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ÚVOD

V súčasnosti možno na fi nančnom trhu pri poskytovaní viacerých druhov 
fi nančných služieb identifi kovať vývojové trendy, ktoré posúvajú hranice tra-
dičného chápania fi nančných služieb. Tento jav sa označuje ako fi n-tech ale-
bo fi nančné inovácie. Autorský kolektív pristúpil k spracovaniu tejto témy vo 
väzbe na správu majetku, a to pod označením „Inovatívne a atypické mode-
ly správy majetku na fi nančnom trhu“. Ako vyplýva z názvu publikácie, jej 
zámerom je spracovanie tých inovácií, ktoré sa týkajú správy (opatrovania) 
majetku na fi nančnom trhu a jeho zhodnocovania, t. j. tvorby súkromných 
peňažných fondov, a to z pohľadu fi nančnoprávnej regulácie a jej výziev.

Publikácia je rozdelená na dve časti. Všeobecná časť poskytuje všeobecný 
výklad o tradičných modeloch správy majetku v kontexte ich pôvodu, kto-
rý identifi kujeme predovšetkým v rímskom záväzkovom práve. Nachádzame 
v nej terminologické vymedzenie inovatívnych a atypických modelov správy 
a ich previazanie na pôvodné inštitúty správy majetku, z ktorých pramenia. 
Súčasne obsahuje základné teoretické východiská investovania na fi nanč-
nom trhu a charakteristiku tradičných nástrojov investovania na kapitálo-
vom a peňažnom trhu. Jej súčasť tvorí aj problematika niektorých štandard-
ných inštitucionalizovaných modelov správy majetku na fi nančnom trhu 
dlhodobo fungujúcich pod dohľadom verejnoprávnych orgánov (komerč-
né bankovníctvo, komerčné poisťovníctvo). Napokon obsahuje orientáciu vo 
vývoji inštitútu dohľadu nad fi nančným trhom v Slovenskej republike a in-
terpretáciu kompetencií orgánu dohľadu vo väzbe na národnú judikatúru. 
Osobitná časť je vecne zameraná na aktuálne právne výzvy vybraných ino-
vatívnych modelov správy peňažných fondov, a to na kolektívne fi nancova-
nie (crowdfunding, peer-to-peer lending), rizikové investície kolektívneho 
investovania a inovácie v oblasti investičných služieb investičné poradenstvo 
a riadenie portfólia (robo-advice). Autori jednotlivých kapitol pritom pou-
kazujú aj na inšpiratívnu zahraničnú právnu reguláciu (napríklad z Veľkej 
Británie a Ruskej federácie), ktorá môže predstavovať vzor pre kreovanie ná-
rodnej právnej úpravy vo vybraných otázkach. Napokon sa osobitná časť ve-
nuje regulatórne rezonujúcim interpretačným a aplikačným výzvam, ktoré 
sa dotýkajú správy majetku inštitucionalizovanými investormi a správcami 
fi nančných aktív, osobitne riadenia portfólia vo svetle judikatúry Súdneho 
dvora EÚ. 
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Úvod

Primárnym cieľom monografi e je poskytnúť aktuálne informácie k správe 
majetku na fi nančnom trhu všeobecne a následne konkretizované vo vzťahu 
k vybraným inštitútom fi n-techu. 

Text monografi e vychádza z právneho stavu k 1. novembru 2019.



I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
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1  TRADIČNÉ MODELY SPRÁVY MAJETKU 
A VYMEDZENIE INOVATÍVNYCH 

A ATYPICKÝCH MODELOV JEHO SPRÁVY

Pri vymedzení inovatívnych a atypických modelov správy majetku na fi -
nančnom trhu sa prirodzene stretávame s problémom determinácie krité-
ria inovatívnosti a atypickosti jednotlivých modelov ako odlišovacieho zna-
ku od iných (tradičných, resp. klasických) modelov správy majetku. V tejto 
súvislosti sa domnievame, že inovatívnosť1 by sa mala posúdiť ako zdoko-
naľovanie už existujúceho modelu alebo ako modernizovaná obnova (re-
nesancia) už zaniknutého modelu správy. Atypickosť2 považujeme za vlast-
nosť, ktorá konkrétny model správy vyčleňuje z dôvodu jeho neobvyklosti, 
zvláštnosti alebo neštandardnosti, avšak v súlade (lege artis) so zákonom 
(príslušnou reguláciou), a to oproti bežným formám modelu správy. 

Pri uvedenom vymedzení atribútov inovatívnosti a atypickosti následne 
možno identifi kovať viacero rôznych a od seba sa odlišujúcich foriem správy, 
ktoré sú upravené v rôznych príslušných reguláciách. V tomto kontexte preto 
logicky vyvstáva otázka, či existuje vzájomné vecné spojenie (prienik) medzi 
existujúcimi atypickými a (staro)novými inovatívnymi modelmi správy na 
fi nančnom trhu, a to okrem vlastných atribútov atypickosti a inovatívnosti. 
Myslíme si, že hlavným prienikom medzi jednotlivými modelmi správy je 
práve miesto ich využitia (fi nančný trh) a ich podstata, t. j. správa majetku 
obchodovaného na fi nančnom trhu, ktorým sú najmä fi nančné prostried-
ky a cenné papiere, na účely ich ďalšieho zhodnotenia3 na fi nančnom trhu 

 1 Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka sa rozumie inovatívnosťou vlastnosť toho, čo 
je výsledkom inovácie; schopnosť inovovať, nachádzať a uplatňovať nové riešenia, tvorivosť. 
Inovatívny znamená zavádzajúci, uplatňujúci inováciu; prinášajúci nové alebo výrazne 
zdokonalené prvky, postupy a pod.; tvorivý, ktorý je výsledkom inovácie, inovovaný, zdokona-
lený, modernizovaný. Pozri: Kolektív autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (H – L). 
Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. Dostupné na Jazykovedný 
ústav Ľ. Štúra SAV: http://slovnik.juls.savba.sk/?d=kssj4.

 2 Podľa Slovníka slovenského jazyka sa rozumie atypickosťou osobitý, nie bežný charak-
ter prejavu, vzhľadu, riešenia, spracovania, postojov, neštandardnosť. Atypický je ten, kto-
rý je iný ako zvyčajný, nie typický. Pozri: Kolektív autorov. Slovník súčasného slovenského 
jazyka (A – G). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. Dostupné 
na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Identický internetový zdroj. 

 3 Fenomén zhodnotenia majetku niektorí autori dokonca považujú za deliacu hranicu medzi 
pojmom správa (cudzieho) majetku a hospodárenie s (cudzím) majetkom. Kým pri správe 
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1  Tradičné modely správy majetku a vymedzenie inovatívnych a atypických modelov...

(investovania) prostredníctvom jednotlivých typov fi nančných sprostredko-
vateľov poskytujúcich fi nančné služby za odplatu. Hoci sme si vedomí, že na-
priek uvedenému možno indikovať pomerne široké spektrum (staro)nových 
a zdokonalených modelov správy na fi nančnom trhu, predpokladáme, že ide 
o oblasť, ktorej je potrebné sa venovať aj v jej súhrne a hľadať potenciálne už-
šie vzájomné spojenia, keďže väčšina z existujúcich modelov správy majetku 
pochádza z rímskeho obligačného práva (fi ducia). 

Podľa zmienených kritérií (nepriame fi nancovanie) a vecného spojenia 
s fi nančným trhom a mechanizmom jeho fungovania (magický trojuhol-
ník investovania, funkcie fi nančného trhu) možno identifi kovať najmä tieto 
modely správy na fi nančnom trhu, pričom vybraným aspektom niektorých 
z nich sa venujeme v nasledujúcom texte: crowdfunding (skupinové fi nan-
covanie) a jeho jednotlivé druhy (crowdinvesting, crowdlending, donač-
ný crowdfunding), investičný trust,4 „zverenecký fond“ (z českého označe-
nia „svěřenský fond“ – autorský preklad), fondy kolektívneho investovania, 
fondy dôchodkového sporenia, riadenie portfólia, držiteľská správa. Medzi 
zhodnocovacie inštitúty možno zaradiť aj niektoré derivátové kontrakty, kto-
ré vykazujú znaky kúpnej zmluvy. 

K uvedeným modelom správy možno zaradiť podľa nášho názoru aj mo-
del správy fi nančných prostriedkov na vkladovom účte a na platobnom 
účte, ktorý je stricto sensu bežným účtom,5 aj keď nejde per se o správu cu-
dzieho majetku. Domnievame sa, že tento inštitút bude možné zaradiť me-
dzi modely správy fi nančného majetku, pokiaľ bude zachovaný i normatív-
ny prvok zhodnocovania peňažných prostriedkov zo strany banky (t. j. úrok) 

majetku má ísť o zachovanie jeho hodnoty, pri hospodárení s majetkom má ísť o zvýše-
nie jeho hodnoty (zveľadenie majetku). „Jedným dychom“ však dodávajú, že pod pojmom 
správa majetku možno nájsť rovnako označené inštitúty, avšak s rozdielnym obsahom, prí-
padne, že hospodárenie s majetkom nie je v právnej úprave ponímané ako odlišný inštitút 
od správy (t. j. ide o synonymický inštitút). K tomu pozri HUSÁR, J., CSACH, K. Národná 
správa za Slovenskú republiku. In: Trust a srovnatelné instituty v Evropě. Praha: Centrum 
právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 76. 

 4 Trust je v anglosaských krajinách prevládajúcou formou kolektívnej investičnej schémy. 
K tomu pozri KULMS, R. Institut trustu v moderním finančnictví. In: Trust a srovnatel-
né instituty v Evropě. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 2014, s. 198.

 5 Inštitút platobného účtu pozná zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 2 ods. 9: „Platobným 
účtom sa rozumie bežný účet alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na 
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú 
osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykoná-
vanie platobných operácií.“)
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aspoň tak, ako je to v zmysle súčasnej dispozitívnej právnej úpravy zmluvy 
o bežnom účte v § 713 ods. 1 Obchodného zákonníka6 (pri vkladovom účte 
je to upravené kogentne v § 716 ods. 1). Keďže úročenie na platobnom účte 
nie je normatívne upravené v zákone o platobných službách, na kategorizáciu 
inštitútu platobného účtu (= bežného účtu) ako prostriedku zhodnocovania 
peňažných prostriedkov, a tým aj jeho zaradenia medzi modely správy ma-
jetku na fi nančnom trhu, by mohla mať určitý interpretačný vplyv inkorpo-
rácia rekodifi kačnej novely záväzkovej časti Občianskeho zákonníka, ktorá 
predpokladá pripisovanie úroku bankou k zostatku na bežnom účte výlučne 
iba na základe dohody medzi zmluvnými stranami.7 To by pri existujúcom 
systéme adhéznej kontraktácie v praxi znamenalo, že klientom bánk (vrátane 
fi nančných spotrebiteľov) by sa už bez predchádzajúceho dojednania neúro-
čili peniaze na ich účtoch a že títo by už iba platili bankám poplatky súvisia-
ce s ich účtami. Podiel na takomto chápaní by podľa nášho názoru nemalo 
ani navrhované deklaratórne ustanovenie v rekodifi kačnej novele záväzko-
vej časti Občianskeho zákonníka o tom, že majiteľom peňažných prostried-
kov na bežnom účte je banka,8 pretože ide o faktický stav, v zmysle ktorého 
môže banka ďalej vo svojom mene a na svoj účet poskytovať úvery ako jednu 
z hlavných bankových činností popri prijímaní vkladov (napríklad aj formou 
bežného účtu). Majiteľ účtu je veriteľom banky, ktorému svedčí peňažná po-
hľadávka voči banke, spočívajúca v práve na výplatu peňažných prostried-
kov, ktoré sú na účte uložené.9 Zároveň je dôležité zdôrazniť, že v prípade 
platobnej inštitúcie (ako ďalšieho poskytovateľa platobných služieb) sú pri-
jaté fi nančné prostriedky určené výhradne na poskytovanie platobných slu-
žieb, pričom nie sú v oprávnenej držbe platobnej inštitúcie.

 6 „Banka je povinná pripísať v prospech bežného účtu jeho majiteľa peňažné prostriedky ku 
dňu, keď banka získala právo s nimi nakladať, a od tohto dňa patria majiteľovi účtu úroky 
z týchto prostriedkov.“

 7 Pozri čl. I, § 1372 ods. 1 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony (materiál Mi-
nisterstva spravodlivosti SR, zverejnený 15. októbra 2018 na https://www.justice.gov.sk/
Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-zakonnika.aspx). 

 8 § 1366 ods. 2, tamtiež. 
 9 Vlastníkom týchto peňažných prostriedkov sa majiteľ bežného (alebo vkladového) účtu 

stáva až v okamžiku, keď sú mu peniaze v hotovosti vyplatené, pretože až od tohto okam-
žiku sa hotovostné peniaze môžu stať v zmysle náuky občianskeho práva ako veci nehnu-
teľné predmetom vlastníckeho práva. Pozri HORÁČEK, T. Několik poznámek k nakládání 
s běžným a vkladovým účtem a k nakládání s prostředky na běžném a vkladovém účtu. In: 
Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie doktorandov. Košice: Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach, 2008, s. 99. 
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Na kategorizáciu bežného a platobného účtu do modelov správy fi nanč-
ných prostriedkov by však podľa nášho názoru nemusela mať principiálny 
vplyv súčasne hroziaca ekonomická situácia na bankovom trhu, keď banky 
za zachovania platného a účinného právneho stavu v Obchodnom zákon-
níku zvažujú zavedenie negatívneho úročenia na bežných účtoch, pretože 
by mohlo ísť o druh odplaty (mimo poplatku za samotné vedenie bežného 
účtu) pre banku za „uloženie“ konkrétneho objemu fi nančných prostriedkov 
na účte, ktorý má zabezpečiť ich likviditu. Fakticky by išlo o zmenu v chápa-
ní ekonomickej podstaty účtu ako formy uloženia veci, avšak so zásadným 
právnym problémom, pretože peniaze ako vec sú vlastníctvom klienta, ale 
fi nančné prostriedky na bežnom účte predstavujú iba jeho peňažnú pohľa-
dávku.

Za aktuálnu výzvu považujeme zjednotenie právnej úpravy bežného účtu 
s právnou úpravou platobného účtu, ktorá inštitút bežného účtu publicizu-
je, a zváženie odstránenia doteraz pretrvávajúcej duplicity tak, že zákonná 
úprava o bežnom účte a zákonná úprava o platobnom účte by bola integrova-
ná v jednom zákone, napríklad presunutie do zákona o platobných službách. 
V prospech riešenia právnej úpravy v Občianskom zákonníku ako kódexovej 
regulácie je tradicionalistický prístup. Na diskusii o rôznom prístupe v zjed-
nocovaní právnej úpravy možno zároveň identifi kovať vo formálno-právnej 
rovine stret atypického prístupu v regulácii (platobný účet) a štandardného, 
resp. zaužívaného prístupu (zachovanie klasickej terminológie v označení 
bežného účtu). 

V konkrétnostiach pri skúmaní povahy činností súvisiacich s obhospoda-
rovaním majetkových hodnôt v týchto modeloch správy možno identifi kovať 
ako spoločný znak výkon príslušnej investičnej služby alebo portfólia slu-
žieb, a to skupinové riadenie investícií (alebo individuálne riadenia portfólia) 
a prijímanie a postupovanie súvisiacich pokynov na nákup a predaj fi nanč-
ných nástrojov, pričom niektoré z týchto činností sú explicitne pomenované 
v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papie-
roch) v znení neskorších predpisov v príslušnom povolení na výkon regu-
lovanej činnosti (napríklad povolenie na poskytovanie investičných služieb 
obchodníkom s cennými papiermi) alebo sú implicitne obsiahnuté v povahe 
činnosti, ktorá je označovaná ako emancipovaný inštitút práva fi nančného 
trhu (napríklad kolektívne investovanie). 

V rámci modelov správy majetku na fi nančnom trhu ide tak o správu 
prostredníctvom tretej osoby, odlišnej od vlastníka majetku (správa cudzieho 
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majetku), ktorá sa väčšinou realizuje odplatne a na zmluvnom základe, pod-
nikateľským spôsobom (na komerčnej báze) ako druh služby, napríklad fi -
nančnej.10 V nadväznosti na to nie je predmetom nášho záujmu správa vlast-
ného majetku ani hospodárenie s majetkom v rôznych právnych formách 
obchodných spoločností a v družstve, prípadne formou tichého spoločen-
stva, t. j. priama účasť na podnikaní ako alternatíva k investovaniu na fi nanč-
nom trhu (nejde o nepriame/sprostredkované investovanie).11 Podľa právne-
ho stavu v Obchodnom zákonníku do 31. decembra 2001 (pred účinnos-
ťou zákona č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov) bolo možné teoreticky ako o alternatíve zhod-
nocovania a správy majetku na fi nančnom trhu uvažovať aj v intenciách spo-
ločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva, pretože 
absentoval zákaz úročenia vkladov do spoločnosti/družstva. Zneužívanie 
tohto právneho stavu (spolu so zneužívaním inštitútu tichého spoločenstva) 
nebankovými fi nančnými pyramídami viedlo k zákazu úrokov z vkladov do 
podnikania týchto subjektov. 

Ako bolo naznačené, viaceré modely správy pramenia z rímskeho súk-
romného práva (najmä obligačného práva), v ktorom bolo zverenie fi nanč-
ných prostriedkov bežné a zakladalo sa na dôvere (tzv. fi ducia). Podľa la-
tinsko-slovenského prekladového slovníka sa fi duciou v latinčine rozumie 
1. dôvera v niečo, spoliehanie sa na niečo, 2. sebadôvera, sebavedomie, sme-
losť, odvaha, 3. zverenie, odovzdanie, záloha, 4. istota, záruka, zábezpeka.12 
Od toho je potrebné odvodiť fi duciárnu vlastnosť (fi duciarius). Fiduciarius je 
potrebné preložiť ako zverený, odovzdaný (na dočasné opatrovanie, do do-
časnej opatery).13 

 10 Pri skúmaných modeloch správy majetku sa uplatňuje dobrovoľnosť, zmluvná autonómia 
a súkromné vlastníctvo zvereného finančného majetku, nejde tak o verejnoprávne fondy, 
ako napríklad fondy zdravotného alebo sociálneho poistenia (t. j. fondy tvoriace verejné 
financie). 

 11 V majetkovej účasti na podnikaní akciových spoločností však bežne rezonuje problém 
správy obchodnej spoločnosti (povinnosť lojality a súvisiace tzv. agency costs), ktoré vyka-
zujú určité spoločné prvky so správou majetku na finančnom trhu. K tomu pozri napríklad 
PETROV, J. Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností v česko-americ-
ko-německém srovnání. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 
2007, 104 s. 

 12 ŠPAŇÁR, J. Latinsko-slovenský slovník/Dictionarium Latino-Slovacum. Bratislava: Sloven-
ské pedagogické nakladateľstvo, 1969, s. 254. 

 13 Tamtiež.
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Fiducia ako obligačný inštitút rímskeho práva (tzv. „verná ruka“)14 pritom 
plnila funkciu vecnej záruky obligačných vzťahov, ktorá neskôr pripadla zá-
ložnému právu. Fiducia sa chápala ako fi duciárny prevod vlastníckeho práva 
dohodnutý s veriteľom a uskutočnený v jeho prospech (fi ducia cum creditore 
contracta pignoris iure). Fiducia teda bola pôvodne vývojovým predchodcom 
záložného práva a svojím primitívnym formalizmom vychádzala z jednodu-
chej agrárnej ekonomiky pôvodnej rímskej spoločnosti.15 Ako prevod vlast-
níckeho práva poskytovala veriteľovi záruku v najvyššej možnej miere, preto-
že získal vlastníctvo k veci, ktorá mu mala zaistiť splnenie pohľadávky, i keď 
tento prevod nebol zamýšľaný ako trvalý a konečný. Veriteľ vystupoval ako 
akýsi dôverník toho, kto záruku fi dúciou zriaďoval (dlžník), preto býval veri-
teľ v tomto vzťahu označovaný ako fi duciár. Veriteľ sa zaväzoval, že prevedie 
vec naspäť na pôvodného vlastníka, ak bude pohľadávka splnená. Postavenie 
fi duciára preto nemožno stotožňovať s postavením skutočného vlastníka a fi -
ducia sa tak zvykne označovať ako „prevod vlastníckeho práva k verejnej ru-
ke“.16 Klasická fi ducia teda nepredstavovala zhodnocovanie zvereného majet-
ku, ale zabezpečenie pohľadávky. Možno sa stotožniť s názorom, že u nás sa 
fi ducia spomína zásadne len v súvislosti so zabezpečovacím prevodom prá-
va, pričom jej význam a praktické využitie sú ale v skutočnosti omnoho širšie 
– podstatou je zverenie majetkovej podstaty určenej osobe na účely využíva-
nia tejto majetkovej podstaty na istý cieľ.17 Akousi obdobou fi ducie by mohla 
byť komisionárska zmluva, tá sa však týka len uzatvárania obchodov.18 

Určité paralely s niektorými inovatívnymi modelmi správy majetku sú 
identifi kovateľné aj v rímskoprávnych inštitútoch týkajúcich sa správy ma-
jetku poručníkom a opatrovníkom.19 Obdobne možno prvky správy majetku 
nájsť v uhorskom rodinnom práve, konkrétne v rodinnom „zverenectve“ (fi -

 14 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, 
s. 213.

 15 Tamtiež, s. 203. Medzi záložným právom a zabezpečovacím prevodom práva je viacero 
významných rozdielov. Pozri VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. 
3. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 733 a nasl. 

 16 Tamtiež, s. 204.
 17 GÁBRIŠ, T. Rímskoprávna fiducia a anglosaský trust. In: Právo a obchodovanie. Zborník 

príspevkov účastníkov vedeckej konferencie doktorandov. Košice: Právnická fakulta UPJŠ 
v Košiciach, 2008, s. 71.

 18 Tamtiež, s. 76.
 19 K tomu pozri ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V., ČUNDERLÍK, Ľ. Inovatívne modely správy 

majetku v kontexte vybraných rímskoprávnych inštitútov. In: Míľniky práva v stredoeuróp-
skom priestore 2017. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017, s. 78 – 86. 
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deicomissum, maioratus). Rodinné „zverenectvo“ tu tvoril majetok venovaný 
udržaniu lesku rodiny, a preto v dôsledku súkromnoprávneho ustanovenia 
navždy alebo na určitý čas nescudziteľný a nezaťažiteľný, prechádzajúci pod-
ľa určitého poriadku na jediného člena rodiny.20

Podstata fi duciárnych inštitútov v modernom ponímaní spočíva v tom, že 
zriaďovateľ takého inštitútu, ktorý sa označuje ako fi duciant, zverí svoj ma-
jetok správcovi, ktorý sa označuje ako fi duciár a na ktorého spravidla preve-
die aj vlastnícke právo k tomuto majetku, aby ho spravoval v prospech tretej 
osoby, ktorá sa označuje ako benefi cient (oprávnený), alebo na dosiahnutie 
stanoveného cieľa.21 

Napriek určitým vecným odchylnostiam v recepcii rímskeho práva do sú-
časného civilného práva a so značným časovým odstupom slovné označenie 
„fi duciárny“ pretrvalo, avšak najmä v anglosaskom právnom systéme, kde 
je produktom anglického práva equity popisujúcim povinnosti osoby, kto-
rej bola s dôverou zverená správa cudzích záležitostí podľa jej voľného uvá-
ženia. Fiduciár je v tomto ponímaní osoba, ktorá súhlasila, že bude konať 
v cudzom záujme, pričom je pre jeho konanie typická lojalita, t. j. koná bez 
vlastného záujmu a v dobrej viere. Využívanie označenia „fi duciárny“ sa vy-
skytuje najmä v problematike ustanovených povinností členov štatutárnych 
orgánov obchodných spoločností, ktorí sú vo fi duciárnom vzťahu k obchod-
nej spoločnosti vzhľadom k majetku obchodnej spoločnosti, ktorý majú pod 
kontrolou a s ktorým nakladajú.22 Tomuto vzťahu, resp. povinnosti (fi ducia-
ry duty) zodpovedá v našej korporátnej právnej úprave povinnosť lojality.23 
Vlastný inštitút fi ducie je obsahovo porovnateľný s anglosaským trustom.24 
Existujú jeho viaceré defi nície (defi nícia lorda Cokea, sira A. Underhilla, ako 
aj legálna defi nícia podľa Haagskeho dohovoru o práve aplikovateľnom na 

 20 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2002, 
s. 339. 

 21 JANČO, M. Trust, fiducia a slovenské právo (časť I). In: Právny obzor. 2012, roč. 95, č. 1, 
s. 44. 

 22 NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. Zákaz konfliktu zájmů jako jádro fiduciární povinnosti lo-
ajality. In: Obchodněprávní revue. 2016, roč. 8, č. 6, s. 182. 

 23 DURAČINSKÁ, J. Povinnosť lojality člena štatutárneho orgánu verzus jeho povinnosť ria-
diť sa pokynmi. In: Corporate governance (kolektivní monografie). Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 138. 

 24 GÁBRIŠ, T. Rímskoprávna fiducia a anglosaský trust. In: Právo a obchodovanie. Zborník 
príspevkov účastníkov vedeckej konferencie doktorandov. Košice: Právnická fakulta UPJŠ 
v Košiciach, 2008, s. 71.
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trusty a ich identifi kácii).25 Podstatou trustu je správa majetku zvereného 
jednej osobe (trustee) zo strany inej osoby (settlor) v prospech tretej osoby 
(benefi ciary).26 

Vzhľadom na prísne odčlenenie vecných práv od záväzkových práv sa 
trust v pravom zmysle slova v kontinentálnom práve nevytvoril, hoci prv-
ky trustového práva boli a sú prítomné aj v právnych poriadkoch založených 
na rímskom práve.27 V súčasnom slovenskom právnom poriadku nachádza-
me množstvo právnych inštitútov, ktoré plnia niektoré z funkcií trustu, resp. 
fi ducie, nenájdeme však taký, ktorý by plnohodnotne nahradil tento inšti-
tút.28 V zásade možno konštatovať, že fi duciár na fi nančnom trhu je limito-
vaný vždy na kvalifi kovanú osobu – fi nančnú inštitúciu, ktorou je napríklad 
obchodník s cennými papiermi, banka, správcovská spoločnosť. Toto obme-
dzenie je plne v súlade s požiadavkou profesionálneho výkonu činnosti sprá-
vy majetku na fi nančnom trhu, ktorá sa prejavuje aj v iných stránkach fun-
govania fi nančnej inštitúcie (napríklad v požiadavke odbornej spôsobilosti 
kladenej na členov orgánov týchto spoločností alebo na vybraných vedúcich 
zamestnancov). 

Komerčné funkcie fi duciárnych inštitútov v slovenskom práve plnia popri 
obchodných korporáciách najmä podielové fondy v kolektívnom investo-
vaní (riadenie investícií, ktoré sa v praxi označuje ako asset management) 
a dôchodkové fondy v starobnom dôchodkovom sporení a doplnkové dô-
chodkové fondy v doplnkovom dôchodkovom sporení, a to ako formy ko-
lektívnej správy cudzích aktív.

Základným princípom kolektívneho investovania je, že združené 
prostriedky majú väčšiu váhu a investori tak môžu dosahovať vyššiu efek-
tivitu investície a zisk. Spojenie prostriedkov umožňuje využívať vedomos-
ti a služby profesionálnych špecialistov, ktorí sa starajú o peniaze vkladateľa 
(podielnika) a umiestňujú ich tam, kde sú najvýhodnejšie podmienky. Hlav-
nou ekonomickou myšlienkou je rozloženie (diverzifi kácia) rizika a jeho eli-
 25 K ich vymedzeniu pozri bližšie OAKLEY, A. J. Parker and Mellows: The Modern Law of 

Trusts. London: Sweet&Maxwell, 1994, s. 7 – 9. 
 26 GLÉZL, A. Princípy anglosaského trustu a ich uplatnenie v insolvenčnom práve – rozdiely 

a podobnosti kontinentálneho a anglosaského právneho systému. In: Právo a obchodova-
nie. Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie doktorandov. Košice: Právnická fa-
kulta UPJŠ v Košiciach, 2008, s. 88.

 27 Podľa JANČO, M. Trust, fiducia a slovenské právo (časť I). In: Právny obzor. 2012, roč. 95, 
č. 1, s. 45. 

 28 HUSÁR, J., CSACH, K. Národná správa za Slovenskú republiku. In: Trust a srovnatelné 
instituty v Evropě. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, 2014, s. 68.
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minácia na prijateľnú úroveň, čo však neznamená jeho úplné odstránenie,29 
pretože výnos na rozdiel od bankového vkladu nie je garantovaný. 

Z hľadiska komerčne založenej individuálnej správy cudzích aktív fi du-
ciárne inštitúty predstavujú rôzne formy správy, respektíve opatrovania cen-
ných papierov (custody/custodianship).

Fiduciárna správa cenných papierov (custody) patrí spolu s nominee úč-
tami medzi základné inštitúty kapitálového trhu. Nominee účtami sa chápu 
tak majetkové účty cenných papierov, na ktorých sú evidované cenné papie-
re, ktoré ich vlastník drží v prospech inej osoby. U nominee účtov sa rozli-
šuje medzi právnym vlastníctvom (legal ownership) cenných papierov a ich 
ekonomickým vlastníctvom (benefi cial ownership).30 Opatrovateľ je v tomto 
prípade právnym vlastníkom cenných papierov, avšak opatruje a drží ich na 
nominee účtoch v prospech svojho klienta. Takéhoto opatrovateľa možno 
označiť za fi duciárneho vlastníka cenných papierov. Fiduciárnym vlastníkom 
cenných papierov môže byť nielen centrálny depozitár cenných papierov, ale 
každý opatrovateľ, na ktorého sa prevedie vlastnícke právo k cennému papie-
ru tak, aby opatrovateľ vlastnil daný cenný papier v prospech uložiteľa.31 Slo-
venské právo cenných papierov fi duciárne vlastníctvo nepozná, pretože ne-
rozlišuje medzi právnym a ekonomickým vlastníctvom, v praxi sa mu však 
podstatou fakticky (nie právne) približuje inštitút držiteľskej správy, ktorá je 
vedľajšou investičnou službou podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Podľa § 6 ods. 8 zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách je držiteľskou 
správou „správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie 
práv spojených s fi nančným nástrojom pre majiteľa fi nančného nástroja voči 
tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä a) 
prijatie fi nančného nástroja v prospech účtu klienta, b) dodanie fi nančného 
nástroja na ťarchu účtu klienta, c) pripisovanie úrokov, dividend a iných pl-
není plynúcich z držania fi nančného nástroja na účet klienta“. Správcom je 
v tomto kontexte potrebné myslieť obchodníka s cennými papiermi. Podľa 
§ 6 ods. 9 citovaného zákona sa držaním fi nančných nástrojov klienta rozu-
mie „výkon úschovy a správy fi nančných nástrojov klienta v mene obchod-
níka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj naklada-

 29 KOHAJDA, M., PAPOUŠKOVÁ, Z. a kol. Aktuální otázky finančního práva ve středoevrop-
ském prostoru. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2013, s. 310. 

 30 ELEK, Š. Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů. In: Právní rozhledy. 2002, 
roč. 10, č. 8, s. 360.

 31 Tamtiež, s. 363.
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nie s fi nančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania 
iných investičných služieb a investičných činností“. Z uvedeného je zrejmé, 
že nejde o prevod vlastníckeho práva (na opatrovateľa/správcu), ani o zabez-
pečovací prevod na zabezpečenie určitej pohľadávky, ale o výkon práv v pro-
spech (na účet) klienta (vlastníka cenného papiera, resp. širšie fi nančného 
nástroja) obchodníkov s cennými papiermi (v jeho mene). Základným pred-
pokladom pre výkon držiteľskej správy je držanie fi nančného nástroja (cen-
ného papiera) držiteľom (opatrovníkom, správcom), čo možno podľa nášho 
názoru stotožniť s tradicionalistickým právnym chápaním držby (possessio), 
pri ktorej sa vždy vyžadovalo faktické ovládanie veci.32 Odborná literatúra 
v spojení s nominee účtami a súvisiacou anonymizáciou vlastníka cenného 
papiera používa aj označenie „nepriama držba“.33 

V nadväznosti na skúmanie inovatívnych a atypických modelov správy 
je, prirodzene, súčasne potrebné určiť štandardný (tradičný, klasický, ob-
vyklý, ordinárny) model správy (akýsi referenčný rámec), ktorý sa bežne 
v praxi využíval a využíva, a teda existuje kontinuita jeho existencie v našom 
právnom poriadku (právnej úprave fi nančného trhu) a v systéme fi nančné-
ho trhu vo všeobecnosti. Abstrahujeme tu pritom od skutočnosti, že niektoré 
modely správy majetku vyžadujú osobitné kvalifi kačné predpoklady ex lege 
a niektoré modely správy tieto požiadavky neobsahujú. Považujeme ale za 
dôležité zdôrazniť, že pri výkone správy nad majetkom sa na fi nančnom trhu 
v zásade odborná spôsobilosť (vnímaná ako teoretické znalosti, resp. dosiah-
nuté vzdelanie a praktické skúsenosti) vyžaduje, a to obvykle v kombinácii 
s dôveryhodnosťou (vrátane bezúhonnosti) na fi nančnom trhu. 

