roènú správu je správcovská spoloènos povinná
zverejni najneskôr do tyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Polroènú správu je správcovská spoloènos povinná zverejni najneskôr do dvoch mesiacov
po uplynutí prvých iestich mesiacov kalendárneho
roka. Roèná správa a polroèná správa sa zverejòujú rovnakým spôsobom, ako sa zverejòuje predajný prospekt.
(8) Správcovská spoloènos je povinná sprístupni investorom roènú správu a polroènú správu spôsobom,
ktorý sa uvádza v predajnom prospekte a v k¾úèových
informáciách pre investorov. Správcovská spoloènos
bezplatne poskytne investorovi na jeho iados kópiu
roènej správy alebo polroènej správy v písomnej forme.
(9) Ustanovenia osobitného predpisu o informaènej povinnosti68) emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky sa nevzahujú na podielový fond.
(10) Národná banka Slovenska je oprávnená
poiada správcovskú spoloènos aspoò raz za es mesiacov o poskytnutie informácií o zloení majetku v podielových fondoch nad rámec uvedený v prílohe è. 3 na
tatistické úèely. Správcovská spoloènos je povinná
tejto iadosti v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska vyhovie.
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podielu a o èistej hodnote majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií
a vo verejnom peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností a o peòanej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov poèas vydávania
podielových listov v týchto podielových fondoch, ak
sú tieto fondy uzavretými podielovými fondmi.
(2) Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy
viacerých emisií, hodnotu podielu a èistú hodnotu majetku pod¾a odseku 1 je správcovská spoloènos povinná
vypoèíta a zverejni za kadú emisiu osobitne. Povinnos zverejnenia pod¾a prvej vety sa nevzahuje na tie
emisie podielových listov, pri ktorých správcovská spoloènos údaje o cenách podielov a èistej hodnote majetku v lehotách pod¾a odseku 1 zasiela vetkým podielnikom, ktorí vlastnia podielové listy prísluných emisií.
(3) Hodnotu majetku v podielovom fonde urèí s odbornou starostlivosou správcovská spoloènos v spolupráci s depozitárom najmä na základe kurzov a cien
cenných papierov, nástrojov peòaného trhu a derivátov dosiahnutých na regulovaných trhoch.
(4) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob urèenia
hodnoty majetku v tandardnom podielovom fonde
a vo verejnom peciálnom podielovom fonde a spôsob
výpoètu hodnoty podielu emisie podielových listov
v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií.
§ 162

TRETIA HLAVA

Povinnos mlèanlivosti a ochrana údajov

UVEREJÒOVANIE ÏALÍCH INFORMÁCIÍ,
POVINNOS MLÈANLIVOSTI A OCHRANA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

(1) Èlen tatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor, správca konkurznej
podstaty, nútený správca, zástupca núteného správcu,
ako aj ïalie osoby podie¾ajúce sa na èinnosti správcovskej spoloènosti a depozitára sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení
svojich pracovných povinností a ktoré majú význam
pre vývoj finanèného trhu alebo sa dotýkajú záujmov
jeho jednotlivých úèastníkov.

§ 161
(1) Správcovská spoloènos je povinná vypoèíta
a zverejni v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcou burzové správy
a) aspoò raz za dva týdne aktuálnu hodnotu podielu,
predajnú cenu podielového listu, nákupnú cenu podielového listu a èistú hodnotu majetku v tandardnom podielovom fonde a vo verejnom peciálnom
podielovom fonde cenných papierov, ktorý je otvoreným podielovým fondom,
b) aspoò raz za mesiac údaje o aktuálnej hodnote podielu, o èistej hodnote majetku vo verejnom peciálnom podielovom fonde cenných papierov, ktorý je
uzavretým podielovým fondom, a o peòanej sume za
vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov poèas vydávania podielových listov v tomto verejnom peciálnom podielovom fonde cenných papierov,
c) aspoò raz za tri mesiace údaje o aktuálnej hodnote
68
69

(2) Povinnos mlèanlivosti pod¾a odseku 1 trvá aj po
skonèení pracovného pomeru alebo iného právneho
vzahu pod¾a odseku 1.
(3) Za poruenie povinnosti mlèanlivosti pod¾a odseku 1 sa nepovauje, ak je informácia poskytnutá
a) osobám povereným výkonom doh¾adu na úèely výkonu doh¾adu,
b) súdu na úèely obèianskeho súdneho konania,
c) orgánu èinnému v trestnom konaní na úèely trestného konania,
d) Národnej banke Slovenska na úèely òou vykonávaného doh¾adu,69)

) § 130 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
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 neskorích predpisov.
Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z.
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e) slube kriminálnej polície, slube justiènej polície
a slube finanènej polície Policajného zboru na úèely
plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,70)
f) daòovému orgánu na úèely daòového konania alebo
colnému orgánu vo veciach colného konania,
g) orgánu tátnej správy na úèely výkonu rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu,71)
h) Slovenskej informaènej slube na úèely plnenia úloh
ustanovených osobitnými predpismi.72)
(4) Ustanoveniami odsekov 1 a 3 nie je dotknutá povinnos prekazi alebo oznámi spáchanie trestného èinu.
(5) Správcovská spoloènos je povinná utajova
a chráni pred vyzradením, zneuitím, pokodením,
znièením, stratou alebo odcudzením informácie a doklady o záleitostiach, ktoré sa týkajú podielnikov
a klientov správcovskej spoloènosti, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o poètoch podielových
listov vlastnených jednotlivými podielnikmi a o obchodoch klientov správcovskej spoloènosti. Informácie
a doklady pod¾a prvej vety môe správcovská spoloènos poskytnú iným osobám len s predchádzajúcim
písomným súhlasom dotknutého podielnika alebo
klienta alebo na jeho písomný pokyn, okrem odsekov 7
a 8. Podielnik alebo klient má právo za úhradu vecných
nákladov oboznámi sa s informáciami, ktoré sú o òom
vedené v databáze správcovskej spoloènosti, a obstara výpis z nej. Za poruenie povinností pod¾a prvej
vety sa nepovauje poskytovanie informácií v súhrnnej
podobe na tatistické úèely, z ktorých nie je zrejmý názov správcovskej spoloènosti, meno a priezvisko klienta.
(6) Povinnosti pod¾a odseku 5 je správcovská spoloènos povinná plni aj voèi osobám, s ktorými správcovská spoloènos rokovala o uzavretí obchodu, aj keï sa
tento obchod neuskutoènil, a tie voèi osobám, ktoré
prestali by podielnikmi alebo klientmi správcovskej
spoloènosti.
(7) Správcovská spoloènos je povinná poskytnú informácie a doklady o záleitostiach, na ktoré sa
vzahuje odsek 5, na písomné vyiadanie osôb alebo
orgánov pod¾a odseku 3 a len na úèely tam uvedené. Písomné vyiadanie musí obsahova údaje, pod¾a ktorých môe správcovská spoloènos príslunú záleitos
identifikova, najmä presné oznaèenie osoby, o ktorej
sa poadujú údaje, a vymedzenie rozsahu poadovaných údajov; tieto identifikaèné údaje nie je potrebné
uvádza v písomnom vyiadaní pod¾a odseku 3
písm. c), g) a h). Osoby a orgány uvedené v odseku 3 si
môu informácie poskytnú navzájom len na ten úèel
alebo na konanie, na ktoré boli tieto informácie a správy poskytnuté; inak ich môu poskytnú len so súhlasom správcovskej spoloènosti a za podmienok ustanovených v odseku 3.

70

)
)
72
)
73
)
71
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(8) Za poruenie povinností pod¾a odseku 5 sa nepovauje
a) poskytovanie údajov nevyhnutných na zúètovanie
a vyrovnanie obchodov s podielovými listami a na
pripísanie podielových listov na úèty majite¾ov pri
ich vydaní,
b) plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoloènosti o neobvyklých obchodných operáciách pod¾a
osobitného predpisu,73)
c) oznámenie správcovskej spoloènosti orgánu èinnému v trestnom konaní o jej podozrení, e sa pripravuje, e je páchaný alebo e bol spáchaný trestný
èin,
d) poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cie¾om vykona
finanèné ocenenie záväzku alebo advokátovi, ktorému správcovská spoloènos udelila písomné plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov,
alebo súdnemu exekútorovi, ktorého oznaèila v návrhu na vykonanie exekúcie proti podielnikovi alebo
klientovi, ak si podielnik alebo klient neplní riadne
a vèas svoje záväzky voèi správcovskej spoloènosti
ani napriek jej písomnej výzve,
e) poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu
podielnika a údajov o obchode osobe, ktorá preukáe, e v dôsledku chyby pri zúètovaní a vyrovnaní
obchodov s podielovými listami alebo v dôsledku
chybného pripísania podielových listov na majetkový úèet utrpela majetkovú ujmu, ktorá spoèíva
v prevode alebo pripísaní jej patriacich alebo òou
spravovaných podielových listov na úèet tohto podielnika, a na vymáhanie takto vzniknutého bezdôvodného obohatenia,
f) poskytnutie informácií inej správcovskej spoloènosti
v súvislosti s prevodom alebo prípravou prevodu správy podielového fondu na túto inú správcovskú spoloènos; správcovské spoloènosti sú povinné uzatvori písomnú zmluvu, v ktorej sa upraví záväzok zachováva
mlèanlivos o získaných informáciách a zodpovednos
za ich zneuitie správcovskou spoloènosou, na ktorú
má by prevedená správa, a správcovskou spoloènosou, ktorá prevádza správu.
(9) Ustanovenia odsekov 5 a 8 sa vzahujú aj na zahraniènú správcovskú spoloènos a na zahraniènú investiènú spoloènos pri výkone ich èinnosti na území
Slovenskej republiky.
(10) Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone èinnosti depozitára poskytnú inej osobe ani
vyui na iné úèely, ako je výkon èinnosti depozitára.
Depozitár je vak povinný poskytnú tieto údaje a doklady na písomné vyiadanie osôb alebo orgánov pod¾a
odseku 3. Na postup pri poskytovaní týchto údajov
a dokladov a ïalie nakladanie s nimi sa vzahuje odsek 7.

§ 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 71 a 80 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 297/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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DEVIATA ÈAS
PREDCHÁDZAJÚCE SÚHLASY NÁRODNEJ BANKY
SLOVENSKA A INFORMAÈNÉ POVINNOSTI
PRVÁ HLAVA
PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS NÁRODNEJ BANKY
SLOVENSKA
§ 163
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) nadobudnutie kvalifikovanej úèasti na správcovskej
spoloènosti alebo také ïalie zvýenie kvalifikovanej
úèasti na správcovskej spoloènosti, ktorým by podiel na základnom imaní správcovskej spoloènosti
alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti dosiahol alebo prekroèil 20 %, 30 % alebo
50 %, alebo na to, aby sa táto správcovská spoloènos stala dcérskou spoloènosou v jednej alebo
v nieko¾kých operáciách priamo alebo konaním
v zhode;74) pri výpoète týchto podielov sa nezoh¾adòujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník
s cennými papiermi, úverová intitúcia alebo zahranièná úverová intitúcia dria ako výsledok upisovania finanèných nástrojov alebo umiestòovania finanèných nástrojov na základe pevného záväzku, ak
sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyuívajú
na zasahovanie do riadenia správcovskej spoloènosti a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi, úverová intitúcia alebo zahranièná úverová intitúcia prevedie na
inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
b) zníenie základného imania správcovskej spoloènosti, ak nejde o zníenie z dôvodov straty,
c) vo¾bu osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva
správcovskej spoloènosti, za èlenov dozornej rady
správcovskej spoloènosti a na menovanie prokuristu správcovskej spoloènosti,
d) zlúèenie správcovskej spoloènosti s inou správcovskou spoloènosou,
e) zverenie výkonu èinnosti uvedenej v § 27 ods. 2
písm. a) inej osobe,
f) zriadenie poboèky správcovskej spoloènosti na území neèlenského tátu, ak je taký súhlas vyadovaný
právnymi predpismi tohto tátu,
g) predaj podniku správcovskej spoloènosti alebo jeho
èasti,
h) vrátenie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti,
i) prevod správy tandardného podielového fondu na
inú správcovskú spoloènos alebo zahraniènú
správcovskú spoloènos pod¾a § 60 ods. 2 alebo prevod správy peciálneho podielového fondu na inú
správcovskú spoloènos,
j) zmenu depozitára podielového fondu,
k) zmenu tatútu podielového fondu,
l) vrátenie povolenia na vytvorenie alebo povolenia na
spravovanie podielového fondu, alebo na zruenie
74

) § 28 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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podfondu streného podielového fondu, alebo na
zruenie zberného fondu,
m) vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoloènosou pre òou spravovaný podielový fond,
n) premenu uzavretého podielového fondu na otvorený
podielový fond, ktorý je peciálnym podielovým fondom,
o) premenu peciálneho podielového fondu na tandardný podielový fond,
p) predåenie doby, na ktorú môe by peciálny podielový fond vytvorený,
q) zlúèenie podielových fondov,
r) vytvorenie nového podfondu streného podielového
fondu.
s) premenu tandardného podielového fondu, ktorý
nie je zberným fondom, na zberný fond,
t) zmenu hlavného fondu,
u) premenu zberného fondu na tandardný podielový
fond, ktorý nie je zberným fondom,
v) to, aby pri zlúèení hlavného fondu zberný fond zostal
zberným fondom toho istého hlavného fondu,
w) vrátenie povolenia udeleného pod¾a § 148.
(2) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska pod¾a odseku 1.
(3) Ak valné zhromadenie správcovskej spoloènosti
alebo iný orgán správcovskej spoloènosti rozhoduje
o skutoènostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, je správcovská spoloènos povinná predloi Národnej banke Slovenska
do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice
z valného zhromadenia alebo zápisnice zo zasadania
orgánu správcovskej spoloènosti, ktorý rozhodol
o skutoènostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoloènosti; notárska zápisnica sa
nevyaduje, ak sa jej vyhotovenie nevyaduje pod¾a Obchodného zákonníka. Správcovská spoloènos je povinná informova Národnú banku Slovenska bezodkladne o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
(4) Správcovská spoloènos je povinná po zápise
zmien v obchodnom registri alebo zániku zapisovaných údajov v obchodnom registri, ku ktorým Národná
banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predloi Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich
zápisu výpis z obchodného registra.
(5) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 písm. a) a h), j) a m), q), r) a w) 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 podielnikov inú lehotu.
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(6) Ustanovenia odseku 1 písm. i) a m) a q) a v) a
§ 172 a 176 a § 180 a 185 sa vzahujú na zahraniènú
správcovskú spoloènos pod¾a § 60 ods. 2 spravujúcu
tandardný podielový fond rovnako.
(7) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú
dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.75)
§ 164
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa
rozhodli nadobudnú alebo zvýi kvalifikovanú úèas
na správcovskej spoloènosti, alebo osoba, ktorá sa rozhodla sta materskou spoloènosou správcovskej spoloènosti.
(2) Národná banka Slovenska je povinná do dvoch
pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. a)
písomne potvrdi nadobúdate¾ovi jej doruèenie; to platí
aj pre následné doruèenie náleitostí iadosti, ktoré neboli predloené súèasne so iadosou. Národná banka
Slovenska môe najneskôr do 50. pracovného dòa lehoty na posúdenie iadosti pod¾a odseku 3 písomne
poiada o dodatoèné informácie, ktoré sú potrebné na
posudzovanie iadosti pod¾a odseku 1. Na obdobie odo
dòa odoslania iadosti Národnej banky Slovenska o dodatoèné informácie do doruèenia odpovede sa konanie
o udelení predchádzajúceho súhlasu preruuje, najviac vak na 20 pracovných dní. Ak Národná banka
Slovenska poiada o ïalie doplnenie alebo spresnenie
informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa nepreruuje. Lehotu na preruenie konania pod¾a tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predåi na 30 pracovných dní, ak
nadobúdate¾ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi neèlenského tátu alebo nadobúdate¾ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoloènosou, úverovou intitúciou, poisovòou, zaisovòou
alebo obdobnou intitúciou z èlenského tátu.
(3) O iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. a) rozhodne Národná banka
Slovenska do 60 pracovných dní odo dòa písomného
potvrdenia o doruèení iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 a po doruèení vetkých
náleitostí iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, povauje sa to za skutoènos, e predchádzajúci súhlas bol udelený. Národná banka Slovenska
informuje nadobúdate¾a o dátume uplynutia lehoty na
vydanie rozhodnutia v potvrdení doruèenia pod¾a odseku 2. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1, písomne zale toto rozhodnutie
nadobúdate¾ovi do dvoch pracovných dní, najneskôr
vak pred uplynutím lehoty pod¾a prvej vety.
(4) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. a) sa vzahujú podmienky pod¾a
75
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§ 28 ods. 2 písm. c) a g) rovnako a musí by
preukázaný aj dostatoèný objem a vyhovujúca skladba
finanèných prostriedkov na vykonanie úkonu, ich preh¾adný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným
predpisom, a súèasne sa nepreukázalo, e nadobudnutie alebo prekroèenie podielu nadobúdate¾om negatívne ovplyvní schopnos správcovskej spoloènosti naïalej plni povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. a)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 4.
(6) Národná banka Slovenska pri posudzovaní splnenia podmienok pod¾a odseku 4 je povinná konzultova
s príslunými orgánmi iných èlenských tátov, ak nadobúdate¾om pod¾a odseku 1 je
a) zahranièná úverová intitúcia, zahranièný obchodník s cennými papiermi alebo zahranièná správcovská spoloènos s povolením udeleným v inom èlenskom táte, poisovòa z iného èlenského tátu,
zaisovòa z iného èlenského tátu,
b) materská spoloènos osoby pod¾a písmena a) alebo
c) osoba kontrolujúca osobu pod¾a písmena a).
(7) Ak by sa v dôsledku získania podielu pod¾a § 163
ods. 1 písm. a) správcovská spoloènos stala súèasou
finanèného konsolidovaného celku, ktorého súèasou
je aj finanèná holdingová spoloènos, alebo ak by sa
stala súèasou finanèného konglomerátu, ktorého súèasou je aj zmieaná finanèná holdingová spoloènos,
je podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú
èlenmi tatutárneho orgánu tejto finanènej holdingovej
spoloènosti alebo zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finanènú holdingovú spoloènos alebo zmieanú finanènú holdingovú spoloènos.
(8) Národná banka Slovenska je povinná konzultova
s príslunými orgánmi iných èlenských tátov splnenie
podmienok na nadobúdanie podielov na zahraniènej
správcovskej spoloènosti pod¾a právnych predpisov
èlenských tátov, ak nadobúdate¾om podielu na zahraniènej správcovskej spoloènosti je úverová intitúcia,
poisovòa, zaisovòa, obchodník s cennými papiermi
alebo správcovská spoloènos so sídlom v Slovenskej
republike.
(9) Predmetom konzultácií pod¾a odsekov 6 a 8 je
vèasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie prísluných podielov na správcovskej spoloènosti alebo na zahraniènej správcovskej
spoloènosti. Národná banka Slovenska poskytne príslunému orgánu èlenského tátu na jeho iados vetky potrebné informácie a z vlastného podnetu vetky
podstatné informácie. Národná banka Slovenska
poiada prísluný orgán èlenského tátu o vetky potrebné informácie.

) Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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(10) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska prísluným orgánom iného èlenského tátu, ktorého
doh¾adu podlieha nadobúdate¾ pod¾a odseku 1.
(11) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. a), obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo osoby,
ktorá nadobúda alebo zvyuje kvalifikovanú úèas
na správcovskej spoloènosti alebo ktorá sa stáva
materskou spoloènosou správcovskej spoloènosti,
ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
osoby, ktorá nadobúda alebo zvyuje kvalifikovanú
úèas na správcovskej spoloènosti alebo ktorá sa
stáva materskou spoloènosou správcovskej spoloènosti, ak ide o fyzickú osobu,
c) obchodné meno správcovskej spoloènosti, jej sídlo,
identifikaèné èíslo,
d) údaj o výke nadobúdanej alebo zvyovanej kvalifikovanej úèasti a o celkovej kvalifikovanej úèasti na
správcovskej spoloènosti.
§ 165
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. b) podáva správcovská spoloènos.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. b) musí by preukázané, e sú splnené podmienky pod¾a § 47.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. b)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienky pod¾a § 47.
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a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo alebo
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
akcionára, ak iados pod¾a odseku 1 podáva akcionár,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
navrhovanej osoby a jeho funkciu v správcovskej
spoloènosti.
§ 167
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoloène správcovské spoloènosti, ktoré sa majú zlúèi.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. d) musí by preukázané splnenie
podmienok pod¾a § 28 ods. 2 správcovskou spoloènosou, s ktorou sa správcovská spoloènos zluèuje,
a musí by ukonèený prevod správy podielových fondov spravovaných správcovskou spoloènosou, ktorá
sa zruí bez likvidácie, na nástupnícku správcovskú
spoloènos alebo na inú správcovskú spoloènos alebo
musí by preukázané, e tieto podielové fondy boli zruené postupom pod¾a § 26.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. d)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
§ 168
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. e) podáva správcovská spoloènos.

§ 166

(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. e) musí by preukázané, e sú splnené podmienky pod¾a § 57.

(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. c) podáva správcovská spoloènos alebo akcionár správcovskej spoloènosti.

(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. e)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.

(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. c) musí by preukázané, e sú splnené podmienky pod¾a § 28 ods. 2 písm. d).
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. c)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
(4) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doruèenia alebo
doplnenia.
(5) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas pod¾a § 163
ods. 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do
príslunej funkcie do iestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas
zaniká.
(6) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. c), obsahuje najmä

§ 169
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. f) podáva správcovská spoloènos.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. f) musia by preukázané organizaèné, vecné a personálne predpoklady na èinnos poboèky a rozsah povolených èinností a finanèná situácia
správcovskej spoloènosti musia by primerané vo
vzahu k navrhovaným èinnostiam poboèky.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. f)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
(4) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. f), obsahuje najmä
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a) obchodné meno správcovskej spoloènosti, jej sídlo,
identifikaèné èíslo,
b) názov neèlenského tátu, v ktorom má by zriadená
poboèka správcovskej spoloènosti,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
vedúceho poboèky a jeho zástupcu,
d) rozsah èinností vykonávaných poboèkou správcovskej spoloènosti.
§ 170
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. g) podáva spoloène správcovská spoloènos a osoba, ktorá nadobúda správcovskú
spoloènos alebo jej èas.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. g) musí by preukázané, e správcovská spoloènos u nespravuje iadny podielový fond
a zároveò, e riadne previedla správu podielových fondov na inú správcovskú spoloènos alebo má vyrovnané vetky záväzky voèi podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených podielových
fondov.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. g)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
§ 171
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. h) podáva správcovská spoloènos.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. h) musí by preukázané, e správcovská spoloènos u nespravuje iadny podielový fond
a zároveò, e riadne previedla správu podielových fondov na inú správcovskú spoloènos alebo má vyrovnané vetky záväzky voèi podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zruených podielových
fondov.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. h)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
§ 172
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. i) podáva správcovská spoloènos spravujúca podielový fond alebo zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a § 60 ods. 2 spravujúca
tandardný podielový fond, alebo nútený správca, a to
spoloène so správcovskou spoloènosou, na ktorú sa
má previes správa podielového fondu, alebo so zahraniènou správcovskou spoloènosou pod¾a § 60 ods. 2,
na ktorú sa má previes správa tandardného podielového fondu.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. i) musí by preukázané, e
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a) prevodom správy podielového fondu nie sú ohrozené
záujmy podielnikov,
b) podielové listy tandardného podielového fondu,
ktoré sa majú distribuova na území èlenského tátu, sa súèasne budú verejne ponúka na území Slovenskej republiky, ak ide o tandardný podielový
fond; tým nie je dotknutá monos distribuova podielové listy na území neèlenského tátu,
c) správa sa prevádza na správcovskú spoloènos
s platným povolením na èinnos správcovskej spoloènosti, ak ide o peciálny podielový fond,
d) správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 60 ods. 2, na ktorú sa prevádza správa, vedie samostatnú evidenciu, ak sa prevádza
správa
podielového
fondu,
ktorého
zaknihované podielové listy sú vedené v samostatnej evidencii,
e) sú splnené podmienky pod¾a § 84 ods. 4, ak ide
o tandardný podielový fond, ktorý je zberným fondom,
f) hlavný fond, správcovská spoloènos, ktorá ho má
spravova, jeho depozitár a audítor alebo audítorská
spoloènos, ako aj zberný fond a správcovská spoloènos, ktorá ho má spravova, spåòajú poiadavky
pod¾a § 108 a 118, ak ide o tandardný podielový
fond, ktorý je hlavným fondom.
(3) Ak sa pri prevode správy podielového fondu mení
súèasne aj depozitár podielového fondu, na udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i)
musí by tie preukázané splnenie podmienok pod¾a
§ 84 ods. 3 písm. a) a b).
(4) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3. Národná
banka Slovenska môe iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. i) tie zamietnu, ak je splnená aspoò jedna z podmienok pod¾a § 84
ods. 18, prièom postupuje primerane pod¾a ustanovení
§ 84 vzahujúcich sa na zahraniènú správcovskú spoloènos.
(5) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. i), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej podielový fond alebo obchodné meno zahraniènej
správcovskej spoloènosti pod¾a § 60 ods. 2 spravujúcej tandardný podielový fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo, alebo meno, priezvisko núteného správcu,
b) obchodné meno správcovskej spoloènosti, na ktorú
sa prevádza správa podielového fondu, jej sídlo
a identifikaèné èíslo, alebo obchodné meno zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a § 60 ods. 2,
na ktorú sa prevádza správa tandardného podielového fondu, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
c) názov podielového fondu, ktorého správa sa prevádza,
d) schválenie zmeny tatútu podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoloènosti,
e) obchodné meno sídlo a identifikaèné èíslo depozitára; ak sa pri prevode správy podielového fondu mení
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aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie
zmeny depozitára podielového fondu,
f) urèenie lehoty, do uplynutia ktorej musí by uskutoènený prevod správy podielového fondu na inú
správcovskú spoloènos alebo zahraniènú správcovskú spoloènos; táto lehota nesmie by dlhia ako
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
g) ak sa prevádza správa podielového fondu, ktorý je
zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj údaje
pod¾a § 85 ods. 2.
(6) Povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo
povolenie na spravovanie podielového fondu prechádza
na správcovskú spoloènos, na ktorú bola prevedená
správa podielového fondu dòom uskutoènenia prevodu
správy podielového fondu.
(7) Správcovská spoloènos je povinná do jedného
mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
pod¾a odseku 5 uverejni toto rozhodnutie spolu so tatútom podielového fondu, a to spôsobom, ktorý urèuje
tatút tohto podielového fondu na podávanie správ podielnikom.
§ 173
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. j) podáva správcovská spoloènos spravujúca podielový fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. j) musí by preukázané splnenie
podmienok pod¾a § 84 ods. 3 písm. a) a b).
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. j)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
§ 174
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. k) podáva správcovská spoloènos spravujúca podielový fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. k) musí by preukázané, e tatút
podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a je
predpokladom na dostatoènú ochranu podielnikov
s prihliadnutím na investiènú politiku a rizikový profil.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. k)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
(4) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. k), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov podielového fondu, ktorého tatút sa mení, a
c) schválenie zmeny tatútu podielového fondu.
§ 175
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu

Èiastka 64

pod¾a § 163 ods. 1 písm. l) podáva správcovská spoloènos spravujúca podielový fond, ktorého povolenie na
vytvorenie alebo spravovanie chce vráti, správcovská
spoloènos spravujúca strený podielový fond, ktorého
podfond chce zrui, alebo správcovská spoloènos
spravujúca zberný fond, ktorý chce zrui.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. l) musí by preukázaná schopnos
správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 1 zabezpeèi vykonanie èinností súvisiacich so zruením podielového
fondu, podfondu streného podielového fondu alebo
zberného fondu.
(3) Ak sa predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. l) iada na zruenie podfondu streného podielového fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. l) musí by tie preukázané
splnenie podmienky pod¾a § 174 ods. 2.
(4) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. l)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2 alebo odseku 3.
(5) Ak sa predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. l) iada na zruenie podfondu streného podielového fondu, rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. l), obsahuje
najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej strený podielový fond, jej sídlo a identifikaèné
èíslo,
b) názov streného podielového fondu, ktorého podfond sa zruí,
c) názov podfondov streného podielového fondu, ktoré sa zruia,
d) schválenie zmeny tatútu streného podielového
fondu súvisiace so zruením podfondu alebo podfondov.
§ 176
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. m) podávajú spoloène správcovská spoloènos spravujúca podielový fond, ktorého
podielové listy majú by vedené v samostatnej evidencii, a depozitár podielového fondu alebo nový depozitár, ktorý plánuje vykonáva èinnos depozitára pre podielový fond po udelení predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. j).
(2) Ak sa správcovská spoloènos a depozitár rozhodli poiada o predchádzajúci súhlas na vedenie samostatnej evidencie pod¾a § 163 ods. 1 písm. m), sú povinní spolu so iadosou o udelenie predchádzajúceho
súhlasu predloi Národnej banke Slovenska na schválenie aj návrh spoloèného prevádzkového poriadku.
(3) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. m) musia by preukázané
a) vecné, personálne a organizaèné predpoklady depozitára a správcovskej spoloènosti na vedenie samostatnej evidencie,
b) technická a organizaèná pripravenos depozitára
a správcovskej spoloènosti na výkon povolených
èinností.
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(4) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1
písm. m) zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(5) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. m), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej podielový fond, ktorého podielové listy majú by
vedené v samostatnej evidencii, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov podielového fondu, ktorého podielové listy
majú by vedené v samostatnej evidencii,
c) schválenie spoloèného prevádzkového poriadku,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára.
§ 177
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. n) podáva správcovská spoloènos spravujúca uzavretý podielový fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. n) musí by preukázané, e podielnici
boli preukázate¾ne informovaní o zámere správcovskej
spoloènosti uskutoèni premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond aspoò es mesiacov pred podaním iadosti pod¾a odseku 1.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. n)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienky pod¾a odseku 2.
(4) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. n), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej uzavretý podielový fond, jej sídlo a identifikaèné
èíslo,
b) názov uzavretého podielového fondu, ktorý sa premieòa na otvorený podielový fond,
c) názov otvoreného podielového fondu, ktorý vznikne
premenou z uzavretého podielového fondu,
d) dátum premeny uzavretého podielového fondu na
otvorený podielový fond,
e) schválenie zmeny tatútu podielového fondu v súvislosti s premenou uzavretého podielového fondu
na otvorený podielový fond.
§ 178
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. o) podáva správcovská spoloènos spravujúca peciálny podielový fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. o) musí by preukázané, e
a) zloenie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika sú v súlade s § 88 a 93,
b) podielový fond spåòa podmienky pod¾a § 84 ods. 3,
c) podielnici boli preukázate¾ne informovaní o zámere
správcovskej spoloènosti uskutoèni premenu peciálneho podielového fondu na tandardný podielový fond aspoò es mesiacov pred podaním iadosti
pod¾a odseku 1,
d) ak peciálny podielový fond je uzavretým podielo-
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vým fondom, bola splnená podmienka pod¾a § 177
ods. 2.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. o)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
(4) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. o), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej peciálny podielový fond, jej sídlo a identifikaèné
èíslo,
b) názov peciálneho podielového fondu, ktorý sa premieòa na tandardný podielový fond,
c) názov tandardného podielového fondu, ktorý
vznikne premenou zo peciálneho podielového fondu,
d) dátum premeny peciálneho podielového fondu na
tandardný podielový fond, schválenie zmeny tatútu v súvislosti s premenou peciálneho podielového
fondu na tandardný podielový fond.
(5) Ak peciálny podielový fond, ktorý sa premieòa na
tandardný podielový fond, bol uzavretým podielovým
fondom, na premenu pod¾a odseku 1 sa vzahuje § 18
primerane.
(6) Ak peciálny podielový fond, ktorý sa premieòa na
tandardný podielový fond, bol otvoreným podielovým
fondom, premena nadobúda úèinnos dòom urèeným
v rozhodnutí pod¾a odseku 4.
§ 179
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. p) podáva správcovská spoloènos spravujúca peciálny podielový fond. Predåi
dobu, na ktorú je peciálny podielový fond vytvorený
mono len v peciálnom podielovom fonde vytvorenom
ako otvorený podielový fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. p) musí by preukázané, e
a) podielnici peciálneho podielového fondu boli preukázate¾ne informovaní o zámere správcovskej spoloènosti predåi dobu jeho vytvorenia aspoò es
mesiacov pred podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1,
b) zloenie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloenia rizika sú v súlade s týmto zákonom,
c) správcovská spoloènos poiadala o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 najneskôr tri
mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bol peciálny podielový fond vytvorený.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. p)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odseku 2.
§ 180
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. q) podáva správcovská spoloènos spravujúca zanikajúce podielové fondy.
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(2) Národná banka Slovenska môe konanie o iadosti pod¾a odseku 1 z dôvodov ustanovených osobitným predpisom prerui najneskôr do desiateho pracovného dòa odo dòa prijatia iadosti pod¾a odseku 1.
(3) Ak ide o cezhranièné zlúèenie, po doruèení úplnej
iadosti pod¾a odseku 1 Národná banka Slovenska bezodkladne zale kópie príloh iadosti pod¾a odseku 1
príslunému orgánu doh¾adu domovského èlenského
tátu nástupníckeho európskeho fondu.
(4) Ak ide o cezhranièné zlúèenie, Národná banka
Slovenska v konaní o iadosti pod¾a odseku 1 posúdi
moný vplyv navrhovaného zlúèenia na podielnikov zanikajúceho fondu, aby zistila, èi informácie o navrhovanom zlúèení, ktoré plánuje správcovská spoloènos
spravujúca zanikajúce fondy poskytnú ich podielnikom, sú vyhovujúce. Ak ide o tuzemské zlúèenie, Národná banka Slovenska v konaní o iadosti pod¾a odseku 1 posúdi aj moný vplyv navrhovaného zlúèenia na
podielnikov nástupníckeho fondu, aby zistila, èi informácie o navrhovanom zlúèení, ktoré plánuje správcovská spoloènos spravujúca nástupnícky fond poskytnú jeho podielnikom, sú vyhovujúce. Národná banka
Slovenska môe rozhodnutím o preruení konania
poiada iadate¾a, aby doplnil alebo objasnil informácie o navrhovanom zlúèení.
(5) Ak ide o cezhranièné zlúèenie, Národná banka
Slovenska konanie o predchádzajúcom súhlase na cezhranièné zlúèenie preruí, keï od prísluného orgánu
domovského èlenského tátu nástupníckeho európskeho fondu príjme oznámenie o jeho nespokojnosti
s informáciami, ktoré sa majú poskytnú podielnikom
nástupníckeho európskeho fondu. Prísluný orgán domovského èlenského tátu nástupníckeho európskeho
fondu oznámi Národnej banke Slovenska informáciu
o tom, èi je spokojný s upravenými alebo doplnenými
informáciami, ktoré sa majú poskytnú podielnikom
nástupníckeho európskeho fondu v lehote 20 pracovných dní odo dòa ich prijatia.
(6) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. q) treba splni tieto podmienky:
a) navrhované zlúèenie musí zodpoveda vetkým
poiadavkám pod¾a § 19 a 20,
b) ak ide o tuzemské zlúèenie, pri ktorom aspoò jeden
zanikajúci fond alebo nástupnícky fond bol notifikovaný pod¾a § 139, nástupnícky fond bol notifikovaný
pod¾a § 139 vo vetkých hostite¾ských èlenských
tátoch, v ktorých boli notifikované pod¾a § 139 zanikajúce tandardné podielové fondy,
c) ak ide o cezhranièné zlúèenie, nástupnícky európsky fond bol notifikovaný pod¾a § 142 na verejnú ponuku jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky a zároveò je preukázané, e prebehla
obdobná notifikácia vo vetkých hostite¾ských èlenských tátoch, v ktorých boli notifikované pod¾a
§ 139 zanikajúce tandardné podielové fondy,
d) ak ide o tuzemské zlúèenie, Národná banka Slovenska povauje navrhované informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zanikajúcich fondov, a informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom nástupníckeho
fondu, za vyhovujúce,
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e) ak ide o cezhranièné zlúèenie, Národná banka Slovenska povauje navrhované informácie, ktoré sa
poskytnú podielnikom zanikajúcich fondov, za vyhovujúce a prísluný orgán domovského èlenského
tátu nástupníckeho európskeho fondu povauje
navrhované informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom nástupníckeho fondu, za vyhovujúce alebo od
prísluného orgánu domovského èlenského tátu
nástupníckeho európskeho fondu nebolo doruèené
vyjadrenie nespokojnosti pod¾a odseku 5,
f) ak ide o tuzemské zlúèenie, pri ktorom sa pouije
postup pod¾a § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym
fondom nie je podfond streného podielového fondu,
sú splnené podmienky pod¾a
1. § 84 ods. 3 alebo ods. 4, ak je nástupníckym fondom tandardný podielový fond,
2. § 121 ods. 2, ak je nástupníckym fondom verejný
peciálny podielový fond, alebo
3. § 137 ods. 2, ak je nástupníckym fondom peciálny podielový fond profesionálnych investorov,
g) ak ide o tuzemské zlúèenie, pri ktorom sa pouije
postup pod¾a § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym
fondom je podfond streného podielového fondu, sú
splnené podmienky pod¾a § 181 ods. 2 a 3.
(7) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. q)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 6 alebo
ak v plánovanom zlúèení
a) je zanikajúcim fondom aspoò jeden otvorený podielový fond a nástupníckym fondom je uzavretý podielový fond,
b) je zanikajúcim fondom aspoò jeden tandardný podielový fond a nástupníckym fondom je peciálny
podielový fond,
c) sa zluèujú verejné podielové fondy so peciálnymi
podielovými fondmi profesionálnych investorov.
(8) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 20 pracovných dní od jej doruèenia alebo doplnenia. Po udelení alebo zamietnutí
predchádzajúceho súhlasu na cezhranièné zlúèenie
Národná banka Slovenska o tomto rozhodnutí bezodkladne informuje prísluný orgán domovského èlenského tátu nástupníckeho európskeho fondu.
(9) Ak ide o cezhranièné zlúèenie, rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci súhlas pod¾a § 163
ods. 1 písm. q), musí obsahova
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti, ktorá
spravuje zanikajúce podielové fondy, jej sídlo
a identifikaèné èíslo,
b) názvy zanikajúcich podielových fondov,
c) názov nástupníckeho európskeho fondu, a ak je nástupníckym fondom zahranièný podielový fond, aj
obchodné meno zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo správcovskej spoloènosti, ktorá nástupnícky fond spravuje,
d) obchodné mená, sídla a identifikaèné èísla depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, sídlo
a identifikaèné èíslo depozitára nástupníckeho fondu.
(10) Ak ide o tuzemské zlúèenie, rozhodnutie, ktorým
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sa ude¾uje predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. q), musí obsahova
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti, ktorá
spravuje zanikajúce podielové fondy, jej sídlo
a identifikaèné èíslo,
b) názvy zanikajúcich fondov,
c) názov nástupníckeho podielového fondu a obchodné meno správcovskej spoloènosti, ktorá nástupnícky podielový fond spravuje,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, sídlo
a identifikaèné èíslo depozitára nástupníckeho fondu,
e) ak sa pri zlúèení pouije postup pod¾a § 19 ods. 1
písm. a) alebo pod¾a § 19 ods. 1 písm. b), pri ktorom
sa vytvorí nový podfond, schválenie zmeny tatútu
nástupníckeho fondu,
f) ak sa pri zlúèení pouije postup pod¾a § 19 ods. 1
písm. b) povolenie na vytvorenie novovytvoreného
nástupníckeho
podielového
fondu
vrátane
náleitostí rozhodnutia pod¾a
1. § 85 ods. 1 alebo ods. 2, ak je nástupníckym fondom tandardný podielový fond,
2. § 121 ods. 10, ak je nástupníckym fondom verejný peciálny podielový fond, alebo
3. § 137 ods. 11, ak je nástupníckym fondom peciálny podielový fond profesionálnych investorov.
§ 181
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. r) podáva správcovská spoloènos spravujúca strený podielový fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. r) musí by preukázané, e zmena
alebo doplnenie tatútu streného podielového fondu
je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na
dostatoènú ochranu podielnikov s prihliadnutím na
investiènú politiku podfondu, ktorý sa má vytvori.
(3) Ak nový podfond streného podielového fondu
bude zberným fondom pod¾a § 108, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. r)
musí by okrem podmienok pod¾a odseku 2 tie preukázané, e zberný fond, správcovská spoloènos, ktorá
ho bude spravova, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoloènos, ako aj hlavný fond a správcovská
spoloènos, ktorá ho bude spravova, spåòajú poiadavky pod¾a § 108 a 118.
(4) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 pracovných dní od jej doruèenia alebo doplnenia.
(5) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. r)
zamietne, ak správcovská spoloènos nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2 alebo
odseku 3.
(6) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. r), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej strený podielový fond, ktorého tatút sa bude
meni, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
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b) názov streného podielového fondu, ktorého tatút
sa bude meni,
c) názov nového podfondu alebo nových podfondov
streného podielového fondu,
d) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára,
e) schválenie zmeny tatútu streného podielového
fondu,
f) ak nový podfond bude zberným fondom, náleitosti
rozhodnutia pod¾a § 182 ods. 5 písm. e), f) a g).
(7) Správcovská spoloènos je povinná uverejni
v nadväznosti na udelenie prechádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. r) aktualizovaný predajný prospekt a k¾úèové informácie pre investorov pre prísluný
podfond najneskôr v deò predchádzajúci dòu zaèiatku
vydávania podielových listov nového podfondu.
§ 182
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. s) podáva správcovská spoloènos spravujúca tandardný podielový fond, ktorý
nie je zberným fondom.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. s) musí by preukázané, e zberný
fond, správcovská spoloènos, ktorá ho má spravova,
jeho depozitár a audítor, ako aj hlavný fond a správcovská spoloènos, ktorá ho má spravova, spåòajú
poiadavky pod¾a § 108 a 118.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. s)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odseku 2.
(4) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doruèenia
úplnej iadosti.
(5) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. s), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej tandardný podielový fond, ktorý sa premieòa na
zberný fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov tandardného podielového fondu, ktorý sa
premieòa na zberný fond,
c) názov zberného fondu,
d) schválenie zmeny tatútu tandardného podielového fondu súvisiacej s premenou na zberný fond a investovaním do hlavného fondu,
e) názov hlavného fondu,
f) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej hlavný fond, alebo hlavného
fondu, ak je samospravovaný,
g) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného fondu,
h) dátum premeny tandardného podielového fondu
na zberný fond.
(6) Premena tandardného podielového fondu na
zberný fond nadobúda úèinnos dòom urèeným v rozhodnutí pod¾a odseku 5.
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§ 183
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. t) podáva správcovská spoloènos spravujúca zberný fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. t) musí by preukázané, e zberný
fond, správcovská spoloènos, ktorá má spravova,
jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoloènos,
ako aj nový hlavný fond a správcovská spoloènos, ktorá ho má spravova, spåòajú poiadavky pod¾a § 108 a
118.
(3) Ak sa predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. t) iada v súvislosti s plánovaným zruením hlavného fondu a ak sa vyplatenie podielu zberného fondu
na majetku v hlavnom fonde pri zruení hlavného fondu
má uskutoèni ete pred dátumom, od ktorého sa má
majetok v zbernom fonde zaèa investova do podielových listov alebo cenných papierov iného hlavného fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163
ods. 1 písm. t) musí by tie preukázané, e
a) v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na
majetku v hlavnom fonde pri zruení hlavného fondu vyplatený vo forme
1. peòaných prostriedkov alebo
2. prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielu na majetku
v hlavnom fonde poiada správcovská spoloènos
spravujúca zberný fond a taká monos je uvedená v tatúte hlavného fondu a v zmluve alebo vo
vnútorných pravidlách èinnosti pod¾a § 109 ods. 1
a v rozhodnutí o zruení hlavného fondu, prièom
správcovská spoloènos spravujúca zberný fond
môe kedyko¾vek previes akúko¾vek èas prevedených aktív na peòané prostriedky,
b) peòané prostriedky prijaté pod¾a tohto odseku sa
môu pred dátumom, od ktorého sa má majetok
v zbernom fonde zaèa investova do podielových listov alebo cenných papierov nového hlavného fondu,
znova investova iba na úèely efektívneho spravovania týchto peòaných prostriedkov.
(4) Ak sa predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. t) iada v súvislosti s plánovaným zlúèením
hlavného fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. t) musí by tie preukázané, e peòané prostriedky prijaté pod¾a § 112 ods. 15
sa môu pred dátumom, od ktorého sa má majetok
v zbernom fonde zaèa investova do podielových listov
alebo cenných papierov iného hlavného fondu, znova
investova iba na úèely efektívneho spravovania týchto
peòaných prostriedkov.
(5) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. t)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2, 3 alebo 4.
(6) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doruèenia
úplnej iadosti.
(7) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. t), obsahuje najmä
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a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov zberného fondu,
c) schválenie zmeny tatútu zberného fondu súvisiacej
so zmenou hlavného fondu,
d) názov nového hlavného fondu,
e) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej nový hlavný fond, alebo nového hlavného fondu, ak je samospravovaný,
f) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného fondu,
g) dátum zmeny hlavného fondu.
(8) Zmena hlavného fondu nadobúda úèinnos dòom
urèeným v rozhodnutí pod¾a odseku 7.
§ 184
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. u) podáva správcovská spoloènos spravujúca zberný fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. u) musí by preukázané, e tatút
tandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným
fondom, je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatoènú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investiènú politiku a rizikový profil tohto fondu.
(3) Ak sa predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. u) iada v súvislosti s plánovaným zruením
hlavného fondu a ak sa vyplatenie podielu zberného
fondu na majetku v hlavnom fonde pri zruení hlavného fondu má uskutoèni ete pred dátumom, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde zaèa investova
pod¾a novej schva¾ovanej iadosti v rámci konania
o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 163 ods. 1
písm. u), na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. u) musí by tie preukázané, e
a) v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na
majetku v hlavnom fonde pri zruení hlavného fondu vyplatený vo forme
1. peòaných prostriedkov alebo
2. prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov
poiada správcovská spoloènos spravujúca zberný fond a taká monos je uvedená v tatúte hlavného fondu a v zmluve alebo vo vnútorných pravidlách
èinnosti
pod¾a
§ 109
ods. 1
a v rozhodnutí o zruení hlavného fondu, prièom
správcovská spoloènos spravujúca zberný fond
môe kedyko¾vek previes akúko¾vek èas prevedených aktív na peòané prostriedky,
b) peòané prostriedky drané alebo prijaté pod¾a tohto odseku sa môu pred dátumom premeny zberného fondu na tandardný fond znovu investova iba
na úèel efektívneho spravovania peòaných prostriedkov.
(4) Ak sa predchádzajúci súhlas pod¾a § 163 ods. 1
písm. u) iada v súvislosti s plánovaným zlúèením
hlavného fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. u) musí by tie preukázané, e peòané prostriedky prijaté pod¾a § 112 ods. 15
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sa môu pred dátumom premeny zberného fondu na
tandardný podielový fond znova investova iba na úèel
efektívneho spravovania týchto peòaných prostriedkov.
(5) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. u)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2, 3 alebo 4.
(6) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doruèenia
úplnej iadosti.
(7) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. u), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov zberného fondu,
c) názov tandardného podielového fondu, ktorý
vznikne premenou zo zberného fondu,
d) schválenie zmeny tatútu zberného fondu súvisiacej
s premenou na tandardný podielový fond,
e) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára tandardného podielového fondu,
f) dátum premeny zberného fondu na tandardný podielový fond.
(8) Premena zberného fondu na tandardný podielový fond nadobúda úèinnos dòom urèeným v rozhodnutí pod¾a odseku 7.
§ 185
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. v) podáva správcovská spoloènos spravujúca zberný fond.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. v) musí by preukázané, e tatút
zberného fondu je naïalej v súlade s týmto zákonom
a je predpokladom na dostatoènú ochranu podielnikov
s prihliadnutím na investiènú politiku a rizikový profil
hlavného fondu.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. v)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
(4) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doruèenia
úplnej iadosti.
(5) Rozhodnutie, ktorým sa ude¾uje predchádzajúci
súhlas pod¾a § 163 ods. 1 písm. v), obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoloènosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikaèné èíslo,
b) názov zberného fondu,
c) schválenie zmeny tatútu zberného fondu, ak dolo
k akejko¾vek jeho zmene v súvislosti so zlúèením
hlavného fondu,
d) názov hlavného fondu,
e) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcovskej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej
spoloènosti spravujúcej hlavný fond, alebo nového
hlavného fondu, ak je samospravovaný,

Strana 1521

f) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného fondu.
§ 186
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 163 ods. 1 písm. w) podáva zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 148.
(2) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. w) musí by preukázané, e
a) majitelia cenných papierov boli informovaní o zámere zahraniènej investiènej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a § 148 ukonèi
distribúciu cenných papierov na území Slovenskej
republiky,
b) majite¾om cenných papierov bola ponúknutá
monos vyplatenia cenných papierov zahranièného
subjektu kolektívneho investovania s dostatoènou
lehotou na uplatnenie tohto práva,
c) zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a § 148 vyplatila vetky
cenné papiere, o ktorých vyplatenie bolo poiadané
pod¾a písmena b), a
d) zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a § 148 prijala opatrenia na zabezpeèenie vetkých práv zostávajúcich
majite¾ov cenných papierov zahranièného subjektu
kolektívneho investovania, ktorí nevyuili monos
vyplatenia týchto cenných papierov.
(3) Národná banka Slovenska iados o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 163 ods. 1 písm. w)
zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2.

