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Metodické usmernenie 
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska 

z 27. augusta 2013 č. 2/2013 
 

k zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám 
 
 
Národná banka Slovenska týmto Usmernením podrobnejšie upravuje pravidlá pre vedenie 
zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám, určuje obsah zoznamu osôb s prístupom 
k dôverným informáciám, vrátane podrobností o tom, ktoré osoby by mali byť zahrnuté 
do tohto zoznamu, špecifikovanie povinností predmetných osôb a osôb zostavujúcich zoznam 
a spôsob predkladania takýchto informácií Národnej banke Slovenska. Národná banka 
Slovenska vydáva toto Usmernenie v záujme zabezpečiť jednotné a správne uplatňovanie 
ustanovení § 132c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
(zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 
I. Vymedzenie pojmov 
 
Zákon o cenných papieroch: zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“)  
 
Emitent: emitentom podľa ustanovenia  § 7 ods. 1 zákona o cenných papieroch je právnická 
alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa zákona 
o cenných papieroch alebo podľa osobitných zákonov  
 
Dôverná informácia: za dôvernú informáciu sa podľa ustanovenia § 132 ods. 1 zákona 
o cenných papieroch považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo 
alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov, 
alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, 
čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných 
nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov;  
 
v prípade derivátov odvodených od komodít sa za dôvernú informáciu na účely zákona 
o cenných papieroch považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo 
alebo nepriamo týka jedného derivátu alebo viacerých takých derivátov a ktorú by účastníci 
trhov, na ktorých sa s takými derivátmi obchoduje, očakávali, že dostanú v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami alebo v súlade s prijatou 
trhovou praxou na trhoch, na ktorých sa s takými derivátmi alebo s podkladovými nástrojmi 
týchto derivátov obchoduje 
 
Presná informácia: informácia, ktorá naznačuje súbor okolností, ktoré nastali alebo o ktorých 
sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo je 
odôvodnené očakávať, že nastane a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie 
záveru o možnom vplyve tohto súboru okolností alebo udalostí na kurz alebo cenu finančných 
nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov 
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II. Rozsah pôsobnosti 
 
Metodické usmernenie sa vzťahuje na emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté 
na regulovanom trhu, na osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet.  
 
III. Kontext  
 
Ustanovenie 132c zákona o cenných papieroch ukladá povinnosť emitentovi a osobám 
konajúcich v jeho mene alebo na jeho účet zostaviť a viesť zoznam osôb pracujúcich pre nich 
na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktoré majú prístup 
k dôverným informáciám.  
 
Vedenie zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám predstavuje významné 
preventívne opatrenie pred nežiaducim využívaním dôverných informácií. Emitenti a osoby 
konajúce v ich mene a na ich účet zostavujúci zoznam osôb s prístupom k dôverným 
informáciám by mali prostredníctvom týchto zoznamov monitorovať priebeh dôverných 
informácií ako aj kontrolovať plnenie si zákonných a iných povinností dotknutých osôb.  
 
IV.  Všeobecné zásady – pravidlá vedenia zoznamu osôb s prístupom k dôverným 

informáciám 
 
Prístup k dôverným informáciám (či už pravidelný alebo príležitostný)  je hlavným kritériom 
posúdenia či daná osoba má byť zahrnutá v zozname. Emitenti a osoby konajúce v ich mene 
a na ich účet by mali zahrnúť do zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám také 
osoby, ktoré majú prístup k dôverným informáciám z titulu výkonu svojho zamestnania, 
povolania alebo svojej funkcie. Z dôvodu zníženia rizika neoprávneného zneužitia dôverných 
informácií by jednotlivé spoločnosti mali zvážiť okruh osôb s prístupom k dôverným 
informáciám, tak, aby sa zabezpečilo aby okruh osôb bol čo najmenší. 
 
Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet vedú zoznamy osôb s prístupom 
k dôverným informáciám ku každej dôvernej informácií osobitne a to i napriek skutočnosti, že 
tie isté osoby môžu byť uvedené na viacerých zoznamoch.  
 
Zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám má byť presný, úplný a zrozumiteľný. 
 
Zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám nesmie byť zverejnený. 
 