Rovnako zastávame názor, že by požiadavka odbornej spôsobilosti mala 
byť zakotvená aj pri všetkých inovatívnych a atypických modeloch správy 
majetku, o to viac, že konečným užívateľom takejto služby je spotrebiteľ, kto-
rému inovatívna (atypická) schéma (mechanizmus) správy majetku nemusí 
byť zrozumiteľná. 

Niektorí autori sa už skôr pokúsili vymedziť správu cudzieho majetku 
v slovenskom právnom poriadku, a to určitým vymenovaním (katalógom) 

 32 BLAHO, P. Držba v dejinách práva. Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom 
čase. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 21. 

 33 Pozri napríklad JANÁČ, V. Anonymita akcionárov. In: Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 6, 
s. 610. Pojem nepriamej držby sa tu definuje ako právny vzťah medzi majiteľom cenného 
papiera, prostredníkom a prípadne emitentom, kde majiteľ cenného papiera vykonáva prá-
va k cennému papieru prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov. 
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konkrétnych inštitútov. Takýto výpočet ale nerefl ektuje kritérium inovatív-
nosti a atypickosti, ani nie je úplný, hoci je pomerne široký.34 

V súčasnom ponímaní možno znaky obvyklého základného modelu sprá-
vy majetku vo všeobecnosti identifi kovať napríklad v právnej úprave príkaz-
nej zmluvy (mandatum) (§ 724 a nasl. Občianskeho zákonníka), prípadne 
v mandátnej zmluve (§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka). Hoci príkazná 
zmluva má u nás svoju tradíciu v právnohistorickom kontexte (uhorskom 
súkromnom práve), hľadelo sa na ňu pod zorným uhlom plnej moci, ako 
uvádza Luby.35 

V rekodifi kačnej novele záväzkovej časti Občianskeho zákonníka (v na-
vrhovanom § 1219 s nadpisom „Správa majetku“) sa navyše ako predmet 
príkazu explicitne zakotvuje správa cudzieho majetku, pričom podľa na-
vrhovaného znenia sa anticipujú ako predmet správy aj zverené peňažné 
prostriedky, pričom je príkazník povinný s nimi nakladať obozretne a ma-
jetok príkazcu spravovať oddelene od svojho majetku.36 Aj keď návrh textu 
osobitnej časti dôvodovej správy k navrhovanému § 1219 je pomerne stro-
hý, nemožno vylúčiť, že takto formulovaná príkazná zmluva s cieľom správy 
fi nančného majetku môže viesť aj k hľadaniu inovatívnych alebo atypických 
a nepomenovaných spôsobov investovania peňažných prostriedkov mimo 
existujúcej fi nančno-právnej regulácie podnikania so zverenými fi nančnými 
prostriedkami. Uvedené navodzuje aj slovné spojenie „obozretné nakladanie 
s majetkom“. Napokon možno v navrhovanom znení badať aj snahu o vytvo-
renie predpokladov pre vytvorenie analogických inštitútov ako investičný 
trust (prípadne „zverenecký fond“), uvedomujúc si pritom vecnoprávny cha-
rakter trustu, na rozdiel od záväzkovoprávneho charakteru príkazu na sprá-
vu majetku. Aj keď sa možno stretnúť s názormi, že fi duciárne inštitúty v slo-

 34 Pozri napríklad HUSÁR, J., CSACH, K. Národná správa za Slovenskú republiku. In: Trust 
a srovnatelné instituty v Evropě. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 71 a nasl.

 35 Zmluva o splnomocnení spočívala v tom, že jedna strana (splnomocňujúci) priznávala 
druhej strane (splnomocnený, procurator) právomoc konať v jej veciach, v jej mene a s pl-
nou právomocou. Povereník bol povinný konať verne a so starostlivosťou starostlivého 
hospodára a ručil za všetku škodu spôsobenú porušením tejto zodpovednosti. LUBY, Š. 
Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 495 – 
496. 

 36 Pozri čl. I, § 1219 ods. 3 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony (materiál Mi-
nisterstva spravodlivosti SR zverejnený 15. októbra 2018 na https://www.justice.gov.sk/
Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-zakonnika.aspx).
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venskom práve nie sú nevyhnutné,37 považujeme spomenutú rekodifi kačnú 
iniciatívu za zaujímavú najmä z hľadiska jej nekomerčného využitia. 

Iným tradičným inštitútom, ktorý môže viesť k zhodnoteniu majetku, ale 
nepredstavuje správu cudzieho majetku, je (popri úvere) pôžička ( mutuum) 
(§ 657 a § 658 Občianskeho zákonníka). Máme pritom na mysli predo-
všetkým pôžičku peňažnú. Predmetom pôžičky sú zastupiteľné predmety, 
ktorých zverenie druhej strane prináša zhodnotenie, a teda by mohlo byť 
považované aj za určitý spôsob výkonu správy, avšak na rozdiel od cudzej 
správy tu dochádza k prevodu vlastníckeho práva na druhú zmluvnú stranu, 
ktorá s jej predmetom nakladá podľa svojho uváženia bez ustanovenej po-
vinnosti dbať o požičaný predmet. Pôžička bola od počiatku kontraktom slú-
žiacim k preukázaniu priateľskej, susedskej alebo príbuzenskej úsluhy a bola 
typicky bezodplatnou zmluvou, ale časom sa za poskytnutý kapitál brala od-
plata (lichva), hoci formálne cirkvou zakázaná.38 Zakázané bolo požadovať aj 
úroky z úrokov (anatocizmus), ale dovolené bolo ich kapitalizovanie a z no-
vého kapitálu bolo dovolené žiadať úroky.39 V rekodifi kačnej novele záväzko-
vej časti Občianskeho zákonníka sa anatocizmus anticipuje v zmluve o úve-
re (navrhovaný § 1115 ods. 1), čo môže viesť k zatraktívneniu tohto inštitútu 
pri zhodnocovaní peňažných prostriedkov v činnosti nebankových subjek-
tov alebo potenciálnych fi nančných pyramíd. Vo väzbe na to by bolo vhodné 
jeho aplikáciu vylúčiť na spotrebiteľské právne vzťahy.

Typickým inštitútom je aj zmluva o bankovom uložení veci (§ 700 a nasl. 
Obchodného zákonníka). Medzi jej podstatné náležitosti patrí povinnosť 
banky zverené (prevzaté) veci (s výnimkou cenných papierov) uložiť a spra-
vovať za odplatu. Zrkadlovo podľa zmluvy o uložení cenných papierov 
(§ 42 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách) 
sa obchodník s cennými papiermi zaväzuje zverený (prevzatý) listinný cen-
ný papier uložiť a spravovať za odplatu. Obidva zmluvné typy v sebe zahŕňa-
jú činnosť správy (vykonávanie všetkých úkonov s odbornou starostlivosťou, 

 37 JANČO, M. Trust, fiducia a slovenské právo (časť II). In,: Právny obzor. 2012, roč. 95, č. 2, 
s. 148. 

 38 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2002, 
s. 483. Rozvoj bankovníctva v Európe v ranom stredoveku sťažilo kresťanstvo, keďže zákaz 
úžery a úroku bol etickým imperatívom viery. Všeobecný zákaz však neplatil vždy – na zá-
klade uznesenia nikajského koncilu v roku 325 nemohli žiadať úrok pôvodne len duchov-
ní. Rozšírenie zákazu na všetkých kresťanov bolo ustanovené neskôr. K tomu pozri bližšie 
HORBULÁK, Z. Finančné dejiny Európy – história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 143 – 146. 

 39 Tamtiež, s. 485.
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ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s predmetom ulo-
ženia) a činnosť úschovy (prevzatie na uloženie do bezpečnej úschovy). Tie-
to činnosti zodpovedajú činnostiam, na ktoré sú banka a obchodník s cenný-
mi papiermi oprávnení podľa ich osobitnej regulácie (uloženie veci je jednou 
z bankových činností, úschova a správa sú vedľajšími investičnými služba-
mi,40 riadenie portfólia, ktoré popri obhospodarovaní portfólia obsahu-
je navyše aj tieto dve činnosti, je jednou z hlavných investičných služieb).41 
Odborná literatúra označuje všetky štyri činnosti ako opatrovanie cenných 
papierov (v praxi custodianship) a osobu opatrovateľa (tiež ako obhospoda-
rovateľ, správca, uschovávateľ) ako custodiana.42 

S výkonom úschovy a správy cenných papierov (fi nančných nástrojov) 
úzko súvisí už spomenutá držiteľská správa, ktorá sa vykonáva v mene ob-
chodníka s cennými papiermi s cieľom anonymizácie skutočného vlastníka 
cenného papiera (fi nančného nástroja), resp. zastierania jeho identity ako 
koncového užívateľa všetkých zložiek vlastníckeho práva. V prípade, že má 
správca podľa zmluvy o správe cenných papierov uskutočniť právny úkon 
vo svojom mene a na účet majiteľa, dochádza fakticky k výkonu držiteľskej 
správy, a to prostredníctvom právneho režimu komisionárskej zmluvy (po-
zri § 41 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách). V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na ďalšiu právnu mož-
nosť obchodníka s cennými papiermi podľa zákona o cenných papieroch 
a investičných službách, ktorá sa týka uloženia fi nančných nástrojov (cen-
ných papierov) klienta. Podľa § 71i ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných službách je obchodník s cennými papiermi „opráv-
nený uložiť fi nančné nástroje svojich klientov na účet alebo účty otvorené 
u tretej osoby. Pri výbere, určovaní tretej osoby a uzavieraní zmlúv o sprá-
ve a úschove týchto fi nančných nástrojov je obchodník s cennými papier-
mi povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Obchodník 

 40 Správu a úschovu je oprávnený vykonávať bez osobitného verejnoprávneho povolenia aj 
centrálny depozitár cenných papierov. S účinnosťou od 1. januára 2019 došlo k zavedeniu 
obdobných povinností pri poskytovaní investičných služieb a výkone investičných čin-
ností, ktoré sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, aj na centrálneho depozitára 
cenných papierov (pozri § 99 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a inves-
tičných službách v znení zákona č. 373/2018 Z. z.).

 41 Úschova a správa finančných nástrojov a riadenie portfólia sú investičnými službami podľa 
smernice EP a Rady 2014/65 EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou 
sa menia a dopĺňajú niektoré smernice (MiFID II). 

 42 Napríklad ELEK, Š. Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů. In: Právní rozhledy. 
2002, roč. 10, č. 8, s. 360 a nasl. HOLUB, D. Správa a opatrovanie cenných papierov. In: 
Studia commercialia Bratislavensia. 2011, roč. 4, č. 4, s. 532 a nasl. 
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s cennými papiermi je pritom povinný brať do úvahy a pravidelne overovať 
odbornosť a dôveryhodnosť tretej osoby na trhu a ustanovenia všeobecne zá-
väzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie 
týchto fi nančných nástrojov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva 
klientov“. V citovanom prípade ide o viacstupňovú evidenciu fi nančného 
nástroja (ďalšie previazané nominee účty vedené u tretích osôb), ktorá sťa-
žuje identifi káciu jeho konečného vlastníka, najmä ak obchodník s cennými 
papiermi uvedené realizuje pri výkone držiteľskej správy, pri ktorej koná vo 
vlastnom mene. 

V slovenskom právnom poriadku teda dochádza k reťazeniu tzv. sprostred-
kovaného vlastníctva cenných papierov prostredníctvom týchto zákonom 
nepomenovaných účtov cenných papierov. Obchodník s cennými papiermi 
ako prostredník vedie účty svojim klientom a súčasne má zriadený držiteľský 
účet u centrálneho depozitára, prostredníctvom ktorého vysporiadava ob-
chody svojho klienta.43 

Transparentnosť evidencie fi nančných nástrojov môže ešte viac sťažiť situ-
ácia, ak aj tretia osoba, na ktorej účet obchodník s cennými papiermi uložil 
fi nančné nástroje klientov, zverila ktorúkoľvek zo svojich funkcií týkajúcich 
sa držby a úschovy fi nančných nástrojov inej (ďalšej) tretej osobe (pozri § 71i 
ods. 3). Takáto ďalšia tretia osoba predstavuje fakticky tretí stupeň oprávne-
nej držby majetku klienta, pričom v závislosti od právnej formulácie kon-
krétnej zmluvy môže ísť buď o výkon správy majetku v mene obchodníka 
s cennými papiermi, v mene tretej osoby, alebo v mene ďalšej inej tretej oso-
by, avšak vždy na účet klienta obchodníka s cennými papiermi. 

Obchodník s cennými papiermi má preto pri ochrane majetku klienta 
zverovaného tretej osobe zákonom ustanovené aj ďalšie osobitné povinnosti, 
napríklad podľa § 71i ods. 2 („Ak úschova fi nančných nástrojov na účet tre-
tej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dohľadu v štáte, v ktorom ob-
chodník s cennými papiermi plánuje uložiť fi nančné nástroje klienta u tretej 
osoby, obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený uložiť tieto fi nančné 
nástroje v tomto štáte u takejto osoby, ak nepodlieha takejto právnej úpra-
ve a dohľadu.“). Predovšetkým je dôležité, aby bol majetok klienta zverený 
obchodníkovi s cennými papiermi vedený oddelene od majetku obchodní-
ka. V nadväznosti na nominee účty je povinný na účel ochrany práv klien-
tov spojených s ich fi nančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami klien-
tov prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby fi nančné nástroje 

 43 JANÁČ, V. Anonymita akcionárov. In: Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 6, s. 611.
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 klienta uložené u tretej osoby podľa § 71i boli identifi kovateľne oddelené 
od fi nančných nástrojov obchodníka s cennými papiermi prostredníctvom 
odlišne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovno-
cenných opatrení, ktorými sa dosiahne tá istá úroveň ochrany [§ 71h ods. 2 
písm. d), pre peňažné prostriedky klienta analogická povinnosť v písm. e)]. 

Rekodifi kačná novela záväzkovej časti Občianskeho zákonníka prísluš-
nú bankovú zmluvu pomenúva ako „banková úschova“ (pri ponechaní ne-
zmenenej osobitnej právnej úpravy zmluvy o uložení cenných papierov), čo 
môže byť vzhľadom na jej širší obsah (úschova a súčasne správa vecí) mätúce 
(pozri navrhovaný § 1336) a nerieši jej vzťah k rekodifi kačnou novelou navr-
hovanej právnej úprave príkaznej zmluvy v prípade, ak je predmetom príka-
zu správa cudzieho majetku v zmysle navrhovaného § 1219.

Úschovou cenných papierov možno prevziať do samostatnej alebo hro-
madnej úschovy listinný cenný papier. Zaujímavé je, že zastupiteľné listinné 
cenné papiere v hromadnej úschove sú síce spoločným majetkom zložite-
ľov, ale nevzťahujú sa na ne ustanovenia Občianskeho zákonníka o spolu-
vlastníctve (pozri § 39 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investičných službách). Ide o obdobné právne riešenie ako v kolektívnom 
investovaní (§ 5 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investova-
ní)44 alebo v doplnkovom dôchodkovom sporení (úplné vylúčenie občian-
skoprávnej úpravy spoluvlastníctva).

Hoci nejde o investovanie na fi nančnom trhu, osobitne je potrebné sa 
stručne zmieniť o správe majetku štátu prostredníctvom jej zverenia štátne-
mu podniku alebo ďalším tretím osobám – správcom, ktorí spravujú maje-
tok štátu na báze abstraktného vlastníctva (majetok štátu neprechádza do ich 
vlastníckej dispozície). Spravovaný majetok štátu pritom v zásade môže byť 
prebytočným alebo môže ísť o majetok štátu, ktorý správca využíva na plne-
nie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.45 

 44 Majetok v podielovom fonde je síce spoločným majetkom podielnikov, ale nepoužijú sa 
naň niektoré ustanovenia o spoluvlastníctve.

 45 MAMOJKA, M. Správa majetku štátu prostredníctvom zákona o správe majetku štátu (zá-
kladná charakteristika). In: PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA, M., DURAČINSKÁ, J. a kol. 
Hospodárske právo. I. diel. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 73 – 74. 
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2  FINANČNÝ TRH AKO PRIENIK 
MEDZI JEDNOTLIVÝMI MODELMI 

SPRÁVY MAJETKU 

Finančný trh je osobitným druhom trhu. Je to trh kapitálu popri trhu tova-
rov, služieb a trhu ostatných výrobných faktorov (pôda, práca). Vzhľadom 
na to, že legálne vymedzenie fi nančného trhu v právnom poriadku nena-
chádzame, je nevyhnutne potrebné siahnuť po súvisiacej ekonomickej ter-
minológii a vymedziť súvisiace pojmy úspory a investovanie. Rozdiel medzi 
bežným príjmom a spotrebou predstavujú úspory, ktoré sa stávajú dispo-
nibilným prebytkom. Zhodnocovať ich možno investovaním. Investovanie 
znamená použitie peňazí na nákup takých aktív, ktoré prinesú ďalšie pe-
niaze v budúcnosti, znamená teda premenu peňazí na kapitál (kúpou ne-
hnuteľnosti alebo vzácnej hnuteľnosti, zjednodušene materiálnych hodnôt).46 
Tento proces sa nazýva reálna (fyzická) investícia. Úspory možno požičia-
vať, investovať do podnikateľskej činnosti iných osôb nákupom majetkových 
cenných papierov, investovať nákupom úverových cenných papierov47 ale-
bo investovať vložením do bánk formou vkladov. Takýto postup označuje-
me ako fi nančné investície. Finančné investície sa realizujú na tej časti trhu, 
ktorú nazývame fi nančný trh.48 

Na fi nančnom trhu sa obchoduje s fi nančnými prostriedkami na základe 
ponuky a dopytu. Finančný trh je nástrojom zmeny vlastníckych vzťahov na 
jednej strane a nástrojom rozdeľovania mobilných voľných fi nančných zdro-
jov do tých sfér podnikateľských aktivít, ktorých ziskovosť zodpovedá kri-
tériám účastníkov fi nančného trhu, bez zmeny vlastníctva prostredníctvom 
úveru.49

Na klasickom trhu tovarov a služieb vystupujú dve skupiny subjektov – 
predávajúci a kupujúci, ktorí konajú väčšinou bezprostredne a priamo medzi 
sebou uzatvárajú kúpnu zmluvu. Naproti tomu sa na fi nančnom trhu stretá-
vame pri priamom nákupe a predaji (priamom fi nancovaní) s viacerými váž-
nymi problémami: 
 46 MIHÁLIKOVÁ, A., HORNIAKOVÁ, Ľ. Teória finančných a menových vzťahov. Bratislava: 

Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2002, s. 111.
 47 Nákupom cenných papierov tvoríme portfólio – majetok pozostávajúci z cenných papierov 

a peňažných prostriedkov určených na ich nákup. 
 48 Tamtiež, s. 114.
 49 PETRENKA, J. a kol. Financie a mena. I. časť. Bratislava: Alfa, 1993, s. 175.
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 • časová náročnosť, 
 • hľadanie optimálneho vlastníka, ktorý poskytuje za najvýhodnejších 

podmienok, 
 • informovanosť zúčastnených strán – dlžník a veriteľ sú v záujme zníže-

nia rizikovosti transakcie nútení pred jej realizáciou získať o partnerovi 
informácie, súvisiace s jeho dobrou povesťou, riadnym plnením záväz-
kov a podobne, aby sa vyhli prípadnému podvodu (informačná asy-
metria). 

Spomenuté problémy predražujú realizáciu transakcie, dokonca je mož-
né, že k nej v ich dôsledku nemusí dôjsť. Je preto výhodné využívať odborné 
poskytovanie fi nančných služieb zorientovaných profesionálov – fi nančných 
sprostredkovateľov a realizovať tak nepriame fi nancovanie, ktorého poten-
ciálnym rizikom je návratnosť požičiavaných fi nančných prostriedkov. 
Pre prípady podnikateľského neúspechu fi nančného sprostredkovateľa je po-
trebné stanoviť zákonnú sumu, nedotknuteľnú takýmto rizikom. Typickým 
javom sú vklady v bankách, ktoré sa vyplácajú v určenom maxime, aj keď 
dochádza k jej platobnej neschopnosti, na rozdiel od obchodného vkladu 
v obchodnej spoločnosti, s ktorými je spojené podieľanie sa na podnikateľ-
skom riziku. Legislatívne sa také riziko minimalizuje zavádzaním garanč-
ných schém (systémov) ochrany vkladov a investícií (v Slovenskej republi-
ke Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií). Finančný trh je teda 
trhom, na ktorom fi nanční sprostredkovatelia prostredníctvom fi nančných 
nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého 
kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi.50 Finanční sprostred-
kovatelia vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne, na zmluvnom princípe s ve-
riteľmi a dlžníkmi a na základe povolenia udeleného orgánom dohľadu nad 
fi nančným trhom. 

Finančný trh je hmotne motivované inštitucionálne organizované naku-
povanie a predávanie peňazí.51 Hmotná motivácia je reprezentovaná poten-
ciálnym ziskom, resp. cenou. Cena je významným motivačným faktorom, 
ktorý je dôvodom vstupu jednotlivých aktérov na fi nančný trh. Cena má po-
dobu kapitálového výnosu, ktorý môže byť pravidelný (úrok z úveru, dividen-
da) alebo jednorazový (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou cenného 
papiera – spread). Pre investovanie však nie je dôležitý len výnos z investí-
cie, ale aj súvisiace trhové riziko a likvidita investície (schopnosť premeny fi -

 50 BALKO, L., KRÁLIK, J. a kol. Finančné právo. I. časť. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 
PraF UK, 2005, s. 125.

 51 SVOBODA, J. a kol. Slovník slovenského práva. Žilina: Poradca podnikateľa, 2000, s. 199.
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nančného aktíva na peniaze v čo najkratšom čase a za najnižších nákladov). 
Všetky tri faktory tvoria tzv. magický trojuholník podnikania.52 Dosiahnu-
tie maximálnej úrovne všetkých troch faktorov súčasne však nie je možné. 

Finančný trh je považovaný za systém vzájomne previazaných ekonomic-
kých a právnych vzťahov, nástrojov a inštitúcií (subjektov) umožňujúcich sú-
streďovanie, rozmiestňovanie a prerozdeľovanie dočasne voľných peňažných 
prostriedkov na dobrovoľnom, zmluvnom základe, prostredníctvom trhové-
ho princípu, t. j. stretu ponuky a dopytu. Výsledkom takéhoto stretnutia je 
realizačná cena, za ktorú dôjde ku kúpe (napr. pri trhovom kurze na burze 
cenných papierov). 

Z uvedenej defi nície možno vyvodiť tieto funkcie fi nančného trhu:
 • akumulačná funkcia – sústreďovanie dočasne voľných peňažných zdro-

jov, 
 • alokačná funkcia – rozmiestňovanie dočasne voľných peňažných 

prostriedkov podľa miesta ich najlepšieho zhodnotenia, 
 • redistribučná funkcia – prerozdeľovanie dočasne voľných peňažných 

prostriedkov podľa aktuálnej potreby subjektov trhu, presun z miest 
prebytku na miesta nedostatku. 

K týmto funkciám sa zvyknú uvádzať aj niektoré ďalšie:
 – mobilizačná, úzko súvisí s akumulačnou funkciou, 
 – úverová (zameniteľná s funkciou alokačnou),
 – funkcia likvidity (nástroje fi nančného trhu sú rýchlo zameniteľné za ho-

tovostné peniaze),
 – funkcia zabezpečenia bohatstva (depozitná funkcia),
 – platobná funkcia (prostredníctvom fi nančného trhu a jeho nástrojov sa 

realizujú platby),
 – selektívna funkcia (vyraďovanie konkurencie neschopných podnikateľ-

ských subjektov), 
 – funkcia ochrany proti riziku (poskytuje sa ponukou produktov poistné-

ho trhu a možnosťou zriadenia diverzifi kovaného portfólia).
Medzi subjekty fi nančného trhu zaraďujeme:

 – fi nančných sprostredkovateľov,
 – inštitúcie s osobitnými úlohami,
 – ďalšie subjekty (investori, dlžníci, štát).

Subjektmi fi nančného trhu sú predovšetkým fi nanční sprostredkovatelia, 
ktorými sú v Slovenskej republike banky, nebankoví poskytovatelia úverov, 
 52 CHOVANCOVÁ, B., MALACKÁ, V., DEMJAN, V., KOTLEBOVÁ, J. Finančné trhy: ná-

stroje a transakcie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 65. 
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poisťovne, zaisťovne, obchodníci s cennými papiermi, subjekty kolektívneho 
investovania, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodko-
vé spoločnosti, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, fi nanční 
agenti a fi nanční poradcovia. Finanční sprostredkovatelia patria medzi tzv. 
dohliadané subjekty (subjekty pod kontrolou orgánu dohľadu).

Okrem nich vystupujú na fi nančnom trhu aj osobitné inštitúcie, ktoré 
dopĺňajú infraštruktúru fi nančného trhu a plnia osobitné úlohy: burza cen-
ných papierov (ako miesto obchodovania s cennými papiermi pre jej účast-
níkov), centrálny depozitár cenných papierov (evidencia zaknihovaných 
cenných papierov), Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií (ga-
rančné schémy), Národná banka Slovenska (ako orgán dohľadu nad fi nanč-
ným trhom), Slovenská kancelária poisťovateľov (úlohy v oblasti zákonného 
poistenia motorových vozidiel pri vybavovaní nárokov z poistného plnenia 
v zahraničí). 

Napokon sú subjektmi fi nančného trhu štát, domácnosti, resp. indivi-
duálni investori a podniky, ktorí môžu vystupovať ako dlžníci/emitenti ale-
bo veritelia/investori na fi nančnom trhu a medzi ktorých vstupujú pri ne-
priamom fi nancovaní fi nanční sprostredkovatelia.

Predovšetkým v období po fi nančnej kríze, ktorá vypukla v roku 2008, sa 
stal obľúbeným pojem fi nančný systém. Pozitívne právo tento pojem (po-
dobne ako fi nančný trh) podrobnejšie legálne nekonkretizuje (nevymedzu-
je). Pojem fi nančný systém možno vymedziť ako súhrn všetkých druhov 
fi nančných trhov vrátane subjektov, ktoré sa na týchto trhoch stretávajú s po-
nukou a dopytom po relatívne disponibilných peňažných prostriedkoch, ale-
bo subjektov poskytujúcich fi nančné služby, a to práve subjektom, ktoré sa na 
trhoch stretávajú, pričom tieto subjekty a nimi poskytované fi nančné služby 
spolu vytvárajú infraštruktúru umožňujúcu vznik, zmenu a zánik právnych 
vzťahov, ktoré je taktiež potrebné zahrnúť do fi nančného systému. Z celkové-
ho pohľadu je následne fi nančný systém dotváraný verejnoprávnymi orgán-
mi regulácie a dohľadu. Do problematiky fi nančného systému možno záro-
veň zaradiť i otázky meny a menovej politiky, ktorá ovplyvňuje fungovanie 
fi nančného systému.53 

Nástroje fi nančného trhu ako predmet obchodovania na fi nančnom 
trhu alebo vo fi nančnom systéme v zmysle príslušnej literatúry54 možno 

 53 KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Právní monografie. Praha: 
Wolters Kluwer, 2018, s. 205 – 206. 

 54 ČUNDERLÍK, Ľ. a kol. Právo finančného trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 15.
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chápať v širšom ponímaní ako všetky fi nančné produkty fi nančných inter-
mediárov:
 – Finančné nástroje, s ktorými sa nakladá (obchoduje) na peňažnom 

a kapitálovom trhu.55 Pri nakladaní s týmito fi nančnými nástrojmi vzni-
ká právny vzťah, na základe ktorého jeden z účastníkov tohto právneho 
vzťahu nadobúda fi nančné aktívum a druhý účastník právneho vzťahu 
nadobúda fi nančný záväzok. Výpočet fi nančných nástrojov je taxatív-
ne uvedený v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investič-
ných službách (§ 5 ods. 1) a nemožno ho vnímať ako uzavretý, pretože 
obchodník s cennými papiermi môže vytvárať rôzne variácie fi nanč-
ných nástrojov. Navyše môže Národná banka Slovenska ustanoviť svo-
jím opatrením podrobnosti o tom, čo sa rozumie fi nančnými nástrojmi, 
aj keď v medziach výpočtu podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona.

 – Záväzkové právne vzťahy (kontrakty), ktorých predmetom je poskyto-
vanie fi nančných prostriedkov za odplatu, prípadne poskytovanie iných 
fi nančných služieb (napríklad zmluva o úvere, zmluva o vkladovom 
účte, poistná zmluva – kapitálové poistenie, životné poistenie, zmluva 
o starobnom dôchodkovom sporení).

V teórii sa stretávame s ustáleným členením fi nančného trhu, a to v závis-
losti od časového horizontu splatnosti fi nančného kapitálu (hranicou je je-
den rok), s ktorým sa obchoduje na jednotlivých častiach fi nančného trhu. 
Podľa časového hľadiska tak členíme fi nančný trh na:
 – peňažný trh a 
 – trh kapitálový.

a) Peňažný trh je trhom krátkodobých peňažných prostriedkov (krátko-
dobých cenných papierov a úverov). Dĺžka doby splatnosti krátkodobých pe-
ňažných prostriedkov je jednoročná. Finanční sprostredkovatelia, ktorí pô-
sobia na tomto trhu, sú najmä komerčné banky a nebankoví poskytovatelia 
krátkodobých úverov. Medzi ďalších účastníkov patria štát, centrálna banka, 
poisťovne, podnikatelia a domácnosti. 

b) Na kapitálovom trhu sa obchoduje so všetkými druhmi stredno- a dl-
hodobých peňažných prostriedkov (majetkové cenné papiere, dlhodobé úve-
rové cenné papiere, stredno- a dlhodobé úvery so splatnosťou viac ako je-
 55 Ide napríklad o cenné papiere alebo finančné deriváty. Derivátom sa rozumie peniazmi 

oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných 
papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v eurách 
alebo v cudzej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v ob-
chodnom styku. Derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na 
zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený.
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den rok). Ako účastníci tu vystupujú hlavne investičné a hypotekárne banky, 
subjekty kolektívneho investovania, obchodníci s cennými papiermi, bur-
zy cenných papierov, poisťovne, z ostatných subjektov sú to podnikatelia 
a drobní investori. V užšom ponímaní sa kapitálovým trhom (niekedy aj fi -
nančným trhom) rozumie len trh s cennými papiermi (vrátane derivátových 
 operácií).

Časové hľadisko členenia fi nančného trhu je doplnené o členenie fi nanč-
ného trhu podľa predmetu (aktíva), s ktorým sa na ňom obchoduje. Ide 
o vecné členenie fi nančného trhu, ktoré rozoznáva okrem peňažného trhu 
a kapitálového trhu aj tieto trhy: 
 a) devízový trh, 
 b) trh zlata a ďalších drahých kovov a 
 c) poistný trh.56 

Všetky segmenty fi nančného trhu sú regulované a dohliadané štátom 
a navzájom previazané, napríklad účastníci poistného trhu môžu vystupovať 
aj na kapitálovom alebo peňažnom trhu. Na devízovom trhu sa obchodu-
je so zahraničnými bezhotovostnými platobnými prostriedkami (devízami). 
Jeho subjektmi sú komerčné banky a centrálne banky. Na trhu zlata a ďal-
ších drahých kovov sa obchoduje so zlatom (tzv. investičné zlato), striebrom, 
platinou. Drahé kovy sú často predmetom obchodovania na medzinárod-
ných komoditných burzách. Poistný trh je miestom, kde sa stretáva ponuka 
a dopyt po poistnej ochrane, ktorú poskytujú špecifi ckí fi nanční sprostred-
kovatelia (poisťovatelia), ktorými sú komerčné poisťovne.

Podľa prítomnosti koordinátora/organizátora trhu s cennými papiermi 
klasifi kujeme trhy na:
 – neverejné a 
 – verejné. 

Neverejný trh, ktorý sa niekedy označuje ako trh neorganizovaný, nie je 
usmerňovaný žiadnou inštitúciou. Ide o jednoduchý priamy predaj a kúpu 
fi nančného aktíva. Emitent nemusí o sebe poskytovať žiadne informácie, ani 
nemusí obvykle požiadať o povolenie na obchodovanie. Verejný (organizo-
vaný) trh je trhom s pevnými pravidlami pre vstup a obchodovanie na ňom 
a informačnou povinnosťou pre všetkých účastníkov (povinnosť zverejňova-
nia tzv. regulovaných informácií). 

Organizátormi verejných trhov bývajú burzy cenných papierov, prípad-
ne burzy derivátov (burzoví organizátori verejného trhu) a iné osoby s povo-
 56 CHOVANCOVÁ, B. a kol. Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava: Iura Edi-

tion, 2006, s. 21 – 22.



38

2  Finančný trh ako prienik medzi jednotlivými modelmi správy majetku 

lením na takúto činnosť (mimoburzoví organizátori verejného trhu, organi-
zátori mimoburzového trhu). 

V súlade s európskou právnou úpravou rozoznávame:
 – regulované trhy a 
 – neregulované trhy.