DRUHÁ HLAVA
INFORMAÈNÉ POVINNOSTI
§ 187
Povinné predkladanie dokumentov, správ a údajov
(1) Správcovská spoloènos je povinná predloi Národnej banke Slovenska za kadý òou spravovaný podielový fond
a) k¾úèové informácie pre investorov a vetky ich zmeny a doplnenia,
b) predajný prospekt a akéko¾vek dodatky k nemu,
c) roènú správu a polroènú správu alebo pri peciálnom podielovom fonde profesionálnych investorov
informácie pod¾a § 152 ods. 4, a ak ide o tandardný podielový fond alebo verejný peciálny podielový
fond aj doklad o ich zverejnení,
d) najneskôr do 22 dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka priebenú úètovnú závierku bez
poznámok za predchádzajúci tvrrok.
(2) Dokumenty pod¾a odseku 1 písm. a) a c) je správcovská spoloènos povinná predloi aj depozitárovi.
(3) Dokumenty pod¾a odseku 1 písm. b) a c) je správ-
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covská spoloènos povinná predloi aj orgánu doh¾adu
jej prísluného hostite¾ského èlenského tátu na jeho
iados. Ak správcovská spoloènos spravuje európsky
fond, predloí Národnej banke Slovenska na jej iados
dokumenty pod¾a odseku 1 písm. b) a c) európskeho
fondu.
(4) Správcovská spoloènos je povinná predloi Národnej banke Slovenska za správcovskú spoloènos
a) najneskôr do tyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka roènú správu správcovskej spoloènosti o hospodárení s vlastným majetkom,
b) najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých
iestich mesiacov kalendárneho roka polroènú správu správcovskej spoloènosti o hospodárení s vlastným majetkom,
c) najneskôr do 22 dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka priebenú úètovnú závierku bez
poznámok76) za predchádzajúci tvrrok,
d) najneskôr do 22 dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka údaj o výke základného imania,
údaj o výke vlastných zdrojov a ich truktúru, údaje o sumách pod¾a § 47 ods. 2 písm. a) a b) a údaj
o tom, èi spåòa podmienku primeranosti vlastných
zdrojov pod¾a § 47; tým nie je dotknutá povinnos
správcovskej spoloènosti priebene sledova primeranos vlastných zdrojov na dennej báze ani povinnos oznámi Národnej banke Slovenska bezodkladne skutoènos, e prestala spåòa podmienku
primeranosti vlastných zdrojov.
(5) Dokumenty pod¾a odseku 4 písm. a) a b) je správcovská spoloènos povinná predloi aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií) v rovnakých termínoch.
(6) Roèná správa správcovskej spoloènosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahova úètovnú
závierku overenú audítorom alebo audítorskou spoloènosou a údaje pod¾a prílohy è. 4.
(7) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 4 písm. a) úètovná
závierka overená audítorom alebo audítorskou spoloènosou, je správcovská spoloènos povinná uvies túto
skutoènos v roènej správe správcovskej spoloènosti
o hospodárení s vlastným majetkom pod¾a odseku 4
písm. a) a predloi ministerstvu financií a Národnej
banke Slovenska správu audítora alebo audítorskej
spoloènosti bezodkladne potom, keï je jej táto správa
doruèená.
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notlivé poloky uvedené vo výkazoch a v rozsahu, ktorý
dané udalosti opisuje.
§ 188
Oznamovacie povinnosti správcovskej spoloènosti
za správcovskú spoloènos
(1) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
oznámi Národnej banke Slovenska kadú zmenu vo
svojej finanènej situácii alebo iné skutoènosti, ktoré
môu ohrozi jej schopnos plni záväzky voèi podielnikom alebo klientom.
(2) Osoba, ktorá sa rozhodla zrui kvalifikovanú
úèas na správcovskej spoloènosti alebo zníi podiel
na základnom imaní správcovskej spoloènosti alebo na
hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti pod
20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, e by správcovská
spoloènos prestala by dcérskou spoloènosou, musí
o tejto skutoènosti písomne informova Národnú banku Slovenska.
(3) Oznámenie pod¾a odseku 2 musí obsahova
a) meno, priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikaèné èíslo a sídlo pri právnickej osobe,
b) rozsah, v akom chce osoba pod¾a odseku 2 zníi podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoloènosti.
(4) Správcovská spoloènos je povinná informova
Národnú banku Slovenska o kadej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekroèeniu 10 %,
20 %, 30 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb
konajúcich v zhode alebo k zníeniu podielu jednej
osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom
imaní, alebo na hlasovacích právach v správcovskej
spoloènosti pod 50 %, 30 %, 20 % alebo pod 10 % bezodkladne po získaní tejto informácie.
(5) Správcovská spoloènos je povinná predloi ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska
do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov aktuálny k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(6) Správcovská spoloènos je povinná po schválení
zmeny stanov bezodkladne zasla Národnej banke Slovenska nové znenie stanov a do desiatich pracovných
dní od vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania
valného zhromadenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

(8) Polroèná správa správcovskej spoloènosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahova úètovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora alebo
audítorskej spoloènosti, ak úètovnú závierku overil audítor alebo audítorská spoloènos, a údaje pod¾a prílohy è. 4.

(7) Správcovská spoloènos, ktorá vykonáva èinnos
pod¾a § 27 ods. 3, je povinná plni aj oznamovacie povinnosti pod¾a osobitného predpisu77) v rozsahu, ktorý
presahuje rámec oznamovacích povinností pod¾a tohto
zákona.

(9) Správcovská spoloènos vypracúva poznámky
k priebenej úètovnej závierke pod¾a odseku 1 písm. d)
a odseku 3 písm. c), iba ak ide o významné udalosti
a úètovanie, ktoré ovplyvnili alebo môu ovplyvni jed-

(8) Správcovská spoloènos, ktorá sa rozhodla vykonáva èinnos alebo zaloi poboèku na území neèlenského tátu, je povinná Národnej banke Slovenska písomne vopred oznámi tento zámer. Táto povinnos sa

76
77

) § 17 ods. 3 písm. c) zákona è. 431/2002 Z. z.
) § 78 a 78b zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nevzahuje na zriadenie poboèky správcovskej spoloènosti postupom pod¾a § 163 ods. 1 písm. f).
(9) Po zriadení poboèky a zaèatí èinnosti v neèlenskom
táte je správcovská spoloènos povinná bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska o
a) udelení povolenia na výkon èinnosti alebo zriadenia
poboèky v neèlenskom táte, ak sa také povolenie
v neèlenskom táte vyaduje,
b) dátume zaèiatku èinnosti alebo zriadenia poboèky
v neèlenskom táte,
c) pláne èinnosti, ktorý obsahuje výpoèet predpokladaných èinností v neèlenskom táte,
d) adrese poboèky, na ktorej môu by poadované informácie a dokumenty,
e) mene, priezvisku vedúceho poboèky a jeho zástupcu,
f) organizaènej truktúre poboèky.
(10) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
písomne oznámi Národnej banke Slovenska udelenie
sankcie prísluným orgánom neèlenského tátu.
§ 189
Oznamovacie povinnosti správcovskej spoloènosti
za podielový fond
(1) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
oznámi Národnej banke Slovenska
a) dátum zaèatia vydávania podielových listov prísluného podielového fondu,
b) prekroèenie a zosúladenie limitov pre prísluný podielový fond uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozloení rizika.
(2) Správcovská spoloènos je povinná zasla Národnej
banke Slovenska bezodkladne po skonèení prísluného
kalendárneho mesiaca informácie pod¾a § 161 ods. 1 a 2
a údaje o ocenení majetku v podielovom fonde.
(3) Správcovská spoloènos je povinná aspoò raz roène informova Národnú banku Slovenska o druhoch finanèných derivátov pouitých pri spravovaní majetku
v tandardných podielových fondoch, rizikách ich podkladových nástrojov, kvantitatívnych limitoch a metódach zvolených na odhadovanie rizík spojených s obchodmi s finanènými derivátmi, a to za kadý
spravovaný tandardný podielový fond.
§ 190
Oznamovacie povinnosti depozitára
Depozitár je povinný bezodkladne zasla Národnej
banke Slovenska informácie pod¾a § 189 ods. 1
písm. b), a to v elektronickej forme spôsobom pod¾a
§ 191 ods. 1.
§ 191
Spôsob predkladania údajov, správ a hlásení
(1) Správcovská spoloènos a depozitár sú povinní
vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska
údaje z úètovnej evidencie a tatistickej evidencie
a ïalie údaje a informácie vo forme výkazov, hlásení,
preh¾adov a iných správ ustanoveným spôsobom
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a v ustanovených termínoch; také poskytovanie údajov sa nepovauje za poruenie povinnosti mlèanlivosti
pod¾a § 162. Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa zverejòuje v zbierke zákonov, truktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob,
postup a miesto predkladania údajov z úètovnej evidencie a zo tatistickej evidencie vrátane metodiky na
vypracúvanie výkazov, hlásení, preh¾adov a iných
správ.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 a iné informácie uvedené vo
výkazoch, hláseniach a iných správach musia by zrozumite¾né, preh¾adné, preukázate¾né, musia poskytova pravdivý obraz o hlásených skutoènostiach a musia by predloené vèas. Ak výkazy, hlásenia a iné
správy nie sú predloené predpísaným spôsobom alebo
vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo
úplnosti, správcovská spoloènos je povinná na vyiadanie Národnej banky Slovenska predloi podklady
k výkazom a hláseniam a poda vysvetlenie v òou urèenej lehote.
(3) Správcovská spoloènos môe predklada depozitárovi správy a iné informácie pod¾a tohto zákona v písomnej forme alebo elektronickej forme.
(4) Správcovská spoloènos je povinná bezodkladne
zasla Národnej banke Slovenska vetky zverejòované
údaje v elektronickej forme, ak § 156, 157 a 160 neustanovujú inak.
§ 192
Informaèné povinnosti zahraniènej správcovskej
spoloènosti vykonávajúcej èinnos na území
Slovenskej republiky
(1) Národná banka Slovenska môe na úèely tatistiky vyadova, aby zahranièná správcovská spoloènos,
ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú poboèku pod¾a § 64, podávala pravidelné správy o jej èinnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená na úèely
doh¾adu iada, aby zahranièná správcovská spoloènos vykonávajúca na území Slovenskej republiky èinnos prostredníctvom zaloenia poboèky alebo na základe práva slobodného poskytovania sluieb
predkladala pravidelné výkazy, hlásenia a správy alebo iné informácie potrebné na výkon doh¾adu nad
dodriavaním ustanovení § 66 ods. 3 a 4. Národná
banka Slovenska nesmie poadova od zahraniènej
správcovskej spoloènosti predkladanie výkazov, hlásení a informácií, ktoré by nemohla poadova od správcovských spoloèností s povolením udeleným pod¾a tohto zákona.
(3) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, truktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob, postup
a miesto predkladania výkazov, hlásení správ a iných
informácií pod¾a odseku 2 vrátane metodiky na ich vypracúvanie.
(4) Zahranièná správcovská spoloènos je povinná
zabezpeèi, aby postupy a opatrenia na sprístupòova-

Strana 1524

Zbierka zákonov è. 203/2011

nie informácií umonili Národnej banke Slovenska získa výkazy, hlásenia a informácie pod¾a odseku 2 priamo od zahraniènej správcovskej spoloènosti.
DESIATA ÈAS
DOH¼AD
§ 193
(1) Doh¾adu pod¾a tohto zákona podlieha èinnos vykonávaná
a) správcovskými spoloènosami,
b) zahraniènými subjektmi kolektívneho investovania
a zahraniènými správcovskými spoloènosami v rozsahu ich èinnosti na území Slovenskej republiky,
c) zakladate¾mi správcovskej spoloènosti pri ich èinnosti pod¾a tohto zákona,
d) èlenmi predstavenstiev, dozorných rád, prokuristami
správcovskej spoloènosti a vrcholového manamentu,
e) akcionármi správcovských spoloèností s kvalifikovanou úèasou na správcovskej spoloènosti,
f) osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie
podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania,
g) depozitárom pri jeho èinnosti pod¾a tohto zákona,
h) núteným správcom pri jeho èinnosti pod¾a tohto zákona,
i) likvidátorom pri jeho èinnosti pod¾a tohto zákona,
j) osobami, ktorým zverila správcovská spoloènos výkon èasti svojich èinností pod¾a § 57,
k) vedúcim poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti a zahraniènej správcovskej spoloènosti a jeho
zástupcom.
(2) Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je
a) dodriavanie ustanovení tohto zákona a iných veobecne záväzných právnych predpisov vzahujúcich sa
na osoby podliehajúce doh¾adu pod¾a tohto zákona,
b) dodriavanie tatútu podielového fondu a stanov
správcovskej spoloènosti,
c) dodriavanie podmienok, za ktorých boli udelené
povolenia pod¾a tohto zákona, a dodriavanie podmienok uvedených v ïalích rozhodnutiach Národnej banky Slovenska,
d) plnenie sankèných opatrení uloených rozhodnutím
Národnej banky Slovenska.
(3) Predmetom doh¾adu nie je rozhodovanie sporov zo
zmluvných vzahov správcovských spoloèností, zahranièných subjektov kolektívneho investovania a zahranièných správcovských spoloèností a ich podielnikov
a klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie
78

sú prísluné súdy alebo iné orgány pod¾a osobitných
predpisov.78)
(4) Doh¾ad pod¾a odseku 1 vykonáva Národná banka
Slovenska.
(5) Správcovská spoloènos, ktorá má v povolení na
èinnos správcovskej spoloènosti uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3, podlieha aj doh¾adu na konsolidovanom základe pod¾a osobitného predpisu,79) a to
v rozsahu ako obchodník s cennými papiermi.
(6) Správcovská spoloènos, zahranièná investièná
spoloènos, ktorej bolo udelené povolenie pod¾a § 148,
a zahranièná správcovská spoloènos, ktorej bolo udelené povolenie pod¾a § 148, sú povinné umoni úèas
osôb poverených výkonom doh¾adu na rokovaní ich
valného zhromadenia, ich dozornej rady, ich predstavenstva alebo vedenia poboèky zahranièného subjektu
kolektívneho investovania a poboèky zahraniènej
správcovskej spoloènosti.
(7) Predmetom doh¾adu vykonávaným Národnou
bankou Slovenska nie je dodriavanie pravidiel èinností poboèkou správcovskej spoloènosti v hostite¾skom
èlenskom táte ustanovených právnym predpisom
hostite¾ského èlenského tátu.
§ 194
(1) Ak správcovská spoloènos ovláda konsolidovaný
celok, subkonsolidovaný celok, alebo je súèasou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku,
ktorý podlieha doh¾adu na konsolidovanom základe
pod¾a osobitného predpisu,80) vykonáva sa nad správcovskou spoloènosou a týmto konsolidovaným celkom doh¾ad na konsolidovanom základe pod¾a ustanovení osobitného predpisu80) v rovnakom rozsahu ako
nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2) Nad správcovskou spoloènosou, ktorá je súèasou finanèného konglomerátu pod¾a osobitného
predpisu,81) sa vykonáva doplòujúci doh¾ad nad finanènými konglomerátmi pod¾a ustanovení osobitného predpisu82) v rovnakom rozsahu ako nad obchodníkom s cennými papiermi.
(3) Správcovská spoloènos, ktorá je súèasou finanèného konglomerátu pod¾a osobitného predpisu,81)
je na úèely doplòujúceho doh¾adu nad finanènými konglomerátmi zaradená do sektora investièných sluieb.
§ 195
(1) Pri výkone doh¾adu na mieste sa vzahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi
tomuto doh¾adu spravujú ustanoveniami osobitného
predpisu.83)

) Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorích predpisov.
) § 138 a 143 a § 145 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
80
) § 44 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 138 a 143 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 49 zákona è. 8/2008 Z. z.
81
) § 143b zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
82
) § 143a a 143o a § 145 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
83
) Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
79
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(2) Osoby podliehajúce doh¾adu pod¾a § 193 ods. 1,
doh¾adu na konsolidovanom základe a doplòujúcemu
doh¾adu nad finanènými konglomerátmi sú povinné
v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska odovzda
Národnej banke Slovenska òou poadované údaje vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov
o práci s údajmi, doklady a informácie potrebné na
riadny výkon tohto doh¾adu.

(5) Ak Národná banka Slovenska dostane iados prísluného orgánu èlenského tátu o spoluprácu pri výkone doh¾adu na mieste,
a) vykoná doh¾ad na mieste sama,
b) povolí príslunému orgánu èlenského tátu vykona
doh¾ad na mieste alebo umoní audítorom alebo audítorskej spoloènosti alebo povereným osobám vykona doh¾ad na mieste.

(3) Národná banka Slovenska je pri výkone doh¾adu
povinná dba na ochranu záujmov podielnikov a postupova tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto doh¾adu.

(6) Ak Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad na
mieste na základe iadosti prísluného orgánu èlenského tátu o spoluprácu, zamestnanci alebo osoby
poverené prísluným orgánom èlenského tátu sa
môu na základe iadosti tohto prísluného orgánu
èlenského tátu zúèastni doh¾adu na mieste; tým nie
je dotknutá zodpovednos a právomoci Národnej banky Slovenska v súvislosti s výkonom tohto doh¾adu.

(4) Národná banka Slovenska je pri výkone doh¾adu
oprávnená spolupracova so zahraniènými orgánmi
doh¾adu.
(5) Slovenská republika ani Národná banka Slovenska nezodpovedajú za výsledok hospodárenia s majetkom v podielovom fonde ani neruèia za záväzky správcovskej spoloènosti.
Spolupráca pri výkone doh¾adu nad
cezhraniène vykonávanými èinnosami
§ 196
(1) Národná banka Slovenska je povinná spolupracova s orgánmi doh¾adu èlenských tátov pri výkone ich
povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie
vrátane výmeny informácií potrebných na tento úèel.
Národná banka Slovenska je oprávnená vyui svoje
právomoci na úèely spolupráce, aj ak sa vyetrovaný
prípad netýka poruenia veobecne záväzného právneho predpisu v Slovenskej republike.
(2) Ak má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, e na území iného èlenského tátu sa koná alebo sa konalo v rozpore s ustanoveniami právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne
investovanie, Národná banka Slovenska je povinná
upozorni na tieto skutoènosti prísluný orgán èlenského tátu.
(3) Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie prísluného orgánu èlenského tátu, e na území
Slovenskej republiky sa koná alebo sa konalo v rozpore
s ustanoveniami tohto zákona alebo právne záväzného
aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, Národná banka Slovenska je povinná vykona
doh¾ad. Národná banka Slovenska je povinná informova prísluný orgán èlenského tátu, ktorý vykonal
oznámenie, o podstatných predbených krokoch prijatých Národnou bankou Slovenska pri preverovaní
oznámenia a o výsledku konania.
(4) Národná banka Slovenska môe od prísluných
orgánov iného èlenského tátu poadova spoluprácu
pri výkone doh¾adu na mieste na území iného èlenského tátu pri výkone oprávnení vyplývajúcich z tohto zákona a z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie.
84
85

) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Nariadenie (EÚ) è. 584/2010.