V. Obsah zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám 
 
Zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám má obsahovať aspoň nasledujúce 
náležitosti: 

a) meno a priezvisko osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám, 
b) funkciu osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám, 
c) dôvod zaradenia tejto osoby do zoznamu, 
d) dôvod vyradenia tejto osoby zo zoznamu, 
e) dátum, keď bol zoznam vytvorený, a dátum poslednej aktualizácie zoznamu 

 
Zoznam osôb s  prístupom k  dôverným informáciám môže obsahovať aj iné informácie, ktoré 
umožňujú lepšiu identifikáciu osôb zaradených do uvedeného zoznamu (akými sú napríklad 
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dátum a miesto narodenia danej osoby, adresu zamestnania, pracovné zaradenie, súkromnú 
adresu), dátum kedy osoba na tomto zozname získala a stratila prístup k dôverným 
informáciám; meno a priezvisko osoby, ktorá je povinná viesť tento zoznam v rámci 
emitnenta a v rámci osôb konajúcich v jeho mene a na jeho účet, kontaktné údaje 
zamestnávateľov týchto osôb a podobne. 
 
VI. Osoby zahrnuté do zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám  
 
V zozname osôb s prístupom k dôverným informáciám sa uvedú všetky osoby, ktoré majú 
prístup k dôverným informáciám týkajúcich sa priamo alebo nepriamo emitenta finančného 
nástroja a to či už na pravidelnej alebo príležitostnej báze. 
 

I. Osoby v rámci emitenta 
 
Medzi osoby s prístupom k dôverným informáciám v rámci emitenta, ktoré sú spravidla 
zahrnuté do predmetného zoznamu patria najmä:  
členovia predstavenstva a dozornej rady, výkonní riaditelia, osoby s riadiacou 
zodpovednosťou u emitenta, interní audítori, administratívni pracovníci  (akými sú napríklad 
personálni asistenti, sekretárky, atď.), zamestnanci majúci prístup do databáz kontroly 
rozpočtu alebo analýz účtovnej závierky, zamestnanci pracujúci v rámci spoločnosti majúci 
priamy prístup k dôverným informáciám (akými sú napríklad pracovníci informačných 
technológií), iné osoby, ktoré v rámci svojich kompetencií a zodpovedností v rámci 
spoločnosti majú priamy prístup k dôverným informáciám.  
 

II. Osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet 
 
Osoby, ktoré konajú v mene emitenta alebo na jeho účet, t.j. osoby vykonávajúce pre emitenta 
finančného nástroja činnosti na základe zmluvy, ktoré majú prístup k dôverným informáciám 
by mali byť tiež zahrnuté do zoznamu takýchto osôb – za takéto osoby možno považovať 
napríklad externých audítorov a konzultantov, právnych zástupcov, účtovných a daňových 
poradcov, zamestnancov komunikačných a IT agentúr, zamestnancov ratingových agentúr, 
významných investorov a klientov, iné osoby vykonávajúce profesionálne služby za emitenta 
majúce prístup k dôverným informáciám. Nevylučuje sa, aby obsah zoznamu osôb 
s prístupom k dôverným informáciám bol rozšírený aj o prípadné tretie strany, ktoré sú 
poverené na určité práce v mene alebo na účet emitenta, ak tieto osoby majú prístup 
k dôverným informáciám. 
 
VII.  Povinnosti osôb zostavujúcich zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám 

a osôb zahrnutých do tohto zoznamu 
 
Emitenti a osoby konajúce v ich mene a na ich účet, ktoré zostavujú a vedú zoznamy osôb 
s prístupom k dôverným informáciám by mali zabezpečiť nasledovné: 

‐ informovať predmetné osoby o ich zaradení do zoznamu osôb s prístupom 
k dôverným informáciám, 

‐ oboznámiť tieto osoby so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými 
aktami riadenia vzťahujúcimi sa na nakladanie s dôvernými informáciami, 

‐ poučiť ich o povinnostiach pri nakladaní s dôvernými informáciami, 
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‐ upovedomiť ich o trestných sankciách a sankciách podľa zákona o cenných papieroch 
alebo o disciplinárnych sankciách, ktoré môžu byť uložené z dôvodu zneužitia alebo 
neoprávneného šírenia dôverných informácií. 

 
Oboznamovanie s vyššie uvedenými povinnosťami môže emitent a osoby konajúce v jeho 
mene a na jeho účet zabezpečiť napríklad vydaním vnútornej pracovnej inštrukcie, resp. 
interným obežníkom alebo organizovaním školení pre takéto osoby. 
 
Osoby zahrnuté do zoznamu nesmú oznámiť alebo sprístupniť inej právnickej alebo fyzickej 
osobe dôvernú informáciu, pokiaľ oznamovanie tejto informácie nie je súčasťou ich 
zamestnania, povolania alebo funkcie. 
 