Na týchto trhoch sa obchoduje s fi nančnými nástrojmi (cenné papiere, 
fi nančné deriváty). Zoznam regulovaných trhov vedie Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy (ESMA) ako nadnárodný orgán dohľadu EÚ. Na akcep-
tovanie trhu ako regulovaného je potrebné splniť prísne požiadavky, z kto-
rých okrem pravidelnosti obchodovania a vysokého stupňa regulácie sa 
vyžaduje pravidelné zverejňovanie informácií zo strany emitenta cenného 
papiera o svojej fi nančnej kondícii. Organizované verejné trhy sú trhmi regu-
lovanými. Rozlišovanie medzi regulovanými a neregulovanými trhmi navyše 
vychádza aj zo stupňa náročnosti požiadaviek na prijatie cenných papierov 
na príslušný trh. Neregulované trhy (s nízkymi prípadne žiadnymi požia-
davkami) nemusia pôsobiť na základe autorizácie udelenej orgánom dohľa-
du. Predstavujú určitú alternatívu (hlavne fi nančne menej náročnú pre emi-
tentov cenných papierov) voči regulovaným trhom, pretože vyžadujú menší 
rozsah informačnej povinnosti. Ide o alternatívne obchodné platformy, ako 
je napríklad mnohostranný obchodný systém (MTF) alebo organizovaný 
obchodný systém (OTF), ktoré spadajú pod právny režim poskytovania in-
vestičnej služby.

Ďalším kritériom členenia fi nančného trhu je spôsob predaja, prípadne 
umiestnenia cenných papierov na trh. Na jeho základe sa potom trh cenných 
papierov rozdeľuje na:
 – primárny a 
 – sekundárny. 

Primárny trh je určený na obchodovanie s novými emisiami cenných pa-
pierov (cenné papiere, ktoré sú na trhu prvýkrát). Časť trhu, kde sa obcho-
duje s už prv vydanými cennými papiermi, sa nazýva sekundárny trh. Sekun-
dárny trh je vlastne pokračovaním primárneho trhu a jeho hlavnou úlohou 
je zabezpečiť likviditu pre investorov, ktorí umiestnili svoju emisiu na pri-
márnom trhu.

Okrem uvedených teoretických členení rozoznávame členenie z regula-
tórneho hľadiska (podľa druhu poskytovanej služby): 
 – sektor bankovníctva a poskytovania spotrebiteľských a iných úverov ne-

bankovými veriteľmi,
 – sektor platobných služieb a elektronických peňazí, 
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 – sektor poisťovníctva, 
 – sektor kapitálového trhu (trh cenných papierov a kolektívneho investo-

vania), 
 – sektor starobného sporenia a 
 – sektor fi nančného sprostredkovania a fi nančného poradenstva. 

V závislosti od toho, v akom sektore fi nančného trhu sa nachádzame, po-
užívame rozdielne pomenovania pre dlžníka a veriteľa. V sektore kapitálové-
ho trhu je veriteľom neprofesionálny investor, klient, podielnik (v kolektív-
nom investovaní), v sektore bankovníctva je veriteľom vkladateľ, v sektore 
poisťovníctva poistník a poistený, v sektore starobného sporenia je to spori-
teľ alebo účastník sporenia. Dlžníkom v sektore kapitálového trhu je emitent, 
v sektore bankovníctva prijímateľ úveru. Často je veriteľ súčasne dlžníkom 
v príslušnom zmluvnom vzťahu, čo vyplýva z podstaty synalagmatického ob-
ligačného vzťahu. 

Finančný trh je normatívne regulovaný veľkým množstvom právnych 
predpisov vo forme zákonov a vykonávacích opatrení Národnej banky 
Slovenska k týmto zákonom. Okrem toho je jeho úprava výrazne determi-
novaná právnymi aktmi EÚ. Najmä v posledných rokoch je obsah národných 
právnych predpisov v čoraz väčšej miere premietnutím textu predpisov eu-
rópskeho sekundárneho práva v dôsledku transpozície. Predpisy európske-
ho práva vo forme nariadení dokonca priamo nahrádzajú v niektorých ob-
lastiach regulácie fi nančného trhu národnú právnu úpravu, a to s priamym 
normatívnym účinkom. Keďže je rozsah národných a európskych právnych 
predpisov regulujúcich fi nančný trh veľmi početný, nasledovne uvádzame 
len zákony regulujúce fi nančných sprostredkovateľov, poskytovanie fi -
nančných služieb a dohľad nad fi nančným trhom, čiže základný právny 
rámec regulujúci fi nančný trh:57

 – zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska,
 – zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad fi nančným trhom,
 – zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, 
 – zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,
 – zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch 

a pôžičkách pre spotrebiteľov,
 – zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách,
 – zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, 

 57 Relevantné právne predpisy EÚ, ktoré boli do zákonov transponované, je možné nájsť na 
konci textu každého zákona v prílohe s označením zoznam preberaných právne záväzných 
aktov Európskej únie.
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 – zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, 
 – zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní,
 – zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov,
 – zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch,
 – zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
 – zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, 
 – zákon č. 186/2009 Z. z. o fi nančnom sprostredkovaní a fi nančnom po-

radenstve,
 – zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri fi nančných službách 

na diaľku,
 – zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov,
 – zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
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Medzi zvyčajné spôsoby zhodnocovania majetku na fi nančnom trhu pat-
rí predovšetkým obchodovanie s cennými papiermi, ktoré má svoju tradí-
ciu. V tradičnom význame sa cenný papier stotožňuje s listinou, ktorá je 
bezprostredným nositeľom práva. Obsahom listiny je písomný prejav vôle 
(skriptúrny akt), s ktorým sú spojené právne následky. Nie každý písomný 
prejav vôle je však cenným papierom. To, čo robí z listiny cenný papier, sú 
právne dôsledky, ktoré sú so skriptúrnym aktom spojené. Právne dôsledky 
spojené so skriptúrnym aktom spôsobujú „cennosť“ papiera.58 

V dobách svojho vzniku sa na existenciu cenného papiera vždy vyžadoval 
hmotný substrát. Historickým vývojom sa existencia listiny postupne stala 
praktickým problémom. Tak dochádzalo postupne k dematerializácii cen-
ných papierov, t. j. k odpútaniu práv od materiálnej podstaty nahradením 
listiny zápisom do určitej evidencie.59 

Pri rešpektovaní uvedeného historického vývoja a praktických potrieb bol 
pojem cenný papier v slovenskom právnom poriadku defi novaný v § 2 ods. 1 
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. V sú-
lade s tým je vymedzený ako:
 – peniazmi oceniteľný zápis,
 – v zákonom ustanovenej podobe a forme, 
 – s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa oso-

bitného zákona upravujúceho konkrétny cenný papier (ide najmä 
o oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať ur-
čité práva voči zákonom určeným osobám). Defi nícia cenného papie-
ra sa nevyskytuje v každej právnej úprave. Slovenský zákonodarca sa 
inšpiroval švajčiarskou právnou úpravou. Z ekonomického hľadiska 
ide o osobitnú majetkovú hodnotu, ktorá umožňuje premenu peňazí 
na kapitál. Cenný papier je iba jeden z druhov fi nančných nástrojov 
(pozri § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investič-
ných službách), pričom fi nančný nástroj predstavuje širšiu množinu 
inštrumentov.

 58 DĚDIČ, J., PAULY, J. Cenné papíry. Praha: PROSPEKTRUM, 1994, s. 17.
 59 HOLUB, D. Pojem a podoba cenných papierov. In: Studia commercialia Bratislavensia. 

2011, roč. 4, č. 3, s. 371.
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Vzhľadom na to, že cenný papier je súčasne vecou – listinou a v nej in-
korporovaným právom (t. j. „niečo medzi nebom a zemou“), vzťahujú sa 
naň ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach (vecné prá-
vo s účinkami erga omnes), pričom právne vzťahy vzniknuté pri uplatňova-
ní práv spojených s ním, ktoré sa môžu uplatniť len voči emitentovi alebo 
voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka o zá-
väzkových právnych vzťahoch (záväzkové právo s účinkami inter partes). 

Všeobecné náležitosti cenných papierov upravuje zákon o cenných papie-
roch. Osobitosti a konkrétnu právnu úpravu jednotlivých druhov cenných 
papierov následne upravujú osobitné zákony (napríklad Obchodný zákon-
ník pri akcii, zákon č 530/1990 Zb. o dlhopisoch pri dlhopisoch). 

Zákonom uznané druhy cenných papierov v Slovenskej republike 
predstavujú tzv. sústavu cenných papierov, upravenú v § 2 ods. 2 zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Pri zovšeo-
becnení rozoznávame v súčasnosti tieto druhy cenných papierov: 
 – cenné papiere kapitálového trhu: akcie, podielové listy, dlhopisy,
 – cenné papiere peňažného trhu: pokladničné poukážky, vkladové listy, 

zmenky,
 – ostatné druhy cenných papierov: dočasné listy, vkladné knižky, ku-

póny, šeky, cestovné šeky, náložné listy, skladištné listy, skladiskové zá-
ložné listy, tovarové záložné listy, družstevné podielnické listy, investič-
né certifi káty, iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási 
osobitný predpis. 

Pod inými druhmi cenných papierov ako tými, ktoré sú explicitne uve-
dené v § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a inves-
tičných službách, je potrebné chápať rôzne cenné papiere zahraničných 
subjektov kolektívneho investovania, ktoré sa môžu ponúkať na území 
Slovenskej republiky, pričom status cenných papierov im priznáva osobitný 
zákon (zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní). Druhy cenných 
papierov v § 2 ods. 2 tak napriek taxatívnemu výpočtu nie sú fakticky uzav-
retou množinou (numerus clausus), obdobne ako množina fi nančných ná-
strojov podľa § 5 ods. 1. 

V súvislosti s novelou zákona o cenných papieroch v dôsledku transpozí-
cie smernice EP a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s fi nančnými 
nástrojmi pribudli do sústavy cenných papierov v § 2 ods. 2 zákona o cen-
ných papieroch s účinnosťou od 3. januára 2018 nové druhy cenného papiera 
– vkladové potvrdenky, s ktorými sa bude obchodovať na kapitálovom trhu 
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a certifi káty podľa čl. 2 ods. 1 bod 27 nariadenia č. 600/2014 o trhoch s fi -
nančnými nástrojmi (tzv. MiFIR).

Cenný papier je považovaný za jeden z nástrojov fi nančného trhu, kon-
krétne za jeden z fi nančných nástrojov, s ktorým sa obchoduje na peňažnom 
alebo kapitálovom trhu, prípadne plní osobitný účel (na uplatnenie práva na 
výnos z iného cenného papiera, platobná funkcia).

Cenný papier môže mať podobu:
 1. Listiny, na ktorej je peniazmi oceniteľný zápis (listinný cenný papier) 

a ktorá vyjadruje, že právo inkorporované v cennom papieri je spojené 
s materiálnym nosičom (vecou) v podobe listiny.

 2. Zápisu v zákonnej evidencii (zaknihovaný cenný papier),60 ktorý pred-
stavuje dematerializovaný elektronický záznam.

Forma cenného papiera určuje stupeň prevoditeľnosti cenného papiera 
medzi subjektmi. Rozlišujeme tieto formy cenného papiera: 
 – na meno, 
 – na rad,
 – na doručiteľa.

Listinné cenné papiere na doručiteľa sú bez obmedzenia prevoditeľnos-
ti, nie je na nich uvedená identifi kácia majiteľa a práva z nich vyplývajúce si 
môže uplatniť každý, kto cenný papier fyzicky predloží. Listinné cenné pa-
piere na rad a na meno nesú identifi káciu svojho majiteľa vo svojom texte. 
Listinné cenné papiere na rad sú prevoditeľné rubopisom. 

U zaknihovaného cenného papiera nie je pre prevod dôležité, akú má 
formu, keďže k jeho prevodu dochádza výlučne zápisom v zákonnej eviden-
cii na základe príkazu na registráciu prevodu.61 Fakticky je tak prevoditeľný 
vždy pri každej forme. 

O podobe, zmene podoby a o forme cenného papiera rozhoduje jeho emi-
tent, ak zákon neustanovuje, že určitý cenný papier môže mať len konkrét-
nu podobu a formu (napríklad vkladné knižky môžu mať len formu cenných 
papierov na meno, akcie na doručiteľa môžu mať len zaknihovanú podobu, 
čo súvisí so zavedenou deanonymizáciou vlastníkov cenných papierov). 

Cenný papier možno vydať jednotlivo (napríklad vystavenie zmenky) ale-
bo v určitom súbore – emisii (napríklad emisia akcií, tranža dlhopisov). Emi-
 60 Evidenciu zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár cenných papierov, 

prípadne ju môže viesť depozitár podielového fondu (alebo depozitár investičného fondu 
s premenlivým základným imaním) v súčinnosti so správcovskou spoločnosťou (tzv. sa-
mostatná evidencia).

 61 Registráciou prevodu pri zaknihovanom cennom papieri sa rozumie vykonanie zápisu 
zmeny vlastníctva v príslušnej evidencii. 
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siou je súbor zastupiteľných cenných papierov, t. j. cenných papierov rovna-
kého druhu a formy, s ktorými sú spojené rovnaké práva a ktoré sú vydané 
identickým emitentom. Od tohto významu je potrebné odlíšiť emisiu ako 
činnosť, ktorá spočíva vo vydávaní cenného papiera. 

Emitent je právnická osoba (napríklad akciová spoločnosť) alebo fyzická 
osoba (napríklad u zmeniek, šekov, dlhopisov), ktorá vydala, vydáva alebo sa 
rozhodla vydať konkrétny cenný papier. 

Cenný papier je vydaný (emitovaný) okamihom, keď má všetky zákon-
né náležitosti62 a zákonným spôsobom sa stane majetkom prvého majite-
ľa (pri listinnom cennom papieri) alebo je pripísaný na účet majiteľa, klient-
sky účet alebo držiteľský účet63 (pri zaknihovanom cennom papieri). Vo veci 
vydania cenných papierov a určenia okamihu, v ktorom a akým spôsobom 
vznikajú práva a povinnosti z cenného papiera, existujú viaceré teoretické 
prístupy (kreačná teória, zmluvná teória, teória zdania). Východiskom práv-
nej úpravy vydania cenného papiera v slovenskom právnom poriadku je te-
ória zdania (z nemeckého Rechtscheintheorie), ktorá vychádza zo zmluvnej 
teórie.64 

Každý cenný papier znie na určitú peňažnú sumu (menovitá hodnota). 
Táto hodnota sa pritom nemusí stotožňovať s hodnotou (cenou), za ktorú sa 
predáva pri emisii (vydaní), teda s emisným kurzom, resp. realizačnou pre-
dajnou cenou (pri kurze, ktorý vyhlasuje burza cenných papierov, ak sa pri-
jíma cenný papier na jej trh).

Obchodovateľnosť s cennými papiermi súvisí s ich schopnosťou prevo-
diteľnosti. Pri obchodovaní je dôležité rozlišovať, či ide o:
 – cenné papiere obchodované na regulovanom trhu, 
 – alebo cenné papiere, s ktorými sa na regulovanom trhu neobchoduje, 

avšak môže sa s nimi obchodovať: 
 a) na iných trhoch, ktorými sú iné obchodné miesta (mnohostranný 

obchodný systém/MTF alebo organizovaný obchodný systém/OTF),
 b) prostredníctvom verejnej ponuky investorom na priamo (napríklad 

na obchodnom mieste banky sú ponúkané podielové listy subjektu 
kolektívneho investovania, ktorý je majetkovo prepojený s bankou) 
alebo prostredníctvom privátnej ponuky kvalifi kovaným investorom 

 62 Napríklad označenie druhu cenného papiera, medzinárodné identifikačné číslo cenného 
papiera (ISIN), obsah, formu, podobu. 

 63 Tieto účty vedie centrálny depozitár cenných papierov a obchodník s cennými papiermi. 
 64 HOLUB, D. Vydávanie, náležitosti a imobilizácia cenných papierov. In: Studia commercia-

lia Bratislavensia. 2015, roč. 8, č. 1, s. 28.
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(t. j. napríklad takým, ktorí spĺňajú náročné požiadavky minimálnej 
výšky investovanej sumy),

 c) navzájom medzi investormi.
Uvedené iné spôsoby obchodovania ako na regulovanom trhu možno 

označiť ako obchodovanie cez prepážku (over the counter/OTC), aj keď ne-
musia vylučovať paralelné obchodovanie na regulovanom trhu alebo via-
cerých regulovaných trhoch pre tú istú emisiu (multi-listing). OTC transak-
cie sa bežne realizujú nákupom a predajom cenného papiera tak, že sa 
vykoná zmena vlastníctva cenného papiera v evidencii centrálneho depozi-
tára cenných papierov (vykonáva zúčtovanie a vyrovnanie týkajúce sa cenné-
ho papiera), a to za pomoci prostredníka – obchodníka s cennými papiermi 
(v pozícii opatrovateľa cenných papierov), ktorý vedie účet majiteľa cenné-
ho papiera u centrálneho depozitára pre predávajúceho a pre kupujúceho. 
OTC obchody sa pritom uskutočňujú bez akejkoľvek súčinnosti burzy cen-
ných papierov, ktorá najčastejšie predstavuje regulovaný trh. V tejto súvis-
losti je dôležité spomenúť aj domácu situáciu obchodovania na kapitálovom 
trhu. V Slovenskej republike bola spustená od 19. februára 2018 obchodná 
platforma MTS Slovakia pre slovenské štátne dlhopisy, pričom vyrovnanie 
obchodov zabezpečuje centrálny depozitár cenných papierov. Ide o investič-
nú službu typu mnohostranný obchodný systém (MTF), ktorú ponúka brit-
ská spoločnosť EuroMTS Ltd kontrolovaná London Stock Exchange Group. 
Uvedená služba obchádza slovenský regulovaný trh, na ktorom sa fakticky 
prestáva obchodovať s dlhopismi (transakcie s akciami sú zanedbateľné, hy-
potekárne záložné listy od 1. januára 2018 zanikajú). 

Pripustenie na regulovaný trh (v podmienkach Slovenskej republiky ide 
iba o trhy Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s., na ktorej sa obchoduje 
iba s cennými papiermi, nie s derivátmi) je spojené s podaním žiadosti (väč-
šinou emitentom) a včasným zverejnením tzv. prospektu cenného papiera, 
ktorý musí byť vopred schválený Národnou bankou Slovenska.65 Prospekt 
obsahuje najmä základné informácie o fi nančnej situácii emitenta, o emisii 
cenného papiera atď. Ide o údaje, ktoré sa zvyknú kvalifi kovať ako regulova-
né informácie. V Slovenskej republike sa obchoduje na burze iba so zakniho-
vanými cennými papiermi. S cennými papiermi môže fakticky obchodovať 
každý. Pokiaľ ide o cenné papiere obchodované na burze cenných papierov 
v Slovenskej republike, vyžaduje sa obchodovanie prostredníctvom člena 
burzy, ktorým môže byť obchodník s cennými papiermi, banka, ich zahra-
 65 Cenný papier môže byť pripustený na obchodovanie na jednom regulovanom trhu (single-

listed) alebo súčasne na rôznych regulovaných trhoch (multi-listed). 
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ničné ekvivalenty, zákonné oprávnenie má Národná banka Slovenska (tzv. 
členský princíp). 

Trh burzy sa člení na trh kótovaných cenných papierov (kótovaný hlavný 
trh a kótovaný paralelný trh) a na regulovaný voľný trh. Obchodník s cenný-
mi papiermi, prípadne banka môžu obchodovať s cennými papiermi za pod-
mienky, že majú v príslušnom povolení oprávnenie na poskytovanie a vyko-
návanie investičných služieb a činností podľa § 6 ods. 1 zákona č. 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Ide o:
 – vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
 – obchodovanie na vlastný účet,
 – riadenie portfólia,
 – upisovanie a umiestňovanie.

S cennými papiermi, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu, v zá-
sade nie sú spojené zmienené obmedzenia, najmä prospektová povinnosť. 
Obchodovanie s cennými papiermi vyžaduje súčasne zákonnú evidenciu 
cenných papierov vedenú u osobitného subjektu na to vymedzeného (cen-
trálny depozitár cenných papierov). U centrálneho depozitára, podobne ako 
v prípade burzy cenných papierov, sa uplatňuje členský princíp – centrálny 
depozitár otvára a vedie účty iba pre členov (banky, obchodníci s cennými 
papiermi). Kupujúci musí nakupovať prostredníctvom obchodníka s cenný-
mi papiermi alebo investičnej banky (dealer). Ak je dealer členom centrál-
neho depozitára, vedie pre kupujúceho majetkový účet ako jeho správca 
(custodian). Obdobne to platí pre predajcu. Zatiaľ čo domáce transakcie 
(s domácimi cennými papiermi) sú pomerne jednoduché a prebiehajú iba 
cez dealerov a custodiánov kupujúceho a predávajúceho v centrálnom depo-
zitári, zahraničné transakcie (so zahraničnými cennými papiermi) prebieha-
jú zložitejšie. Keďže domáci dealeri nie sú členmi zahraničných centrálnych 
depozitárov, a teda ani nevedú majetkové účty pre zahraničné cenné papie-
re, musia zadávať pokyny na nákup a predaj prostredníctvom zahraničných 
custodiánov, ktorí sú členmi zahraničných centrálnych depozitárov evidu-
júcich zahraničné cenné papiere. Zahraničnými custodiánmi sú zahraničné 
investičné banky alebo zahraniční obchodníci s cennými papiermi, čím sa 
transakcia môže predražiť.
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3.1   Nástroje investovania na kapitálovom trhu a ich 
právny rámec 

Regulácia kapitálového trhu je zameraná na vymedzenie podmienok výkonu 
činnosti fi nančných sprostredkovateľov na ňom pôsobiacich a právnu regle-
mentáciu nástrojov kapitálového trhu. Z veľkej časti je právna regulácia ka-
pitálového trhu ovplyvnená práve európskou právnou úpravou [napríklad 
smernica EP a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s fi nančnými ná-
strojmi/MiFID I, smernica EP a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch 
s fi nančnými nástrojmi/MiFID II, nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 
16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu)/MAR, na-
riadenie EP a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s fi nančnými 
nástrojmi/MiFIR, smernica EP a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koor-
dinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) – UCITS IV]. 

Národnú právnu úpravu predstavujú tieto zákony:
 – zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 

pre základné ustanovenia o cenných papieroch a zmluvných dispozíci-
ách s nimi, poskytovanie investičných služieb, podmienky vzniku a fun-
govania obchodníka s cennými papiermi, činnosť centrálneho depozi-
tára a Garančného fondu investícií, ochranu minoritných akcionárov, 
verejnú ponuku cenných papierov, prípravu a schvaľovanie prospektu 
cenného papiera, dohľad nad kapitálovým trhom a sankcionovanie po-
rušení na kapitálovom trhu (napríklad zneužívanie trhu – trhová mani-
pulácia a obchodovanie s dôvernými informáciami, poškodzovanie in-
vestora činnosťou emitenta alebo obchodníka s cennými papiermi);

 – zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní pre pravidlá kolek-
tívneho investovania,66 správcovské spoločnosti, subjekty kolektívneho 
investovania (podielové fondy, investičné fondy s premenlivým základ-
ným imaním, obchodné spoločnosti alebo družstvá zhromažďujúce pe-
ňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v sú-

 66 Kolektívnym investovaním je podnikanie spočívajúce v zhromažďovaní peňažných 
prostriedkov od investorov s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou 
v prospech týchto investorov. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti (ve-
rejná ponuka), možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozlože-
nia rizika. V opačnom prípade ide o privátnu ponuku (zhromažďovanie od vopred urče-
ných a počtom obmedzených investorov).
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lade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov, 
alternatívne investičné fondy), ochranu investorov v kolektívnom in-
vestovaní a dohľad nad ním;

 – zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov pre zriadenie a fungo-
vanie burzy cenných papierov, pripustenie cenného papiera na regulo-
vaný trh burzy (alebo mnohostranný obchodný systém) a pre obchodo-
vanie na nich, dohľad nad činnosťou burzy;

 – zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch pre emitovanie dlhopisov a osobit-
nosti jednotlivých druhov dlhopisov.

Okrem zákonov dopĺňa právnu reguláciu kapitálového trhu veľké množ-
stvo podzákonných právnych predpisov.

Nástrojmi kapitálového trhu (v širšom zmysle slova) sú: stredno- a dlho-
dobé úvery, z fi nančných nástrojov (konkrétne cenných papierov), ktoré 
súvisia so správou majetku, ide o:
 – úverové (dlhové) cenné papiere (rôzne druhy dlhopisov, ako napríklad 

podnikové dlhopisy, štátne dlhopisy, kryté dlhopisy – nástupcovia hy-
potekárnych záložných listov od 1. januára 2018, komunálne obligácie, 
zamestnanecké obligácie, môžu to byť aj vkladové listy s lehotou splat-
nosti viac ako jeden rok) a

 – majetkové cenné papiere (akcie, podielové listy).67

Ich spoločnou črtou je, že ich splatnosť (maturita) presahuje horizont jed-
ného roka. Z nástrojov kapitálového trhu sa ďalej bližšie zameriame na tieto 
cenné papiere kapitálového trhu: akcie, podielové listy a dlhopisy.

Akcie
Akcia je hlavným majetkovým cenným papierom, s ktorým sa na vyspelých 
fi nančných trhoch najviac obchoduje, pričom je predmetom úpravy osobit-
ného právneho predpisu kódexového typu (§ 155 a nasl. Obchodného zá-
konníka). Jej výhoda pre emitenta (akciovú spoločnosť) spočíva v alternatív-
nom spôsobe získavania fi nančných prostriedkov pri zakladaní spoločnosti 
alebo prvom uvádzaní jej akcií na regulovaný trh (prvotná ponuka cenných 
papierov – „Initial Public Off ering“) oproti získavaniu fi nančných prostried-
kov formou bankového úveru (tradičné fi nancovanie podniku). Následne, 
po pripustení na regulovaný trh, trhový kurz akcie vykazovaný na sekundár-
nom trhu často predstavuje indikátor trhovej kapitalizácie spoločnosti. V ta-

 67 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v § 5 písm. f) vymenúva tzv. finančné nástroje kapitálo-
vého trhu.



49

3.1  Nástroje investovania na kapitálovom trhu a ich právny rámec 

kom prípade hovoríme o tzv. verejnej akciovej spoločnosti (jej akcie sú ob-
chodované na regulovanom trhu). 

S akciou sú spojené viaceré práva akcionára: 
 – právo podieľať sa na riadení spoločnosti, 
 – právo podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoloč-

nosti s likvidáciou,
 – právo na informácie.

Akcia môže byť emitovaná ako listinná alebo zaknihovaná akcia, môže 
znieť na meno alebo na doručiteľa. Akcia na meno môže byť vydaná ako lis-
tinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zakni-
hovaná (v súlade so zákazom anonymizácie vlastníka akcie). Napriek tomu 
existujú spôsoby, ako zastrieť, resp. utajiť pravého (ekonomického) vlastníka 
cenného papiera (benefi ciára), ktorý požíva ekonomické výhody z cenného 
papiera, aj keď v prípade vyšetrovania musí mať orgán dohľadu nad fi nanč-
ným trhom zabezpečený prístup k informáciám o vlastníctve akcie a koneč-
nom užívateľovi výhod. V tejto súvislosti hovoríme o už predtým spomína-
ných nominee účtoch vedených obchodníkom s cennými papiermi. 

Nominee účtom je majetkový účet cenných papierov, na ktorom sú evido-
vané cenné papiere, ktoré ich vlastník drží pre iné osoby. Pri nominee  účtoch 
môžeme rozlišovať medzi právnym vlastníctvom a ekonomickým vlastníc-
tvom. Osoba, ktorá je právnym vlastníkom, vystupuje vo vzťahu k tretím 
osobám ako ich vlastník a vo vlastnom mene vykonáva práva spojené s tými-
to cennými papiermi. Zároveň je zmluvne dohodnutá s ekonomickým vlast-
níkom na tom, že mu bude prevádzať všetok ekonomický prospech z cen-
ných papierov a že bude spravovať cenné papiere na základe jeho pokynov 
a v jeho prospech. Pri týchto účtoch sa tak nahrádza priame vlastníctvo (drž-
ba) cenných papierov vlastníctvom (držbou) nepriamym, keď investor drží 
cenné papiere prostredníctvom custodiána. 

V slovenskej právnej úprave sa nominee účtu približuje držiteľský účet 
a s ním súvisiaci nepomenovaný účet podľa § 71h ods. 2 písm. d) v spojení 
s § 71i zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Držiteľský účet súvisí s poskytovaním vedľajšej investičnej služby držiteľská 
správa, ktorej podstatou je výkon právnych úkonov obchodníkom s cenný-
mi papiermi v jeho mene, avšak na účet jeho klienta – majiteľa. Nepome-
novaný účet spočíva v tom, že obchodník s cennými papiermi je oprávnený 
uložiť cenné papiere klientov na účet otvorený u tretej osoby (obchodníka 
s cennými papiermi). V praxi v nadväznosti na to môže vzniknúť situácia 
(a to najmä pri vlastníctve cenného papiera s cezhraničným prvkom), keď 
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obchodník s cennými papiermi vedie účty svojim klientom (majiteľom cen-
ných papierov) a súčasne má zriadený držiteľský účet u centrálneho depozi-
tára, prostredníctvom ktorého vysporiadava obchody svojho klienta. Tento 
obchodník však môže ako klienta viesť iného obchodníka s cennými papier-
mi a až ten môže viesť evidenciu skutočných majiteľov (benefi ciárov). Čím 
viac stupňov evidencie bude existovať, tým komplikovanejšie bude potom 
dohľadávanie skutočného majiteľa cenných papierov.68 Platí to napriek zá-
konnej povinnosti obchodníka zabezpečiť, aby cenné papiere klienta ulože-
né u tretej osoby boli identifi kovateľne oddelené od iných cenných papierov 
v evidencii tretej strany (u iného obchodníka s cennými papiermi). Nielenže 
sa tak zastiera identifi kácia konečného vlastníka, ale sa tým značne sťažuje aj 
jej „vystopovanie“, čím sa končený akcionár stáva fakticky anonymným, čo 
môže byť pri vyšetrovaní deliktov problematické. 

Obchodný zákonník rozlišuje dva druhy akcií: 
 – kmeňové (obyčajné) akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné 

 práva,
 – prioritné (prednostné) akcie, s ktorými je spojené určité osobitné právo, 

napríklad na dividendu.
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa do Obchodného zákonníka zavie-

dla nová forma akciovej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie 
(§ 220h a nasl.), vhodná najmä pre začínajúce spoločnosti (start-up) vzhľa-
dom na svoju nízku kapitálovú náročnosť. Akcie tejto spoločnosti môžu mať 
len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Vo vzťahu k jednodu-
chej spoločnosti na akcie Obchodný zákonník pripúšťa širší okruh druhov 
akcií, ktoré môže vydať:
 – kmeňové akcie, 
 – akcie s osobitnými právami (prioritnými alebo podriadenými),69

 – zamestnanecké akcie – akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vyko-
návajúce činnosť pre spoločnosť (podnikajúce na základe živnostenské-
ho oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia), 
ktorých výsledky činnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. 

S akciami súvisí tzv. dočasný list. Je to cenný papier, ktorý nahradzuje ak-
ciu pre prípad, ak upisovateľ (nadobúdateľ akcie) pred zápisom akciovej spo-
ločnosti do obchodného registra nesplatil celý emisný kurz nadobúdaných 

 68 JANÁČ, V. Anonymita akcionárov. In: Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 6, s. 611.
 69 Osobitné právo môže spočívať v odlišnom podiele na zisku, likvidačnom zostatku, poč-

te hlasov, v rozsahu práv na poskytovanie informácií ako pri bežnej akciovej spoločnosti 
(tento podiel alebo rozsah môže byť aj menší).
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akcií. Po zápise do obchodného registra akciová spoločnosť vydá bezodklad-
ne akcionárovi dočasný list, ktorý sa po splatení celej menovitej hodnoty ak-
cií vymení za akcie.

Podielové listy
Podielové listy predstavujú druh majetkových cenných papierov, využívaný 
v kolektívnom investovaní. Upravuje ich zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektív-
nom investovaní. Vyjadrujú podiel na spoločnom majetku podielnikov v po-
dielovom fonde, pričom môže podielový list znieť na jeden alebo viac podie-
lov na majetku. Je potrebné upozorniť, že pri kolektívnom investovaní nie sú 
garantované výnosy, pretože závisia od vývoja cien jednotlivých cenných pa-
pierov v portfóliu70 (na rozdiel od garantovaného úročenia bankového vkla-
du). Podielový list oprávňuje podielnika podieľať sa na výnose z majetku 
podielového fondu. Na rozdiel od akcionára je však podielnik vo svojich 
právach limitovaný povahou kolektívneho investovania. Nemôže sa po-
dieľať na riadení fondu, keďže tento nemá právnu subjektivitu a je spravova-
ný správcovskou spoločnosťou ako portfóliovým investorom. Podielnik ne-
rozhoduje, do akého majetku (cenných papierov, bankových vkladov a pod.) 
sa majetok fondu investuje. O tejto skutočnosti rozhodujú investiční mana-
žéri správcovskej spoločnosti v súlade s investičnou stratégiou, ktorá je vy-
medzená v štatúte fondu. Zjednodušene možno hovoriť o odplatnej správe 
cudzích kolektívnych aktív. Správcovská spoločnosť za správu a zhodnoco-
vanie majetku vo fonde získava odmenu. 

Dlhopisy
Tento druh cenného papiera je reprezentantom dlhového (úverového) cen-
ného papiera. Jeho právna úprava je zachytená v zákone č. 530/1990 Zb. o dl-
hopisoch. Je s ním spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy 
v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povin-
nosť emitenta tieto záväzky splniť. Vzájomné práva a povinnosti emitenta 
a majiteľa dlhopisu zakotvujú emisné podmienky. Emitent môže v emisných 
podmienkach dlhopisov upraviť zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov na 
účely ich informovania a prijímania rozhodnutí (napríklad o zmene náleži-
tostí dlhopisov, zmene emisných podmienok). Emitovať dlhopisy možno aj 

 70 KOHAJDA, M., PAPOUŠKOVÁ, Z. a kol. Aktuální otázky finančního práva ve středoevrop-
ském prostoru. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 310. 
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postupne po častiach emisie (v tranžiach). Emitent je povinný vyplácať vý-
nos dlhopisu spôsobom a v termínoch v dlhopise určených. 