(7) Ak Národná banka Slovenska poiadala o spoluprácu prísluný orgán èlenského tátu, je Národná
banka Slovenska oprávnená vysla na výkon doh¾adu
vykonávaného týmto prísluným orgánom èlenského
tátu v tomto èlenskom táte svojich zamestnancov
alebo poverené osoby v súlade s právnymi predpismi
prísluného èlenského tátu.
(8) Ak prísluný orgán èlenského tátu vykonáva
v Slovenskej republike doh¾ad na mieste, je Národná
banka Slovenska oprávnená poiada o úèas svojich
zamestnancov alebo poverených osôb na výkone tohto
doh¾adu.
(9) Ak Národná banka Slovenska vykonáva v inom
èlenskom táte doh¾ad na mieste, je povinná na základe iadosti prísluného orgánu tohto èlenského tátu
umoni úèas jeho zamestnancov alebo poverených
osôb na výkone tohto doh¾adu.
(10) Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnu poskytnutie informácií pod¾a odseku 1 alebo odmietnu spoluprácu pri doh¾ade na mieste pod¾a odseku 5, ak
a) poskytnutie poadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvni suverenitu, bezpeènos alebo verejný poriadok v Slovenskej republike,
b) sa u v Slovenskej republike zaèalo súdne konanie
s oh¾adom na tie isté aktivity a voèi tým istým osobám, ktorých sa týka iados o poskytnutie informácií, alebo
c) u v Slovenskej republike nadobudlo právoplatnos
rozhodnutie súdu voèi týmto osobám pre tie isté aktivity, ktorých sa týka iados o poskytnutie informácií.
(11) Ak ide o situáciu pod¾a odseku 10, Národná banka Slovenska informuje o dôvodoch iadajúci orgán
èlenského tátu a poskytne mu informácie o konaní
alebo rozsudku pod¾a písmena b) alebo písmena c), ak
ich má k dispozícii a ak mono ich poskytnú v súlade
s osobitným predpisom.84)
(12) Pri vykonávaní doh¾adu na mieste pod¾a odsekov
4 a 9 Národná banka Slovenska postupuje v súlade
s ustanoveniami osobitného predpisu.85)
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(13) Národná banka Slovenska môe upozorni Európsky orgán pre cenné papiere a trhy na situácie, ak
iados o
a) výmenu informácií pod¾a § 199 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote,
b) vykonanie doh¾adu na mieste pod¾a § 200 ods. 2
bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote, alebo
c) povolenie pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, aby mohli sprevádza zamestnancov prísluného orgánu iného èlenského tátu, bola zamietnutá
alebo nebola vybavená v primeranej lehote.

§ 197
(1) Pri výkone doh¾adu nad jednotlivými správcovskými spoloènosami a poboèkami zahranièných
správcovských spoloèností a európskymi fondmi a doh¾adu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi doh¾adu iného tátu,
so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi alebo
audítorskou spoloènosou a má právo vymieòa si
s nimi informácie a upozorni ich na nedostatky zistené pri vykonaní doh¾adu. Na poskytovanie informácií
pod¾a tohto odseku sa nevzahuje povinnos mlèanlivosti pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.86) Národná banka Slovenska si pri spolupráci s orgánmi doh¾adu v iných èlenských tátoch vymieòa najmä
informácie o riadení a vlastníckej truktúre dohliadaných subjektov, ktoré im umonia riadny výkon doh¾adu a hodnotenie dodriavania podmienok na udelenie
povolenia, ako aj vetky informácie, ktoré im môu pomôc pri sledovaní takých dohliadaných subjektov,
najmä likvidity, kapitálovej primeranosti, ochrany investorov, administratívnych a úètovných postupov
a vnútorných kontrolných mechanizmov. Poskytnuté
dôverné informácie od orgánov doh¾adu v iných èlenských tátoch môe Národná banka Slovenska zverejni len so súhlasom zahranièného orgánu doh¾adu,
ktorý tieto informácie poskytol. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov doh¾adu v iných èlenských tátoch mono poui len pri výkone povinností Národnej
banky Slovenska a na úèely
a) doh¾adu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole
a sledovaní dodriavania podmienok týkajúcich sa
zaèatia podnikania a podnikania dohliadaných subjektov na nekonsolidovanom základe alebo konsolidovanom základe, najmä ak ide o sledovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, ve¾kej majetkovej
angaovanosti, administratívnych a úètovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly,
b) uplatòovania sankcií pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,87)
c) konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d) súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní
86
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súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s doh¾adom nad dohliadanými subjektmi,
e) uplatòovania právomocí Európskeho orgánu pre
cenné papiere a trhy, Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisovníctvo
a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho výboru pre systémové riziká.
(2) Informácie poskytnuté pod¾a odseku 1 mono
poui len na úèely výkonu doh¾adu, auditu, na úèely
kontroly audítorov alebo audítorskej spoloènosti a na
plnenie iných zákonom ustanovených úloh orgánov
a osôb uvedených v odseku 1. Orgány a osoby uvedené
v odseku 1 sú povinné zabezpeèi utajenie týchto informácií a zachováva o nich mlèanlivos pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov;87) tieto informácie si
môu orgány a osoby uvedené v odseku 1 poskytnú
navzájom len s predchádzajúcim súhlasom Národnej
banky Slovenska.
§ 198
(1) Doh¾ad nad dodriavaním podmienok distribúcie
cenných papierov pod¾a § 147 a 149 európskym fondom na území Slovenskej republiky a nad sprístupòovaním informácií investorom v Slovenskej republike
vykonáva Národná banka Slovenska.
(2) Sankcie za poruenie povinností európskeho fondu pod¾a § 142 a 144 môe uloi len orgán doh¾adu
domovského èlenského tátu, ak odsek 3 neustanovuje inak. Národná banka Slovenska môe uloi sankciu
za poruenie povinností európskeho fondu pod¾a § 144
alebo ustanovení osobitných predpisov. Národná banka Slovenska je oprávnená uloi sankcie za poruenie
povinností zahraniènej správcovskej spoloènosti pri
správe tandardného podielového fondu.
(3) Národná banka Slovenska pod¾a závanosti a rozsahu poruenia uloí sankciu, zakáe alebo pozastaví
distribúciu cenných papierov európskeho fondu na
území Slovenskej republiky, ak
a) sa ponuka vykonáva bez oznámenia pod¾a § 142,
b) boli poruené ustanovenia § 144 alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov,
c) bolo európskemu fondu odobraté povolenie v èlenskom táte, v ktorom má sídlo.
(4) Ak Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
zistí, e európsky fond vykonávajúci èinnos na území
Slovenskej republiky pod¾a § 142 poruuje povinnosti
vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, a ak nemá
oprávnenie prija opatrenie voèi tomuto európskemu
fondu, oznámi tieto zistenia príslunému orgánu domovského èlenského tátu európskeho fondu.
(5) Ak prísluný orgán domovského èlenského tátu
európskeho fondu v primeranom èase neprijal opatrenia alebo ak napriek opatreniam, ktoré prijme prísluný orgán domovského èlenského tátu európskeho fondu, alebo ak sa preukáe, e takéto opatrenia sú
nedostatoèné, európsky fond naïalej pokraèuje v ko-

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 40 a 41 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
87
) § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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naní spôsobom, ktorý preukázate¾ne pokodzuje záujmy investorov, Národná banka Slovenska je oprávnená
a) po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu domovského èlenského tátu európskeho fondu
prija nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu
investorov vrátane zákazu ïalej distribúcie cenných papierov tohto európskeho fondu na území
Slovenskej republiky,
b) upozorni na tieto skutoènosti Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy, aby konal v rozsahu jeho právomocí pod¾a osobitného predpisu.88)
(6) O prijatí opatrení pod¾a odseku 5 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsku komisiu
a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.
(7) Národná banka Slovenska oznámi orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu tandardného podielového fondu
a) odòatie povolenia na vytvorenie tandardného podielového fondu,
b) inú závanú sankciu udelenú správcovskej spoloènosti v súvislosti so správou tandardného podielového fondu,
c) opatrenie na pozastavenie vydávania alebo vyplatenia podielových listov.
(8) Ak tandardný podielový fond spravuje zahranièná správcovská spoloènos so sídlom v inom èlenskom
táte, Národná banka Slovenska oznámi informácie
pod¾a odseku 7 aj orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti.

§ 199
(1) Národná banka Slovenska je povinná úzko spolupracova s príslunými orgánmi èlenských tátov, ak
správcovská spoloènos pôsobí v inom èlenskom táte
prostredníctvom práva slobodného poskytovania
sluieb alebo na základe zriadenia poboèky alebo ak zahranièná správcovská spoloènos pôsobí v Slovenskej
republike prostredníctvom slobodného poskytovania
sluieb alebo na základe zriadenia poboèky. Na ten úèel
je Národná banka Slovenska povinná poskytova prísluným orgánom èlenských tátov na ich iados informácie týkajúce sa správcovskej spoloènosti a jej
vlastníckej truktúry, potrebné na riadny výkon doh¾adu a sledovanie èinnosti správcovskej spoloènosti
a spolupracova s prísluným orgánom hostite¾ského
èlenského tátu s cie¾om zabezpeèi plnenie informaènej povinnosti správcovskej spoloènosti pod¾a právneho predpisu prísluného hostite¾ského tátu správcovskej spoloènosti.
(2) Národná banka Slovenska informuje prísluný orgán domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti o opatreniach, ktoré prijala pod¾a
§ 201 ods. 5, najmä opatrenia alebo sankcie uloené
zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo obmedzenia èinnosti zahraniènej správcovskej spoloènosti.
88
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(3) Národná banka Slovenska informuje bezodkladne
prísluný orgán domovského èlenského tátu európskeho fondu spravovaného správcovskou spoloènosou o problémoch zistených v správcovskej spoloènosti, ktoré by mohli podstatne ovplyvni jej schopnos
riadne vykonáva svoje povinnosti vo vzahu k európskemu fondu, alebo o neplnení poiadaviek pod¾a § 27
a 69.
(4) Národná banka Slovenska bezodkladne informuje
prísluný orgán domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti o akýchko¾vek problémoch zistených na úrovni tandardného podielového
fondu, ktoré by mohli podstatne ovplyvni schopnos
zahraniènej správcovskej spoloènosti riadne vykonáva svoje povinnosti alebo plni poiadavky tohto zákona vzahujúce sa na zahraniènú správcovskú spoloènos pri správe tandardného podielového fondu.
§ 200
(1) Prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského
tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti, ktorá vykonáva èinnos na území Slovenskej republiky na základe zriadenia poboèky, je oprávnený po predchádzajúcom informovaní Národnej banky Slovenska vykona
doh¾ad na mieste v poboèke zahraniènej správcovskej
spoloènosti na území Slovenskej republiky pod¾a § 66
na úèel preverenia informácií prijatých od Národnej
banky Slovenska pod¾a § 199. Tým nie je dotknuté
oprávnenie Národnej banky Slovenska vykonáva doh¾ad na mieste v poboèke zahraniènej správcovskej
spoloènosti na území Slovenskej republiky.
(2) Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti, ktorá vykonáva èinnos na území tohto
èlenského tátu na základe zriadenia poboèky, vykona
doh¾ad na mieste v poboèke správcovskej spoloènosti
na území hostite¾ského èlenského tátu správcovskej
spoloènosti, ak to pripúajú právne predpisy tohto
èlenského tátu. Tým nie je dotknuté oprávnenie prísluného orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti vykona v súlade s právne
záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie doh¾ad na mieste v poboèke správcovskej spoloènosti umiestnenej na jeho území.
(3) Na základe dohody uzavretej medzi Národnou
bankou Slovenska a orgánom doh¾adu neèlenského
tátu môe orgán doh¾adu neèlenského tátu vykonáva doh¾ad na území Slovenskej republiky nad èinnosou poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti,
poboèky zahraniènej investiènej spoloènosti, nad dcérskou spoloènosou zahraniènej investiènej spoloènosti, ktorá je správcovskou spoloènosou, a nad dcérskou
spoloènosou zahraniènej správcovskej spoloènosti,
ktorá je správcovskou spoloènosou. Takúto dohodu
môe Národná banka Slovenska uzavrie len na základe vzájomnosti.

) Èl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu
(Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES a zruuje rozhodnutie Komisie
2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
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(4) Národná banka Slovenska môe vykonáva doh¾ad nad poboèkami správcovskej spoloènosti, ktoré
pôsobia na území neèlenského tátu, a nad dcérskou
spoloènosou správcovskej spoloènosti na území neèlenského tátu, ak to pripúajú právne predpisy tohto neèlenského tátu a dohoda uzavretá medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi doh¾adu tohto tátu.
§ 201
(1) Ak prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti pod¾a § 60 ods. 1
oznámi Národnej banke Slovenska, e správcovská
spoloènos odmietla príslunému orgánu hostite¾ského èlenského tátu poskytnú informácie, ktoré patria
do jeho pôsobnosti, alebo neprijala potrebné opatrenia,
aby skonèila poruovanie niektorého z pravidiel, ktoré
patria do jeho pôsobnosti, Národná banka Slovenska
prijme potrebné opatrenia na skonèenie protiprávneho
stavu. Prijaté opatrenia Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu správcovskej spoloènosti.
(2) Ak v súvislosti so iadosou správcovskej spoloènosti o udelenie povolenia na vytvorenie európskeho
fondu prísluný orgán domovského èlenského tátu
európskeho fondu poiada Národnú banku Slovenska
o objasnenia a informácie v rozsahu pod¾a § 84
ods. 17, Národná banka Slovenska poskytne tieto objasnenia a informácie v lehote do desiatich dní od doruèenia iadosti o ich poskytnutie.
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí, e zahranièná
správcovská spoloènos pod¾a § 60 ods. 2 pri výkone
èinnosti na území Slovenskej republiky poruuje niektoré z pravidiel, ktoré patria do jej pôsobnosti,
poiada túto zahraniènú správcovskú spoloènos, aby
v urèenej lehote vykonala nápravu, a informuje o tom
prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu
zahraniènej správcovskej spoloènosti.
(4) Ak zahranièná správcovská spoloènos pod¾a odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skonèila poruovanie uvedené v odseku 3, alebo v urèenej lehote
neuskutoèní nápravu, informuje Národná banka Slovenska prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti
a poiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na ukonèenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(5) Ak napriek opatreniam pod¾a odsekov 3 a 4 zahranièná správcovská spoloènos naïalej poruuje
právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na òu
vzahujú, Národná banka Slovenska môe po predchádzajúcom informovaní prísluného orgánu doh¾adu
domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej
spoloènosti prija opatrenia potrebné na skonèenie
protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na
zamedzenie alebo skonèenie èinnosti zahraniènej
správcovskej spoloènosti na území Slovenskej republiky. Opatrenia, ktoré majú charakter sankcie, musia
ma formu rozhodnutia, ktoré sa doruèuje zahraniènej
89