Osoby disponujúce dôvernými informáciami nesmú tieto informácia využívať tak, že na svoj 
účet alebo na účet tretej osoby priamo alebo nepriamo kúpia, predajú alebo inak nakladajú 
s finančným nástrojom, ktorého sa táto informácia týka, alebo sa o takúto kúpu, predaj alebo 
nakladanie pokúsia. Uvedené sa nevzťahuje na situácie kedy si tieto osoby kúpou, predajom 
alebo nakladaním s týmto finančným nástrojom plnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvného 
záväzku uzavretého pred získaním dôvernej informácie. 
 
Osoby s prístupom k dôverným informáciám nesmú presviedčať iné osoby alebo odporúčať 
iným osobám nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s finančným nástrojom na základe 
znalosti dôvernej informácie týkajúcej sa tohto finančného nástroja. 
 
VIII.  Uchovávanie zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám a jeho 

aktualizácia 
 
Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinní uchovávať zoznam osôb 
s prístupom k dôverným informáciám po dobu najmenej piatich rokov od doby zostavenia 
alebo aktualizácie zoznamu.  
 
Zoznamy majú byť uchovávané spôsobom, ktorý zaručí možnosť spätného určenia všetkých 
zápisov a aktualizácie za obdobie posledných piatich rokov. Po uplynutí piatich rokov by mal 
byť predmetný zoznam odstránený, takým spôsobom, aby následne nedošlo k jeho zneužitiu. 
 
Spôsob uchovávania zoznamu musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť a zaručiť, aby prístup 
k nemu bol udelený len osobám oprávneným zostavovať a viesť predmetný zoznam. 
 
Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinní tento zoznam bezodkladne 
aktualizovať ak informácie v ňom uvedené sa stanú nepresnými. Aktualizácia má byť 
bezodkladne uskutočnená, ak: 

a) dôjde k zmene mena, priezviska alebo funkcie osoby, ktorá je už na zozname, 
b) dôjde k zmene dôvodu zaradenia osoby do zoznamu, 
c) má byť do zoznamu zaradená nová osoba, 
d) osoba zaradená do zoznamu stratila prístup k dôverným informáciám 
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IX. Jazyk  
 
Predmetný zoznam má byť vedený v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska bude 
akceptovať aj predloženie tohto zoznamu v jazyku bežne používanom v oblasti 
medzinárodných financií.  
 
X. Delegovanie vytvorenia zoznamu  
 
Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet môžu zveriť zostavovanie a vedenie 
zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám tretím osobám za predpokladu splnenia 
podmienok uvedených v tomto usmernení, avšak zodpovednosť za zostavovanie a vedenie 
zoznamu zostáva na emitentovi.  
 
XI. Predkladanie zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám  Národnej banke 
Slovenska  
 
Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinní tento zoznam na 
požiadanie poskytnúť kedykoľvek Národnej banke Slovenska.  
 
XII. Účinnosť 

 
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej 
banky Slovenska.  
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Dvořáček v. r.  
výkonný riaditeľ 

útvaru dohľadu nad finančným trhom 
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Metodické usmernenie  
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska  

z 3. septembra 2013 č. 3/2013  
 

k niektorým ustanoveniam § 23 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Uvedené metodické usmernenie bližšie špecifikuje vybrané ustanovenia § 23 zákona 
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon 
o sprostredkovaní“). Metodické usmernenie určuje, kto sa považuje za nedôveryhodnú 
osobu v zmysle § 23 ods. 1 písm. h) zákona a posudzovanie dôveryhodnosti osoby v zmysle 
§ 23 ods. 2 zákona. 
 
Na účely zákona o sprostredkovaní sa dôveryhodnou osobou rozumie fyzická osoba, ktorá 
a)  nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin spáchaný 

v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti 
sa preukazujú výpisom z registra trestov28) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, 
tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom 
štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, 

b)  nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena 
dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti 
predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola 
štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo 
odobraté povolenie na vykonávanie jej činnosti alebo obdobné povolenie vydané 
príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo 
odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo v právnickej 
osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného poradenstva alebo 
ktorá nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako finančný agent alebo finančný 
poradca, ktorý bol fyzickou osobou a ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie 
finančného sprostredkovania alebo ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie 
finančného poradenstva alebo bol zrušený zápis v registri z dôvodov uvedených v § 16 
ods. 2 písm. f), a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na 
vykonávanie finančného sprostredkovania alebo povolenia na vykonávanie finančného 
poradenstva alebo pred zrušením zápisu v registri, 

c)  nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena 
dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti 
predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola 
štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii, nad ktorou 
bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením 
nútenej správy, 