Výnos dlhopisu je možno určiť:
 – pevnou úrokovou sadzbou,
 – pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku,
 – rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emis-

ným kurzom,
 – vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splat-

nosti dlhopisu,
 – pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných úrokových sadzieb 

alebo úrokových výnosov, vývoja kurzov mien, indexov fi nančného 
trhu, cien komodít alebo iných podkladových aktív,

 – kombináciou uvedených spôsobov,
 – iným dostatočne určitým spôsobom.

Zákon o dlhopisoch ustanovuje tzv. osobitné druhy dlhopisov, na ktoré 
sa vzťahujú aj osobitné ustanovenia (nielen tohto zákona, ale aj niektorých 
ďalších zákonov ako zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v prípade komunál-
nych obligácií a do 31. decembra 2017 aj hypotekárnych záložných listov, zá-
kon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách v prípade štátnych 
dlhopisov). Medzi osobitné druhy dlhopisov patria: 
 a) štátne dlhopisy (emitované na fi nancovanie potrieb štátu, napríklad 

schodku štátneho rozpočtu, Ministerstvom fi nancií SR prostredníc-
tvom jeho rozpočtovej organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvi-
dity, alebo prostredníctvom Národnej banky Slovenska, komerčnej ban-
ky alebo pobočky zahraničnej banky);

 b) komunálne obligácie (emitované obcou alebo vyšším územným cel-
kom ako návratný zdroj fi nancovania potrieb územnej samosprávy, pri-
čom územná samospráva za vydanie komunálnych obligácií ručí svo-
jím majetkom; za tieto dlhopisy môže prevziať záruku banka, pričom 
s účinnosťou od 1. januára 2018 už v Slovenskej republike banka nemô-
že emitovať komunálne obligácie, ktorých predajom získavala fi nančné 
prostriedky pre poskytovanie komunálnych úverov v rámci hypotekár-
neho bankovníctva);

 c) zamestnanecké obligácie (neprevoditeľné dlhopisy na meno emitova-
né pre zamestnancov emitenta alebo jeho bývalých zamestnancov odí-
dených do starobného dôchodku, ako ich doplnková odmena);
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 d) podriadené dlhopisy (v prípade likvidácie, konkurzu alebo reštruktu-
ralizácie je pohľadávka spojená s dlhopisom uspokojená až po uspoko-
jení všetkých ostatných pohľadávok ako tzv. podriadený dlh);

 e) zabezpečené dlhopisy (jeho splatenie alebo vyplatenie výnosu z neho 
je zabezpečené, napríklad ručením ručiteľa);

 f) do 31. decembra 2017 zákon o dlhopisoch a zákon č. 483/2001 Z. z. 
o bankách rozlišovali aj hypotekárne záložné listy (emitované hypo-
tekárnymi bankami na účely poskytovania hypotekárnych úverov). 
S účinnosťou od 1. januára 2018 bol tento osobitný druh dlhopisov 
zo slovenskej právnej úpravy vypustený, a to v dôsledku vypustenia in-
štitútu hypotekárneho bankovníctva, ktoré spočívalo v emisii hypote-
kárnych záložných listov a komunálnych obligácií hypotekárnou ban-
kou a poskytovaní hypotekárnych a komunálnych úverov touto bankou. 
Prechod od vydávania hypotekárnych záložných listov a komunálnych 
obligácií, od uzatvárania zmlúv o hypotekárnom alebo komunálnom 
úvere a právnych vzťahov s tým súvisiacich na vydávanie nových tzv. 
krytých dlhopisov upravuje § 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
(napríklad hypotekárne záložné listy je možné preregistrovať z regis-
tra hypoték do registra krytých dlhopisov, čím sa právne stávajú krytý-
mi dlhopismi); banky s osobitným oprávnením budú môcť teda naďa-
lej poskytovať úvery na bývanie zabezpečené nehnuteľnosťou, avšak nie 
ako hypotekárne alebo komunálne úvery podľa stavu spred 1. januára 
2018, ale ako úvery na bývanie spĺňajúce podmienky krytia, resp. zabez-
pečenia aktívami v zmysle novej právnej úpravy krytých dlhopisov; 

 g) kryté dlhopisy, ktoré predstavujú osobitný druh zabezpečeného dlho-
pisu vydaného bankou postupom podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o ban-
kách. Jeho menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy sú kryté aktí-
vami alebo inými majetkovými hodnotami (evidovanými v tzv. krycom 
súbore)71 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia plat-
nosti krytého dlhopisu sú prednostne určené na uspokojenie nárokov 
vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu a tieto aktíva pri neschopnos-
ti banky uhrádzať záväzky vzniknuté z krytého dlhopisu sa prednostne 
použijú na splatenie menovitej hodnoty krytého dlhopisu a alikvotných 

 71 Krycí súbor tvoria: základné aktíva, doplňujúce aktíva, zabezpečovacie deriváty a likvidné 
aktíva. Napríklad základné aktíva sú tvorené pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov 
a záložnými právami k nehnuteľnostiam, ktoré slúžia na zabezpečenie týchto pohľadávok. 
Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do regis-
tra krytých dlhopisov.
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úrokových výnosov. Majiteľom krytých dlhopisov patrí prednostné za-
bezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám tvoria-
cim krycí súbor. Krytý dlhopis môže vydať len banka, ktorá získala od 
Národnej banky Slovenska predchádzajúci súhlas na vykonávanie čin-
ností súvisiacich s programom krytých dlhopisov (fakticky o tento sú-
hlas požiadajú banky, ktoré mali v bankovom povolení oprávnenie na 
vykonávanie hypotekárnych obchodov). Vydávanie a správa krytého dl-
hopisu podlieha dozoru vykonávaného správcom programu krytých 
dlhopisov. Banka je povinná mať správcu programu krytých dlhopi-
sov a jeho zástupcu. Správca programu krytých dlhopisov kontrolu-
je, či banka plní povinnosti týkajúce sa programu krytých dlhopisov. 
Program krytých dlhopisov je súhrn všetkých práv a záväzkov banky 
súvisiacich s ich emisiou a s krycím súborom. Jednotlivé emisie krytých 
dlhopisov s rovnakým druhom základného aktíva sa považujú za jeden 
program krytých dlhopisov. Banka môže program krytých dlhopisov 
alebo jeho časť previesť na inú banku. Prevod programu krytých dlho-
pisov alebo jeho časti sa zapisuje do obchodného registra ako iná sku-
točnosť pri banke.

3.2   Nástroje investovania na peňažnom trhu a ich 
právny rámec

Investovanie na peňažnom trhu slúži na zabezpečenie pokrytia krátkodo-
bých záväzkov dlžníckych subjektov na fi nančnom trhu. Medzi jeho charak-
teristické znaky patrí:
 – veľký objem transakcií, 
 – nízke výnosy (úrokové sadzby), 
 – vysoká likvidita a 
 – nízke riziko. 

Transakcie na peňažnom trhu vychádzajú z poskytovania krátkodobých 
(zväčša spotrebiteľských) úverov a predaja krátkodobých cenných papierov 
so splatnosťou do jedného roka.

Na peňažnom trhu majú dominantné postavenie predovšetkým ko-
merčné banky, ktoré si na ňom zabezpečujú svoju likviditu v rámci medzi-
bankových obchodov (napríklad poskytovaním krátkodobých úverov) alebo 
v rámci obchodov s centrálnou bankou. Centrálna banka plní na peňažnom 
trhu regulačnú funkciu, ktorá sa prejavuje realizáciou tzv. nepriamych me-
novopolitických nástrojov v rámci menovej politiky (napríklad obchodný-
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mi operáciami s krátkodobými cennými papiermi na voľnom trhu, povinný-
mi minimálnymi rezervami), ktorými usmerňuje celkové množstvo peňazí 
v obehu, a teda aj celkový objem poskytovaných fi nančných prostriedkov 
bankami formou úveru. Týmito nástrojmi zároveň usmerňuje likviditu ban-
kového sektora a jeho možnosti poskytovať úvery podnikom a domácnos-
tiam. Podobný utlmujúci efekt na celkové množstvo úverov poskytovaných 
nebankovými veriteľmi oprávnenými poskytovať spotrebiteľské úvery bez 
obmedzenia rozsahu môžu mať pre týchto nebankových poskytovateľov roč-
né príspevky za výkon dohľadu Národnou bankou Slovenska, ktoré sa určujú 
postupom podľa § 40 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad fi nanč-
ným trhom. 

Právna úprava peňažného trhu je v menšej miere determinovaná európ-
skou úpravou ako právna úprava kapitálového trhu. Je zameraná na vyme-
dzenie podmienok výkonu činnosti bánk a nebankových subjektov pri po-
skytovaní úverov a na právnu reguláciu nástrojov peňažného trhu. Národná 
právna úprava je rozptýlená v právnych normách viacerých zákonov, ktoré 
súčasne môžu upravovať aj niektoré aspekty kapitálového trhu, prípadne iné 
sektory fi nančného trhu:
 – zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách pre základný rámec autorizácie a vý-

konu činnosti banky,
 – zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska pre realizáciu ob-

chodov s komerčnými bankami,
 – zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch 

a pôžičkách pre spotrebiteľov pre poskytovanie spotrebných úverov 
a iných úverov nebankovými veriteľmi,

 – zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie pre podmienky poskytova-
nia úveru na bývanie,

 – zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 
pre niektoré druhy cenných papierov peňažného trhu (pokladničné po-
ukážky),

 – Občiansky zákonník (§ 786) pre vkladové listy,
 – zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový pre vydávanie a nakladanie 

so zmenkami. 
Okrem zákonov dopĺňajú právnu reguláciu peňažného trhu podzákonné 

právne predpisy.
Nástrojmi peňažného trhu (v širšom zmysle slova) sú medzibankové 

depozitá, peňažné prostriedky v cudzej mene, krátkodobé úvery s lehotou 
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splatnosti do jedného roka, z fi nančných nástrojov ide o rôzne cenné papiere 
a derivátové obchody splatné do jedného roka. 

Z fi nančných nástrojov (konkrétne cenných papierov) sa na peňažnom 
trhu stretávame:
 – s pokladničnými poukážkami, 
 – s vkladovými listami (v Slovenskej republike sa môžu použiť aj synony-

má vkladový/depozitný certifi kát), 
 – so zmenkami.72 

Z nástrojov peňažného trhu sa ďalej bližšie zameriame na tieto cenné pa-
piere peňažného trhu: pokladničné poukážky, vkladové listy a zmenky.

Pokladničné poukážky
Ide o krátkodobý cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vy-
dania, ktorého účel môže byť v závislosti od jeho emitenta rôzny (fi nanco-
vanie potrieb štátu, regulácia peňažnej zásoby v ekonomike, získavanie ex-
terných zdrojov na zabezpečenie likvidity). Jej základná právna úprava je 
obsiahnutá v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo jej majiteľa požadovať 
výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladnič-
nej poukážky pri jej splatnosti. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia 
dôvodu záväzku vydať Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou 
bankou Slovenska, Ministerstvo fi nancií SR, komerčná banka alebo zahra-
ničná banka prostredníctvom svojej pobočky. Na pokladničnú poukážku sa 
vzťahujú navyše všeobecné ustanovenia o poukážke v Občianskom zákonní-
ku73 a ustanovenia o štátnych dlhopisoch v zákone č. 530/1990 Zb. o dlhopi-
soch. Výnos z pokladničnej poukážky sa určuje rozdielom medzi menovitou 
hodnotou a emisným kurzom. 

Vkladové listy
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách pova-
žuje vkladový list za ekvivalent pojmom „vkladový certifi kát“ alebo „depo-
zitný certifi kát“. Ide o bankový produkt, ktorého emisia má pre banky veľ-
ký význam z hľadiska stabilnejšej tvorby zdrojov, pretože vylučuje vklady 
na požiadanie (akými sú napríklad vklady na bežných účtoch). Vkladový 

 72 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v § 5 písm. e) vymenúva tzv. finančné nástroje peňažné-
ho trhu.

 73 Tieto upravujú súkromnoprávne vzťahy medzi poukazníkom, poukázancom a poukaz-
com.
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list je potvrdením peňažného ústavu (banky) o pevnom jednorazovom 
vklade, resp. jeho prijatí (t. j. ide o deklaratórny cenný papier), pričom 
výška vkladu je uvedená na vkladovom liste. Na rozdiel od vkladnej knižky 
(ako ďalšej formy vkladu) dodatočné vkladanie fi nančných prostriedkov pri 
vklade potvrdenom vkladovým listom už nie je možné. 

Predpokladom vydania vkladového listu je zmluva o vklade. Listinný 
vkladový list môže mať len formu cenného papiera na meno. Na vklado-
vé listy sa okrem základných ustanovení Občianskeho zákonníka o vklado-
vom liste primerane vzťahujú aj jeho ustanovenia o vkladných knižkách a na 
náležitosti vkladového listu sa primerane vzťahujú aj ustanovenia zákona 
č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. 

Dôležitou náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta (peňaž-
ného ústavu) vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob 
týchto výplat a určenie platobného miesta. Vkladový list na meno je prevo-
diteľný rubopisom, ak emitent výslovne v texte vkladového listu neuviedol, 
že je neprevoditeľný. Pri neprevoditeľnom vkladovom liste na meno sa musí 
v texte vkladového listu v emisných podmienkach uviesť, ako bude emitent 
postupovať pri úmrtí ich majiteľa. Ak sa emitent zaviaže na odkúpenie ne-
prevoditeľného vkladového listu na meno pred uplynutím doby jeho splat-
nosti, je povinný podmienky tohto odkúpenia uviesť v emisných podmien-
kach.

Zmenky
Zmenky sú predmetom úpravy zákona č. 191/1950 Zb., zákon zmenkový 
a šekový. Ide o abstraktný cenný papier, pretože v texte zmenky sa neu-
vádza hospodársky dôvod jej vystavenia a pri uplatňovaní zmenkových po-
hľadávok nemusí veriteľ v spore preukazovať dôvod vystavenia zmenky (tzv. 
kauza). Zmenka môže mať iba listinnú podobu (aj z tohto dôvodu nemôže 
byť obchodovaná na burze cenných papierov a je v zásade zo svojej podstaty 
vylúčená ako prostriedok investovania). 

Zákon zmenkový a šekový rozlišuje dva druhy zmeniek:
 – vlastná zmenka, ktorá obsahuje tzv. platobný prísľub (v zmenko-

vej listine vystaviteľ sám sľubuje, že zaplatí inej osobe určitú peňažnú 
 čiastku),74

 74 Vlastná zmenka musí obsahovať: 1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu 
listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná; 2. bezpodmienečný sľub zapla-
tiť určitú peňažnú sumu; 3. údaj sročnosti (splatnosti); 4. údaj miesta, kde sa má platiť; 5. 
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 – cudzia zmenka, ktorá obsahuje tzv. platobný príkaz (ak zo zmenky je 
na platenie zaviazaná priamo iná osoba ako vystaviteľ – ide o tzv. „zme-
nečníka“).75

Pre zmenku je charakteristická zmenková prísnosť. Pre platnosť musí 
zmenka obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti (formálna zmen-
ková prísnosť). Materiálna zmenková prísnosť znamená, že obsah zmenkové-
ho záväzku sa riadi výhradne listinou a nie je možné brať do úvahy okolnos-
ti mimo zmenky.76 V prípade, ak na zmenke vydanej pred zavedením meny 
euro v Slovenskej republike chýba údaj o menovej jednotke, považuje sa taká 
zmenka za zmenku znejúcu na slovenské koruny. Zmenky znejúce na sloven-
ské koruny sa odo dňa zavedenia meny euro v Slovenskej republike považujú 
za zmenky znejúce na eurá po prepočte podľa konverzného kurzu. 

Každú zmenku možno previesť indosamentom (rubopisom). Ak text 
zmenky obsahuje slová „nie na rad“ (tzv. rektadoložka), možno previesť 
zmenku len vo forme a s účinkami obyčajného postúpenia (cesie), nie rubo-
pisom. Pri postúpení pohľadávky (na rozdiel od rubopisu) nový nadobúda-
teľ nenadobúda zmenku originárne, ale vstupuje do práv predchádzajúceho 
veriteľa.

Zmenka vzhľadom na absenciu akéhokoľvek schvaľovacieho procesu 
orgánom verejnej moci a na nízky stupeň regulácie plní v praxi viaceré 
funkcie (platobnú, úverovú, zabezpečovaciu).

meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť; 6. dátum a miesto vystavenia zmenky; 
7. podpis vystaviteľa.

 75 Cudzia zmenka musí obsahovať: 1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu 
listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná; 2. bezpodmienečný príkaz za-
platiť určitú peňažnú sumu; 3. meno toho, kto má platiť („zmenečníka“); 4. údaj sročnosti 
(splatnosti); 5. údaj miesta, kde sa má platiť; 6. meno toho, komu alebo na rad koho sa má 
platiť; 7. dátum a miesto vystavenia zmenky; 8. podpis vystaviteľa. 

 76 HOLUB, D. Právo cenných papierov. 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 237.
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SPRÁVY MAJETKU NA FINANČNOM TRHU 
POD REŽIMOM DOHĽADU 

Komerčné bankovníctvo
Banky predstavujú dominantného fi nančného sprostredkovateľa na fi nanč-
nom trhu. Podiel fi nančných aktív v ich správe tvorí 2/3 všetkých fi nančných 
aktív na fi nančnom trhu v Slovenskej republike. Od komerčných bánk je po-
trebné odlíšiť centrálnu banku (tiež ústredná, emisná alebo ceduľová banka), 
ktorej úlohy sú diametrálne odlišné od komerčných bánk a ktorá neposkytu-
je fi nančné služby verejnosti. Komerčná banka plní viacero úloh, z ktorých 
za hlavné možno označiť tieto:77

 – sprostredkovanie bezhotovostného platobného styku,
 – fi nančné sprostredkovanie (poskytovanie úverov, prijímanie vkladov),
 – emisia bezhotovostných peňazí (multiplikačný efekt)78 poskytovaním 

úveru (ich objem je ovplyvňovaný menovopolitickými nástrojmi cen-
trálnej banky),

 – sprostredkovanie investovania a správa investovaného majetku (emisné 
obchody, obchodovanie s cennými papiermi, ich úschova a správa). 

Banky pôsobia v určitom bankovom systéme, ktorý je súhrnom všetkých 
bankových inštitúcií v danom štáte a vzájomných vzťahov medzi nimi. V tej-
to súvislosti hovoríme o tzv. inštitucionálnom a funkčnom hľadisku. V nad-
väznosti na to rozoznávame tzv. jednostupňový (existencia výlučne cen-
trálnej banky alebo výlučne komerčných bánk) a dvojstupňový bankový 
systém79 (paralelná existencia centrálnej banky a komerčných bánk, ktoré 
s ňou vstupujú do ekonomických vzťahov a ktoré centrálna banka ovplyvňu-

 77 MEDVEĎ, J., TKÁČ, M. a kol. Banky: história, teória a prax. Bratislava: Sprint2, 2013, 
s. 100 – 101.

 78 Respektíve multiplikovaná expanzia peňazí, vznikajúca úverovaním komerčnými banka-
mi. Pozri HORBULÁK, Z. Finančné dejiny Európy – história peňažníctva, bankovníctva 
a zdanenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 133. Podľa nášho názoru je však možné 
za jav podobný multiplikačnému efektu považovať aj úročenie prijímaných vkladov 
bankou, keďže v dôsledku úrokového prísľubu banky dochádza k navyšovaniu peňažnej 
pohľadávky vkladateľov, čím sa zväčšuje objem peňazí v bankovej sústave. 

 79 Bližšie pozri napríklad HORBULÁK, Z. Finančné dejiny Európy – história peňažníctva, 
bankovníctva a zdanenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 132. 
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je svojimi trhovými menovopolitickými nástrojmi, napríklad povinné mini-
málne rezervy, základná úroková sadzba; tento bankový systém je vo svete 
prevažujúci). Bankový systém môžu dotvárať niektoré ďalšie inštitúcie, ktoré 
spoluvytvárajú jeho infraštruktúru (Fond ochrany vkladov, podniky pomoc-
ných bankových služieb, zúčtovacie centrá). 

Pred rokom 1989 bol na území Slovenska jednostupňový bankový sys-
tém, v ktorom boli banky socialistické organizácie, ktoré obstarávali predo-
všetkým platobný styk a poskytovanie úverov v hospodárstve (Štátna banka 
československá, Československá obchodná banka, Investičná banka, Živnos-
tenská banka). Skladba peňažníctva zahrňovala vedľa fungujúcich organizá-
cií ešte niektoré útvary zo skoršej doby, ktoré však existovali iba ako likvidač-
ná podstata (Národná banka československá, Poštová sporiteľňa, Slovenská 
Tatrabanka) a ich existencia bola vyjadrená súborom nárokov voči nim.80 

Ekonomické vymedzenie komerčnej banky vychádza z toho, že ide o in-
štitúciu vykonávajúcu operácie s peniazmi. Právne vymedzenie vyplýva 
z konkrétnej národnej právnej úpravy, pričom v podmienkach Slovenskej re-
publiky nachádzame toto vymedzenie a právny rámec výkonu komerčného 
bankovníctva v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách. Banka je v zmysle tohto 
zákona (§ 2 ods. 1) právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej repub-
liky, založenou v právnej forme akciovej spoločnosti, ktorá je úverovou in-
štitúciou podľa osobitného predpisu a ktorá má bankové povolenie. Bankové 
právo je jedným z najviac europeizáciou ovplyvnených pododvetví právnej 
úpravy fi nančného trhu, čo sa prejavuje aj v značnej previazanosti termino-
lógie na európsku právnu reguláciu. Úverová inštitúcia je vymedzená v oso-
bitnom predpise, ktorým je nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 
2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spo-
ločnosti.81 Komerčná banka môže mať v zmysle uvedeného iba právnu for-
mu akciovej spoločnosti (príkaz právnej formy). Slová „banka“ alebo „spo-
riteľňa“ môže používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorá má 
udelené bankové povolenie, ak osobitný zákon neumožňuje toto označenie 
používať aj inej právnickej osobe (napríklad Exim-banka, Národná banka 
Slovenska, ale napríklad aj názov obce a pod.). 

V súvislosti s avizovaným zavádzaním záporných úrokových sadzieb v ko-
merčných bankách nielen na bežných, ale aj vkladových účtoch (termínova-

 80 Kolektív autorov. Právnický slovník. 1 díl. Praha: ORBIS, 1978, s. 48.
 81 Podľa čl. 4 ods. 1, bod 1. tohto nariadenia je úverová inštitúcia spoločnosťou, ktorej pred-

metom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od 
verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet.
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ných, sporiteľných úložkách) môžeme dokonca spochybňovať pro futuro po-
užívanie pojmu „sporiteľňa“ v obchodnom mene banky. 

Pre porovnanie, v medzivojnovej Československej republike zákonné vy-
medzenie pojmu banka nebolo. Podľa legislatívnych tendencií vtedajšej doby 
prislúchal názov banka jedine tým podnikom, ktoré boli právne organizova-
né tak, že stabilita ich vlastného prevádzkového kapitálu sa javila zaiste-
nou štátnym vplyvom. Pod také právne označenie potom spadali jednak ak-
ciové spoločnosti (akciové banky), jednak zemské úverové ústavy. Od bánk 
sa rozlišovali sporiteľne a okresné záložne hospodárske, keďže ich názvy (fi r-
ma) boli upravené osobitnými zákonmi. K bankám sa nezaraďovali ani úve-
rové spoločenstvá (záložne) a bankové podniky prevádzkované verejnými 
obchodnými spoločnosťami, komanditnými spoločnosťami, spoločnosťami 
s ručením obmedzeným a fyzickými osobami, pretože sa im upieralo použí-
vať výraz „banka“.82

Európska právna úprava používa súhrnné označenie úverová inštitúcia 
z dôvodu, že národné právne formy a označenia peňažných ústavov sa v jed-
notlivých členských štátoch odlišujú (napríklad Cajas v Španielsku pre spori-
teľné banky, družstevné záložne v ČR). 

Na činnosť banky sa vyžaduje udelenie bankového povolenia Národ-
nou bankou Slovenska. V Slovenskej republike sa uplatňuje de lege lata jed-
nostupňové povoľovacie konanie, pretože sa vydáva jedno bankové povo-
lenie na založenie aj vykonávanie bankových činností. De facto však banka 
môže začať vykonávať povolené bankové činnosti až od okamihu, keď jej Ná-
rodná banka Slovenska písomne oznámi, že spĺňa podmienky technickej, or-
ganizačnej a personálnej pripravenosti na výkon už povolených (v zmysle po 
nadobudnutí právoplatnosti povolenia) bankových činností banky. Tieto je 
banka povinná centrálnej banke preukázať.

Banky majú v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
na prijímanie vkladov a poskytovanie úverov právny monopol, keďže bez 
bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, poskytovať z vkladov 
úroky, poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu podnikania z návrat-
ných peňažných prostriedkov získaných od verejnosti, čo má zamedziť ne-
oprávnenému zverovaniu majetku neregulovaným správcom majetku, ktorí 
by mohli pôsobiť ako fi nančné pyramídy. Základným (tradičným) predme-

 82 Spracované podľa HÁCHA, E., HOBZA, A., WEYR, F., HOETZEL, J., LAŠTOVKA, K., 
HAVELKA, J. Slovník veřejného práva československého. Svazek I: A-CH. Brno: Polygrafia – 
Rudolf M. Rohrer, 1929, s. 89.
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tom činnosti banky je prijímanie vkladov (pasívne operácie bánk)83 a posky-
tovanie úverov (aktívne operácie bánk). Odborná literatúra z oblasti banko-
vých záväzkov tieto dva základné druhy činností označuje aj ako výhradné 
bankové činnosti.84

V súčasnosti je zaujímavým, avšak zatiaľ zriedkavým javom zaznamena-
ným Národnou bankou Slovenska (aj v súvislosti so zavádzaním inovatív-
nych modelov kolekcie fi nančných prostriedkov od verejnosti napríklad for-
mou crowdfundingu) fi nancovanie podnikateľských aktivít prostredníctvom 
úveru získaného od verejnosti (spotrebiteľov), t. j. nie formou podnikateľské-
ho úveru od banky ani získavaním zdrojov z úrokov s podnikateľským spô-
sobom poskytnutého úveru tretej osobe. Tento fenomén môže byť na jed-
nej strane inovatívnym spúšťačom pre rast start-up-ov na jednej strane, na 
strane druhej môže lákať špekulatívne orientované subjekty, ktoré môžu sľu-
bovať vyplácanie vysokých úrokových výnosov, čo je de facto obchádzaním 
vkladového monopolu bánk, a tým ohrozovať fi nančných spotrebiteľov.85 

S prijímaním vkladu ako cudzieho majetku a poskytovaním úveru je spo-
jený úrok. Vo fi nančníctve sa ním chápe suma peňazí uhrádzaná za využíva-
nie iných peňazí. V úrokovej miere sú zahrnuté viaceré komponenty, medzi 
nimi aj faktor likvidity a očakávaný výnos kapitálového statku.86 

Banka však môže poskytovať a vykonávať aj iné fi nančné služby a činnosti 
(tzv. ďalšie bankové činnosti), ak ich má uvedené v bankovom povolení, a to: 
poskytovanie platobných služieb, poskytovanie investičných služieb, inves-
tičných činností a vedľajších služieb, obchodovanie na vlastný účet s fi nanč-
nými nástrojmi, fi nančný lízing, poskytovanie bankových záruk, otváranie 
a potvrdzovanie akreditívov, poskytovanie poradenských služieb v oblas-
ti podnikania, emisné obchody, fi nančné sprostredkovanie, bankové ulože-
nie veci, prenájom bezpečnostných schránok, poskytovanie bankových in-
formácií, činnosť depozitára podielových fondov v kolektívnom investovaní 

 83 Medzi tieto operácie bánk v širšom chápaní zaraďujeme aj vydávanie bankových cenných 
papierov, napríklad vkladových listov. Banka ich vydávaním získava ďalšie externé zdroje 
pre svoju činnosť.

 84 Pozri PECEŇ, P., MELIŠ, R. Bankové právo záväzkové. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 
s. 40. 

 85 Pozri napríklad HESEKOVÁ, S. Nové výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom 
trhu. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017. Zborník z medzinárodnej vedec-
kej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017, 
s. 96 – 102.

 86 Bližšie k ďalším komponentom pozri HORBULÁK, Z. Finančné dejiny Európy – história 
peňažníctva, bankovníctva a zdanenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 133. 
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a dôchodkových fondov v starobnom dôchodkovom sporení, spracovávanie 
bankoviek a mincí, vydávanie a správu elektronických peňazí.87 

V závislosti od toho, či banka vykonáva aj niektoré ďalšie bankové činnos-
ti, označujeme ju vo vzťahu k tejto činnosti špecializovaným ekonomickým 
pomenovaním a obvykle sa na takúto ďalšiu činnosť vzťahuje ďalšia právna 
regulácia, napríklad investičná banka poskytuje investičné služby a investič-
né činnosti a vedľajšie služby,88 hypotekárna banka vykonáva hypotekárne 
obchody, stavebné sporiteľne vykonávajú stavebné sporenie (podľa zákona 
č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení). V tejto súvislosti sa vo svete fi nančníc-
tva hovorí o špecializácii bánk na určitú činnosť (v niektorých štátoch je totiž 
možné uvedené ďalšie bankové činnosti vykonávať iba oddelene, nie súčasne 
s tradičnými bankovými činnosťami). 

Práve v rámci špecializácie bankovníctva sa najviac prejavuje fi duciárny 
prvok pri správe cudzieho majetku, a to pri výkone špecializovaných činnos-
tí, ako je najmä úschova a správa cenných papierov, prípadne poskytovanie 
iných investičných služieb (investičné bankovníctvo). 

Z regulačného pohľadu si banky vyžadujú vzhľadom na objem spravo-
vaných zverených fi nančných prostriedkov a potenciálny dosah ich zlyha-
nia na ekonomiku štátu a jeho obyvateľstvo vyššiu mieru právnej regulácie 
požiadaviek na podnikanie bánk a ich činností, ktorá sa zameriava na tri zá-
kladné oblasti:
 – personálna a funkčná organizácia banky (organizačná štruktúra ban-

ky, systém riadenia a určenie zodpovednosti a kompetencií, organizácia 
činnosti),

 – riadenie banky (riadiace a kontrolné orgány banky),
 – požiadavky na obozretné (prudenciálne) podnikanie banky (regulatór-

ne požiadavky na výkon podnikateľskej činnosti banky). 
Spoločne majú tieto požiadavky vytvoriť predpoklady efektívnej ochra-

ny spravovaného majetku vkladateľov. Požiadavky na obozretné podnikanie 
(pravidlá obozretného podnikania) sa týkajú:
 a) likvidity banky, 

 87 Do 31. decembra 2017 mohla banka vykonávať aj osobitné hypotekárne obchody, ktorými 
boli a) poskytovanie hypotekárnych a komunálnych úverov a b) vydávanie hypotekárnych 
záložných listov a komunálnych obligácií. 

 88 Investičná banka musí okrem požiadaviek podľa zákona o bankách spĺňať aj požiadavky 
zákona o cenných papieroch a investičných službách. Takáto banka sa označuje ako uni-
verzálna banka, pretože popri tradičnej bankovej činnosti realizuje navyše aj investičné 
obchody, na ktoré sa inak špecializujú v oblasti kapitálového trhu obchodníci s cennými 
papiermi. 
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 b) sledovania jej devízovej pozície, 
 c) majetkovej angažovanosti a 
 d) požiadavky na vlastný kapitál.89 

Požiadavka na vlastný kapitál kvantifi kuje minimálnu kapitálovú rezervu, 
ktorou musia banky disponovať, aby boli schopné pokryť hlavné bankové ri-
ziká vyplývajúce z ich činnosti: 
 – úverové (kreditné), 
 – trhové (najmä investičné, úrokové) a 
 – operačné riziko. 

S tým súvisí manažment riadenia rizík, spočívajúci v identifi kácii hlav-
ných rizík, ich sledovaní, meraní, riadení a tvorbe rezervného kapitálu na ich 
krytie (tzv. kapitálový vankúš).90 Banky na tento účel podliehajú v rámci ich 
dohľadu realizácii stresového testovania.

Bankový dohľad
Bankový dohľad je najkomplexnejšou kontrolnou činnosťou v rámci dohľadu 
nad fi nančným trhom a nad všetkými modelmi správy fi nančného majetku. 
Zložitosť bankového dohľadu vyplýva z viacerých aspektov: a) dominantný 
podiel bánk na celkovom objeme fi nančných aktív, b) univerzálnosť činnos-
tí bánk a ich previazanosť na všetky subjekty v ekonomike, c) výkon cezhra-
ničných (cross-border) aktivít a nadväzný rast medzinárodného bankovníc-
tva. Bežne v štátoch vykonáva funkciu orgánu bankového dohľadu centrálna 
banka (u nás Národná banka Slovenska). Úlohou bankového dohľadu je vy-
varovať sa systémovému riziku a zabezpečiť tak stabilitu a bezpečné fungo-
vanie bankového systému.91 Predmetom bankového dohľadu je preventívne 
sledovanie dodržiavania podmienok obozretného podnikania bankami, čo 
môže mať signifi kantný dopad na klientmi zverený majetok, ktorý má v prí-
pade právneho režimu (bankového) vkladu právnu povahu peňažnej pohľa-

 89 Pravidlá obozretného podnikania sú prevzaté z európskej právnej úpravy v smernici EP 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenci-
álnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (CRD IV) a z jej 
vykonávacieho nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych 
požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (CRR). Európska právna úpra-
va vychádza pritom z medzinárodného rámca označovaného ako Basel III. 