) § 18 ods. 10 zákona è. 747/2004 Z. z.
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správcovskej spoloènosti pod¾a osobitného predpisu89)
a voèi ktorému mono poda opravný prostriedok. Zahranièná správcovská spoloènos je povinná opatrenia
vykona. Ak dotknutá zahranièná správcovská spoloènos spravuje tandardný podielový fond pod¾a tohto
zákona, Národná banka Slovenska môe zahraniènej
správcovskej spoloènosti odobra povolenie na vytvorenie tandardného podielového fondu.
(6) Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru,
e prísluný orgán domovského èlenského tátu správcovskej spoloènosti nekonal primerane, namiesto postupu pod¾a odseku 4 môe upozorni na túto záleitos
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, aby konal
v rozsahu jeho právomocí pod¾a osobitného predpisu.88)
(7) Ak vec neznesie odklad, môe Národná banka Slovenska prija predbené opatrenie na ochranu podielnikov alebo klientov zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a odseku 3 aj pred uskutoènením postupu
pod¾a odsekov 3 a 6. O prijatí takýchto predbených
opatrení Národná banka Slovenska bezodkladne informuje Európsku komisiu, Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy a prísluný orgán doh¾adu domovského
èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti.
Národná banka Slovenska zmení alebo zruí prijaté
predbené opatrenie na základe rozhodnutia Európskej komisie.
(8) Ak prísluný orgán doh¾adu domovského èlenského tátu zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a
odseku 3 odoberie zahraniènej správcovskej spoloènosti povolenie, prijme Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, èo sa o tejto skutoènosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania èinnosti touto
osobou na území Slovenskej republiky a opatrenia na
ochranu podielnikov a klientov.
(9) Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním rozhodnutia o odobratí povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti pod¾a § 60 ods. 1 konzultova
s príslunými orgánmi doh¾adu domovských èlenských tátov európskych fondov, ktoré správcovská
spoloènos pod¾a § 60 ods. 1 spravuje, navrhované
odobratie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti. Ak Národná banka Slovenska odoberie správcovskej spoloènosti povolenie na èinnos správcovskej
spoloènosti, je povinná bezodkladne informova o tejto
skutoènosti prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského
èlenského tátu správcovskej spoloènosti.
(10) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
o poète a druhu prípadov pod¾a § 61 ods. 3 a pod¾a
§ 84 ods. 18 a o opatreniach prijatých pod¾a odseku 5.
§ 202
Sankcie
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí, e subjekty
uvedené v § 193 ods. 1 poruili alebo poruujú tento
zákon, tatút podielového fondu, stanovy správcovskej
spoloènosti, povinnos poskytova k¾úèové informácie
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pre investora pod¾a § 155, podmienky uvedené v povolení udelenom pod¾a tohto zákona, alebo poruili osobitné právne predpisy,90) ktoré sa na ich èinnos
vzahujú, alebo nesplnili opatrenia uloené rozhodnutím Národnej banky Slovenska, Národná banka Slovenska
a) uloí opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnos v urèenej lehote informova Národnú banku
Slovenska o ich splnení,
b) nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom fonde alebo nariadi zmenu a podmienky
zmeny likvidátora, alebo nariadi výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoloènosti, výmenu vrcholového manamentu a výmenu zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodriavania,
c) pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom
rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde
a vydávanie podielových listov,
d) zakáe alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhie vak na jeden rok, distribúciu cenných papierov
zahranièného subjektu kolektívneho investovania
na území Slovenskej republiky,
e) uloí pokutu a do 1 000 000 eur, ak nejde o osoby
pod¾a odseku 2,
f) nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom
v podielovom fonde na náklady správcovskej spoloènosti,
g) nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
h) uloí správcovskej spoloènosti prija opatrenia na jej
ozdravenie,
i) uloí správcovskej spoloènosti, zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo zahraniènému subjektu
kolektívneho investovania predklada osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j) nariadi skonèi nepovolenú èinnos,
k) obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoloènosti,
zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo zahraniènému subjektu kolektívneho investovania výkon
niektorej z povolených èinností,
l) uloí opravu úètovnej evidencie alebo inej evidencie
pod¾a zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora alebo audítorskej spoloènosti,
m) uloí uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo
nepravdivej informácie, ktorú správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania uverejnil,
n) uloí správcovskej spoloènosti zúètovanie strát
z hospodárenia so základným imaním po zúètovaní
strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov
s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
o) zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p) za podmienok pod¾a § 207 odoberie povolenie udelené pod¾a tohto zákona alebo nariadi zmenu tatútu
streného podielového fondu za podmienok pod¾a
§ 207,
90
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q) nariadi správcovskej spoloènosti vytvorenie funkcie
vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík.
(2) Národná banka Slovenska uloí èlenovi predstavenstva, èlenovi dozornej rady správcovskej spoloènosti, prokuristovi správcovskej spoloènosti alebo vedúcemu poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti,
alebo zahranièného subjektu kolektívneho investovania za poruenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto
zákona alebo z iných veobecne záväzných právnych
predpisov vzahujúcich sa na výkon èinnosti správcovskej spoloènosti, poboèky zahraniènej správcovskej
spoloènosti, zo stanov správcovskej spoloènosti, tatútu podielového fondu, alebo za poruenie podmienok
a povinností uloených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu pod¾a závanosti a povahy poruenia a do výky dvanásnásobku mesaèného priemeru jeho celkových príjmov od správcovskej
spoloènosti, od zahranièného subjektu kolektívneho
investovania, od zahraniènej správcovskej spoloènosti
alebo od konsolidovaného celku, do ktorého patrí
správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos alebo zahranièný subjekt kolektívneho investovania. Vrcholovému manamentu, zamestnancovi zodpovednému za výkon funkcie dodriavania vnútorného
auditu alebo riadenia rizík alebo zástupcovi vedúceho
poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo
zahranièného subjektu kolektívneho investovania
mono uloi pokutu pod¾a závanosti a povahy poruenia z dôvodov uvedených v prvej vete a do výky 50
% sumy uvedenej v prvej vete. Osobu, ktorá právoplatným uloením pokuty prestala by dôveryhodnou osobou pod¾a § 28 ods. 10, je správcovská spoloènos, zahranièný subjekt kolektívneho investovania alebo
zahranièná správcovská spoloènos povinná bezodkladne odvola z funkcie.
(3) Sankcie pod¾a odseku 1 písm. a), e) a j) môe Národná banka Slovenska uloi aj za poruenie § 9
ods. 4, § 16 ods. 4, § 26 ods. 9 a § 163 alebo osobám
neoprávnene vykonávajúcim èinnos, ktorú je pod¾a
tohto zákona oprávnená vykonáva len správcovská
spoloènos alebo depozitár.
(4) Ak sa pri výkone doh¾adu zistí poruenie zákona
osobou uvedenou v § 193 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uloi sankcie, aj keï je táto osoba
v likvidácii.
(5) Ak v èase do uplynutia dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty
dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré
bola uloená pokuta, Národná banka Slovenska môe
uloi pokutu a do výky dvojnásobku uloenej pokuty, najviac vak do výky 1 000 000 eur.
(6) Sankcie pod¾a odseku 1 mono uloi do dvoch rokov od zistenia poruenia právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a rozhodnutí pod¾a odseku 1.
Sankcie pod¾a odseku 1 nemono uloi po uplynutí desiatich rokov od poruenia právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a rozhodnutí pod¾a odseku 1.
Sankcie pod¾a odseku 2 mono uloi do jedného roka

) Napríklad zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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od zistenia poruenia povinností pod¾a odseku 2.
Sankcie pod¾a odseku 2 nemono uloi po uplynutí
troch rokov od poruenia povinností pod¾a odseku 2.
Poruenie právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a rozhodnutí pod¾a odseku 1 sa povauje za zistené odo dòa skonèenia doh¾adu pod¾a osobitného
predpisu.83)
(7) Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska
vychádza zo závanosti, z miery zavinenia, povahy zistených poruení, zo spôsobu, z doby trvania a z následkov poruenia povinností, prièom zoh¾adní, e osoba uvedená v § 193 ods. 1 v èase do vydania
rozhodnutia o sankcii sama zistila poruenie a obnovila právny stav.
(8) Sankcie pod¾a tohto zákona mono uklada
súbene aj opakovane, ak to ich povaha umoòuje. Pokuta uloená pod¾a tohto zákona je splatná do 30 dní
odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(9) Uloením sankcií pod¾a tohto zákona nie je dotknutá zodpovednos pod¾a Zákonníka práce a Trestného zákona.
(10) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej
spoloènosti, zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo zahraniènému subjektu kolektívneho investovania
obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povolených èinností, Národná banka Slovenska písomne
oznámi túto skutoènos správcovskej spoloènosti, zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo zahraniènému subjektu kolektívneho investovania. Dòom doruèenia tohto oznámenia sa rozhodnutie Národnej banky
Slovenska o obmedzení alebo pozastavení výkonu niektorej z povolených èinností ruí.
(11) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo
konania o uloení sankcie prerokova nedostatky
v èinnosti správcovskej spoloènosti, zahraniènej
správcovskej spoloènosti alebo zahranièného subjektu
kolektívneho investovania s èlenmi predstavenstva
správcovskej spoloènosti a prokuristami, s vedúcim
poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo
zahranièného subjektu kolektívneho investovania,
s èlenmi dozornej rady správcovskej spoloènosti, s vrcholovým manamentom alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon funkcie dodriavania, ktorí sú povinní poskytnú Národnej banke Slovenska òou
poadovanú súèinnos.
(12) O kadej sankcii pod¾a odsekov 1 a 2 uloenej zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo zahraniènému subjektu kolektívneho investovania Národná
banka Slovenska bezodkladne informuje prísluný orgán doh¾adu v táte sídla zahraniènej správcovskej
spoloènosti alebo zahranièného subjektu kolektívneho
investovania.
(13) Správcovská spoloènos je povinná pozastavi nakladanie s majetkom v podielovom fonde, ak Národná
banka Slovenska uloí sankcie pod¾a odseku 1 písm. b)
alebo c), a do doby urèenej Národnou bankou Slovenska. Správcovská spoloènos môe v tomto období vykonáva len èinnosti nevyhnutné na zabezpeèenie záujmov podielnikov.
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§ 203
Opatrenia na ozdravenie
(1) Opatrením na ozdravenie správcovskej spoloènosti sa rozumie
a) predloenie ozdravného programu, ktorý musí obsahova
1. plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepenie primeranosti vlastných zdrojov,
2. plán projekcie súèasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej spoloènosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpoètu, strategického obchodného
plánu, analýzy rentability dosiahnutia cie¾ov
programu,
3. iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska
povauje za nevyhnutné,
b) obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém a iných podielov na zisku, odmien
a nepeòaných plnení akcionárom, èlenom predstavenstva, èlenom dozornej rady, prokuristom a zamestnancom správcovskej spoloènosti,
c) obmedzenie alebo pozastavenie zvyovania miezd
alebo odmien èlenom predstavenstva, èlenom dozornej rady, prokuristom a vetkým zamestnancom
správcovskej spoloènosti,
d) zavedenie denného sledovania vývoja finanènej situácie správcovskej spoloènosti,
e) obmedzenie alebo pozastavenie rozirovania nových
obchodov správcovskej spoloènosti; tieto obchody
môe správcovská spoloènos vykonáva iba po súhlasnom písomnom vyjadrení Národnej banky Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska je povinná uloi
správcovskej spoloènosti, aby prijala opatrenia na jej
ozdravenie, ak prestane spåòa podmienku primeranosti vlastných zdrojov. Národná banka Slovenska je
povinná vyzva správcovskú spoloènos, ktorá je
oprávnená vykonáva èinnosti pod¾a § 27 ods. 3, aby
prijala opatrenie na ozdravenie aj vtedy, ak nespåòa
poiadavky na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu.34)
(3) Predstavenstvo správcovskej spoloènosti je povinné na výzvu Národnej banky Slovenska pod¾a odseku 2
predloi Národnej banke Slovenska ozdravný program
do 30 dní od doruèenia výzvy pod¾a odseku 2. Ozdravný
program musí schváli predstavenstvo a dozorná rada
správcovskej spoloènosti. Národná banka Slovenska
do 30 dní od predloenia záväzného ozdravného programu vydá rozhodnutie o jeho schválení alebo zamietnutí. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote predloený ozdravný program nezamietne, povauje sa
ozdravný program za schválený.
§ 204
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1) Národná banka Slovenska môe osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým dolo k porueniu § 163 ods. 1
písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas pod¾a
§ 163 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov
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alebo pri ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné
podozrenie z poruenia § 163 ods. 1 písm. a), pozastavi výkon práva zúèastni sa a hlasova na valnom
zhromadení
správcovskej
spoloènosti
a práva
poiada o zvolanie valného zhromadenia správcovskej spoloènosti. Výkon týchto práv môe Národná
banka Slovenska pozastavi aj osobe, ktorej pôsobenie
týkajúce sa správcovskej spoloènosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej spoloènosti.
(2) Správcovská spoloènos je povinná aspoò pä pracovných dní predo dòom konania valného zhromadenia da v súlade s osobitným predpisom8) príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva majite¾a naklada
so zaknihovaným cenným papierom (ïalej len pozastavenie práva naklada) pre vetky zaknihované akcie, ktoré vydala; to neplatí, ak má správcovská spoloènos v èase piatich pracovných dní predo dòom
konania valného zhromadenia len jedného akcionára
a správcovskej spoloènosti nie je známa iadna skutoènos, ktorá by svedèila o monosti zmeny podielov na
jej základnom imaní do 30 dní odo dòa konania valného zhromadenia. Správcovská spoloènos je povinná
poda príkaz na zruenie pozastavenia práva naklada
nasledujúci pracovný deò po dni konania valného
zhromadenia.
(3) Správcovská spoloènos je povinná predloi Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta
a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deò, keï bol
vykonaný príkaz správcovskej spoloènosti na registráciu pozastavenia práva naklada pre vetky zaknihované akcie, ktoré správcovská spoloènos vydala; ak ide
o správcovskú spoloènos, ktorá má len jedného akcionára, predloí sa výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov nie starí ako pä pracovných dní.
Výpis sa nesmie vyhotovi skôr, ako sa táto registrácia
vykonala. Tento výpis je správcovská spoloènos povinná doruèi Národnej banke Slovenska v deò jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na
tomto výpise písomne oznaèí osobu, ktorej pozastavila
výkon práv uvedených v odseku 1, a doruèí ho správcovskej spoloènosti najneskôr v deò predchádzajúci konaniu valného zhromadenia správcovskej spoloènosti.
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(6) Správcovská spoloènos nesmie na svojom valnom zhromadení pripusti úèas osoby oznaèenej Národnou bankou Slovenska pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na
konanie v ich mene.
(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva
uvedené v odseku 1, sa poèas pozastavenia týchto práv
nepovaujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného
zhromadenia uznáa sa ani pri rozhodovaní valného
zhromadenia. Na takto vzniknuté zvýenie podielu na
hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené
vo výpise predloenom správcovskou spoloènosou
pod¾a odseku 3, sa nevyaduje predchádzajúci súhlas
pod¾a § 163 ods. 1 písm. a).
(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv
uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich
pozastavenie bezodkladne zruí a také rozhodnutie
zverejní.
(9) Národná banka Slovenska môe poda návrh na
súd na urèenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromadenia správcovskej spoloènosti z dôvodu poruenia zákona alebo stanov. Toto právo vak zanikne, ak
ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromadenia alebo ak valné zhromadenie nebolo riadne zvolané, odo
dòa, keï sa mohol o uznesení dozvedie.
Nútená správa
§ 205
(1) Nútená správa je správa majetku v podielovom
fonde, ktorá sa vykonáva na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zavedení nútenej správy.
Súèasou tohto rozhodnutia je aj vymenovanie núteného správcu.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených
v odseku 1 je zaèaté, aj ak Národná banka Slovenska
na výpise pod¾a odseku 3 písomne oznaèí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv
uvedených v odseku 1.

(2) Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení
nútenej správy, ak
a) správcovská spoloènos vstúpila do likvidácie, prièom správa podielových fondov nebola napriek ustanoveniam tohto zákona prevedená na inú správcovskú spoloènos,
b) si to vyaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, na vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k zrueniu podielového fondu,
c) na majetok správcovskej spoloènosti bol vyhlásený
konkurz.

(5) Rozhodnutie o uloení predbeného opatrenia91)
vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku
1 doruèí Národná banka Slovenska osobe, u ktorej zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených
v odseku 1, a správcovskej spoloènosti najneskôr do
zaèatia konania valného zhromadenia. Týmto rozhodnutím o uloení predbeného opatrenia je správcovská
spoloènos viazaná. Za doruèenie tejto osobe sa
povauje doruèenie rozhodnutia o predbenom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromadení.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnú o zavedení nútenej správy, aj ak
a) sa hospodárenie správcovskej spoloènosti s majetkom v podielovom fonde skonèí po viac ako troch po
sebe nasledujúcich úètovných obdobiach stratou
a Národná banka Slovenska zistí, e tieto straty boli
spôsobené neplnením alebo nedostatoèným plnením
povinností pri správe majetku v podielovom fonde,
b) nemono zisti skutoèný stav majetku v podielovom
fonde v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona,
c) je to potrebné na ochranu majetku v podielovom

91

) § 25 zákona è. 747/2004 Z. z.
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fonde pred vznikom alebo narastaním kody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku.

5 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, Národná banka Slovenska jej môe odobra povolenie
udelené pod¾a tohto zákona.

(4) Núteným správcom majetku v podielovom fonde
môe by len depozitár alebo iná správcovská spoloènos ako správcovská spoloènos spravujúca podielový
fond, na ktorý sa zavádza nútená správa. Ak nemono
urèi za núteného správcu depozitára podielového fondu, na ktorý sa zavádza nútená správa, Národná banka
Slovenska urèí za núteného správcu iného depozitára
alebo správcovskú spoloènos spåòajúcu podmienku
pod¾a prvej vety. Právnická osoba, ktorá má by núteným správcom, je úèastníkom konania. Národnou bankou Slovenska urèený depozitár alebo správcovská
spoloènos sú povinní na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zavedení nútenej správy plni
povinnosti núteného správcu.

(10) Nútená správa sa skonèí dòom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy alebo rozhodnutím
Národnej banky Slovenska o zruení nútenej správy.

(5) Ak Národná banka Slovenska urèí núteného
správcu majetku v podielovom fonde, správcovská
spoloènos je povinná odovzda správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi najneskôr do 30
dní od doruèenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy. Dòom doruèenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je úèinná voèi vetkým osobám. Opravný
prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým sa zaviedla nútená správa, nemá odkladný
úèinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnos správcovskej spoloènosti vo vzahu k podielovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej
banky Slovenska. Správcovská spoloènos a nútený
správca sú povinní bezodkladne predloi Národnej
banke Slovenska správu o zavedení nútenej správy.
(6) Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený
správca je vo vzahu k podielovému fondu, ktorý má
v nútenej správe, povinný plni povinnosti pod¾a tohto
zákona ako správcovská spoloènos spravujúca podielový fond. Nútený správca je poèas nútenej správy
oprávnený navrhova Národnej banke Slovenska prijatie opatrení pod¾a § 203, prevod správy podielových
fondov alebo zruenie podielových fondov. Národná
banka Slovenska nie je viazaná návrhmi núteného
správcu. Na podielové fondy v nútenej správe sa
nevzahuje podmienka pod¾a § 70 ods. 3.
(7) Nútený správca koná vo vlastnom mene a na úèet
podielnikov a je povinný
a) hospodári so zvereným majetkom s odbornou starostlivosou,
b) dba na ochranu záujmov podielnikov,
c) vies úètovníctvo oddelene pre kadý takto spravovaný podielový fond.
(8) Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleí odplata v jej alikvotnej sume za dobu výkonu
správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata správcovskej spoloènosti za správu
majetku v podielovom fonde.
(9) Ak správcovská spoloènos v lehote pod¾a odseku
92

(11) Národná banka Slovenska urèí bezodkladne nového núteného správcu, ak
a) dôjde k zrueniu núteného správcu,
b) sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným
oznámením doruèeným Národnej banke Slovenska,
c) nútený správca poruuje svoje povinnosti,
d) nútený správca stratil povolenie na výkon èinnosti.
(12) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu pod¾a
odseku 11 nemá odkladný úèinok.
(13) Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu
uvedeného v odseku 11 písm. b) alebo písm. c), nútený
správca je povinný vykonáva èinnos núteného správcu a do doby vykonate¾nosti rozhodnutia Národnej
banky Slovenska o urèení nového núteného správcu.