d)  nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena 
dozorného orgánu, prokuristu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti 
predstavenstva a zamestnanca zodpovedného za vykonávanie vnútornej kontroly, nebola 
štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu vo finančnej inštitúcii alebo 
nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom 
vo finančnom agentovi alebo finančnom poradcovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz 
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alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol 
konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu 
správcu konkurznej podstaty, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením 
konkurzu, 

e)  nemala v posledných desiatich rokoch odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia 
poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom, 
povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, povolenie 
na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb a povolenie na sprostredkovanie 
doplnkového dôchodkového sporenia udelené do 31. decembra 2009, 

f)  nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50% 
zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, 

g)  nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti 
finančného trhu, 

h)  spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala 
v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto 
skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné 
poradenstvo vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov a z vnútorných aktov riadenia. 

 
Posudzovanie dôveryhodnosti  osoby v zmysle § 23 ods. 2 zákona 
 
V súlade s § 23 ods. 2 zákona osobu uvedenú v odseku 1 písm. b), c) a d) môže Národná 
banka Slovenska uznať za dôveryhodnú, ak z celej povahy veci vyplýva, že z hľadiska času 
pôsobenia vo funkcii v odseku 1 písm. b), c) a d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť 
finančného agenta alebo finančného poradcu a spôsobiť následky uvedené v odseku 1 
písm. b), c) a d); to sa rovnako vzťahuje na osobu posudzovanú podľa odseku 1 písm. e), 
ak ide o uznanie za dôveryhodnú osobu na vykonávanie činnosti iného ako samostatného 
finančného agenta, ako aj na osobu posudzovanú podľa odseku 1 písm. h), ak so zreteľom 
na povahu celej veci a z hľadiska času pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 
písm. h), poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených 
v odseku 1 písm. h). 
 
Na základe uvedeného ustanovenia môže Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) uznať 
osobu, ktorá nie je dôveryhodnú v zmysle § 23 ods. 1 písm. b) až d) zákona za dôveryhodnú.  
 
Uznať za dôveryhodnú možno aj osobu, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 23 ods. 1 písm. e) 
zákona, avšak uznanie dôveryhodnosti môže byť vykonané len na účely výkonu činnosti 
iného ako samostatného finančného agenta. 
 
Za dôveryhodnú možno uznať aj osobu, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 23 ods. 1 písm. h) 
zákona. Nakoľko zákon v rámci § 23 ods. 2 dal NBS právomoc uznať osobu za dôveryhodnú 
len ak z celej povahy veci vyplýva, že z hľadiska času pôsobenia vo funkcii v odseku 1 
písm. b), c) a d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť finančného agenta alebo finančného 
poradcu, NBS je oprávnená uznať osobu za dôveryhodnú len v súvislosti s jej 
predchádzajúcou činnosťou v rámci finančného agenta alebo finančného poradcu t.j. nie za 
činnosť v rámci finančných inštitúcií podľa § 4 písm. b).  
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NBS posúdi dôveryhodnosť nedôveryhodnej osoby na základe predloženej žiadosti o uznanie 
dôveryhodnosti v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Žiadateľom je nedôveryhodná fyzická osoba.  
 
Vzor žiadosti o uznanie dôveryhodnosti nedôveryhodnej osoby sa nachádza v Prílohe A tohto 
metodického usmernenia. Súčasťou žiadosti sú všetky doklady preukazujúce relevantné 
dôvody pre možné uznanie nedôveryhodnej osoby za dôveryhodnú v zmysle § 23 ods. 2 
zákona. 
 
NBS posúdi dôveryhodnosť žiadateľa na základe predložených dokumentov a NBS známych 
skutočností, pričom takéto posúdenie dôveryhodnosti nie je konaním podľa zákona 
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Podľa výsledkov tohto posúdenia NBS uzná alebo neuzná 
žiadateľa podľa § 23 ods. 2 zákona za osobu dôveryhodnú  v lehote jedného mesiaca 
od doručenia úplnej žiadosti. O tejto skutočnosti NBS písomne informuje žiadateľa spolu 
s uvedením dôvodov uznania resp. neuznania žiadateľa podľa § 23 ods. 2 zákona za osobu 
dôveryhodnú.   
 
V prípade, ak osoba, ktorá nie je dôveryhodná v zmysle § 23 ods. 1 zákona podá žiadosť 
o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo 
o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu, pričom má za to, že spĺňa 
zákonné predpoklady na uznanie dôveryhodnosti v zmysle § 23 ods. 2 zákona, predloží 
v rámci dokladovania splnenia požiadaviek dôveryhodnosti žiadosť o uznanie 
dôveryhodnosti v zmysle § 23 ods. 2 zákona. V prípade, ak NBS v rámci konania 
o udelenie povolenia uzná osobu za dôveryhodnú v zmysle § 23 ods. 2 zákona, toto 
uznanie nahrádza čestné vyhlásenie podľa § 1 ods. 1 písm. b) opatrenia NBS č. 1/2010.   
 