 90 HORNIAKOVÁ, Ľ., ČUNDERLÍK, Ľ. Finančný trh. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 
PraF UK, 2009, s. 29. 

 91 Pozri ČUNDERLÍK, Ľ. Európsky a národný právny rámec cezhraničnej kooperácie banko-
vého dohľadu (s osobitosťami reorganizácie bánk). In: Acta Facultatis Iuridicae Universita-
tis Comenianae. 2016, č. 1, s. 15. 
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dávky klienta voči banke [podľa § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o ban-
kách vkladom sa rozumejú „zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné 
peňažné prostriedky od verejnosti, ktoré predstavujú záväzok voči vkladate-
ľovi na ich výplatu“; podľa § 3 ods. 1 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkla-
dov sa vkladom rozumie pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby 
– vkladateľa – na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo poboč-
ke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode vykonanom 
vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej 
banky prijala ako sumy platobných operácií alebo iné platby v prospech vkla-
dateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zvere-
ním týchto peňažných prostriedkov].

Bankový dohľad sa v dôsledku praxe vyvinul do niekoľkých podôb (dru-
hov). V nadväznosti na právnu úpravu klasifi kujeme bankový dohľad na 
(legálna kategorizácia): a) dohľad na individuálnom základe, b) dohľad na 
konsolidovanom základe, c) doplňujúci dohľad nad fi nančnými konglome-
rátmi.

Dohľad na individuálnom základe je historicky najstarším druhom ban-
kového dohľadu. Častejšie sa označuje pojmami mikroprudenciálny dohľad, 
dohľad na mikroúrovni, mikroobozretnostný dohľad. Personálne je zame-
raný na banku ako súčasť bankového systému v štáte. Sleduje dodržiavanie 
ustanovení zákonnej a podzákonnej bankovej legislatívy, osobitne pravidiel 
obozretného podnikania pri banke, s cieľom zabezpečiť stabilitu banky a ne-
priamo tak aj stabilitu celého bankového systému.

Dohľad na konsolidovanom základe (konsolidovaný dohľad) vznikol 
ako následok narastajúcich cezhraničných bankových aktivít. Personálne je 
zameraný na skupinu majetkovo alebo inak (napríklad personálne) prepoje-
ných spoločností, medzi ktorými je aspoň jedna bankou. Sleduje riziká kon-
solidovaného celku, ktorého súčasťou sú banky, na účely obmedzenia rizík, 
ktorým je banka vystavená v dôsledku účasti v tomto celku. Konsolidovaný 
dohľad bol ipso iure zavedený v roku 2001 prijatím samotného zákona o ban-
kách.

Doplňujúci dohľad nad fi nančnými konglomerátmi je personálne za-
meraný na sledovanie rizík fi nančných konglomerátov, ktorých súčasťou sú 
banky, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne alebo správcov-
ské spoločnosti, na účely obmedzenia rizík, ktorým je banka alebo iný do-
hliadaný subjekt vystavený v dôsledku účasti vo fi nančnom konglomeráte. 
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Konsolidované celky92 a fi nančné konglomeráty93 sú zoskupeniami pod-
nikateľských subjektov, ktoré nedisponujú právnou subjektivitou. S tými-
to integrovanými zoskupeniami fi nančných služieb sú spojené určité riziká: 
nedostatočná transparentnosť, riziko prenosu fi nančných problémov, riziko 
vyplývajúce z neregulovaných členov zoskupenia, možnosť regulatórnej ar-
bitráže pri poskytovaní služieb vo viacerých štátoch. Vzhľadom na to pod-
liehajú dohľadu (tzv. makroprudenciálny/makroobozretnostný dohľad ) a na 
jeho účely sa označujú za dohliadané subjekty. Konsolidovaný dohľad a do-
plňujúci dohľad nenahrádzajú individuálny dohľad nad jednotlivými dohlia-
danými subjektmi zahrnutými do konsolidovaného celku alebo fi nančného 
konglomerátu.

Odborná literatúra uvádza aj inú kategorizáciu dohľadu, a to z teoretic-
kého hľadiska v členení podľa objektu regulácie: 1. dohľad nad stabilitou fi -
nančného systému, 2. obozretnostný dohľad, 3. dohľad nad obchodným ko-
naním poskytovateľov služieb na fi nančnom trhu, 4. dohľad nad súťažou na 
fi nančnom trhu (najširšou kategóriou je potom dohľad nad stabilitou fi nanč-
ného systému ako celku) a v členení podľa subjektov, nad ktorými je dohľad 
vykonávaný (inštitucionálne kritérium): model zjednoteného dohľadu, mo-
del sektorového dohľadu a ich kombinácie.94 Na úrovni EÚ odborná litera-
túra rozlišuje medzi mikroobozretnostným dohľadom a makroobozretnost-
ným dohľadom, vychádzajúc z rozdelenia právomocí medzi jednotlivými 
európskymi orgánmi zodpovednými za dohľad.95 

Dohľad sa vykonáva podľa procesných ustanovení zákona č. 747/2004 
Z. z. o dohľade nad fi nančným trhom a podľa osobitných (špeciálnych) usta-
novení zákona o bankách. Personálna pôsobnosť dohľadu je vymedzená 
subjektmi, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, iné osoby a sub-
jekty, ktorých činnosť súvisí s činnosťou alebo riadením banky alebo poboč-
ky zahraničnej banky. Vecná pôsobnosť dohľadu je vymedzená činnosťami, 
ktoré podliehajú dohľadu. Orgán dohľadu preskúmava a hodnotí organizá-
ciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy 

 92 Konsolidovaný celok musí v sebe zahŕňať aspoň jeden dohliadaný subjekt – banku.
 93 Finančným konglomerátom je skupina obchodných spoločností pod spoločnou kontrolou, 

ktorej výhradná alebo prevládajúca činnosť spočíva v poskytovaní významných služieb 
v aspoň dvoch rôznych finančných sektoroch (bankovníctvo, poisťovníctvo, obchodovanie 
s cennými papiermi). 

 94 KOHAJDA, M., PAPOUŠKOVÁ, Z. a kol. Aktuální otázky finančního práva ve středoevrop-
ském prostoru. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 294 – 295. 

 95 JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2018, s. 14 – 19. 
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pri výkone bankových činností, informačné toky a bankové riziká, pričom 
hodnotí efektivitu riadenia rizík zo strany banky (risk manažment). Overu-
je, či vlastné zdroje fi nancovania banky dostatočne kryjú potenciálne straty, 
ktoré vyplývajú z bankových rizík. Ak vlastné zdroje nie sú dostatočné na 
krytie rizík, Národná banka Slovenska oznámi banke potrebnú výšku vlast-
ných zdrojov. Na základe vykonaného dohľadu posúdi, či dohliadaný stav 
zodpovedá požiadavkám na obozretné podnikanie banky.

Národná banka Slovenska každoročne vypracováva plán dohliadok na 
mieste a plán dohliadok na diaľku. Tieto plány dohliadok obsahujú infor-
mácie najmä o výkone dohľadu a subjektoch, ktoré sú predmetom jej dohľa-
du. Pri tvorbe plánov dohliadok sa prihliada najmä na výsledky stresového 
testovania bánk, informácie a zistenia od príslušného orgánu dohľadu iného 
členského štátu, v ktorom pobočka banky vykonáva svoju činnosť, systémové 
riziko a na tie oblasti činnosti banky, pri ktorých sa to považuje za potrebné. 
Národná banka Slovenska najmenej raz ročne realizuje stresové testovanie 
a výsledky stresových testov môže poskytnúť Európskemu orgánu pre ban-
kovníctvo (EBA).

Pri výkone dohľadu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP) sa uplatňuje princíp výkonu dohľadu domovským orgánom dohľa-
du (to znamená, že pobočku umiestnenú v inom členskom štáte EHP kon-
troluje orgán dohľadu štátu, kde má banka registrované sídlo), vychádzajú-
ci z princípu „jednotného európskeho pasu“ (v podmienkach bankovníctva 
hovoríme o tzv. jednotnom bankovom povolení). Pre štáty mimo rámca 
EHP sa uplatňuje právny režim reciprocity (vzájomnosti), v zmysle ktoré-
ho orgán dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad na území Slovenskej 
republiky nad činnosťou pobočky zahraničnej banky a nad dcérskou spoloč-
nosťou zahraničnej banky, ktorá je bankou, len na základe dohody uzavre-
tej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného štátu. Vy-
konanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je orgán dohľadu 
iného štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska. 

Sankcie v sektore bankovníctva a nútená správa nad bankou
Národná banka Slovenska disponuje rozsiahlymi sankčnými kompeten-
ciami s príslušnými sankčnými nástrojmi na úseku bankového dohľadu.96 

 96 Škála sankcií je rozmanitá a veľká, napríklad: pokuta, opatrenia na ozdravenie banky, pred-
kladanie osobitných výkazov, hlásení a správ, zákaz nepovolenej činnosti, obmedzenie ale-
bo pozastavenie výkonu niektorej bankovej činnosti alebo niektorého druhu obchodov, 
odobratie bankového povolenia, oprava účtovnej alebo inej evidencie, uverejnenie opra-
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Niektoré z týchto nástrojov nemajú primárne represívnu (trestnú)  povahu 
a  difamačný účinok (zahanbujúci, poškodzujúci dobré meno), ako je to 
pri peňažných sankciách (pokutách), ale ich cieľom je zjednať nápravu inak 
ako právne vynútiteľnou represiou. Represívna funkcia sankcie totiž nemu-
sí vždy viesť k želanému účinku sledovanému orgánom dohľadu, a to naprí-
klad z dôvodu, že dohliadaný subjekt nevie vzhľadom na často veľmi kompli-
kovanú právnu reguláciu fi nančného trhu identifi kovať právne konformný 
stav. V tomto prípade je vhodné ukladať opatrenia na odstránenie a nápra-
vu nedostatkov a protiprávneho stavu (opatrenia na nápravu), ktoré sub-
jekt fi nančne nepostihnú, čím nevytvoria priamu dodatočnú fi nančnú záťaž 
na jeho činnosť a v ktorých orgán dohľadu naznačí, v čom došlo k pochybe-
niu. Nepriamo dohliadaný subjekt však môžu zaťažiť (napríklad zvýšené ad-
ministratívne náklady). Účel uloženia takého opatrenia môže spočíva často 
nielen v odstránení protiprávneho stavu, ale aj v snahe o zlepšenie fi nančnej 
situácie banky, resp. v jej záchrane. Sankcie (pokuty, iné sankcie a opatrenia 
na nápravu97) možno ukladať súbežne (popri sebe, kumulatívne) a opako-
vane, aj vo zvýšenej sadzbe, ak ide o recidívu. Sankcie môže Národná banka 
Slovenska ukladať jednak: 
 – dohliadaným subjektom (banky, pobočka zahraničnej banky) alebo
 – osobám, ktoré nie sú dohliadanými subjektmi (napríklad bez bankové-

ho povolenia neoprávnene vykonávajúcimi bankové činnosti, používa-
júce neoprávnene v obchodnom mene označenie banka alebo sporiteľňa 
atď.); takéto subjekty môžu pokryť aj fi nančné pyramídy, ak vykonávajú 
činnosti, ktoré spadajú pod regulačnú úpravu. 

Predpokladom uloženia sankcie prípadne opatrenia na nápravu je hypo-
téza právnej normy, ktorá predpokladá protiprávny úkon uskutočnený pro-
tiprávnym konaním (komisívne) alebo uskutočnený protiprávnym nekona-
ním, opomenutím (omisívne). Protiprávna činnosť banky alebo pobočky 
zahraničnej banky, ktorá zakladá skutkovú podstatu verejnoprávneho delik-

vy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, zúčtovanie strát z hospodárenia 
so základným imaním, nútená správa, opatrenia na zlepšenie riadenia rizík, udržiavanie 
hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje, 
zníženie významných rizík, udržiavanie aktív v určenej výške, obmedzenie poskytovania 
pohyblivej zložky celkovej odmeny pre členov orgánov, upustenie od konania alebo zdrža-
nie sa konania, osobitné požiadavky na likviditu a ďalšie.

 97 Sankciám za porušovanie spotrebiteľských práv sa osobitne nevenujeme. K tomu odka-
zujeme na KORONCZIOVÁ, A. Sankcie v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa. In: 
Banskobystrické zámocké dni práva 2017. Zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie. Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 164 – 172.
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tu v sektore bankovníctva, môže v súlade s ustanovením § 50 ods. 1 zákona 
č. 483/2001 Z. z. o bankách spočívať v zásade v dvoch druhoch konania – 
porušení povinností vyplývajúcich z právneho predpisu alebo z rozhodnutia 
Národnej banky Slovenska. Konkrétne môže orgán dohľadu zistiť nedostatky 
v činnosti banky (pobočky zahraničnej banky) spočívajúce:
 – v nedodržiavaní podmienok určených v bankovom povolení alebo 

v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok na udelenie ban-
kového povolenia, 

 – podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí ulože-
ných banke alebo pobočke zahraničnej banky, 

 – v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení zákona o bankách, 
ostatných právnych predpisov alebo právne záväzných aktov Európskej 
únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností.

Nedostatky objavené pri výkone dohľadu na mieste a uvedené v protoko-
le o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skonče-
nia príslušného dohľadu na mieste. O protiprávnej činnosti sa môže Národ-
ná banka Slovenska dozvedieť nielen z vlastnej činnosti (realizácie výkonu 
dohľadu na mieste, na diaľku), ale aj z podnetu fyzickej osoby z interného 
prostredia banky (prostredníctvom chráneného oznamovateľa protispolo-
čenskej činnosti – whistleblower, jeho anonymitu je orgán dohľadu povinný 
zachovať). 

Z povahy subjektu Národnej banky Slovenska ako orgánu verejnej sprá-
vy na úseku dohľadu nad fi nančným trhom (orgánu dohľadu) zaraďujeme 
verejnoprávne delikty na úseku dohľadu v sektore bankovníctva medzi ad-
ministratívnoprávne delikty – správne delikty právnických osôb, postiho-
vaných síce bez ohľadu na zavinenie (subjektívny prvok), avšak s možnos-
ťou prihliadnutia na toto kritérium v rámci správnej úvahy (napríklad miera 
zavinenia pri konaní bankového zamestnanca). Ide tak o vyvodzovanie ad-
ministratívnej zodpovednosti v oblasti trestného práva správneho, pričom 
vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti voči banke alebo dohľadu ne-
podliehajúcej osobe (napríklad za trestný čin neoprávneného podnikania) 
alebo pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca banky nie je dotknuté 
vyvodením administratívnej zodpovednosti. Sankčné nástroje za tieto delik-
ty sú správnymi sankciami a ich ukladanie sa realizuje v osobitnom správ-
nom konaní pred Národnou bankou Slovenska, pri ktorom sa analogicky po-
užijú trestnoprávne princípy.98 
 98 K základným princípom trestania LIŠKA, P., DŘEVÍNEK, K., ELEK, Š., KOTÁB, P., RÝDL, 

T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 417 – 420. 
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Okrem toho zákon o bankách oprávňuje ukladať aj tzv. osobné pokuty99 
za delikty fyzických osôb s osobitným postavením v banke alebo pobočke 
zahraničnej banky (člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista, vedúci 
a zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky, nútený správca a jeho zá-
stupca, vedúci zamestnanec banky alebo pobočky zahraničnej banky).

Opatrenia na nápravu, pokuty a iné sankcie za nedostatok zistený pri vý-
kone dohľadu je možné právoplatne uložiť do troch rokov od zistenia nedo-
statkov (subjektívna lehota), najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku 
(objektívna lehota). To znamená, že orgán dohľadu musí v týchto lehotách 
konanie začať a právoplatne ukončiť. Uvedené lehoty sú premlčacími lehota-
mi. V prípade trvajúceho nedostatku začne objektívna lehota plynúť posled-
ným dňom trvania príslušného nedostatku, ak bol tento zistený už skôr.100 
Premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca preruše-
nie lehoty, konkrétne (podľa § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade 
nad fi nančným trhom) sa prerušujú: 1. doručením protokolu o vykonanom 
dohľade na mieste, 2. začatím konania pre zistený nedostatok a 3. po ňom 
nasledujúcimi jednotlivými úkonmi v konaní pre zistený nedostatok, pričom 
od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.101

Od uvedených sankčných nástrojov je nutné rozlíšiť tzv. poriadkové 
opatrenia (poriadkové pokuty) za sťaženie (marenie): 1. výkonu dohľadu 
na mieste alebo dohľadu na diaľku, 2. postupu v administratívnom konaní 
pred Národnou bankou Slovenska, 3. iného postupu pri výkone dohľadu (na-
príklad za nezaplatenie príspevku dohliadaného subjektu za výkon dohľadu 
Národnej banke Slovenska). V uvedenom prípade hovoríme o tzv. „proces-
ných pokutách“, ktoré postihujú poriadkové delikty.102

Pri ukladaní správnych sankcií zákon ukladá prihliadať na kritériá správ-
neho uváženia (diskrečné kritériá), ktorými sú vo vzťahu k banke (pobočke 
zahraničnej banky) závažnosť, rozsah, dĺžka trvania, následky a povaha zis-

 99 Podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku me-
sačného priemeru jeho celkových príjmov za predchádzajúci rok od banky alebo pobočky 
zahraničnej banky. Právoplatným uložením osobnej pokuty sa fyzická osoba stáva nedôve-
ryhodnou, čim prestáva spĺňať požiadavku dôveryhodnosti na finančnom trhu a banka je 
takú osobu povinná bezodkladne odvolať z funkcie, keďže porušila povinnosti súvisiace so 
správou majetku zvereného banke. 

 100 Platí, že subjektívna lehota nemôže presiahnuť objektívnu lehotu. 
 101 § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v spojení s § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 

Z. z. o dohľade nad finančným trhom. 
 102 Poriadkové opatrenia a poriadkové delikty sú upravené v § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. 

o dohľade nad finančným trhom a nie sú teda predmetom úpravy v zákone č. 483/2001 
Z. z. o bankách. Predpokladom ich uloženia je, že ide o marenie bez závažného dôvodu.
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tených nedostatkov. Tieto medze správnej úvahy sú o to dôležitejšie pri zdô-
vodňovaní konkrétnej výšky peňažnej pokuty banke, ktorú zákon umožňuje 
uložiť v širokom rozpätí od 3 300 EUR do 332 000 EUR a pri opakovanom 
(recidíva) alebo závažnom nedostatku do výšky 10 % celkového ročného ob-
ratu za predchádzajúci kalendárny rok. Osobitne sa ďalej budeme venovať 
opatreniu nútenej správy nad bankou.

Nútená správa je svojou povahou reorganizačné opatrenie, ktoré môže 
mať vplyv na existujúce práva tretích osôb.103 Národná banka Slovenska nú-
tenú správu zavedie ex off o (§ 53 ods. 4 zákona o bankách; ak banka vlast-
né zdroje udržiava na úrovni nižšej ako je 50 %) alebo na základe vlastnej 
správnej úvahy ju zaviesť môže (§ 53 ods. 5 zákona o bankách; najmä ak ne-
dostatky ohrozujú bezpečné fungovanie banky alebo práva jej klientov), ak 
odvolanie členov orgánov banky neviedlo k odstráneniu nedostatkov v čin-
nosti banky alebo k zlepšeniu jej fi nančnej situácie. Možno ju zaviesť aj nad 
pobočkou zahraničnej banky.

Účelom nútenej správy je najmä:
 – znemožnenie výkonu funkcií orgánom banky zodpovedným za zhoršu-

júcu sa hospodársku situáciu banky,
 – odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti banky s cie-

ľom zastaviť zhoršovanie sa hospodárskej situácie,
 – ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky pred vzni-

kom škody alebo jej narastaním,
 – prijatie ozdravného programu, ak je ekonomické ozdravenie banky re-

álne, vrátane prijatia a vykonania organizačných a iných opatrení na 
postupnú stabilizáciu banky a obnovenie jej likvidity, najmä v súčinnos-
ti s hlavnými akcionármi banky.

Nútená správa je zavedená okamihom doručenia rozhodnutia Národnej 
banky Slovenska o nútenej správe banke. Vykonáva ju dočasný správca banky 
(nútený správca) a jeho zástupca, ak je ustanovený. Správcu a najviac dvoch 
zástupcov vymenúva (a odvoláva) najviac na jeden rok orgán dohľadu, ktorý 
s ním uzatvorí zmluvu o výkone činnosti. Na tento účel orgán dohľadu vedie 
aktuálne zoznamy správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov. Pre tú 
istú banku možno vymenovať jedného alebo viacerých správcov. Správcom 
a jeho zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonné podmienky 

 103 K tomu pozri napríklad KURKA, R., PAŘÍKOVÁ, A. Subjekty finančního trhu. Vybrané as-
pekty likvidace a insolvence. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 121. ČUNDERLÍK, Ľ. K nedostat-
kom právnej úpravy nútenej správy (nielen) nad bankou. In: Právny obzor. 2014, roč. 97, 
č. 1, s. 31 – 43. 
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odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, alebo právnická osoba. Ak je správ-
com právnická osoba, podmienky odbornej spôsobilosti musia napĺňať čle-
novia štatutárneho orgánu a podmienky dôveryhodnosti sa vzťahujú na širší 
okruh osôb (napríklad aj akcionári správcu, jeho zamestnanci, členovia do-
zorného orgánu). Prekážkou vo výkone funkcie správcu a jeho zástupcu je 
napríklad existencia osobitného vzťahu k banke, existencia dlžníckeho alebo 
veriteľského vzťahu s bankou. 

Zavedením nútenej správy sa pozastavuje (suspenduje) výkon funkcie 
všetkých orgánov banky okrem valného zhromaždenia a vedúcich zamest-
nancov banky. Pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady prechádza 
na správcu, ktorý je oprávnený riadiť banku a jej zamestnancov. V súvislosti 
s výkonom nútenej správy je správca oprávnený pribrať si v záujme urých-
leného riešenia problémov odborných poradcov. Správca a zástupca dispo-
nujú viacerými dôležitými oprávneniami, napríklad robiť opatrenia na sta-
bilizáciu banky alebo predať pobočku. Niektoré z nich môžu realizovať až 
po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (podanie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu, zvolanie valného zhromaždenia). Správca 
je povinný pravidelne informovať Národnú banku Slovenska o úkonoch vy-
konaných počas nútenej správy. Do 30 dní od zavedenia nútenej správy jej 
musí predložiť návrh riešenia situácie. Počas nútenej správy môže centrálna 
banka poskytnúť banke fi nančnú pomoc (úver) na odstránenie dočasného 
nedostatku likvidity, ktorá musí byť zabezpečená (funkcia veriteľa posled-
nej inštancie). Nútená správa sa končí 1. doručením rozhodnutia Národnej 
banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominuli dôvody jej zavede-
nia, 2. vyhlásením konkurzu na banku, 3. uplynutím 12 mesiacov od zavede-
nia nútenej správy, 4. odobratím alebo zánikom bankového povolenia.

Komerčné poisťovníctvo
Poistenie predstavuje špecifi cký druh ochrany pred rizikom, ktorým je pois-
tené riziko. Riziko spočíva v hrozbe potenciálneho vzniku materiálnej ško-
dy na majetku, ujmy na živote a zdraví alebo inej (avšak predpokladanej, 
a teda nevyhnutnej) skutočnosti (súhrnne tzv. poistná udalosť), ktorá vyply-
nie v dôsledku:
 – síl nezávislých na ľudskej vôli (napríklad prírodná katastrofa, dožitie 

veku),
 – ľudského konania (napríklad pri prevádzke motorového vozidla).
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Zatiaľ čo k niektorým skutočnostiam nemusí dôjsť, s niektorými sa po-
istne kalkuluje ako s nevyhnutnosťou (dosiahnutie veku). V rámci poistenia 
tak dochádza k zvereniu fi nančného majetku formou uhrádzaných príspev-
kov na účely jeho vyplatenia v prípadoch predpokladaných v poistných pod-
mienkach. Môže sa stať, že k výplate nikdy nemusí dôjsť, s čím však účastník 
poistenia počíta. Kúpou poistnej ochrany si zabezpečuje do budúcna svoju 
fi nančnú kondíciu, ak ju nebude schopný dosiahnuť inak, napríklad v dô-
sledku sťaženej pracovnej schopnosti. Vzťahy súvisiace s poistným rizikom 
označujeme ako poistné vzťahy a operácie, ktoré sa v rámci týchto vzťahov 
uskutočňujú, zaraďujeme medzi tzv. asekuračné platobné peňažné operácie. 
V rámci nich sa realizuje pohyb peňažnej zásoby založený na podmienenej 
návratnosti, neekvivalentnosti poistného plnenia a solidárnosti.104 

Podmienená návratnosť znamená, že k poistnému plneniu zo strany po-
isťovateľa vo vzťahu k poistenému dochádza len za splnenia konkrétnej v po-
istnej zmluve dohodnutej poistnej podmienky – poistnej udalosti, ktorou je 
určitá objektívna skutočnosť. Poistná udalosť sa môže u jedného poisteného 
vyskytnúť aj viackrát alebo vôbec. 

Neekvivalentnosťou sa rozumie to, že v prípade naplnenia poistnej pod-
mienky veľkosť uhradzovaných prostriedkov (poistné plnenie) poistenému 
nie je ekvivalentné ním zaplatenému poistnému (poistné plnenie je zväčša 
vyššie ako uhradené príspevky poistného).

Solidárnosťou sa rozumie rešpektovanie skutočnosti, že poistné náhrady 
sa poskytujú len tým členom poistného spoločenstva, u ktorých nastala po-
istná udalosť. 

Občiansky zákonník demonštratívne vymedzuje, čo môže byť predmetom 
poistenia a v závislosti od toho vymedzuje druhy poistenia. Predmetom po-
istenia môže byť hlavne: 
 – majetok pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo 

iných škôd, ktoré na ňom vzniknú (poistenie majetku);
 – fyzická osoba pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa ur-

čitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti (poistenie osôb);
 – zodpovednosť za škodu vzniknutú na živote a zdraví alebo na veci, prí-

padne zodpovednosť za inú majetkovú škodu (poistenie zodpovednos-
ti za škodu).

 104 KOHAJDA, M., PAPOUŠKOVÁ, Z. a kol. Aktuální otázky finančního práva ve středoevrop-
ském prostoru. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 326. 
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Okrem uvedených druhov poistenia rozoznávame aj poistenie právnej 
ochrany.105 

Vo vyspelých ekonomikách sa poistenie kombinuje aj s kolektívnym in-
vestovaním.106 

Poistenie vzniká na základe súkromnoprávneho inštitútu – poistnej zmlu-
vy, ktorej právny rámec predstavuje § 788 a nasl. Občianskeho zákonní-
ka. Subjektmi poistného vzťahu sú poisťovateľ (resp. poistiteľ), poistník 
a  poistený.

Poisťovateľom je komerčná inštitúcia, ktorá má oprávnenie na vykonáva-
nie poisťovacej činnosti (poisťovňa). Poisťovňa preberá uzavretím poistnej 
zmluvy na seba záväzok uhradiť poistenému subjektu poistné plnenie. Do-
hodnutý záväzok sa realizuje za cenu poistenia, ktorou je poistné. Poistník 
je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavre-
la a na jej základe je povinná platiť poistné. Poistený je subjektom, ktorému 
vzniká na základe poistnej zmluvy nárok na poistné plnenie. Poistník a po-
istený môže byť totožnou osobou (napríklad cestovné poistenie) alebo môže 
ísť o odlišné osoby (životné poistenie maloletého dieťaťa).

Činnosť komerčnej poisťovne ako poisťovacej inštitúcie je verejno-
právne regulovaná a dohliadaná zo strany Národnej banky Slovenska, kto-
rej predmetom dohľadu je dodržiavanie ustanovení zákona č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve. Uvedený zákon predstavuje základný právny predpis pre 
vznik a výkon činnosti poisťovne a zaisťovne. Obsahuje verejnoprávne po-
žiadavky kladené na organizačnú štruktúru, riadenie a podnikanie v sektore 
poisťovníctva. 

V závislosti od rozsahu oprávnenia poisťovne na poskytovanie konkrétnej 
poisťovacej činnosti rozlišujeme podľa zákona o poisťovníctve:
 – poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení, 
 – poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení, 
 – poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení a neži-

votnom poistení.
Z toho vyplýva iné vymedzenie poistných druhov ako podľa Občianske-

ho zákonníka, t. j. klasifi kuje životné poistenie a neživotné poistenie, kto-
ré pozostávajú z homogénnych poistných odvetví (napríklad neživotné po-

 105 Poisťovateľ sa ním zaväzuje uhradiť náklady poisteného spojené s uplatnením jeho sub-
jektívneho práva v rozsahu vymedzenom v poistnej zmluve a poskytovať služby priamo 
spojené s týmto poistením.

 106 KOHAJDA, M., PAPOUŠKOVÁ, Z. a kol. Aktuální otázky finančního práva ve středoevrop-
ském prostoru. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 310. 
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istenie tvoria poistné odvetvia: poistenie úrazu, poistenie choroby, poistenie 
škôd na pozemných dopravných prostriedkoch, poistenie škôd na lietadlách, 
poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, poistenie úveru, 
poistenie právnej ochrany, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre-
vádzkou motorového vozidla atď.).

Zákon o poisťovníctve sa nevzťahuje na primárne nekomerčne zame-
rané poistenia, ktoré sledujú iný účel (verejné zdravotné poistenie, ktoré 
poskytujú verejné zdravotné poisťovne a sociálne poistenie, ktoré poskytu-
je Sociálna poisťovňa). V prípade, ak poisťovňa poskytuje povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozi-
dla, vzťahuje sa na túto jej činnosť aj ďalšia verejnoprávna úprava, ktorou je 
zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poisťovňou je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republi-
ky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie 
poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.107 Poisťovňa 
môže mať právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti. 
V zmysle toho sa na ňu subsidiárne vzťahujú ustanovenia o akciovej spo-
ločnosti v Obchodnom zákonníku alebo navyše aj ustanovenia zákona 
č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti. Popri nej zákon defi nuje aj osobit-
ný typ poisťovne, a to tzv. kaptívnu poisťovňu, ktorá je vo vlastníctve fi nanč-
nej alebo nefi nančnej inštitúcie a ktorej cieľom je poskytovať poistenie výluč-
ne na riziká takejto inštitúcie.

Poisťovacia činnosť je podnikaním, v rámci ktorého sa preberajú poistné 
riziká od osôb ohrozených rovnakým alebo podobným rizikom, vytvára sa 
a organizuje poistný kmeň,108 vytvárajú sa technické rezervy (na všetky zá-
väzky voči oprávneným osobám z poistných zmlúv), a to za odplatu, ktorá sa 
určí s použitím poistno-matematických a štatistických metód. 

Na vykonávanie poisťovacej činnosti vytvára poisťovňa technické rezervy 
(technickú rezervu na poistné budúcich období, technickú rezervu na po-
istné plnenie, technickú rezervu na poistné prémie a zľavy, technickú rezer-

 107 Na udelenie povolenia sa vyžaduje splnenie viacerých podmienok podľa zákona o poisťov-
níctve, osobitnú výšku základného imania však zákon neustanovuje. Kapitálová požiadav-
ka (v § 63 zákona) na výkon poisťovacej činnosti je ustanovená v súlade s právnou úpravou 
smernice Solventnosť II (smernica EP a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí 
a vykonávaní poistenia a zaistenia) a do našej právnej úpravy je premietnutá do opatrenia 
Národnej banky Slovenska č. 6/2015 o solventnosti.

 108 Ide o množinu všetkých platných poistných zmlúv, ktoré má poisťovňa uzavreté ako pois-
ťovateľ.
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vu na životné poistenie, technickú rezervu na krytie rizika z investovania fi -
nančných prostriedkov v mene poistených, ďalšie technické rezervy).

Poisťovaciu činnosť možno vykonávať aj formou spolupoistenia, kedy 
možno uzavrieť poistnú zmluvu medzi poistníkom a viacerými poisťovňami 
v pozícii spolupoisťovateľov. V poistnej zmluve sa musí uviesť, kto je hlav-
ným spolupoisťovateľom.

Odborná literatúra uvádza viacero funkcií poistenia. Predovšetkým je to 
rozdelenie rizika na väčší počet subjektov, čím prináša hmotnú výhodu a po-
cit bezpečia najmä pri podnikateľskej činnosti. Ďalšími funkciami sú preven-
tívna (zvýšenie zodpovednosti za ochranu zdravia a majetku), sociálna a ka-
pitálová funkcia.109 

Zaisťovne sú regulované spoločne s poisťovňami vzhľadom na podobnosť 
inštitútu poistenia a zaistenia (de facto ide o „poistenie poistenia“). Zaisťov-
ňou je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vy-
konáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej 
činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Zaisťovňa môže mať práv-
nu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti. Poisťovňa môže 
vykonávať aj zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zais-
ťovacej činnosti; v takom prípade sa tento subjekt označuje ako poisťovňa. 
Udeliť poisťovni povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti je možné len 
pre taký poistný druh, pre ktorý jej bolo udelené povolenie na vykonávanie 
poisťovacej činnosti.