§ 206
Nad správcovskou spoloènosou, ktorá má v povolení na èinnos správcovskej spoloènosti uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3, môe Národná banka
Slovenska zavies nútenú správu pod¾a ustanovení
osobitného predpisu.92)

Odobratie a zmena povolení
§ 207
(1) Národná banka Slovenska odoberie povolenie na
èinnos správcovskej spoloènosti, ak
a) základné imanie správcovskej spoloènosti kleslo
pod 125 000 eur,
b) vlastné zdroje správcovskej spoloènosti klesli pod
úroveò tvrtiny hodnoty vyadovanej pod¾a § 47
ods. 2,
c) správcovská spoloènos neodovzdá nútenú správu
majetku v podielovom fonde nútenému správcovi
pod¾a § 205 ods. 5.
(2) Národná banka Slovenska odoberie povolenie na
vytvorenie podielového fondu, ak
a) v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska nie je
zloenie majetku v podielovom fonde zosúladené
s ustanoveniami § 88 a 93,
b) podielový fond nemá viac ako es mesiacov depozitára,
c) ak do 12 mesiacov od pozastavenia pod¾a § 15 nebolo obnovené vyplácanie podielových listov,
d) odobrala správcovskej spoloènosti spravujúcej tento podielový fond povolenie na èinnos správcovskej
spoloènosti a ak súèasne s tým neurèila núteného
správcu pod¾a § 205, alebo nerozhodla o prevode

) § 147 a 155 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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správy podielového fondu na inú správcovskú spoloènos.

d) zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos marí výkon doh¾adu.

(3) Národná banka Slovenska môe odobra povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, ak
a) správcovská spoloènos, zahranièná správcovská
spoloènos alebo zahranièný subjekt kolektívneho
investovania nezaèal do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia vykonáva èinnosti
uvedené v povolení, alebo nepretrite po dobu dlhiu ako es mesiacov tieto èinnosti nevykonáva,
b) povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti bolo
vydané na základe nepravdivých alebo neúplných
informácií,
c) dolo k významným zmenám v skutoènostiach rozhodných pre udelenie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti, najmä prestali by splnené podmienky na udelenie povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti,
d) základné imanie alebo vlastné zdroje správcovskej
spoloènosti klesli pod úroveò vyadovanú pod¾a § 47
a opatrenie na ozdravenie správcovskej spoloènosti
neviedlo k náprave,
e) správcovská spoloènos závane, viacnásobne alebo
opakovane poruila zákon a iné opatrenie pod¾a
§ 203 neviedlo k náprave,
f) nesplnila podmienky na zaèatie èinnosti v lehote urèenej v povolení na èinnos správcovskej spoloènosti,
g) správcovská spoloènos marí výkon doh¾adu.

(6) Pri odobratí povolenia pod¾a tohto zákona povolenie zaniká dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.

(4) Národná banka Slovenska môe odobra povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak
a) povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b) dolo k významným zmenám v skutoènostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali by
splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené,
c) prekroèenie prísluného limitu alebo obmedzenia
pod¾a § 88 a 93 alebo § 130 a 132 trvá bez preruenia viac ako 12 mesiacov,
d) správcovská spoloènos závane, viacnásobne alebo
opakovane poruila zákon a iné opatrenie pod¾a
§ 202 neviedlo k náprave,
e) pokles aktuálnej hodnoty podielu otvoreného podielového fondu trvá dlhie ako tri po sebe nasledujúce mesiace a nemono ho odôvodni situáciou na
finanènom trhu.
(5) Národná banka Slovenska môe odobra povolenie pod¾a § 148 udelené zahraniènej investiènej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti, ak
a) povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b) dolo k významným zmenám v skutoènostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj ak tieto skutoènosti nastali mimo územia Slovenskej republiky,
najmä prestali by splnené podmienky pod¾a § 148
ods. 2,
c) zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná
správcovská spoloènos závane, viacnásobne alebo
opakovane poruila zákon a iné opatrenie pod¾a
§ 202 neviedlo k náprave,
93

§ 208
(1) Správcovskej spoloènosti, ktorá má v povolení na
èinnos správcovskej spoloènosti uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3, Národná banka Slovenska
zmení povolenie tak, e z neho vypustí výkon týchto
èinností, ak
a) vlastné zdroje správcovskej spoloènosti poadované
pod¾a osobitného predpisu34) klesnú pod tvrtinu
poadovanej hodnoty,
b) správcovská spoloènos nezaèala do 12 mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti vykonáva èinnosti uvedené v tomto povolení alebo pod dobu dlhiu ako 12
mesiacov tieto èinnosti nevykonáva,
c) správcovská spoloènos neuhradila ani v dodatoènej lehote pod¾a osobitného predpisu93) príspevok do
Garanèného fondu investícií.
(2) Správcovskej spoloènosti, ktorá má v povolení na
èinnos správcovskej spoloènosti uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3, môe Národná banka Slovenska zmeni toto povolenie tak, e z neho vypustí výkon
týchto èinností, ak
a) správcovská spoloènos nedodriava pravidlá èinnosti vo vzahu ku klientom pod¾a osobitného predpisu,
b) správcovská spoloènos neprispieva do Garanèného
fondu investícií na úèel ochrany klientov.
§ 209
(1) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie
na èinnos správcovskej spoloènosti, dòom doruèenia
rozhodnutia o odobratí povolenia správcovská spoloènos nesmie zhromaïova peòané prostriedky od verejnosti ani vykonáva inú èinnos pod¾a tohto zákona
okrem èinností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej
poh¾adávok a záväzkov, a bezodkladne alebo v lehote
urèenej Národnou bankou Slovenska odovzda majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu osobe urèenej v rozhodnutí Národnej banke Slovenska pod¾a odseku 3. Opravný prostriedok proti
rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný úèinok.
(2) Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti,
vykonáva èinnosti pod¾a odseku 1 ako správcovská
spoloènos pod¾a tohto zákona dovtedy, kým vyrovná
svoje poh¾adávky a záväzky, a je povinná uchováva
záznamy pod¾a § 41 po dobu aspoò piatich rokov.

) § 85 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 747/2004 Z. z.

(3) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie
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na èinnos správcovskej spoloènosti, súèasne rozhodne o
a) prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoloènos, ak s tým táto správcovská spoloènos vyslovila predchádzajúci písomný súhlas,
b) urèení núteného správcu pod¾a § 205 alebo
c) zruení podielových fondoch spravovaných touto
správcovskou spoloènosou pod¾a § 26.
(4) Rozhodnutie o odobratí povolenia na èinnos
správcovskej spoloènosti zale právnická osoba, ktorej
bolo odobraté toto povolenie, na uverejnenie do 30 dní
odo dòa nadobudnutia jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(5) Ak bolo odobraté povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, ktorá má zriadenú poboèku v zahranièí, Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne
túto skutoènos aj orgánu doh¾adu v táte, v ktorom
bola poboèka zriadená.
(6) Odobratie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní
od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na
èinnos správcovskej spoloènosti Národná banka Slovenska zale rozhodnutie s návrhom na zápis tejto
skutoènosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri
podaní tohto návrhu sa nepouije ustanovenie veobecného predpisu.94)
(7) Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na èinnos správcovskej
spoloènosti, ktorá mala v tomto povolení uvedený aj výkon èinností pod¾a § 27 ods. 3, Národná banka Slovenska podá príslunému súdu návrh na zruenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo odobraté povolenie
na èinnos správcovskej spoloènosti, a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zruení
nemôe poui postup pod¾a veobecného predpisu.94)
Na túto likvidáciu sa pouijú ustanovenia osobitného
predpisu.95)
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a) údaje o orgáne, ktorý vykonáva doh¾ad pod¾a tohto
zákona,
b) osoby a orgány, s ktorými je Národná banka Slovenska oprávnená vymieòa si informácie pri výkone
doh¾adu,
c) osoby a orgány, ktoré sú oprávnené prijíma od Národnej banky Slovenska informácie na úèel sledovania dodriavania a vynucovania plnenia ustanovení
Obchodného zákonníka.
(2) Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy
zoznam skupín tuzemských emitentov a typov tuzemských dlhopisov pod¾a § 89 ods. 7 a údaje o spôsobe
krytia záväzkov z týchto dlhopisov.
(3) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
o prekákach, s ktorými sa stretávajú správcovské
spoloènosti pri distribúcii podielových listov tandardných podielových fondov alebo pri zriadení, alebo pri
výkone podnikania v neèlenských tátoch.
(4) Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii na jej iados aj informácie o
a) iadosti o povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti, ktorá je dcérskou spoloènosou materskej
spoloènosti so sídlom v neèlenskom táte,
b) snahe podnikate¾ského subjektu so sídlom v neèlenskom táte získa taký podiel na správcovskej
spoloènosti, aby sa správcovská spoloènos stala
jeho dcérskou spoloènosou.
§ 211
Bez predchádzajúceho súhlasu pod¾a tohto zákona je
kadý úkon, na ktorý sa vyaduje predchádzajúci súhlas, neplatný.
§ 212

(8) Zahranièná investièná spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorej Národná banka Slovenska odobrala povolenie pod¾a § 148, sú povinní bezodkladne ukonèi èinnos na území Slovenskej
republiky a sú povinní vyrovna záväzky vo vzahu
k investorom, ktorí s nimi vstúpili do zmluvného
vzahu pred odobratím povolenia pod¾a § 148; to platí,
aj ak zahraniènej investiènej spoloènosti alebo zahraniènej správcovskej spoloènosti bolo odobraté povolenie v táte ich sídla.

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 1.

JEDENÁSTA ÈAS

(2) Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového
fondu vydané pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2011, ktoré je platné k 30. júnu 2011, sa povauje za
povolenie na vytvorenie tandardného podielového fondu vydané pod¾a tohto zákona. Povolenie na vytvorenie
uzavretého podielového fondu vydané pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2011, ktoré je platné k 30. júnu
2011, sa povauje za povolenie na vytvorenie verejného
peciálneho podielového fondu, ktorý je uzavretým podielovým fondom, vydané pod¾a tohto zákona. Povole-

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 210
(1) Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy
alebo èlenskému tátu na jeho iados
94
95

§ 213
(1) Povolenie na vznik a èinnos správcovskej spoloènosti vydané pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2011, ktoré je platné k 30. júnu 2011, sa povauje za
povolenie na èinnos správcovskej spoloènosti vydané
pod¾a tohto zákona.

) § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 19/2007 Z. z.
) § 157 ods. 6 a § 158 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 747/2004 Z. z.

Èiastka 64

Zbierka zákonov è. 203/2011

nie na vytvorenie peciálneho podielového fondu vydané pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2011, ktoré je
platné k 30. júnu 2011, sa povauje za povolenie na vytvorenie verejného peciálneho podielového fondu, ktorý je uzavretým alebo otvoreným podielovým fondom,
vydané pod¾a tohto zákona.
(3) Povolenie zahraniènej investiènej spoloènosti alebo
zahraniènej správcovskej spoloènosti pod¾a § 75 predpisu úèinného do 30. júna 2011 platné k 30. júnu 2011 sa
povauje za povolenie vydané pod¾a § 148 tohto zákona.
(4) Správcovské spoloènosti, zahranièné investièné
spoloènosti a zahranièné správcovské spoloènosti pod¾a odsekov 1 a 3 sú do 30. júna 2012 povinné, ak odseky 5, 6, 7, 11 a 13 neustanovujú inak, prispôsobi
svoju èinnos ustanoveniam tohto zákona, ktoré ukladajú odliné povinnosti od povinností pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2011; to neplatí pre prispôsobenie èinnosti správcovských spoloèností vo vzahu k ustanoveniam § 9 ods. 5 a 7. Správcovské spoloènosti sú
povinné prispôsobi svoju èinnos ustanoveniam § 9
ods. 5 a 7 pri podielových fondoch vytvorených pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona do 31. decembra 2011 a pri podielových fondoch vytvorených po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona odo dòa vytvorenia
prísluného podielového fondu.
(5) Ak tatúty podielových fondov pod¾a odseku 2 nie
sú k 1. júlu 2011 v súlade s ustanoveniami tohto zákona, správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná
do 31. decembra 2011 predloi Národnej banke Slovenska na schválenie návrh na zmenu a doplnenie tatútov
òou spravovaných podielových fondov na úèel ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak správcovská
spoloènos v tejto lehote nepredloí Národnej banke Slovenska na schválenie návrh na zmenu a doplnenie týchto tatútov, nariadi Národná banka Slovenska správcovskej spoloènosti ich predloenie v dodatoène urèenej
lehote, ktorá vak nesmie by dlhia ako 60 dní; tým nie
je dotknuté oprávnenie Národnej banky Slovenska
uloi primeranú sankciu pod¾a § 202. Ak správcovská
spoloènos ani v dodatoène urèenej lehote nepredloí na
schválenie Národnej banke Slovenska návrh na zmenu
a doplnenie týchto tatútov, Národná banka Slovenska
odníme správcovskej spoloènosti povolenie na èinnos
správcovskej spoloènosti.
(6) Správcovská spoloènos je povinná do 30 dní odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zmene a doplnení tatútov pod¾a odseku 5 vykona prísluné zmeny v predajnom
prospekte, zverejni zmeny v predajnom prospekte
a k¾úèové informácie pre investorov a bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska o splnení
týchto povinností; tým nie sú dotknuté ustanovenia
odsekov 11 a 13.
(7) Správcovská spoloènos pod¾a odseku 1 je povinná zosúladi svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 30. júna 2012 ich predloi Národnej banke
Slovenska.
(8) Depozitár, ktorý vykonával èinnos depozitára do
30. júna 2011, je povinný prispôsobi sa ustanoveniam
tohto zákona do 90 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska
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o zmene a doplnení tatútov pod¾a odseku 5; do uplynutia tejto lehoty sa jeho èinnos pri výkone èinnosti
depozitára pre podielové fondy riadi predpismi úèinnými do 30. júna 2011.
(9) Ak predpisy úèinné do 30. júna 2011 neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska,
povaujú sa právne úkony vykonané do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona za platné pod¾a tohto zákona, aj ak sa na ich vykonanie vyaduje predchádzajúci súhlas pod¾a tohto zákona.
(10) Fyzické osoby, ktoré k 30. júnu 2011 boli èlenom
predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristami, alebo vykonávali èinnosti v správcovskej spoloènosti, na
ktoré sa vyaduje preukázanie odbornej spôsobilosti,
sa povaujú za odborne spôsobilé aj pod¾a tohto zákona. Tieto fyzické osoby sú povinné preukazova odbornú spôsobilos pod¾a tohto zákona pri èinnostiach alebo funkciách, ktoré zaènú vykonáva po 30. júni 2011;
ak tieto osoby zloili odbornú skúku pod¾a predpisov
úèinných do 1. januára 2004, povauje sa taká osoba
za odborne spôsobilú na výkon funkcie v orgánoch
správcovskej spoloènosti alebo jej prokuristu, alebo na
výkon èinnosti zamestnanca zodpovedného za výkon
funkcie dodriavania alebo vnútorného auditu, a do
31. decembra 2014 bez ïalieho preukazovania.
(11) Správcovská spoloènos je povinná do 30. júna
2012 nahradi zjednoduené predajné prospekty òou
spravovaných podielových fondov, ktoré boli vytvorené
do 30. júna 2011, k¾úèovými informáciami pre investorov. Najneskôr do 30. júna 2012 je správcovská spoloènos oprávnená vyuíva na úèely tohto zákona zjednoduené predajné prospekty òou spravovaných
podielových fondov pod¾a prvej vety. A do nahradenia
zjednoduených predajných prospektov òou spravovaných podielových fondov k¾úèovými informáciami pre
investorov je správcovská spoloènos oprávnená v súlade s predpismi úèinnými do 30. júna 2012 a tatútmi
podielových fondov zjednoduené predajné prospekty
aktualizova a meni. Ak zjednoduený predajný prospekt podielového fondu pod¾a prvej vety nebol do
1. júla 2012 nahradený k¾úèovými informáciami pre investorov, povolenie na vytvorenie tohto podielového
fondu zaniká.
(12) Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla
2012 uznáva zjednoduený predajný prospekt európskeho fondu vypracovaný v súlade s právnymi predpismi domovského èlenského tátu európskeho fondu
ako náhradu za dokument obsahujúci k¾úèové informácie pre investorov na úèely distribúcie cenných papierov tohto fondu na území Slovenskej republiky pod¾a § 142 a 144.
(13) Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla
2012 uznáva zjednoduený predajný prospekt európskeho fondu vytvoreného do 30. júna 2011 ako náhradu za dokument obsahujúci k¾úèové informácie pre investorov na úèely cezhranièných zlúèení, ustanovení
o hlavnom fonde a zbernom fonde a distribúcie cenných papierov tohto fondu na území Slovenskej republiky.