V súvislosti s preukazovaním dôveryhodnosti osoby v konaní podľa ďalších právnych 
predpisov v oblasti finančného trhu sa nedôveryhodná osoba, ktorú NBS uznala 
za dôveryhodnú na základe vyššie uvedenej žiadosti považuje za osobu dôveryhodnú len 
na účely zákona o sprostredkovaní.  
 
 

Ing. Vladimír Dvořáček v. r.  
výkonný riaditeľ 

útvaru dohľadu nad finančným trhom
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Príloha A 
VZOR 

 
Národná banka Slovenska 
Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, 
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením 
Oddelenie prvostupňových konaní 
Imricha Karvaša 1 
813 25 Bratislava 

 
Žiadosť o uznanie dôveryhodnosti v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Žiadateľ 
Titul, meno, priezvisko:   
Rodné číslo:    
Adresa trvalého pobytu:   
Adresa miesta podnikania:  
Korešpondenčná adresa:   
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, tel., e-mail): 
 
Žiadateľ nespĺňa požiadavku dôveryhodnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodov ................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Týmto v súlade § 23 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov žiadam o uznanie za dôveryhodnú osobu na účely zákona č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti vrátane jej príloh sú úplné, správne, pravdivé, 
pravé a aktuálne. Som si vedomý, že zodpovedám za pravdivosť tohto vyhlásenia. 
 
V                                       , dňa                                         
 

 ··················································  
podpis žiadateľa 
 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1: Slovný opis skutočností preukazujúcich, že žiadateľ nemohol ovplyvniť činnosť 
finančného agenta alebo finančného poradcu a spôsobiť následky uvedené v § 23 ods. 1 
zákona o sprostredkovaní. 
 
Príloha č. 2: Konkrétne doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti.   
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Odporúčanie 
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska  

z 27. augusta 2013 č. 2/2013 
 

 k ochrane peňažných prostriedkov klienta vedených u obchodníka 
s cennými papiermi 

 
Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska podľa § 1 ods. 3 písm. a) 
bodu 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odporúčanie: 
 
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je podľa § 71h zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov 
(zákon o cenných papieroch) súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník 
s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov 
vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient 
súhlasil. 
 
Za účelom ochrany práv klientov spojených s ich peňažnými prostriedkami, je obchodník 
s cennými papiermi povinný podľa § 71j zákona o cenných papieroch prijaté peňažné 
prostriedky klienta bezodkladne uložiť na jeden alebo viacero účtov otvorených u jedného 
zo zákonom určených subjektov (tzv. tretej strany). V tejto súvislosti je zároveň povinný 
v súlade s § 71h ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch prijať opatrenia, ktorými sa 
zabezpečí, aby peňažné prostriedky klienta uložené u zákonom určených osôb (tzv. tretej 
strany) podľa § 71j zákona o cenných papieroch boli vedené oddelene od účtov, na ktorých sú 
vedené peňažné prostriedky obchodníka s cennými papiermi.   
 
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom v Slovenskej republike 
vo vzťahu  k zabezpečeniu riadneho plnenia týchto povinností o d p o r ú č a  obchodníkom 
s cennými papiermi ako aj tzv. tretím stranám d ô s l e d n e  o d d e ľ o v a ť  peňažné 
prostriedky klientov uložené na jednom alebo viacerých účtoch otvorených u tretej strany tak, 
aby v ktoromkoľvek momente bolo zabezpečené jednoznačné identifikovanie a oddelenie 
tohto účtu/týchto účtov (teda majetku klientov) od  účtov, na ktorých sú vedené peňažné 
prostriedky obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi je povinný 
v rámci zmluvného vzťahu s treťou stranou zabezpečiť, aby táto disponovala informáciou 
o tom, že ide o účet, na ktorom sú vedené peňažné prostriedky klientov, s cieľom dosiahnuť 
to, že majetok klienta bude náležite chránený a nebude podliehať, v súlade s ustanovením 
§ 159 ods. 2 zákona o cenných papieroch, výkonu rozhodnutia voči obchodníkovi s cennými 
papiermi podľa osobitných predpisov. 
 
 
 

Ing. Vladimír Dvořáček v. r.  
výkonný riaditeľ 

útvaru dohľadu nad finančným trhom 
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