Zaisťovacia činnosť je podnikaním, ktorého predmetom je prijímanie ri-
zík postúpených poisťovňou (alebo aj inou zaisťovňou). Jej cieľom je mini-
malizácia strát pre poisťovňu vyplývajúca z potenciálneho poistného plnenia 
(rozloženie poistného rizika prevzatého poisťovňou medzi viacero subjek-
tov).

Dohľad nad poisťovníctvom
Hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom je ochrana poistníkov a prí-
jemcov poistných plnení (poistená osoba, oprávnená osoba) prostredníctvom 
dohľadu nad obozretným podnikaním poisťovní (resp. zaisťovní). Z uvede-
ného vymedzenia cieľa možno vymedziť dva aspekty výkonu dohľadu nad 
poisťovníctvom: obozretnostný (prudenciálny) dohľad a dohľad v oblasti 
ochrany fi nančného spotrebiteľa (a iných klientov) v sektore poisťovníctva. 

 109 KOHAJDA, M., PAPOUŠKOVÁ, Z. a kol. Aktuální otázky finančního práva ve středoevrop-
ském prostoru. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 325. 
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Predmetom obozretnostného dohľadu je kontrola vykonávania poisťo-
vacej (zaisťovacej) činnosti, dodržiavania povolení a iných rozhodnutí vyda-
ných orgánom dohľadu, kontrola dodržiavania ustanovení všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poisťovne a zaisťovne (vrátane 
právne záväzných aktov Európskej únie). Obozretnostný dohľad sa vykoná-
va na mikroúrovni (na úrovni poisťovne) a na makroúrovni (ako dohľad nad 
poisťovňami v skupine a ako doplňujúci dohľad – dohľad nad fi nančnými 
konglomerátmi, ktorých súčasťou je poisťovňa alebo zaisťovňa). 

Predmetom dohľadu v oblasti ochrany klientov poisťovne je vybavova-
nie ich podaní a podaní potenciálnych klientov, súvisiacich s poskytovaním 
fi nančných služieb týkajúcich sa poisťovacích služieb. Predmetom dohľadu 
však nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní (zaisťovní) 
a ich klientov, na ktorých rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány 
podľa osobitných predpisov. Dohľad nad poisťovníctvom vykonáva Národná 
banka Slovenska, ktorá disponuje nasledujúcimi druhmi kompetencií:
 a) regulačné (normotvorba podzákonných právnych predpisov – opatrení 

NBS, ktorými sa vykonávajú príslušné zákonné ustanovenia; vydávanie 
metodických usmernení, stanovísk a odporúčaní pre dohliadané sub-
jekty; spolupráca s Ministerstvom fi nancií SR pri príprave návrhov zá-
konov v oblasti poisťovníctva),

 b) dohliadacie (výkon dohľadu na mieste, výkon dohľadu na diaľku),
 c) povoľovacie (udeľovanie povolení a predchádzajúcich súhlasov v admi-

nistratívnom konaní pred Národnou bankou Slovenska),
 d) sankčné (ukladanie sankcií, opatrení na odstránenie a na nápravu zis-

tených nedostatkov, opatrení na ozdravenie, zavádzanie nútenej správy, 
odobratie povolenia na výkon činnosti),

 e) v oblasti medzinárodnej spolupráce (výmena informácií so zahranič-
nými orgánmi dohľadu, s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dô-
chodkové poistenie zamestnancov – EIOPA),

 f) informačné (vyžadovanie informácií od poisťovní v rámci výkonu do-
hľadu na diaľku, zverejňovanie sankcií uložených poisťovniam). 

Národná banka Slovenska vykonáva dohliadací proces pravidelne, prime-
rane k povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v poisťovacej a zais-
ťovacej činnosti. Dohľad vykonáva podľa stanovenej minimálnej frekvencie 
a rozsahu, teda podľa vopred schváleného plánu dohliadok v konkrétnych 
poisťovacích subjektoch, ktoré sú zamerané tematicky alebo komplexne. Na 
základe vykonávaného dohľadu orgán dohľadu posudzuje, či systém sprá-
vy a riadenia, prijaté stratégie a procesy pri výkone poisťovacej (zaisťovacej) 
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činnosti a vlastné zdroje poisťovne dostatočne kryjú riziká z jej poisťovacej 
činnosti. Orgán dohľadu vykonáva dohľad v sektore poisťovníctva podľa zá-
kona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade 
nad fi nančným trhom. Z hľadiska vecnej pôsobnosti je zákon č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve lex specialis vo vzťahu k zákonu č. 747/2004 Z. z. o dohľade 
nad fi nančným trhom. Tento vzťah špeciality znamená, že zákon o poisťov-
níctve upravuje výkon dohľadu nad poisťovňou špeciálnymi ustanoveniami, 
ktoré sú uvedené v tomto zákone, subsidiárne sa uplatňuje všeobecný dohlia-
dací predpis. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k poisťovni ako dohliada-
nému subjektu konštatoval, že dohľadom sa rozumie špecifi cké kontrolné 
oprávnenie Národnej banky Slovenska, pričom zo žiadneho ustanovenia 
zákona o poisťovníctve ani zákona o dohľade nad fi nančným trhom ne-
vyplýva, že by Národná banka Slovenska mala zdôvodňovať poisťovni, 
z akého dôvodu dohľad u nej vykonáva (napríklad pri požiadavke na pred-
loženie informácií). Vykonávanie dohľadu nad činnosťou poisťovne je zá-
konnou právomocou Národnej banky Slovenska. Odôvodnenie jeho reali-
zácie nie je orgán dohľadu povinný dohliadanému subjektu uviesť, keď mu 
zákon túto povinnosť osobitne neukladá.110 

V poisťovníctve sa analogicky ako v bankovníctve uplatňuje princíp 
„jednotného európskeho pasu“ spočívajúci v tom, že poisťovňa, ktorá zís-
kala povolenie v niektorom z členských štátov Európskeho hospodárske-
ho priestoru, môže vykonávať poisťovaciu činnosť v povolenom rozsahu aj 
v inom členskom štáte bez potreby získať povolenie od príslušného domov-
ského orgánu dohľadu nad poisťovníctvom. V nadväznosti na to môže vyko-
návať taká poisťovňa poisťovaciu činnosť na základe notifi kácie (oznámenia) 
zámeru svojmu domovskému orgánu dohľadu pôsobiť v inom členskom štá-
te – a to prostredníctvom pobočky alebo realizácie práva slobodného posky-
tovania služieb (cezhraničné poskytovanie poistenia bez zriadenia pobočky, 
napríklad prostredníctvom distribučnej siete fi nančných agentov). V tejto 
súvislosti potom dohľad nad pobočkou poisťovne vykonáva domovský or-
gán dohľadu (princíp výkonu dohľadu domovským orgánom).

 110 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. marca 2011, sp. zn. 3Sž 40/2009, 
právna veta. 
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DOHLIADACIEHO ORGÁNU V KONTEXTE 
JUDIKATÚRY

Dohľad nad fi nančným trhom v Slovenskej republike prešiel určitým vývo-
jom. Spočiatku ho v závislosti od sektora fi nančného trhu vykonávali rôzne 
subjekty: Národná banka Slovenska vykonávala bankový dohľad, Minister-
stvo fi nancií SR vykonávalo dohľad nad poisťovníctvom a dohľad nad kapi-
tálovým trhom (prostredníctvom rozpočtovej organizácie Úrad štátneho do-
zoru nad kapitálovým trhom). Od roku 2000 prešli dohliadacie kompetencie 
ministerstva na Úrad pre fi nančný trh s tým, že ako prvý začal tento úrad 
vykonávať aj dohľad nad dôchodkovým sporením. Od 1. januára 2006 došlo 
na základe zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad fi nančným trhom k tzv. 
integrácii dohľadu nad fi nančným trhom a dohľad nad všetkými sektormi 
fi nančného trhu odvtedy vykonáva Národná banka Slovenska ako orgán in-
tegrovaného výkonu dohľadu. Úrad pre fi nančný trh k 1. januáru 2006 zani-
kol. V rámci Národnej banky Slovenska plnia úlohy pri dohľade nad dohlia-
danými subjektmi osobitné organizačné útvary s označením „útvar dohľadu 
nad fi nančným trhom“.

V nadväznosti na to je potrebné rozlišovať:
 – usporiadanie dohľadu, 
 – druhy dohľadu a 
 – spôsoby (metódy) výkonu dohľadu. 

Usporiadanie dohľadu je rozdielne v závislosti od vývoja v tom-kto-
rom štáte a od spôsobu legálneho defi novania cieľov dohľadu a jeho funkcií. 
V tejto súvislosti rozlišujeme inštitucionálne, resp. organizačné usporia-
danie dohľadu (inštitucionálny prístup), ktorý rozpoznáva konkrétne vo 
svete využívané modely výkonu dohľadu: 
 a) sektorový model, v ktorom je výkon dohľadu nad jednotlivými sektor-

mi zverený dvom alebo viacerým orgánom dohľadu,
 b) zjednotený (integrovaný) model, v ktorom vykonáva dohľad nad fi -

nančným trhom jeden orgán. 
Orgánom, ktorý vykonáva dohľad, pritom môže byť orgán verejnej správy 

sui generis alebo centrálna banka štátu. Základnou požiadavkou bez ohľadu 
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na subjekt vždy ostáva požiadavka nezávislosti orgánu dohľad (inštitucionál-
na, personálna, fi nančná, funkčná). 

Z hľadiska funkčného prístupu rozlišujeme twin peaks model (obozret-
nostný/prudenciálny dohľad nad obchodným konaním dohliadaných sub-
jektov a dohľad v oblasti ochrany fi nančných spotrebiteľov sú vykonávané 
viacerými orgánmi dohľadu) a zjednotený model, v ktorom plní funkciu 
ochrany fi nančného spotrebiteľa a obozretnostnú funkciu jeden orgán do-
hľadu. 

Podľa objektívneho prístupu, ktorý sleduje napĺňanie cieľov (objektov) 
dohľadu, rozlišujeme mikroobozretnostný (mikroprudenciálny) dohľad, 
makroobozretnostný (systémový, makroprudenciálny) dohľad a unifi kova-
ný dohľad (jediným orgánom dohľadu je vykonávaný dohľad nad viacerými 
objektmi dohľadu). Ťažiskom tohto prístupu je dohľad vykonávaný na rizi-
kovo orientovanom základe. Uvedené členenie začalo byť uplatňované v pra-
xi až po vypuknutí globálnej fi nančnej krízy v roku 2008.111

V podmienkach Slovenska môžeme hovoriť o integrovanom, zjednote-
nom a unifi kovanom dohľade. 

K druhom dohľadu odkazujeme na text o bankovom dohľade vo všeobec-
nej časti monografi e. V súvislostí s tým je potrebné zopakovať, že ide o do-
hľad na individuálnom základe, dohľad na konsolidovanom základe a dopl-
ňujúci dohľad nad fi nančnými konglomerátmi.

Ciele dohľadu sú vymedzené v § 1 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľa-
de nad fi nančným trhom, a to konkrétne prispievať k stabilite fi nančného 
trhu ako celku, k bezpečnému a zdravému fungovaniu fi nančného trhu 
v záujme udržiavania dôveryhodnosti fi nančného trhu, ochrany fi nanč-
ných spotrebiteľov a iných klientov na fi nančnom trhu a rešpektovania 
pravidiel hospodárskej súťaže. Napriek tomu, že hierarchia cieľov dohľadu 
nie je odstupňovaná, je nutné považovať za primárny cieľ stabilitu fi nanč-
ného trhu, ktorá je voči ostatným cieľom nadradená ipso facto.112 V posled-
nom období rastie význam dohľadu v oblasti ochrany fi nančného spotrebi-
teľa. Tým sa v našich podmienkach rozumie spotrebiteľ na fi nančnom trhu, 
s ktorým pri ponúkaní fi nančnej služby (alebo pri uzatváraní alebo plnení 

 111 TKÁČ, P. Organizácia a výkon dohľadu nad finančným trhom v Slovenskej republike. In: 
Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2014, s. 33. 

 112 ČUNDERLÍK, Ľ. Definícia cieľov, rozsahu a predmetu dohľadu nad finančným trhom 
v kontexte slovenskej dohliadacej legislatívy a praxe – otvorený problém. In: Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Vyda-
vateľské oddelenie PraF UK, 2008, s. 623 – 625.
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spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí fi nančnej služby) koná dohliadaný sub-
jekt (alebo osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu). 

Od cieľov dohľadu je potrebné diferencovať predmet dohľadu, ktorý 
je vymedzený v našom právnom poriadku negatívne v § 2 ods. 3 zákona 
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad fi nančným trhom. Predmetom dohľadu nad 
dohliadanými subjektmi nie je rozhodovanie sporov z právnych vzťahov me-
dzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi, na ktorých prejednávanie a roz-
hodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov. 

Vo väzbe na to identifi kujeme základný a východiskový princíp výko-
nu dohľadu, ktorým je princíp výkonu dohľadu vo všeobecnom, resp. ve-
rejnom záujme (v nemeckom jazyku Aufsicht im allgemeinen/öff entlichen 
Interesse). V jeho zmysle treba potom dohľad chápať ako nenárokovateľnú 
verejnoprávnu činnosť (vo verejnom práve neexistuje právny nárok), vy-
konávanú nezávislým orgánom. Konkrétne dohliadacie nástroje a sankcie 
v rámci dohľadu (napríklad dohľad na mieste, zavedenie nútenej správy) ne-
možno na orgáne dohľadu požadovať ani vynucovať. Klienti fi nančných in-
štitúcií nemajú právo vyžadovať od orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne 
opatrenia v ich prospech. Tento aspekt dohľadu judikoval aj Súdny dvor Eu-
rópskej únie v rámci svojej rozhodovacej činnosti.113 Orgány dohľadu po-
stupujú na základe vlastného uváženia, z úradnej moci (ex off o), nezávisle, 
avšak zákonne. 

Analogicky, inšpirovaný rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie, judi-
koval aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení, týkajúcom sa 
zodpovednosti štátu za bankový dohľad, podľa ktorého „v zásade niet sub-
jektívneho práva či nároku na presný a správny zákonný bankový dohľad 
a z toho vyplývajúci nárok na náhradu škody pri zlyhaní dohľadu. Z podstaty 
bankového dohľadu (avšak nielen bankového – poznámka autora) vyplýva, že 
ide o činnosť koncepčnú, priam (ekonomicko) politickú, nie činnosť tradič-
ne správnu – administratívnu, na akú myslí zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý konkretizuje označený čl. 46 
ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky“.114 

 113 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. októbra 2004 vo veci C-222/02, Peter Paul, Cornelia 
Sonnen Lütte, Christel Mörkens a iní c/a Spolková republika Nemecko. V literatúre pozri 
aj MAMDANIOVÁ, E. Systém ochrany vkladov a zodpovednosť štátu. In: Justičná revue. 
2009, č. 11, s. 1288 – 1290. 

 114 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 295/2017 z 9. mája 2017.
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Spôsoby (metódy) výkonu dohľadu sú defi nované ako konkrétny spôsob 
zisťovania a zberu informácií od dohliadaného subjektu. Predstavujú mno-
žinu povahovo obdobných činností, ktoré spája metóda zberu údajov. Na zá-
klade toho rozlišujeme dva spôsoby dohľadu: dohľad na mieste a dohľad na 
diaľku.

Dohľadom na mieste (on site supervision) je získavanie informácií a pod-
kladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho čin-
nosti alebo iných osôb, ktorých činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, 
spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako 
aj vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov. Dohľad na mies-
te sa vykonáva na základe písomného poverenia. V rámci výkonu dohľadu 
možno vznášať námietky zaujatosti. Dohľad na mieste sa začína dňom, keď 
sa osoba poverená výkonom dohľadu preukázala dohliadanému subjektu pí-
somným poverením, pričom preukázať sa možno aj doručením rovnopisu 
poverenia dohliadanému subjektu poštou. 

Osoby poverené výkonom dohľadu disponujú viacerými oprávneniami, 
napríklad vstupovať do priestorov dohliadaného subjektu, vymôcť si taký-
to vstup, vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov doklady, 
výkazy, informácie, vysvetlenia, vyjadrenia, prevziať a premiestniť aj mimo 
priestorov dohliadaného subjektu originály dokladov, po bezvýslednej vý-
zve na poskytnutie dokladov vymôcť si k nim prístup prekonaním odporu 
alebo vytvorenej prekážky aj s pomocou prizvanej osoby spôsobilej na za-
bezpečenie prekonania odporu (príslušník Policajného zboru), vyhotovovať 
obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie prie-
behu výkonu dohľadu. Uvedené osoby majú aj povinnosti, akou je napríklad 
povinnosť preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí svojej 
účasti na výkone dohľadu na mieste písomným poverením, vydať dohliada-
nému subjektu písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokladov, vyho-
toviť písomný protokol o vykonanom dohľade na mieste, doručiť dohliada-
nému subjektu jedno vyhotovenie tohto protokolu, určiť primeranú lehotu 
dohliadanému subjektu na predloženie písomných námietok proti údajom 
uvedeným v protokole. Dohliadanému subjektu a jeho zamestnancom pri-
slúchajú na druhej strane zodpovedajúce práva a povinnosti. Majú právo pí-
somne sa vyjadriť k predbežným zisteniam o nedostatkoch, právo v urče-
nej lehote predložiť písomné námietky proti údajom uvedeným v protokole. 
K povinnostiam patrí najmä poskytnutie súčinnosti, umožnenie vykonáva-
nia oprávnení osobám povereným výkonom dohľadu a zúčastnenie sa pre-
rokovania protokolu. Z dohľadu na mieste sa vyhotovuje písomný protokol, 
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ktorý môže mať okrem defi nitívnej podoby aj podobu čiastkového alebo 
priebežného protokolu. 

Čiastkový protokol obsahuje opis skutkového stavu, zistených nedostat-
kov a iných zistení len o časti predmetu dohľadu na mieste. 

Priebežný protokol obsahuje opis dôležitých skutočností a zistení o skut-
kovom stave predmetu dohľadu na mieste alebo o priebehu výkonu dohľa-
du na mieste, ktoré nemožno doložiť, vrátane opisu dôležitých skutočností 
o sťažovaní výkonu dohľadu na mieste. 

Dohľad na mieste je skončený doručením písomného oznámenia do-
hliadanému subjektu o výsledku preverenia jeho písomných námietok proti 
údajom uvedeným v protokole. Ak dohliadaný subjekt námietky nepredložil, 
dohľad na mieste je skončený márnym uplynutím lehoty určenej dohliada-
nému subjektu na predloženie písomných námietok. 

Osobitným oprávnením pri výkone dohľadu na mieste je kontrolné zaob-
starávanie fi nančných služieb pod utajenou identitou (mystery shopping). 
Ide o dohľad na mieste pod utajenou identitou, ktorý sa začína okamihom, 
keď osoba poverená výkonom urobila voči dohliadanému subjektu prvý 
úkon. 

Významným spôsobom získavania informácií o nedostatkoch v činnosti 
dohliadaného subjektu je inštitút tzv. chráneného oznamovania (whistle-
blowing). Všeobecne je právna ochrana osoby oznamovateľa protispoločen-
skej činnosti (verejnoprávne delikty vo všeobecnosti) upravená v novom zá-
kone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 
Osobitne pre sektor kapitálového trhu ustanovilo povinnosť zaviesť postupy 
nahlasovania protiprávnej činnosti zneužívania trhu (trhová manipulácia, 
obchodovanie s využívaním dôverných informácií) nariadenie EP a Rady 
(EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zne-
užívaní trhu)/MAR a v nadväznosti naň vykonávacia smernica 2015/2392 
k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných 
porušení daného nariadenia príslušným orgánom. Zákon č. 747/2004 Z. z. 
o dohľade nad fi nančným trhom citovanú smernicu transponoval pre celý fi -
nančný trh (nielen kapitálový trh) a zaviedol postupy chráneného oznamo-
vania pre porušenia pri všetkých dohliadaných subjektoch (nielen pre tzv. 
zneužívanie trhu v zmysle citovaného nariadenia MAR).

Dohľadom na diaľku (off  site supervision) je získavanie a vyhodnocova-
nie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho 
činnosti alebo iných osôb, ktorých činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, 
a to inak ako dohľadom na mieste. Najmä ide o získavanie a vyhodnocova-
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nie údajov predkladaných: 1. na základe písomnej žiadosti orgánu dohľa-
du alebo 2. pravidelne v hláseniach a výkazoch, na základe všeobecne zá-
väzných právnych predpisov alebo podľa rozhodnutí vydaných Národnou 
bankou Slovenska.

Dohliadaný subjekt je povinný poskytnúť orgánu dohľadu nevyhnutnú 
súčinnosť. Na zabezpečenie plynulého priebehu výkonu dohľadu možno 
siahnuť aj k poriadkovým opatreniam (poriadkové pokuty), ak dohliadaný 
subjekt neposkytne súčinnosť, napríklad neposkytne požadované informácie 
a doklady.115 Dohliadanému subjektu pritom neprináleží kompetencia po-
sudzovať oprávnenosť a rozhodovať o oprávnenosti požiadaviek orgánu 
dohľadu. Rovnako mu neprináleží rozhodovať o tom, či si splní, alebo ne-
splní zákonom uloženú povinnosť poskytnúť orgánu dohľadu ním požado-
vané informácie a vysvetlenia alebo či je, alebo nie je dostatočne zdôvodnený 
účel požiadavky na predloženie informácií, ktoré požaduje orgán dohľadu na 
účely ním vykonávaného dohľadu.116 

Za výkon dohľadu zodpovedá Národná banka Slovenska. Osoby, ktoré 
v mene Národnej banky Slovenska vykonávajú dohľad, nezodpovedajú tretím 
osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu. Tým však nie je dotknutá 
zodpovednosť orgánu dohľadu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 
(napríklad nesprávnym úradným postupom, nezákonným rozhodnutím). 

Dohliadané subjekty sa podieľajú na spolufi nancovaní dohľadu tým, že 
sú povinné platiť ročné príspevky. Ročný príspevok na príslušný kalendárny 
rok určuje banková rada Národnej banky Slovenska vopred. Povinnosť za-
platiť ročný príspevok vyplýva z fi nančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého 
nepatria do právomoci súdu.117

Výsledkom zistení dohľadu môžu byť také porušenia právnych predpisov 
alebo rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktoré môžu viesť k začatiu ad-
ministratívnoprávneho sankčného konania pred Národnou bankou Sloven-
ska, ktoré predstavuje osobitný procesný postup bez subsidiárnej aplikácie 
správneho poriadku. Pri ukladaní sankcií a nápravných opatrení je potrebné 
prihliadať na náležité zdôvodnenie individuálneho správneho aktu a rešpek-
tovanie kritérií správneho uváženia. Právna prax Ústavného súdu Slovenskej 
republiky v oblasti tzv. arbitrárnych rozhodnutí obmedzila možnosti správ-
 115 Pozri napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. júna 2010, sp. zn. 

3Sž 7/2010.
 116 Z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. marca 2011, sp. zn. 

3Sž 40/2009.
 117 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. januára 2010, sp. zn. 4 Cdo 

261/2008.
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nej úvahy orgánu dohľadu i úvahy správnych súdov na exaktné a podrob-
né odôvodnenie výšky uložených pokút.118 Analogicky bolo judikované, že 
povinnosťou súdu, ako aj orgánu verejnej správy je rozhodnutie odôvodniť 
tak, aby jasným, určitým a zrozumiteľným spôsobom bolo zrejmé, z akých 
podkladov pri svojom rozhodovaní vychádzal, ktoré skutočnosti považoval 
za preukázané a ktoré nie, z akých dôvodov, stručne, jasne a výstižne vysvet-
lil, akými úvahami sa riadil pri hodnotení skutkových a právnych okolností 
namietaných v návrhu účastníka konania a zodpovedal na najdôležitejšie na-
mietané otázky. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a ani Ústavné-
ho súdu Slovenskej republiky však nevyžaduje, aby na každý argument stra-
ny bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia, ak však ide o argument, 
ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifi cká odpoveď práve 
na tento argument.119 
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1  K NIEKTORÝM INOVATÍVNYM 
A ATYPICKÝM MODELOM SPRÁVY MAJETKU 

NA FINANČNOM TRHU

V osobitnej časti venujeme pozornosť konkrétnym právnym otázkam súvisia-
cim s niektorými fi nančnými inováciami, a to oblasti A. kolektívneho fi nan-
covania (crowdfunding), B. oblasti investičných služieb, ktoré v sebe zahŕ-
ňajú obhospodarovanie majetku a nadväzné poradenstvo (riadenie portfólia 
a investičné poradenstvo) a C. analýze vhodnosti právnej infraštruktúry rizi-
kového kapitálu. V nasledujúcom texte sa zameriame na základné teoretické 
východiská a niektoré právno-aplikačné súvislosti oblastí A. a B.

A. Crowdfunding je spôsob alternatívneho a participatívneho fi nancova-
nia iniciatív (projektov) jednotlivcov a predovšetkým začínajúcich obchod-
ných spoločností. Má formu on-line kampaní a môže sa zameriavať jednak 
na neziskové, ako i podnikateľské aktivity. Tento pojem označuje získava-
nie prostriedkov od veľkej skupiny osôb (podporovatelia) rôznymi spôsobmi 
na účely fi nancovania projektov (obchodných zámerov tzv. majiteľov projek-
tov). Každý z podporovateľov prispieva na spomínaný účel pomerne malou 
čiastkou z celkovej hodnoty, ktorú plánuje majiteľ projektu vyzbierať. V zá-
vislosti od toho, či za poskytnuté fi nančné prostriedky podporovateľ nado-
budne protiplnenie, od povahy takéhoto protiplnenia a od právnej povahy 
vzťahov medzi účastníkmi crowdfundingovej platformy, rozlišujeme nasle-
dovné podoby crowdfundingu:120

 a) model bez protiplnenia – založený na darovaní (donačný model),
 b) model s protiplnením, a to:

 – crowdfunding založený na odmene (napríklad podiel na zisku, vec-
né protiplnenie),

 – požičiavanie (peer to peer lending),
 – investičný (podielový) crowdfunding (crowdinvesting),
 – hybridné (kombinované) modely.

Napriek tomu, že právna regulácia jednotlivých podôb crowdfundingu je 
značne roztrieštená a môže spadať pod viacero regulatórnych režimov sledujú-
cich rôzne spôsoby investovania s rôznou úrovňou ochrany klientov, podobný 
inštitút bol v slovenskej právnej úprave obsiahnutý v § 126 až § 130 zákona 

 120 Spracované podľa www.nbs.sk.
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č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (do 21. júla 
2013)121 ako „verejná ponuka majetkových hodnôt“ a mal slúžiť v čase prijatia 
zákona o cenných papieroch a investičných službách ako nástroj na čiastoč-
nú reguláciu rozličných investičných aktivít neslávne známych nebankových 
subjektov z konca deväťdesiatych rokov. Verejná ponuka majetkových hod-
nôt bola výlučne vnútroštátnym právnym inštitútom, ktorý sledoval ochra-
nu klientov a koncepčne neupravoval konkrétny spôsob zhromažďovania pe-
ňažných prostriedkov. Verejnou ponukou majetkových hodnôt sa rozumelo 
akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek kona-
nie na účely zhromažďovania peňažných prostriedkov, ktorým sa ktokoľvek 
obracal sám (alebo prostredníctvom tretích osôb) vo svoj prospech alebo 
v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia na neurči-
tý okruh vopred neurčených osôb a ktorá obsahovala informáciu o možnos-
ti nadobudnúť ponúkané majetkové hodnoty alebo ktorá vyvolávala záujem 
o nadobudnutie majetkových hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majet-
kových hodnôt. Majetkovými hodnotami sa pritom rozumeli majetkové prá-
va a majetkové hodnoty iné ako cenné papiere. Na základe verejnej ponuky 
majetkových hodnôt bolo umožnené zhromažďovať peňažné prostriedky od 
verejnosti na účely podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, a to zákonom 
ustanoveným spôsobom, predovšetkým za podmienky, že bol vopred Ná-
rodnou bankou Slovenska schválený a následne zverejnený prospekt investí-
cie, ktorého obsahové náležitosti boli ustanovené priamo zákonom. Vyhlaso-
vateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt bol povinný dodržiavať schválený 
prospekt investície, avšak až s účinnosťou zmeny právnej úpravy od 1. júna 
2010. Pre propagáciu investície platilo pravidlo, že v prostriedkoch zverejne-
nia nesmela byť zverejnená verejná ponuka majetkových hodnôt, ktorá pre 
investora obsahovala zjavnú alebo skrytú podmienku získania ďalších in-
vestorov („pyramídová hra“). Refl ektujúc právny monopol bánk na prijíma-
nie vkladov a nadväzné poskytovanie úverov z takto získaných návratných 
zdrojov bol zároveň zavedený zákaz, že z peňažných prostriedkov zhromaž-
dených od verejnosti sa nesmeli poskytovať úvery a pôžičky. Vyhlasovateľ ve-
rejnej ponuky majetkových hodnôt nebol pôvodne povinný oznamovať zme-
nu vo svojej fi nančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré mohli zhoršiť jeho 
schopnosť plniť záväzky voči klientom, k zavedeniu tejto povinnosti voči Ná-
rodnej banke Slovenska došlo až s účinnosťou od 1. mája 2007. Po zrušení 

 121 Do účinnosti zákona č. 206/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. 
o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony.
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právnej úpravy verejnej ponuky majetkových hodnôt od 22. júla 2013 zá-
kon uložil vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorí vy-
konávali činnosť podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, povinnosť do 
22. júla 2014 požiadať o príslušné povolenie alebo požiadať o zápis do regis-
tra správcov podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, alebo 
ukončiť činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt a vypla-
tiť investorom zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti po-
núkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície. Vy-
hlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt navyše nemohol od 22. júla 
2013 verejne ponúkať majetkové hodnoty.122 Napriek týmto zákazom nejde 
o generálny zákaz kolekcie fi nančných prostriedkov od verejnosti, a teda pro 
futuro nepostihuje všetky podoby kolektívneho fi nancovania. Táto skutoč-
nosť ale nevylučuje, že jednotlivé spôsoby crowdfundingu, ako sme už spo-
menuli, naďalej spadajú pod diverzifi kované regulačné úpravy.

Ďalší všeobecný právny rámec predstavuje inštitút zbierky, ktorá má via-
cero právnych režimov v závislosti od jej vyhlasovateľa, resp. prijímate-
ľa fi nančných prostriedkov a v zásade funguje ako donačný model partici-
patívneho fi nancovania (bez potreby uzavretia písomnej formy darovacej 
zmluvy). Podrobne je spôsob vykonávania zbierky upravený najmä pre tzv. 
verejné zbierky,123 rámcovo právny poriadok identifi kuje aj iné druhy zbie-
rok, ako cirkevné zbierky alebo dobrovoľné zbierky vyhlasované v prospech 
obce alebo vyššieho územného celku (hoci regulácia spôsobu a podmienok 
ich vykonávania absentuje, sú s nimi spájané niektoré významné daňové vý-
hody). Realizácia zbierok však nepredstavuje zhodnocovanie majetku, ani 
nemá podnikateľský charakter. 

Aj keď absentuje „kodifi kovaná“ národná úprava crowdfundingu na Slo-
vensku, v právnej úprave EÚ sa objavili iniciatívy zamerané na pokrytie jeho 
cezhraničného prvku, a to vo forme nariadenia EÚ.124 V tomto prípade ob-
dobne platí tvrdenie, že v súvislosti s anticipovanou reguláciou fi nančných 
 122 Pozri § 173s zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.
 123 Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach (Podľa § 2 ods. 1 je verejnou zbierkou zís-

kavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami 
oprávnenými vykonávať zbierku podľa tohto zákona od vopred neurčeného okruhu pri-
spievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú hu-
manitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, 
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.).

 124 Bližšie pozri MAZÚR, J. O regulácii investičného crowdfundingu na Slovensku a v EÚ. In: 
Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov. Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, s. 74 
a nasl.
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trhov ide len o následok riešenia situácie na fi nančných trhoch, ale nie o pre-
venciu (tak ako to bolo v prípade vzniku fi nančnej krízy).125 Hlavným cieľom 
fi nančnoprávnej regulácie126 by však malo byť aj v prípade takéhoto invenč-
ného inštitútu zaistenie stability fi nančného systému daného štátu, pretože 
sa nemožno vyvarovať pokusom o jeho špekulatívne zneužitie. Pri potenci-
álnom zvažovaní špecifi ckej právnej úpravy kolektívneho fi nancovania v re-
žime verejnoprávneho dohľadu bude dôležité na národnej úrovni rozhodnúť 
aj o modeli fi nancovania potrebného výkonu dohľadu zo strany subjektov, 
ktoré prevádzkujú crowdfundingové platformy a budú stelesňovať ďalšie do-
hliadané subjekty. Keďže by mohla byť zachovaná pre takéto subjekty mož-
nosť vykonávať aj nedohliadané činnosti, inšpiratívny by mohol byť model 
výpočtu príspevkov na výkon dohľadu, ktorý je aplikovaný u nebankových 
poskytovateľov spotrebiteľských úverov. 