Strana 1536

Zbierka zákonov è. 203/2011

(14) Národná banka Slovenska na iados správcovskej spoloènosti vydá potvrdenie o skutoènostiach
pod¾a odsekov 1 a 2 vo vzahu k príslunému povoleniu.
(15) Správcovské spoloènosti a depozitári podielových fondov sú povinní do 31. decembra 2011 na úèely
doh¾adu nad finanèným trhom vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska výkazy vo forme, v èlenení, v termínoch, spôsobom, s obsahom a pod¾a metodiky ich vypracúvania ustanovenými predpismi
úèinnými do 30. júna 2011.
§ 214
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy vzniknuté pred 30. júnom 2011; vznik týchto
právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
30. júnom 2011 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2011.
(2) Na vysporiadanie práv podielnikov na vyplatenie
podielových listov a na ukonèenie nútenej správy podielových fondov, ktoré vznikli pod¾a zákona
è. 248/1992 Zb. o investièných spoloènostiach a investièných fondoch v znení neskorích predpisov a je
nad nimi ku dòu úèinnosti tohto zákona vykonávaná
nútená správa pod¾a predpisu úèinného do 30. júna
2011, sa vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 7.
(3) Nútený správca uverejní výzvu podielnikom na
uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu spolu
s oznámením o lehote jedného roka, v ktorej musí podielnik uplatni svoje právo na vyplatenie podielového
listu, a o 30-dòovej lehote, v ktorej sa podielový list vyplatí.
(4) Nútený správca uverejní výzvu pod¾a odseku 3
v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcou burzové správy a v jednom prostriedku, ktorý
umoní írenie tejto výzvy vo vetkých èlenských tátoch.
(5) Podielnik musí uplatni právo na vyplatenie podielového listu do jedného roka od prvého zverejnenia
výzvy na uplatnenie práva na vyplatenie podielového
listu pod¾a odseku 4 voèi nútenému správcovi. Neuplatnením práva podielnika na vyplatenie podielového listu v urèenej lehote toto právo zaniká a nútený
správca pri vysporiadaní uplatnených práv podielnikov
na neskôr uplatòované právo neprihliada.
(6) Nútený správca eviduje podielnikov, ktorí oprávnene uplatnili právo na vyplatenie podielových listov,
a po uplynutí lehoty na uplatnenie práva pod¾a odseku
3 zale Národnej banke Slovenska zoznam osôb, ktoré
si uplatnili právo v lehote pod¾a odseku 3.
(7) Po uplynutí lehoty na uplatnenie práva pod¾a odseku 3 vyplatí nútený správca do 30 dní zostávajúce
peòané prostriedky podielového fondu podielnikom
a podá písomnú správu Národnej banke Slovenska
o ukonèení nútenej správy a vyplatení podielnikov.
Nútený správca uverejní periodickej tlaèi s celotátnou
pôsobnosou uverejòujúcou burzové správy a v jednom prostriedku, ktorý umoní írenie tejto výzvy vo
vetkých èlenských tátoch.
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§ 215
(1) Konania o uloení sankcií zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2011. Odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona vak mono uloi len také
sankcie, ktoré umoòuje tento zákon.
(2) Odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa
poruenia právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a rozhodnutí Národnej banky Slovenska zistené
v èinnosti osôb podliehajúcich doh¾adu, ku ktorým dolo pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2011 a o ktorých sa neviedlo konanie pod¾a predpisov úèinných do
30. júna 2011, posudzujú a prejednávajú pod¾a tohto
zákona, ak ide o také poruenia, ktoré sa posudzujú
ako poruenia aj pod¾a tohto zákona.
(3) Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, zostávajú
zachované.
(4) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona okrem konaní o uloení sankcií sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
(5) Na lehoty, ktoré v deò nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona ete neuplynuli, sa vzahujú ustanovenia
predpisov úèinných do 30. júna 2011.
§ 216
Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol k 30. júnu
2011 oprávnený vykonáva investièné sluby spoèívajúce v riadení investícií tvoreného jedným finanèným
nástrojom alebo viacerými finanènými nástrojmi pod¾a
poverenia klienta, oddelene od portfólia iných klientov
alebo poradenskej èinnosti vo veciach týkajúcich sa investovania do finanèných nástrojov, môe poiada
o udelenie povolenia na èinnos správcovskej spoloènosti. Udelením tohto povolenia zaniká obchodníkovi
s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investièných sluieb udelené pod¾a osobitného predpisu.7)
§ 217
(1) Obchodné spoloènosti vzniknuté do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, ktoré bez povolenia
pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2011 zhromaïujú peòané prostriedky na úèel ich kolektívneho
investovania pod¾a tohto zákona alebo také peòané
prostriedky zhromadili v minulosti a investujú ich do
majetku ustanoveného týmto zákonom, sú povinné do
30. júna 2012 dokonèi túto èinnos alebo ju uvies do
súladu s týmto zákonom.
(2) Ak obchodná spoloènos nesplní povinnos pod¾a
odseku 1, súd aj bez návrhu zruí túto spoloènos a nariadi jej likvidáciu.
§ 218
(1) Ak tento zákon poaduje uvedenie identifikaèného èísla alebo rodného èísla, tieto èísla sa neuvádzajú
u osôb, ktorým neboli pridelené.
(2) Ak tento zákon poaduje uvedenie trvalého poby-
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tu fyzickej osoby a ak fyzická osoba nemá trvalý pobyt
v Slovenskej republike, uvedie sa prechodný pobyt
v Slovenskej republike alebo adresa jej pobytu v zahranièí.
§ 219
Obchodné spoloènosti nesmú vo svojom obchodnom
mene pouíva oznaèenie investièná spoloènos, investièný fond alebo skratku i. s., i. f. ani oznaèenie
s ním zamenite¾né v slovenskom jazyku alebo cudzom
jazyku; to sa nevzahuje na zahranièné správcovské
spoloènosti alebo na zahranièné subjekty kolektívneho
investovania.
§ 220
Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle tento zákon a veobecne záväzné právne
predpisy prijaté na jeho vykonanie v ich platnom znení
v slovenskom jazyku a v jazyku bene pouívanom
v oblasti medzinárodných financií.
§ 221
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. èl. I zákona 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., zákona è. 213/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z. a zákona è. 186/2009 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcov-
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skej spoloènosti a ich výpoète v znení vyhláky
è. 166/2005 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 680/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náleitostiach zjednodueného predajného prospektu podielového fondu,
4.
opatrenie
Národnej
banky
Slovenska
è. 125/2008 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní,
5.
opatrenie
Národnej
banky
Slovenska
è. 310/2008 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia
podmienok na udelenie povolenia na vznik a èinnos
správcovskej spoloènosti,
6.
opatrenie
Národnej
banky
Slovenska
è. 357/2008 Z. z. o majetkovej angaovanosti týkajúcej sa finanèných derivátov,
7. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. júna
2009 è. 3/2009 o spôsobe urèenia hodnoty majetku
v podielovom fonde (oznámenie è. 248/2009 Z. z.),
8. opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla
2009 è. 4/2009 o náleitostiach iadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
pod¾a zákona o kolektívnom investovaní (oznámenie
è. 320/2009 Z. z.),
9. opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 è. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými spoloènosami a depozitármi podielových fondov na úèely doh¾adu nad finanèným trhom
(oznámenie è. 552/2009 Z. z.).
§ 222
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 203/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
2. Smernica Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/65/ES, pokia¾ ide o urèité ustanovenia týkajúce sa zlúèenia fondov, truktúr hlavný-zberný a oznamovacieho
postupu (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).
3. Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/65/ES, pokia¾ ide o organizaèné poiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu èinnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoloènosou (Ú. v. EÚ L 176, 10. 7. 2010).
4. Smernica Komisie 2007/16/ES z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania
do prevodite¾ných cenných papierov (PKIPCP), pokia¾ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov (Ú. v. EÚ L 79,
20. 3. 2007).
5. 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 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04, Ú. v. EÚ
L 35, 11. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79,
24. 3. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008)
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
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Príloha è. 2
k zákonu è. 203/2011 Z. z.

PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1.

Informácie o podielovom fonde

1.1.

Názov podielového fondu s uvedením, èi ide o podielový fond, ktorý spåòa poiadavky právne záväzného aktu
Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie.

1.2.

Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o èase jeho trvania, ak je obmedzený.

1.3.

Ak ide o strený podielový fond, zoznam vetkých vytvorených podfondov streného podielového fondu.

1.4.

Uvedenie miesta, kde mono získa tatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde mono získa roèné
správy a polroèné správy.

1.5.

Struèné údaje o daòových predpisoch, ktoré sa vzahujú na podielový fond, vrátane údaja o tom, èi sa výnosy
vyplácané podielnikom zdaòujú zrákovou daòou.

1.6.

Termíny zostavovania úètovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.

1.7.

Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora alebo audítorskej spoloènosti.

1.8.

Údaje o podielových listoch a postupe pri zruení podielového fondu, najmä
a) práva spojené s podielovým listom; ak sa v príslunom podielovom fonde alebo podfonde streného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií, informáciu o tejto skutoènosti, opis emisií vydávaných podielových listov a práv s nimi spojených,
b) podoba podielového listu,
c) spôsob evidencie podielových listov,
d) forma podielového listu,
e) okolnosti, za ktorých môe by rozhodnuté o zruení podielového fondu, a práva podielnikov pri zruení podielového fondu.

1.9.

Spôsob a podmienky vydania podielových listov.

1.10. Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môe by pozastavené právo na vyplatenie podielových listov.
1.11. Opis pravidiel pre výpoèet a pouitie výnosov.
1.12. Opis investièných cie¾ov s majetkom v podielovom fonde vrátane finanèných cie¾ov (napríklad rast majetku
alebo výnosov), investiènej politiky (napríklad pecializácia na urèité územné alebo hospodárske oblasti), prípadné obmedzenia investiènej politiky, ako aj údaje o postupoch, nástrojoch a úveroch, ktoré mono vyui pri
správe majetku v podielovom fonde.
1.13. Pravidlá pre oceòovanie majetku v podielovom fonde.
1.14. Údaje o výpoète aktuálnej ceny podielového listu, predajnej ceny podielového listu a nákupnej ceny podielového listu, najmä
a) pravidlá pre výpoèet a periodicita výpoètu týchto cien; ak sa v príslunom podielovom fonde alebo podfonde
streného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií, pravidlá pre výpoèet týchto cien pre
jednotlivé emisie podielových listov,
b) poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,
c) spôsob, miesto a periodicita zverejòovania týchto cien.
1.15. Údaje o druhoch, výke a výpoète odplaty úètovanej na archu majetku v podielovom fonde pre správcovskú
spoloènos, depozitára alebo iné osoby a údaje o nákladoch spojených so správou podielového fondu uhrádzaných z majetku v podielovom fonde správcovskej spoloènosti, depozitárovi alebo iným osobám.
2.

Informácie o správcovskej spoloènosti

2.1.

Obchodné meno, právna forma, identifikaèné èíslo, sídlo správcovskej spoloènosti a miesto, kde sa nachádza
ústredie správcovskej spoloènosti, ak sa nezhoduje s miestom sídla.

2.2.

Dátum zaloenia spoloènosti (rok vzniku) a údaje o èase jej trvania, ak je obmedzený.

2.3.

Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoloènos spravuje.

2.4.

Meno, priezvisko a funkcia èlenov predstavenstva, èlenov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ich hlavných èinnostiach, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo správcovskej spoloènosti.

2.5.

Údaje o výke základného imania správcovskej spoloènosti a údaj o jeho splatení.
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3.

Informácie o depozitárovi

3.1.

Obchodné meno, právna forma, sídlo spoloènosti a umiestnenie poboèky, ak sa nezhoduje s umiestnením
ústredia.

3.2.

Hlavný predmet èinnosti.

4.

Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoloènosti poradenstvo pri investovaní majetku v podielovom fonde

4.1.

Obchodné meno, právna forma, identifikaèné èíslo a sídlo poradcu.

4.2.

Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôleité pre podielnikov.

4.3.

Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.

5.

Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám

5.1.

Postup a spôsob zabezpeèenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.

5.2.

Spôsob sprístupòovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej republike a v èlenských tátoch, v ktorých sú distribuované podielové listy podielového fondu.

6.

Iné informácie o investovaní

6.1.

Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho vytvorenia, a to, ak
sa v príslunom podielovom fonde alebo podfonde streného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií, za kadú emisiu podielového listu osobitne, a upozornenie, e tieto údaje nepredpovedajú vývoj
týchto ukazovate¾ov v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môu by uvedené v prílohe.

6.2.

Profil typického investora, pre ktorého je urèený podielový fond alebo podfond streného podielového fondu,
prípadne, ak sa v príslunom podielovom fonde alebo podfonde streného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií, profil typického investora pre kadú emisiu osobitne.

7.

Ekonomické informácie
Ïalie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.14. a 1.15., a údaj o tom, èi sú uhrádzané
podielnikom, z majetku v podielovom fonde alebo z majetku správcovskej spoloènosti.

8.

Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoloènosti, e zodpovedá za to, e skutoènosti uvedené v predajnom
prospekte sú úplné a pravdivé.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 203/2011 Z. z.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOÈNOSTI
S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE
1. Stav majetku
a) prevodite¾né cenné papiere,
1. akcie,
2. dlhopisy,
3. iné cenné papiere,
b) nástroje peòaného trhu
c) úèty v bankách,
1. bený úèet,
2. vkladové úèty,
d) iný majetok,
e) celková hodnota majetku,
f) záväzky,
g) èistá hodnota majetku.
2. Poèet podielov podielového fondu v obehu.
3. Èistá hodnota podielu.
4. Stav cenných papierov a nástrojov peòaného trhu v majetku (zloenie portfólia), prièom je potrebné rozèleni ich
pod¾a jednotlivých regulovaných trhov na
a) prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných
papierov burzy cenných papierov,
b) prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,
c) prevodite¾né cenné papiere z nových emisií pod¾a § 88 ods. 1 písm. d),
d) nástroje peòaného trhu pod¾a § 88 ods. 1 písm. h),
e) ostatné prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu pod¾a § 88 ods. 1 písm. i),
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahranièných subjektov kolektívneho investovania,
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) a h).
Ïalej treba portfólio rozèleni
a) vzh¾adom na investiènú politiku správcovskej spoloènosti s majetkom v podielovom fonde, napríklad pod¾a
hospodárskych, územných alebo menových h¾adísk,
b) pod¾a percentuálneho podielu na majetku v èlenení pod¾a obchodného mena emitenta, druhu majetku, ISIN,
treba uvies jeho podiel na celkovom majetku v podielovom fonde.
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú
a) výnosy z akcií,
b) výnosy z dlhopisov,
c) výnosy z iných cenných papierov,
d) výnosy z nástrojov peòaného trhu,
e) výnosy z vkladových a bených úètov,
f) kapitálové výnosy,
g) iné výnosy,
h) výdavky na správu,
i) výdavky na depozitára,
j) iné výdavky a poplatky,
k) èistý výnos,
l) výplaty podielov na zisku,
m) znovu investované výnosy,
n) zvýenie alebo zníenie majetku v podielovom fonde a zoznam spoloèností, ktoré zapríèinili zníenie majetku
v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoloènosti,
o) zvýenie alebo zníenie hodnoty akcií,

Strana 1542

Zbierka zákonov è. 203/2011

Èiastka 64

p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.
7. Porovnanie troch posledných porovnate¾ných úètovných období v truktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, prièom je nutné osobitne uvies tieto údaje pod¾a stavu ku koncu porovnate¾ného úètovného obdobia vo forme porovnávacej tabu¾ky:
a) celková èistá hodnota majetku,
b) èistá hodnota podielu,
c) poèet podielov v obehu,
d) poèet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,
e) poèet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.
8. Údaje o vyuívaných postupoch a nástrojoch pod¾a § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli
ich vyuívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z èinnosti správcovskej spoloènosti s majetkom v podielovom fonde.
9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde.
10. Ak ide o verejný peciálny podielový fond nehnute¾ností, uvádzajú sa aj tieto údaje:
a) identifikácia kadej nehnute¾nosti v majetku peciálneho podielového fondu nehnute¾ností a jej hodnota,
b) údaje o zisku alebo strate za úètovné obdobie pri predaji kadej nehnute¾nosti,
c) údaje o realitných kanceláriách, ktorých sluby správcovská spoloènos vyuíva pri správe majetku v peciálnom podielovom fonde nehnute¾ností.
Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy rôznych emisií (§ 8 ods. 16), údaje pod¾a druhého, tretieho
a siedmeho bodu sa uvádzajú za kadú emisiu podielového listu osobitne, a to v pomere, ktorý na príslunú emisiu podielového listu pripadá. Údaje pod¾a iesteho bodu sa v závislosti od rozliujúcich znakov emisií podielových listov primerane upravia za kadú príslunú emisiu podielového listu osobitne.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 203/2011 Z. z.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOÈNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM
1. Stav majetku
a) cenné papiere,
1. akcie,
2. dlhopisy,
3. iné cenné papiere,
b) úèty v bankách,
1. bený úèet,
2. vkladové úèty,
c) iný majetok,
d) záväzky,
e) èistá hodnota majetku.
2. Porovnanie troch posledných porovnate¾ných úètovných období v truktúre súvahy a výkazu ziskov a strát pod¾a
stavu ku koncu porovnate¾ného úètovného obdobia.
3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoloènosti z vlastnej èinnosti.
4. Údaje o èlenstve èlenov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoloènosti v tatutárnych
orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoloèností alebo o ich úèasti na podnikaní iných obchodných spoloèností.
5. Zoznam osôb s kvalifikovanou úèasou na správcovskej spoloènosti.
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