B. Riadením portfólia je hlavná investičná služba, ktorá spočíva v obhos-
podarovaní portfólia fi nančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelený-
mi klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa. Obhospodarovateľ 
je povinný bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nado-
budnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať 
úschovu a správu fi nančných nástrojov, s cieľom zabezpečiť dlhodobú od-
bornú starostlivosť o portfólio klienta. Investičným poradenstvom je hlavná 
investičná služba spočívajúca v poskytovaní osobného odporúčania kliento-
vi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služ-
by v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s fi nančnými nástrojmi. 
V súčasnosti rezonuje najmä otázka automatizovaného riadenia portfólia pre 
klientov a možnosti sprostredkúvania uzatvárania zmlúv o riadení portfólia 
v rámci prijímania a postupovania pokynov klientov fi nančnými agentmi.
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2  PEER TO PEER LENDING 
AKO INOVATÍVNA FORMA FINANCOVANIA

2.1  Charakteristika peer to peer lendingu
Finančný trh je charakteristický svojím dynamickým vývojom, ktorý odrá-
ža tak technologický pokrok, ako aj ekonomickú a geopolitickú situáciu vo 
svete, čím neustále podmieňuje zmeny v legislatíve a kladie na zákonodarcov 
nové výzvy, či už na národnej, alebo európskej úrovni. V recentnom období 
v čoraz väčšej miere rastie záujem o crowdfundingové aktivity, čomu priamo 
zodpovedá aj legislatívny vývoj na úrovni Európskej únie. Významný nárast 
popularity crowdfundingových aktivít sa prejavil aj v oblasti crowdfundin-
gu, ktorý sa orientuje na fyzické osoby a naplnenie ich potrieb vo fi nančnej 
sfére. Peer to peer lending, známy aj ako kolektívne požičiavanie je inova-
tívnou formou investovania a môžeme ho charakterizovať ako jeden z dru-
hov crowdfundingu. Podstata peer to peer lendingu vychádza z princípu, na 
ktorom je založený crowdfunding, a to zo získavania prostriedkov od veľkej 
skupiny osôb rôznym spôsobom, z ktorých každá prispieva pomerne malou 
čiastkou z celkovej hodnoty.127 

Peer to peer lending stavia na myšlienke, že dlžník si namiesto požičania 
fi nančných prostriedkov z jedného zdroja, teda od jedného veriteľa, požičia 
fi nančné prostriedky od väčšieho množstva jednotlivcov – investorov (veri-
teľov). Sprostredkovanie vzťahu dlžníka a investora je zabezpečené prostred-
níctvom internetovej platformy. V rámci peer to peer pôžičiek tak pôsobia 
tri subjekty, a to: 
 i) dlžník, 
 ii) investori, ktorí sú ochotní poskytnúť fi nančné prostriedky dlžníkovi 

a 
 iii) internetová platforma, ktorá umožňuje stretnutie dlžníka a investora. 

Peer to peer pôžičky, čo indikuje aj samotný názov, sú založené na myš-
lienke požičiavania si fi nančných prostriedkov medzi dlžníkom a investo-
rom – veriteľom, ktorí sú v postavení „rovný s rovným“. Z takého vzťahu je 
vylúčená banka alebo iný nebankový subjekt poskytujúci úvery, čo má zabez-

 127 Bližšie aj LAMBERT, T., SCHWIENBACHER, A. An Empirical Analysis of Crowdfunding. 
Belgium, 2010. Dostupné na https://kunnskapsverket.org/litteraturdatabase/publikasjon/
empirical-analysis-crowdfunding.
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pečiť výhody pre obe zúčastnené strany. Medzi hlavné výhody peer to peer 
lendingu môžeme zaradiť:
 – lepšie úrokové sadzby pre dlžníkov a nižšie poplatky pre veriteľov,
 – poskytnutie úverov dlžníkom, ktorí nespĺňajú kritéria stanovené legis-

latívou,
 – predstava, že pôžička poskytnutá prostredníctvom peer to peer lending 

je zodpovednejšia a má väčšiu sociálnu hodnotu ako bežné bankovníc-
tvo,

 – technické inovácie zlepšujúce kvalitu a rýchlosť poskytovania služieb 
dlžníkom i veriteľom.128

Peer to peer lending tak kopíruje schému troch subjektov typickú pre 
crowdfunding, ktorá zahŕňa činnosť:
 – crowdfundingovej platformy, ktorá pôsobí de facto ako sprostredkova-

teľ a médium medzi podporovateľmi a projektmi, resp. ich majiteľmi 
a prevádzkuje online infraštruktúru a spravidla aj zabezpečuje platobné 
rozhranie buď v rámci vlastných služieb, alebo prostredníctvom tretích 
strán,

 – majiteľov projektov, ktorí pripravia crowdfundingovú kampaň, zostavu-
jú ponuku pre podporovateľov a následne aj projekt realizujú a 

 – podporovateľov, ktorí si môžu vybrať spomedzi ponuky kampaní jed-
notlivých projektov a vybrané projekty podporiť.129

Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom postupne nadobúdalo na 
svojej popularite a rýchlo sa etablovalo na fi nančnom trhu. Medzi prvé in-
ternetové platformy zabezpečujúce poskytovanie pôžičiek peer to peer spô-
sobom patrí ZOPA, ktorá začala vykonávať svoju činnosť vo Veľkej Británii 
v roku 2005. V Spojených štátoch medzi prvé takéto platformy patrí Prosper 
a Lending Club.130 Odvtedy sa počet platforiem sprostredkujúcich peer to 
peer pôžičky rapídne zvýšil, pričom sa zvýšil aj objem takto poskytnutých fi -
nančných prostriedkov. Vzhľadom na zvyšujúcu sa atraktivitu tohto spôsobu 
fi nancovania sa nielen rozšírili platformy sprostredkujúce peer to peer pô-
žičky, ale postupne sa začali diverzifi kovať aj typy takto poskytovaných pô-
žičiek. Medzi tie najzákladnejšie patria tzv. spotrebné pôžičky poskytované 
fyzickým osobám na rôzne účely alebo na preklenutie dočasného nedostatku 

 128 MILNE, A., PARBOTEEAH, P. The business models and economics of peer-to-peer lending. 
Brussel: European Credit Research Institute, 2016, s. 4. 

 129 SALAYOVA, S., MAZUR., J. Crowdfunding. In: Biatec. 2017, č. 5.
 130 MATEESCU, A. Primer to Peer to Peer Lending, 2015. Dostupné na https://www.fsdafrica.

org/knowledge-hub/documents/primer-peer-to-peer-lending/.
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fi nančných prostriedkov.131 Medzi ďalšie typy patria pôžičky pre malé pod-
niky, študentské pôžičky a pôžičky na nehnuteľnosti, ktoré sa líšia od iných 
peer to peer pôžičiek tým, že sú zabezpečené nehnuteľnosťou a jednotlivci sa 
môžu zaregistrovať ako investori, len ak sa kvalifi kujú ako „akreditovaní“ in-
vestori.132 Na účely tejto kapitoly sa budeme zaoberať najmä peer to peer pô-
žičkami, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom.133

Nedošlo len k zvýšeniu objemu peer to peer pôžičiek a ich diverzifi kácii, 
ale aj k rozšíreniu tohto druhu fi nancovania do ostatných krajín, pričom Slo-
venská republika nepredstavuje výnimku. Podľa analýzy peer to peer platfor-
my Robo.cash je popularita peer to peer lendingu päťkrát väčšia v západnej 
Európe ako v strednej a východnej Európe. Medzi krajiny s najvyšším poč-
tom peer to peer platforiem v Európe patrí Spojené kráľovstvo (77 platfo-
riem), Francúzsko a Nemecko (v každej 46 platforiem). Vedúce miesto me-
dzi východoeurópskymi krajinami patrí Poľsku, ktoré sa radí na dvanáste 
miesto s pätnástimi peer to peer lendingovými platformami. Časť štúdie po-
ukazuje na to, že pokiaľ záujem o peer to peer platformy v západnej Európe 
je pomerne konštantný, aj keď vysoký, v strednej a východnej Európe zazna-
menal prudký nárast za posledné štyri roky.134 

2.2  Regulácia peer to peer lendingu
Nárast využívania peer to peer lendingu, ktorý je z pohľadu fi nančného spot-
rebiteľa citeľný už aj v rámci Slovenskej republiky, je podľa nášho názoru 
spôsobený viacerými faktormi. Nesporne dôležitú úlohu zohrávajú už pre-
zentované výhody peer to peer lendingu ako nižšie úroky, prezumpcia vyššej 
spoločenskej hodnoty peer to peer lendingu z pohľadu idey postavenia dlž-
níka a veriteľa ako „rovného s rovným“, či technické inovácie. Domnievame 
sa, že významnú úlohu v počiatočnej fáze rozvoja peer to peer lendingu na 
globálnej úrovni zohrala aj absencia regulácie tejto činnosti. Zvyšujúca sa 
atraktivita peer to peer lendingu, ako aj rýchla adaptácia na potreby fi nanč-
ného trhu, ktoré boli často podmienené práve absentujúcou reguláciou tej-
to činnosti, vyvolali potrebu zaoberať sa danou otázkou aj na legislatívnej 
 131 Tamtiež.
 132 V Spojených štátoch sú to napr. RealtyMogul, LendingHome, Fundrise.
 133 Pojem pôžičky používame z dôvodu právnej úpravy peer to peer lendingu v Slovenskej 

republike, ktorá čiastočne stavia na zmluve o pôžičke a aj z dôvodu ľahšieho odlíšenia od 
úverov pri vzájomnej komparácií podmienok.

 134 Prezentovaná štúdia je na účely tohto materiálu len ilustračná, zdroj: https://www.finextra.
com/pressarticle/79625/survey-shows-growth-of-p2p-lending-in-europe.
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úrovni. Spolu s rastúcim objemom poskytnutých fi nančných prostriedkov 
prostredníctvom peer to peer lendingu, ako aj s jeho schopnosťou prispôso-
biť ponúkané produkty potrebám trhu, do popredia sa dostáva otázka potre-
by regulácie peer to peer lendingu, a to najmä v dvoch rovinách:
 i) či je vôbec potrebné regulovať peer to peer lending a 
 ii) do akej miery je regulácia žiaduca. V tejto súvislosti sa vynára aj otázka, 

či je vhodné pristúpiť k regulácií založenej na pravidlách, alebo regulá-
cií založenej na princípoch.135

V Spojenom kráľovstve napríklad Financial Conduct Authority (ďalej len 
„FCA“) pristúpil k regulácií peer to peer lendingu na dosiahnutie dostatoč-
nej ochrany spotrebiteľov, podpory efektívnej hospodárskej súťaže v posky-
tovaní peer to peer pôžičiek a umožnenia rastu tohto spôsobu požičiavania 
kontrolovaným spôsobom.

Otázka regulácie peer to peer lendingu úzko súvisí s otázkou regulácie 
crowdfundingu. V podmienkach Európskej únie prešla legislatívna úprava 
crowdfundingu, ako aj názory na potrebu jej zakotvenia v recentnom období 
výraznými zmenami. Od roku 2014 prebiehali rokovania na úrovni Európ-
skej únie k potrebe regulácie.136 V roku 2016 Európska komisia dospela k zá-
veru, že neexistujú žiadne závažné dôvody na politický zásah na úrovni Eu-
rópskej únie. V nasledujúcich obdobiach však boli identifi kované významné 
prekážky v cezhraničnej činnosti a rozvoji vnútorného trhu, čo v korelácii so 
sústreďovaním sektora európskeho kolektívneho fi nancovania do niekoľkých 
členských štátov podnietilo potrebu poskytnúť širší prístup k tejto metóde fi -
nancovania v prospech záujemcov o fi nancovanie a investorov vo všetkých 
členských štátoch. V dôsledku týchto zmien, ako aj v záujme uľahčenia roz-
širovania služieb kolektívneho fi nancovania v rámci celého vnútorného trhu, 
pristúpila Európska komisia v marci 2018 k návrhu Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho fi -
nancovania (ECSP) pre podnikanie (ďalej len „návrh nariadenia“). Návrh 
priamo reagoval na problémy spojené s absenciou legislatívy v tejto oblas-
ti, ktorá – okrem iného – sťažovala poskytovanie služieb crowdfundingu na 
cez hraničnej báze kvôli existencii rôznorodej národnej legislatívy. 

V návrhu nariadenia Európska komisia uvádza, že kolektívne fi nancova-
nie má ako nová forma technologicky podporovanej fi nančnej služby poten-

 135 ČUNDERLÍK, Ľ. a kol. Právo finančného trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s 27.
 136 Bližšie aj Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárske-

mu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Uvoľnenie potenciálu kolektívneho financo-
vania v Európskej únii“, COM(2014) 172 final, 27. 3. 2014.
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ciál pomôcť lepšie spárovať investorov s podnikateľskými projektmi, ktoré 
potrebujú fi nancovanie.137 Zároveň sa podľa názoru Európskej komisie ko-
lektívne fi nancovanie môže stať dôležitým zdrojom nebankového fi nancova-
nia a môže tak podporiť zastrešujúce ciele únie kapitálových trhov spočívajú-
ce v podporovaní udržateľnejšej fi nančnej integrácie a súkromných investícií 
v prospech tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu.138

V návrhu nariadenia sa po prvýkrát stretávame s návrhom legálnej defi -
nície crowdfundingu, teda služby kolektívneho fi nancovania, pod ktorou ná-
vrh nariadenia rozumie spárovanie záujmu investorov a vlastníkov projektov 
o podnikateľské fi nancovanie prostredníctvom využívania platformy kolek-
tívneho fi nancovania, ktorá pozostáva z ktorejkoľvek z týchto činností: 
 i) uľahčenie poskytovania úverov;
 ii) umiestnenie bez pevného záväzku uvedené v bode 7 oddielu A prílohy 

I k smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s prevoditeľnými cennými papier-
mi vydanými vlastníkmi projektov a prijímanie a postupovanie poky-
nov klientov uvedené v bode 1 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65 
v súvislosti s uvedenými prevoditeľnými cennými papiermi.139

Defi nícia služieb kolektívneho fi nancovania zároveň obsahuje aj defi ní-
ciu samotného peer to peer lendingu ako činnosti uľahčenia poskytovania 
úverov.140 Návrh nariadenia okrajovo vymedzuje aj obsahovú náplň peer to 
peer lendingu, ktoré zahŕňa služby, ako je predkladanie ponúk kolektívne-
ho fi nancovania klientom alebo hodnotenie úverovej schopnosti vlastníkov 
projektu. Tieto činnosti by mali podľa návrhu nariadenia vytvoriť priestor 
pre rôzne obchodné modely, čo by umožnilo uzatvorenie dohody o úvere 
prostredníctvom platformy kolektívneho fi nancovania medzi jedným alebo 
viacerými klientmi a jedným alebo viacerými vlastníkmi projektu. Napriek 
tomu, že návrh nariadenia predstavuje významný krok vpred v rámci regulá-
cie crowdfundingu, z jeho pôsobnosti sú vylúčené služby kolektívneho fi nan-

 137 Bližšie Dôvodová správa k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o eu-
rópskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie, 
 COM(2018) 113 final, 2018/0048 (COD).

 138 Jednou z priorít Komisie je vytvoriť úniu kapitálových trhov (CMU), ktorej cieľom je roz-
šíriť prístup k financovaniu pre inovatívne spoločnosti, startupy a iné nekótované spoloč-
nosti.

 139 „Vlastníkom projektu“ je každá osoba, ktorá chce financovať svoj projekt kolektívneho 
financovania prostredníctvom platformy kolektívneho financovania; „investor“ je každá 
osoba, ktorá prostredníctvom platformy kolektívneho financovania poskytuje úvery alebo 
nadobúda prevoditeľné cenné papiere.

 140 Explanatory memorandum on European Union legislation, 7049/18, COM (2018)113 Fi-
nal and 7048/18 COM (2018) Final. s.1.
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covania vo vzťahu k poskytovaniu úverov spotrebiteľom v zmysle vymedze-
nia uvedeného v článku 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2008/48/ES.141 Platformy, ktoré sprostredkúvajú poskytovanie úverov spotre-
biteľom, preto nespadajú pod regulačný rámec návrhu nariadenia. V zmysle 
odôvodnenia k návrhu nariadenia táto problematika patrí do rozsahu pôsob-
nosti existujúcich právnych predpisov Európskej únie, konkrétne: 
 i) keď spotrebiteľ dostane úver na osobnú spotrebu a koná mimo svo-

jej profesie, takáto činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti Smernica Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách 
o spotrebiteľskom úvere (ďalej aj „smernica o spotrebiteľských úve-
roch“) a 

 ii) v prípade, že spotrebiteľ dostane úver na kúpu nehnuteľnosti, táto čin-
nosť patrí do rozsahu pôsobnosti Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotre-
biteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie (ďalej aj „smer-
nice o hypotekárnych úveroch“).142 

Domnievame sa, že dané smernice aj v kontexte národnej právnej úpra-
vy jednotlivých štátov, nie je možné v plnej miere aplikovať na vzťahy vzni-
kajúce v rámci peer to peer lendingu z dôvodu existencie schémy pôsobenia 
troch subjektov.

Tieto smernice boli zároveň vypracované s ohľadom na tradičnejšie formy 
poskytovania úverov a nemusia sa vždy primerane vzťahovať na nové formy 
poskytovania úverov, ktoré zahŕňajú aj platformy partnerského poskytovania 
úverov (peer-to-peer), čo sa konštatuje aj v Oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárske-
mu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán pre spotrebiteľské 
fi nančné služby: lepšie produkty, väčší výber.143

Absencia regulácie peer to peer pôžičiek poskytovaných spotrebiteľom 
predstavuje protiklad k legislatívnym tendenciám zameraným na reguláciu 
poskytovania úverov fi nančným spotrebiteľom z dôvodu znižovania rizík 

 141 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spot-
rebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22. 5. 2008, 
s. 66).

 142 Návrh NARIADENIE EUÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskych poskytova-
teľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie, 2018/0048 (COD).

 143 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CEN-
TRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU 
A VÝBORU REGIÓNOV Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby: lepšie produkty, 
väčší výber.
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spojených s preúverovanosťou domácností a rizikom zvyšovania zlyhaných 
úverov v prípade ekonomických zmien v príjme domácností. 

Obe smernice Európskej únie, Smernica o spotrebiteľských úveroch 
a Smernica o úveroch na bývanie poukazujú na potrebu zamedziť vysokú 
zadlženosť domácností vo vzťahu k čerpaniu úverov, aj s ohľadom na skú-
senosti, ktoré vyplynuli z fi nančnej krízy144. Znižovanie vysokej zadlženosti 
domácností je zabezpečené prostredníctvom stanovenia povinností na stra-
ne veriteľov pri poskytovaní úverov vo vzťahu k dlžníkom, pričom základ po-
vinností sa viaže na skúmanie dlžníkovej bonity, výšku úveru a prípadne za-
bezpečenie úveru. Tieto opatrenia sú prijaté nielen na úrovni Európskej únie, 
ale premietajú sa aj do jednotlivých národných úprav. Neexistencia regulácie 
a osobitných legislatívnych ustanovení upravujúcich povinnosti veriteľa voči 
dlžníkom v oblasti peer to peer lendingu a sprísňujúca sa legislatíva pri po-
skytovaní „klasických“ úverov vytvára priestor pre prudký nárast záujmu zo 
strany dlžníkov o tento inovatívny druh fi nancovania. Domnievame sa, že 
spolu so schopnosťou peer to peer lendingu rýchlo a fl exibilne reagovať na 
potreby trhu, ktoré sú často podmienené práve sprísňujúcou sa legislatívou, 
ako aj menej byrokraticky náročným procesom schvaľovania pôžičiek z po-
hľadu spotrebiteľov, sú tieto hlavným dôvodom pre nárast atraktivity tohto 
druhu fi nancovania. 

Snahy o zamedzenie vysokej preúverovanosti domácností sú markantné 
aj v podmienkach Slovenskej republiky. Legislatívne zmeny sprísňujúce pod-
mienky čerpania úverov sú podmienené intenzívnym rastom úverov sekto-
ru domácností a s tým spojeným rastom zadlženosti domácností. Aj keď od 
konca roka 2018 začali mesačné prírastky úverov na bývanie zaostávať za 
predchádzajúcimi rokmi, úroveň zadlženosti slovenských domácností zosta-
la pomerne vysoká.145 Rastúca zadlženosť je najväčším rizikom pre fi nančnú 
stabilitu. Dlhodobo prítomný rast zadlženosti vedie k nárastu zraniteľnos-
ti slovenských domácností, pretože rastúca zadlženosť domácností zvyšuje 
ich citlivosť na prípadné zhoršenie makroekonomického vývoja. Negatívny 
vplyv vysokej zadlženosti súvisí aj s nízkymi úrokovými sadzbami, pomer-
ne dlhou splatnosťou nových úverov a nízkym pomerom fi nančných ak-
tív a záväzkov, ktorý je charakteristický pre slovenské domácnosti.146 Vyso-
 144 K rizikám a vývoju zadlženosti domácností bližšie aj LOMBARDI,M. a kol. BIS Working 

Papers No 607 The real effects of household debt in the short and long run. Dostupné na 
https://www.bis.org/publ/work607.htm.

 145 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Správa o finančnej stabilite 2018, s. 24 a nasl.
 146 KALMAN,J. Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského bankového sektora. In: 

Biatec. 2018, č. 3, s. 14 a nasl.
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ká  zadlženosť domácností tak predstavovala základný spúšťač pre legislatív-
ne zmeny zamerané na sprísnenie podmienok poskytovania úverov, ktoré 
sa v podmienkach Slovenskej republiky pretavili nielen do novelizácií záko-
na o spotrebiteľských úveroch a zákona o úveroch na bývanie, ale najmä do 
opatrení Národnej banky Slovenska.147

Sprísňovanie požiadaviek kladených na bonitu klienta, mieru jeho zadlže-
nosti, pomer zabezpečenia k poskytnutému úveru148 zúžili okruh potencio-
nálne úspešných žiadateľov o úver, respektíve mali vplyv na hodnotu a počet 
úverov u žiadateľov. Hlavným cieľom prijatých zmien a opatrení Národnej 
banky Slovenska je zmierniť riziká vyplývajúce z rýchleho rastu zadlženosti 
tak pre spotrebiteľov, ako aj pre veriteľov a obmedziť tvorbu nerovnováh na 
fi nančnom trhu a trhu nehnuteľností. Najvýznamnejšie zmeny pri úveroch 
na bývanie z pohľadu spotrebiteľa sa týkajú nastavenia limitov, a to:
 – limitu na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (loan-to-value, 

LTV),
 – limitu na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver, 
 – limitu na ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (debt-to-income, 

DTI) a 
 – limitov na maximálnu lehotu splatnosti a požiadavky na pravidelné 

splácanie.
Medzi najvýznamnejšie recentné zmeny, ktoré majú priamy vplyv na mož-

nosť spotrebiteľa čerpať úver patrí:
 – Pri LTV (ukazovateľ zabezpečenia úveru, ktorý predstavuje podiel výš-

ky úveru na bývanie k hodnote nehnuteľnosti, ktorou je založený úver) 
sa od 1. júla 2018 zrušila možnosť poskytovať úvery nad 90 % hodno-
ty nehnuteľnosti (vrátane úverov vo výške 100 % nehnuteľnosti) a úve-
ry, ktoré presahujú 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti môžu tvoriť 
najviac 20 % nových úverov, to znamená, že sa spotrebiteľ musí podie-
ľať na kúpe nehnuteľnosti aj vlastnými zdrojmi. Cieľom je predchádzať 
situáciám, keď pri vysokom LTV a zlyhanom úvere výnos z predaja ne-
hnuteľnosti nepostačuje na vyplatenie dlhu dlžníka a zároveň veriteľovi 
vzniká strata.

 147 Opatrenie NBS č. 10/2016 z 13. decembra 2016 v znení opatrenia NBS č. 7/2018 z 29. mája 
2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver 
na bývanie, Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2018, ktorým sa dopĺňa opat-
renie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení 
schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

 148 Výška zabezpečenia však nevstupuje priamo do hodnotenia samotnej schopnosti spotrebi-
teľa splácať úver.
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 – Limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver [ukazovateľ 
schopnosti splácať, ktorý sa vypočíta tak, že splátky všetkých fi nanč-
ných záväzkov (po zohľadnení nárastu sadzieb)/čisté príjmy znížené 
o životné minimum], nemôže od 1. júla 2018 presiahnuť hodnotu 80 %. 
Cieľom je zabezpečiť, aby spotrebiteľovi zostala istá časť príjmu ako re-
zerva vo výške 20 % pre nepredvídané udalosti (nielen životné mini-
mum).

 – Pri DTI (ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu, ktorý sa vypočíta 
tak, že celková zadlženosť/ročný čistý príjem) od 1. júla 2019 maximál-
ny podiel nových úverov, pri ktorých ukazovateľ celkovej zadlženosti 
k príjmu presahuje 8 %, predstavuje 10 %. Zmyslom je postupné znižo-
vanie úverov, ktoré by klientov v porovnaní s ich príjmom neprimera-
ne zadlžili. Ide o úvery, pri ktorých celkový dlh (vrátane nového úveru) 
prevyšuje 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľov o úver. Cieľom 
je znížiť riziká so splácaním úverov pre domácnosti s príliš vysokým dl-
hom v porovnaní s ich príjmom.

S rovnakými limitmi (okrem LTV) a obdobnou právnou úpravou sa stre-
távame aj pri spotrebiteľských úveroch. Pri úveroch na bývanie podmienky 
LTV disponovať aj vlastnými zdrojmi na kúpu nehnuteľnosti čiastočne vy-
krýva inovovaný produkt Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa však týka 
iba pomerne úzkej skupiny spotrebiteľov. Ide o mladomanželov, ktorých vek 
v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov149, ak uzavreli manželstvo naj-
viac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Splnenie povinnosti disponovať aj 
vlastnými prostriedkami na kúpu nehnuteľnosti je pre veľkú skupinu spot-
rebiteľov nereálne, a to hlavne v lokalitách s vysokou kúpnou cenou nehnu-
teľností, špeciálne ak ide o skupinu vekovo mladších spotrebiteľov. V praxi 
sa táto situácia často rieši čerpaním spotrebiteľského úveru. Je však potrebné 
si uvedomiť, že aj keď takto spotrebiteľ dokáže naplniť podmienky LTV, čer-
panie spotrebiteľského úveru na dofi nancovanie nehnuteľnosti vstupuje do 
posudzovania Limitu na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na 
strane posudzovania splátok všetkých fi nančných záväzkov.150 Rovnako ten-
to úver vstupuje aj do Limitu na ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu na 
strane celkovej zadlženosti spotrebiteľa. Keďže splnenie LTV a hodnota za-
bezpečenia nemôže priamo ovplyvniť splnenie ostatných limitov, je možné 
dané riešenie použiť iba pri dostatočnej bonite spotrebiteľa. 

 149 Podmienku veku musí spĺňať každý z manželov.
 150 Recipročne aj do Limitu na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver pri schvaľovaní 

spotrebiteľského úveru vstupuje poskytnutie úveru na bývanie.
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V súvislosti s týmito legislatívnymi tendenciami, ktoré cielene smerujú 
k znižovaniu zadlženosti domácností sa priamo zvyšuje atraktivita a poten-
ciál peer to peer lendingu aj v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že danú 
činnosť nie je možné subsumovať pod poskytovanie úverov v zmysle záko-
na o úveroch na bývanie a spotrebiteľských úveroch a subjekt prevádzkujú-
ci peer to peer platformy nie je dohliadaným subjektom, vytvára sa priestor 
pre fl exibilné reagovanie na potreby trhu a zároveň sa vytvára aj priestor pre 
dlžníkov, ktorí nespĺňajú zákonom požadované kritéria na poskytnutie úve-
ru. Samozrejme, je v záujme samotných platforiem, aby adekvátne nastavili 
systém overovania bonity dlžníkov, ktorý je zásadný pre fungovanie samot-
ného peer to peer lendingu. Overovanie platobnej schopnosti dlžníkov však 
nemusí byť komplexné, pretože na peer to peer lending sa neviažu zákonné 
povinnosti týkajúce sa poskytovania a čerpania údajov z elektronického re-
gistra údajov.151 

Peer to peer lending tak na jednej strane narúša mechanizmus vytvorený 
na zníženie zadlženosti domácností, na strane druhej však predstavuje spô-
sob, ktorý môžu využiť spotrebitelia, ktorí nenaplnili zákonné podmienky 
pre poskytnutie úveru bez toho, aby sa uchýlili k nelegálnemu čerpaniu úve-
rov spojených s úžerou. Flexibilita a schopnosť reagovať na potreby fi nanč-
ného trhu sprostredkovateľov peer to peer pôžičiek sa odráža aj v rozšírení 
portfólia o nový produkt, ktorý slúži na dofi nancovanie úverov na kúpu ne-
hnuteľnosti vzhľadom na legislatívne nastavenia limitov v opatreniach Ná-
rodnej banky Slovenska.

Snaha o zamedzenie nadmerného zadlženia domácností súvisí aj s ochra-
nou samotných spotrebiteľov, a to najmä z pohľadu predchádzania kon-
sekvenciám nesplatenia úverov. Na úrovni Európskej únie sa táto ochrana 
v rámci smerníc prejavuje v snahe o vytvorenie skutočného vnútorného trhu, 
pričom dôraz je kladený najmä na vysokú a rovnocennú úroveň ochrany 
spotrebiteľov. Snahu o vytvorenie skutočného vnútorného trhu podmieňuje 
odstránenie prekážok cezhraničného poskytovania úverov. Na účely odstrá-
nenia prekážok cezhraničného poskytovania úverov bolo potrebné vytvoriť 
vhodne harmonizovaný právny rámec Únie, a so zreteľom na rozdiely v jed-
notlivých legislatívach prijať spoločné prvky pri poskytovaní úverov. Cieľom 
odstránenia niektorých vnútroštátnych rozdielov bolo zvýšiť možnosti spot-
rebiteľov priamo využívať čoraz širšiu ponuku cezhraničných úverov. 

 151 § 8 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
§ 7 zákona č. 19/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Snaha o ochranu fi nančného spotrebiteľa je typická aj pre legislatívne 
zmeny na úrovni Slovenskej republiky. Významný krok vpred predstavova-
lo rozšírenie oprávnení Národnej banky Slovenska, ktorá od januára 2015 
pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na fi nančnom trhu. Legislatívna sna-
ha o ochranu dlžníka je viditeľná aj v zakotvení povinnosti veriteľov získať 
oprávnenie od Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských 
úverov alebo úverov na bývanie. Zároveň tieto tendencie môžeme vnímať 
prierezovo aj v rámci posledných novelizácií zákona o spotrebiteľských úve-
roch, zákona o úveroch na bývanie a opatrení vydaných Národnou bankou 
Slovenska. Ide napríklad o zákaz zohľadňovať pri určovaní limitu pre ukazo-
vateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver zabezpečenie pohľadávky zo zmlu-
vy o úvere. Toto ustanovenie má veľký význam v aplikačnej praxi, pretože 
veritelia sú povinní samostatne zohľadňovať schopnosť spotrebiteľa splácať 
úver a nespoliehať sa na pravdepodobnosť uspokojenia pohľadávky pri rela-
tívne vysokom zabezpečení v prípade zlyhania úveru. Medzi ďalšie ochranné 
prvky v legislatíve môžeme zaradiť napríklad možnosť predčasne splatiť úver 
so zákonným obmedzením poplatkov s tým súvisiacich, možnosť odstúpiť 
od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavre-
tia zmluvy, právo na premyslenie pred uzavretím zmluvy o úvere na býva-
nie a v neposlednom rade aj samotné posudzovanie schopnosti spotrebiteľa 
splácať úver. Najmä v tejto oblasti však vidíme potrebu zvýšiť fi nančnú gra-
motnosť, ktorá by vyvážila absenciu osobnej zodpovednosti dlžníka, ktorá je 
v čoraz väčšej miere nahradzovaná legislatívnou úpravou, a to aj v spojitosti 
s vplyvom reklám na tendenčnosť dlžníka čerpať úvery. Zároveň však do po-
predia vystupuje absencia tejto ochrany pri dlžníkoch, ktorí čerpajú pôžičky 
peer to peer spôsobom.

2.3   Peer to peer lending v podmienkach 
Slovenskej republiky

Nielen v celosvetovom meradle, ale aj v podmienkach Slovenskej republi-
ky predstavuje poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom čoraz viac vy-
užívaný spôsob alternatívneho fi nancovania. Poskytovanie pôžičiek peer to 
peer spôsobom nie je priamo upravené legislatívou Slovenskej republiky. Na 
nárast počtu poskytovateľov pôžičiek peer to peer spôsobom na území Slo-
venskej republiky upozorňuje aj Národná banka Slovenska, a to najmä vzhľa-
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dom na absenciu regulácie tohto spôsobu fi nancovania.152 Práve absencia re-
gulácie a dohľadu a s tým spojená nemožnosť aplikácie legislatívy zameranej 
na ochranu spotrebiteľa na fi nančnom trhu kontrastuje s čoraz striktnejšou 
právnou úpravou úverov poskytovaných spotrebiteľom v rámci slovenskej 
právnej úpravy.

Problematiku legislatívnej úpravy pôžičiek peer to peer lendingu je po-
trebné analyzovať z pohľadu jednotlivých právnych predpisov. Pri analýze 
právnych vzťahov, ktoré vznikajú pri poskytovaní pôžičiek peer to peer spô-
sobom, je potrebné zamerať sa na viacero aspektov. Medzi základné právne 
otázky patrí: 
 i) ako je legislatívne upravená činnosť subjektu, ktorý sprostredkuje po-

skytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom a 
 ii) ako sú upravené vzťahy, ktoré vznikajú medzi subjektmi vystupujúcimi 

v rámci peer to peer lendingu.
Z pohľadu regulácie činnosti subjektu, ktorý sprostredkuje peer to peer 

pôžičky je nutné zodpovedať si otázku, či táto činnosť podlieha dohľadu 
Národnej banky Slovenska a či v rámci tejto činnosti môže dlžník, ktoré-
mu sa sprostredkuje pôžička vystupovať ako fi nančný spotrebiteľ. Základný 
právny predpis vymedzujúci dohľad nad fi nančným trhom predstavuje zá-
kon o dohľade nad fi nančným trhom, ktorý zároveň ustanovuje postavenie 
a oprávnenia Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu, pričom gene-
rálne splnomocnenie na výkon dohľadu nachádzame v zákone č.566/1992 
Zb. o Národnej banke Slovenska.153 Súčasťou dohľadu nad fi nančným trhom, 
ktorý vykonáva Národná banka Slovenska je aj vykonávanie politiky oboz-
retnosti na makroúrovni vrátane výkonu dohľadu v oblasti ochrany fi nanč-
ných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispievať k udržiavaniu stabili-
ty fi nančného systému a k bezpečnému a zdravému fungovaniu fi nančného 
trhu. Zároveň nám zákon o dohľade nad fi nančným trhom poskytuje aj le-
gálnu defi níciu fi nančného spotrebiteľa ako spotrebiteľa na fi nančnom trhu, 
s ktorým pri ponúkaní fi nančnej služby alebo pri uzatváraní alebo plnení 
spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí fi nančnej služby koná dohliadaný sub-
jekt alebo osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu. Zá-
kladné determinujúce znaky legálnej defi nície fi nančného spotrebiteľa teda 
 152 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s pred-

staviteľmi bánk v Slovenskej republike. Bratislava, 7. júna 2016. Dostupné na https://www.
nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Publikacie/Banky_a_institucie_platobnych_sluzie-
b_1p_2016.pdf.

 153 Národná banka Slovenska zabezpečuje ochranu finančného spotrebiteľa od januára 2015. 
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spočívajú v tom, že musí ísť o vzťah medzi spotrebiteľom a dohliadaným sub-
jektom. Medzi dohliadané subjekty patria subjekty vymedzené v § 1 ods. 3 
zákona o dohľade nad fi nančným trhom. Z pohľadu poskytovania úverov 
ide najmä o banky, pobočky zahraničných bánk, veriteľov a iných veriteľov 
vymedzených osobitným zákonom, medzi ktorých patria veritelia, ktorí po-
skytujú spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie. Zakotvenie veriteľov ako 
dohliadaných subjektov, vymedzenie ich činnosti poskytovania spotrebiteľ-
ských úverov a úverov na bývanie a podmienenie výkonu ich činnosti povo-
lením od Národnej banky Slovenska sa teda stáva kľúčovým pre otázku regu-
lácie peer to peer lendingu.

Za veriteľa, ktorý môže poskytovať úvery na bývanie sa považuje banka 
alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá poskytuje úvery na bývanie a má 
bankové povolenie od Národnej banky Slovenska. Pri veriteľovi, ktorý nie je 
bankou a poskytuje úvery na bývanie, musí ísť o fyzickú osobu alebo právnic-
kú osobu, ktorá má povolenie od Národnej banky Slovenska v zmysle zákona 
o spotrebiteľských úveroch a spĺňa podmienky stanovené v zákone o úveroch 
na bývanie.154 Medzi tieto podmienky patrí preukázanie dostatočného množ-
stva vlastných peňažných prostriedkov. Fyzická osoba je povinná hodnover-
ne preukázať vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie úverov na býva-
nie vo výške najmenej 16 600 000 EUR a ďalšie peňažné prostriedky určené 
na poskytovanie úverov na bývanie a právnická osoba musí mať splatené pe-
ňažné prostriedky základného imania vo výške najmenej 16 600 000 EUR.

Veriteľom, ktorý môže poskytovať spotrebiteľské úvery, je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver 
v rámci svojej podnikateľskej činnosti, pričom veriteľ je oprávnený ponú-
kať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného 
Národnou bankou Slovenska. U právnickej osoby musí veriteľ napĺňať po-
žiadavku na právnu formu spoločnosti, splatenie peňažného vkladu do zá-
kladného imania, jeho dôveryhodný pôvod, fyzická aj právnická osoba mu-
sia spĺňať podmienky týkajúce sa bezúhonnosti, organizačných a odborných 
predpokladov, ako aj výšky vlastných peňažných prostriedkov na poskytova-
nie spotrebiteľských úverov. Zákon o spotrebiteľských úveroch rozlišuje ude-
lenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia 
poskytovania a v obmedzenom rozsahu, v závislosti od čoho sa líšia aj pod-
mienky na udelenie povolenia. Zároveň zákon o spotrebiteľských úveroch 
operuje s dvoma „kategóriami“ veriteľov, a to veriteľmi a inými veriteľmi. 
 154 SEDLÁČKOVÁ, O. Nové povinnosti poskytovateľov spotrebiteľských úverov od 1. apríla 

2015. In: Biatec. 2015, č. 6.
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Vymedzenie veriteľa sa stáva jedným z determinačných znakov samotnej 
defi nície spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie. Za spotrebiteľský úver 
sa považuje dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmlu-
vy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby ale-
bo obdobnej fi nančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Za úver 
na bývanie sa považuje dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veri-
teľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odlo-
ženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej fi nančnej pomoci. V zmysle už 
uvedeného, nie je možné pod veriteľa, a teda ani pod dohliadané subjekty 
Národnej banky Slovenska subsumovať subjekty, ktoré vykonávajú činnosť 
prevádzkovateľa portálov, prostredníctvom ktorých sa poskytujú verejnosti 
pôžičky peer to peer spôsobom. Tieto subjekty neposkytujú pôžičky z vlast-
ných zdrojov. Zároveň jednou z požiadaviek explicitne stanovených pre in-
vestora, ktorá podmieňuje jeho účasť na peer to peer lendingu je, že musí ísť 
o fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Sub-
jekty, ktoré prevádzkujú peer to peer platformu a sprostredkujú peer to peer 
pôžičky, teda nepotrebujú oprávnenie od Národnej banky Slovenska na vý-
kon ich činnosti pretože nespadajú pod vymedzenie veriteľa v zmysle zákona 
o spotrebiteľských úveroch a zákona o úveroch na bývanie. Vyplýva to aj zo 
samotnej podstaty poskytovania pôžičiek peer to peer spôsobom, kde dané 
subjekty vystupujú iba na báze sprostredkovania pôžičiek.155

Pri analýze právnej úpravy, ktorú môžeme aplikovať na vzťahy vznikajúce 
medzi subjektmi v rámci peer to peer lendingu musíme rozlišovať:
 a) vzťah, ktorý vznikne medzi subjektom, ktorý prevádzkuje portál kolek-

tívneho požičiavania a veriteľom, 
 b) vzťah, ktorý vznikne medzi subjektom, ktorý prevádzkuje portál kolek-

tívneho požičiavania a dlžníkom a
 c) vzťah medzi veriteľom a dlžníkom. 

Pri rozbore týchto právnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe vystupuje 
do popredia, a aj v kontexte ochrany spotrebiteľa, otázka možnosti aplikácie 
ustanovení vzťahujúcich sa na ochranu spotrebiteľa ako takého. 

V rámci konštrukcie právnych vzťahov pri poskytovaní pôžičiek peer to 
peer spôsobom sa v podmienkach Slovenskej republiky stretávame s dvoma 
typmi zmluvných vzťahov, ktoré sú založené na rámcovej zmluve o spoluprá-
ci a zmluve o pôžičke. Pri právnej úprave týchto vzťahov je markantný vplyv 

 155 Zároveň ich nie je možné kategorizovať ako finančných sprostredkovateľov alebo finanč-
ných poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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subjektu, ktorý sprostredkuje peer to peer pôžičky a do veľkej miery deter-
minuje práva a povinnosti zúčastnených subjektov. 

Vzťah medzi prevádzkovateľom portálu156 a investorom je založený na 
rámcovej zmluve o spolupráci ako inominátnej zmluve, ktorá sa riadi Ob-
čianskym zákonníkom. Predmetom rámcovej zmluvy je využitie služieb in-
ternetového portálu a úprava práv a povinností investora vo vzťahu k spoloč-
nosti, ktorá prevádzkuje portál. Medzi práva a povinnosti zmluvných strán 
patrí právo investora na prístup do internetového portálu, do aukcie pôžičiek 
a pohľadávok, uzatvorenie zmluvy o pôžičke s dlžníkom, pričom v praxi in-
vestor neuzatvára túto zmluvu vo svojom mene, ale v jeho mene a na jeho 
účet koná spoločnosť prevádzkujúca portál peer to peer lendingu. Spoloč-
nosť zabezpečuje inkaso peňažných prostriedkov od investora s cieľom po-
skytnúť ich dlžníkovi na základe Zmluvy o pôžičke a zároveň inkaso splátok 
od dlžníkov, rovnako zabezpečuje vyhlásenie splatnosti pôžičky na základe 
rozhodnutia investora, inkaso zrážok zo mzdy od zamestnávateľa, ak bola 
s dlžníkom uzatvorená Dohoda o zrážkach zo mzdy a zodpovedá za správu 
a kontrolu splácania pôžičiek od jednotlivých dlžníkov. V prípade neplnenia 
fi nančných povinností zo strany dlžníka spoločnosť zastrešuje vymáhanie 
pohľadávky investora vrátane súdneho konania či exekučného konania.

Rámcová zmluva o spolupráci uzavretá medzi prevádzkovateľom portá-
lu a dlžníkom upravuje najmä právo dlžníka podieľať sa na aukcii pôžičiek, 
čo predstavuje najmä umiestnenie jeho dopytu po pôžičke na internetovej 
platforme. Spoločnosť zabezpečuje správu dlžníkovho účtu a inkaso peňaž-
ných prostriedkov pre investora. Dlžník v rámcovej zmluve často explicitne 
súhlasí s tým, že identita investora mu nebude známa a že v mene investora 
a na jeho účet bude konať v rámci zmluvy o pôžičke spoločnosť prevádzku-
júcou portál a rovnako, že peňažné prostriedky, ktoré mu budú poskytnuté, 
nie sú vo vlastníctve spoločnosti, ale vo vlastníctve jednotlivých investorov. 
Najčastejšími zabezpečovacími prostriedkami je zmenka a dohoda o vysta-
vení blankozmenky a dohoda o zrážkach zo mzdy.

Rámcová zmluva medzi dlžníkom alebo investorom a prevádzkovateľom 
portálu spadá pod defi níciu spotrebiteľskej zmluvy podľa Občianskeho zá-
konníka ako zmluvy bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ 
so spotrebiteľom, kde ako dodávateľ vystupuje prevádzkovateľ portálu a dlž-
ník alebo investor ako spotrebiteľ. Na rámcovú zmluvu je možné aplikovať 

 156 Internetový portál je v tomto prípade internetová platforma prevádzkovaná a spravovaná 
spoločnosťou, prostredníctvom ktorej sa prevádzkuje Internetová aukcia pôžičiek, Inter-
netová aukcia pohľadávok a poskytujú ďalšie služby spojené s jej využívaním.
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ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj iné ustanovenia upravujú-
ce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Pri uzatvorení rámcovej 
zmluvy prebieha verifi kácia zmluvných strán s cieľom získať status dlžníka 
a investora. Rámcová zmluva explicitne deklaruje, že peňažné prostriedky, 
ktoré poskytuje investor dlžníkovi, nie sú vo vlastníctve spoločnosti prevádz-
kujúcej portál. 

Až na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy a verifi kácií je možné uza-
tvoriť samotnú zmluvu o pôžičke, ktorá sa uzatvára už medzi dlžníkom 
a investorom a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Charakte-
ristickou črtou zmluvy o pôžičke v rámci poskytovania pôžičiek peer to peer 
spôsobom je počet zmluvných strán, ktorý vychádza zo samotnej podstaty 
peer to peer ledingu. Na strane veriteľa, ako zmluvnej strany, stoja viacerí 
investori, v mene a na účet ktorých koná spoločnosť prevádzkujúca interne-
tový portál sprostredkujúci pôžičky. V tomto prípade však nejde o solidárnu 
pohľadávku týchto investorov, ale o delenú pohľadávku v zmysle § 512 ods. 1 
Občianskeho zákonníka. Zmluva o pôžičke je v prípade peer to peer lendin-
gu odplatnou zmluvou a obsahuje úrok, ktorý stanoví subjekt prevádzkujúci 
internetový portál ako vážený priemer úrokových sadzieb ponúknutých in-
vestormi.157 V praxi v samotnej zmluve o pôžičke vystupujú investori len pod 
menom používateľa uvedenom na peer to peer platforme, pričom ich pravá 
identita nie je dlžníkovi známa.

Z pohľadu aplikácie ustanovení zameraných na ochranu spotrebiteľa na 
zmluvu o pôžičke je potrebné si uvedomiť, že ani jedna osoba v tomto vzťa-
hu nevystupuje ako dodávateľ, teda osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej 
podnikateľskej činnosti. Teda nie je možné považovať túto zmluvu za spot-
rebiteľskú zmluvu a aplikovať na ňu ustanovenia na ochranu spotrebiteľa. 
V prípade, že by bol investor podnikateľom a poskytoval by pôžičky v rám-
ci svojej podnikateľskej činnosti, bolo by potrebné na túto činnosť povolenie 
Národnej banky Slovenska a daný veriteľ by spadal pod dohliadané subjekty. 
Nemožnosť aplikácie ustanovení zameraných na ochranu spotrebiteľa sa pre-
javuje aj v povahe zabezpečenia záväzku dlžníka. Spoločnosť prevádzkujúca 
portál môže po posúdení bonity dlžníka stanoviť, že nevyhnutnou podmien-
kou poskytnutia pôžičky v súlade so zmluvou o pôžičke je zabezpečenie zá-
väzku dlžníka zmenkou vystavenou dlžníkom a uzatvorením zmluvy o pou-
žití zmenky, pričom z povahy veci ide o blankozmenku vystavenú dlžníkom 
 157 Subjekt sprostredkujúci poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom zarába na poplat-

koch za túto činnosť. 
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ako vystaviteľom v prospech spoločnosti prevádzkujúcej internetový portál 
ako zmenkového veriteľa s chýbajúcim údajom o zmenkovej sume a dátume 
splatnosti.158

Z pohľadu ochrany investícií je potrebné poznamenať, že investície in-
vestorov, vzhľadom na povahu zmluvných vzťahov vznikajúcich pri posky-
tovaní pôžičiek peer to peer spôsobom a povahu zmluvných strán, nie sú 
chránené Fondom na ochranu vkladov, ktorý predstavuje zákonný systém 
ochrany vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk vrá-
tane poskytovania náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými v zmysle 
zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Tieto prostriedky sú chránené len počas obdobia, keď sú ulože-
né v banke na samostatnom účte spoločnosti a nie sú poskytnuté dlžníkom. 
Vklady v tomto časovom úseku požívajú za zákonom stanovených podmie-
nok rovnakú právnu ochranu ako ostatné vklady vkladateľov pre prípad, 
že sa banka stane neschopnou splácať vklady. Investície investorov v rámci 
peer to peer lendingu nepodliehajú ochrane Garančného fondu investícií, 
ktorý bol zriadený na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky maje-
tok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchod-
níkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou 
správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby v zmysle záko-
na č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

Peer to peer lending v podmienkach slovenskej legislatívy vytvára pre 
dlžníkov, ako aj investorov zaujímavú možnosť alternatívneho fi nancova-
nia, pričom jeho atraktivita stúpa aj v závislosti od nastavenia legislatívnych 
podmienok ostatných druhov fi nancovania. Flexibilita peer to peer lendin-
gu, pomerne nízka byrokratická náročnosť schvaľovacieho procesu z po-
hľadu dlžníka, idea určitej pridanej spoločenskej hodnoty a hlavne absen-
cia legislatívne zakotvených limitov pri skúmaní bonity dlžníka vytvára aj 
do budúcna priestor pre zvyšovanie objemu takto prefi nancovaných peňaž-
ných prostriedkov. Pozitívny vplyv peer to peer lendingu spočíva v odklone-
ní skupiny spotrebiteľov od čerpania prostriedkov v rámci čiernej zóny trhu 
za predpokladu správneho nastavenia vnútorného systému overovania boni-
ty spotrebiteľov zo strany spoločnosti prevádzkujúcej peer to peer lending. 
Faktom však zostáva, že overovanie dlžníkovej bonity nie je upravené legis-
latívou a čiastočne narúša myšlienku znižovania preúverovanosti domácnos-

 158 Bližšie aj § 3a zákona č.191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
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tí. Problémom môže byť aj situácia, keď spoločnosť ukončí svoju činnosť, 
a to z dôvodu možnosti reálnej administrácie už existujúcich zmlúv medzi 
dlžníkom a investormi, pričom problematickosť danej situácie by kompliko-
val aj fakt, že dlžníci nepoznajú identitu investorov a aj skutočnosť, že jeden 
investor sa môže podieľať na fi nancovaní vysokého počtu pôžičiek, čo sťa-
žuje reálnu administráciu zmlúv a prípadné vymáhanie pohľadávky z jeho 
 strany.

2.4  Peer to peer lending v legislatíve Spojeného kráľovstva
V Spojenom kráľovstve v súčasnosti podliehajú regulácií dva druhy crowd-
fundingu, a to investičný crowdfunding, teda investičné crowdfundingo-
vé platformy, v rámci ktorých investori môžu priamo investovať do podni-
kov nákupom investícií, ako sú akcie alebo dlhopisy a peer to peer lending, 
v rámci ktorého požičiavajú fi nančné prostriedky investori fyzickým oso-
bám alebo podnikateľom. Oba druhy crowdfundigu podliehajú regulácii, 
ktorú zastrešuje Úrad pre dohľad nad fi nančným trhom (Financial Conduct 
Authority, FCA). Mieru regulácie peer to peer lendingu v Spojenom kráľov-
stve do značnej miery ovplyvnil samotný charakter peer to peer lendingu, 
najmä z pohľadu jeho schopnosti dynamicky sa prispôsobovať potrebám fi -
nančného trhu. 

Pred rokom 2014 boli peer to peer platformy licencované Úradom pre ob-
chodovanie (Offi  ce of Fair Trading, OFT)) ako subjekty, ktoré vykonávajú 
činnosti spojené so správou dlhov. V roku 2014 nastal presun kompetencie 
nad reguláciou peer to peer lendingu z Úradu pre obchodovanie na Úrad pre 
dohľad nad fi nančným trhom a zároveň 1. apríla 2014 vstúpila do platnos-
ti regulácia novej činnosti defi novanej ako „Prevádzka elektronických sys-
témov v súvislosti s poskytovaním úverov“, ktorá bola včlenená do článku 
36H Zákona o fi nančných službách a trhoch z roku 2000 (the Financial Ser-
vice and Market Act 2000). Táto činnosť bola špeciálne legislatívne navrhnu-
tá práve pre potreby dynamicky sa vyvíjajúcej siete peer to peer platforiem. 
Na lepšie pochopenie historického vývoja samotnej regulácie peer to peer 
lendingu je potrebné si uvedomiť, že inštitucionálna zložka fi nančného trhu 
v Spojenom kráľovstve je založená na princípe autorizácie subjektu na výkon 
tzv. regulovaných činností. Regulácia peer to peer lendingu prešla od roku 
2014 viacerými zmenami v snahe zabezpečiť väčšiu fl exibilitu pre platformy, 
pričom podľa vyjadrení regulátora bolo hlavným cieľom zachovať špecifi c-
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kosť tejto činnosti ako alternatívneho spôsobu fi nancovania tak pre jednot-
livcov, ako aj podnikateľov.159

V roku 2016 Úrad pre dohľad nad fi nančným trhom začal komplexnú re-
víziu regulácie peer to peer lendingu. Na základe vykonanej analýzy Úrad 
pre dohľad nad fi nančným trhom konštatoval, že sektor peer to peer lendin-
gu sa vyvinul na komplexný systém, v rámci ktorého pôsobia rôzne podni-
kateľské modely, ktoré v čoraz väčšej miere preberajú rozhodovaciu úlohu 
v mene investora. Zároveň identifi koval najväčšie nedostatky súčasnej regu-
lácie v previazaní na meniaci sa charakter peer to peer lendingu. Za najväč-
šie nedostatky súčasnej regulácie peer to peer lendingu Úrad pre dohľad nad 
fi nančným trhom považuje výskyt nekalých obchodných praktík najmä v sú-
vislosti s poskytovaním informácií klientom, štruktúru poplatkov, ich výš-
ku, proces administrácie zmlúv a uchovávanie údajov. Významným nega-
tívnym aspektom súčasnej regulácie je aj absencia ustanovení upravujúcich 
proces likvidácie spoločností prevádzkujúcich platformy. 

Charakteristickou črtou meniacej sa regulácie v Spojenom kráľovstve je 
snaha o zvýšenú ochranu investora, a to najmä v dôsledku čoraz aktívnejšej 
úlohy peer to peer platforiem, ktoré na seba sčasti preberajú rozhodovanie 
v mene investora, a tým do veľkej miery ovplyvňujú investičné riziko, ktoré 
znáša. Niektoré platformy napríklad nielen uľahčujú poskytovanie úverov, 
ale aktívne usporadúvajú štruktúru pôžičiek, ktoré sú ponúkané investorom, 
aby dosiahli cieľovú mieru návratnosti. Výsledkom toho je, že ich ponuka sa 
líši v závislosti od investora v priamej súvislosti so stanovenými sadzbami.160 
Tieto platformy tak poskytujú fi nančné služby, ktoré často vyžadujú sofi sti-
kované riadenie rizík. Daná adaptácia potrebám fi nančného trhu, respektíve 
preferenciám investorov, viedla k otázke, či sa nevytráca základná myšlienka 
peer to peer platforiem založená na princípe „rovný s rovným“ a zároveň sa 
vynára otázka potreby regulácie daných platforiem z pohľadu zabezpečenia 
adekvátnej odbornosti na určenie investičnej stratégie pre investorov.

Snaha o vyváženie vzrastajúcej úlohy platforiem vo vzťahu k investorovi 
spočíva aj v stanovení podmienok na vstup investorov na trh peer to peer len-
dingových platforiem. Podporný argument zo strany Úradu pre dohľad nad 
fi nančným trhom sa odvolával na samotný charakter peer to peer lendingu, 
ktorý je založený na tom, že dlžník fi nancuje svoju pôžičku prostredníctvom 

 159 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-
based crowdfunding platforms: Feedback on our post-implementation review and propo-
sed changes to the regulatory framework Consultation Paper. London: FCA, 2018, s. 11.

 160 Tzv. ponuka automatických investičných portfólií.
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viacerých investorov, a teda investor uzatvára viacero individuálnych zmlúv 
s dlžníkmi. Tým sa stáva nereálnou alebo ťažko zrealizovateľnou samotná 
správa zmlúv investorom, ktorý je priamo závislý od peer to peer platformy. 
Najmä obmedzenia vstupu investorov do peer to peer investovania vyvolali 
vlnu kritiky tak zo strany samotných investorov, ako aj platforiem prevádz-
kujúcich peer to peer lending. Združenie peer to peer platforiem vo svojom 
stanovisku k navrhovanej úprave konštatuje, že vníma problematiku rizika 
investorov vstupujúcich na trh, ale riešenie vidí najmä v lepšej informova-
nosti investorov o investičnom riziku.161

Zmeny v regulácií peer to peer platforiem sú vo svojej podstate adresova-
né najmä na zabezpečenie cieľa, ktorý spočíva v ochrane investora. Už v štú-
dii v roku 2015 Wardrop poukázal na skutočnosť, že alternatívne fi nancova-
nie, ktoré zahŕňa aj peer to peer lending, so sebou prináša viaceré investičné 
riziká a je potrebné, aby investori daným rizikám a povahe produktov rozu-
meli.162 Vývin peer to peer lendingu len podporil potrebu ochrany investora, 
najmä vzhľadom na povahu investorov participujúcich na peer to peer len-
dingu. 

Stanovené ciele, ktoré sledujú zmeny v regulácii prioritne vo vzťahu k in-
vestorovi spočívajú:
 – v povinnosti poskytnúť stanovený minimálny rozsah informácií in-

vestorom, 
 – v prípade, ak platforma deklaruje cieľovú mieru návratnosti, je potreb-

né, aby bola cieľová miera dosiahnuteľná a aby investori pochopili a boli 
primerane ohodnotení za podstúpené riziká,

 – v prípade, že peer to peer platformy oceňujú úvery alebo si vyberajú 
úvery v mene investorov v rámci investičnej stratégie, platforma musí 
mať dobré vedomosti o kreditnom riziku.

Tieto požiadavky sa v rámci navrhovanej regulácie pretavili do presnejšie-
ho vymedzenia povinností, ktoré musia platformy spĺňať v oblasti postupov 
hodnotenia kreditného rizika, riadenia rizík a postupov reálneho oceňova-

 161 PEER TO PEER FINANCE ASSOCIATION. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-
based crowdfunding platforms: feedback on post-implementation review and proposed 
changes to the regulatory framework, s.2. Dostupné na: https://www.p2pfa.org.uk/wp-
content/uploads/2018/10/2018.10.26-P2PFA-submission-to-CP-18.20.pdf.

 162 WARDROP, R. a kol. Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking 
Report. London: University of Cambridge, Wardour Drury House, 2015, s. 10. Dostupné 
na

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/
downloads/2015-uk-alternative-finance-benchmarking-report.pdf.
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nia. V rámci hodnotenia kreditného rizika musia platformy zabezpečiť pro-
cesy súvisiace so získavaním dostatočného množstva informácií o dlžníkovi, 
ktoré majú tvoriť hodnotný základ pre posúdenie kreditného rizika, vytvoriť 
a dodržiavať systém kategorizácie dlžníkov podľa kreditného rizika, pričom 
úroky odrážajú kreditné riziko dlžníka. V nadväznosti na dané zmeny sa vy-
žaduje od platforiem, aby do ich štruktúry boli zahrnuté osoby zodpoveda-
júce za nezávislé riadenie rizík, vnútorného auditu a compliance.163 Osoby 
zodpovedné za riadenie rizík musia spĺňať požiadavky v zmysle „Th e Senior 
Managers and Certifi cation Regime (SM&CR)“, teda požiadaviek špecifi cky 
nastavených pre osoby zastávajúce legislatívou určené pozície.164

Jednou z najdiskutovanejších oblastí novo navrhovanej regulácie peer to 
peer lendingu bolo podmienenie možnosti investorov, ktorí sú spotrebiteľmi, 
investovať v rámci peer to peer lendingu. Už v konzultačnom materiáli Úrad 
pre dohľad nad fi nančným trhom stanovil ako jeden z hlavných cieľov úpra-
vu regulácie tak, aby do dohôd peer to peer lendingu mohli vstupovať iba tí 
investori, ktorí sú schopní porozumieť rizikám a znášať ich následky. Stano-
venie tohto cieľa podporuje aj skutočnosť, že investovanie v rámci peer to 
peer lendingu nespadá pod ochranu Systému kompenzácií pre fi nančné služ-
by.165 Jednou z hlavných zmien je zavedenie paušálneho stropu, ktorý pred-
stavuje možnosť investovať iba 10 % z čistých aktív investora, a to pre všet-
ky kategórie retailových klientov/investorov. Negatívne ohlasy sa odvolávali 
najmä na narušenie samotného charakteru peer to peer lendingu, narušenie 
súkromia investorov spočívajúceho v sprostredkovaní informácií o výške ich 
aktív a obmedzenia práv investora slobodne sa rozhodovať o svojich investí-
ciách.166 Napriek kritike 10 % strop zostal aktuálny aj po konzultácií pripra-
vovaných zmien. Úrad pre dohľad nad fi nančným trhom prízvukuje, že dané 
opatrenie je zamerané najmä na ochranu nových investorov, ktorí nespada-
jú do kategórie sofi stikovaných investorov. Rovnako nová regulácia zahŕňa 
podrobné pravidlá zamerané na kategorizáciu investorov, posúdenie prime-
ranosti vo vzťahu k investorom, rozsah a charakter informácií, ktoré musia 

 163 Ide o podobné povinnosti ako majú napr. úverové inštitúcie, napr. povinnosti podľa záko-
na č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 164 The Senior Managers and Certification Regime (SM&CR) nahradil v roku 2016 the Ap-
proved Persons Regime (APR). 

 165 Financial Services Compensation Scheme (FSCS).
 166 PEER TO PEER FINANCE ASSOCIATION. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-

based crowdfunding platforms: feedback on post-implementation review and proposed 
changes to the regulatory framework, s 2. Dostupné na: https://www.p2pfa.org.uk/wp-
content/uploads/2018/10/2018.10.26-P2PFA-submission-to-CP-18.20.pdf.
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byť investorom poskytnuté a aj možnosti, kedy sa na investora nemusí apli-
kovať pravidlo 10 % stropu investícií.167

Ďalšie významné zmeny spočívajú v stanovení presných pravidiel pre 
prípad, že spoločnosť prevádzkujúca platformy peer to peer lending ukon-
čí svoju činnosť. Pokým otázka obmedzenia vstupu investorov do peer to 
peer lendingu vyvolala pomerne búrlivú diskusiu, potreba úpravy pravidiel 
týkajúcich sa ukončenia činností týchto spoločnosti sa stretla so všeobec-
ným súhlasom. Potrebu úpravy pravidiel zániku a likvidácie týchto spoloč-
ností zdôrazňuje najmä nevyhnutnosť vyriešiť otázku právneho nástupcu 
zodpovedajúceho za administráciu už existujúcich zmlúv. Podstata peer to 
peer lendingu založená na myšlienke, že investor môže investovať do väč-
šieho počtu pôžičiek a jedna pôžička môže byť fi nancovaná veľkým množ-
stvom investorov, prakticky znemožňuje reálnu administráciu zmlúv zo stra-
ny investora, ako aj dlžníka pre prípad, že spoločnosť prevádzkujúca peer to 
peer platformu ukončí svoju činnosť. Napriek tomu, že zmluvné strany sú 
investor a dlžník, úloha spoločnosti prevádzkujúcej peer to peer platformu je 
pre tieto zmluvné vzťahy ťažko nahraditeľná, ak vôbec, a to najmä, ak sú stra-
ny zastúpené v zmluvnom vzťahu samotnou spoločnosťou. V danom kon-
texte sa potreba stanovenia presných pravidiel vzťahujúcich sa na zánik spo-
ločností najmä s dôrazom na vyriešenie otázky právneho nástupcu javí ako 
nevyhnutná a poskytuje dobrý precedens aj pre legislatívu Európskej únie. 

Pri komparácii legislatívnych zmien v Spojenom kráľovstve a legislatív-
nych tendencií v Slovenskej republike vystupujú do popredia odlišné pod-
nety pre tieto zmeny. Pokým hlavným dôvodom pre legislatívne zmeny 
v Spojenom kráľovstve bola potreba ochrany investora, domnievame sa, že 
podnetom pre potencionálne zmeny v legislatíve Slovenskej republiky bude 
potreba legislatívne upraviť posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať 
pôžičku a včleniť poskytnuté pôžičky peer to peer lendingu do mechanizmu 
posudzovania platobnej schopnosti spotrebiteľa v súvislosti so snahou o zni-
žovanie nadmernej zadlženosti domácností. Tieto legislatívne úpravy však 
budú nevyhnutne späté so samotnou otázkou regulácie subjektov sprostred-
kujúcich peer to peer pôžičky. Medzi významné pozitíva zmien v legislatíve 
Spojeného kráľovstva, ktoré zároveň môžu byť reálnou inšpiráciou aj pre náš 
právny poriadok, môžeme zaradiť stanovenie rozsahu poskytovaných infor-
mácií tak pre investorov, ako aj dlžníkov. Správne nastavenie rozsahu a spô-

 167 Pravidlá umožňujú takýmto investorom preklasifikovať sa na sofistikovaných investorov 
(odstránenie investičného limitu 10 %), ak v posledných dvoch rokoch uskutočnili dve 
alebo viac investícií do P2P.
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sobu poskytovania informácií dlžníkom môže vytvoriť priestor aj v sloven-
skej legislatíve pre balans medzi potrebou legislatívne zakotviť posudzovanie 
bonity klienta a zvýšením fi nančnej gramotnosti s dôrazom na osobnú zod-
povednosť dlžníka. Domnievame sa, že rámec takto poskytovaných informá-
cií by minimálne mal obsahovať informácie o následkoch nesplatenia pôžič-
ky s názorným príkladom výpočtu úrokov z omeškania a spôsobmi výkonu 
zabezpečovacích práv veriteľmi.

Zoznam použitej literatúry
ČUNDERLÍK, Ľ. a kol. Právo fi nančného trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 

978-80-8168-753-2.
Explanatory memorandum on European Union legislation, 7049/18, COM (2018)113 Fi-

nal and 7048/18 COM (2018) Final. s.1.8168-753-2.
FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-

based crowdfunding platforms: Feedback on our post-implementation review and pro-
posed changes to the regulatory framework Consultation Paper. London: FCA, 2018.

KALMAN, J. Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského bankového sektora. 
In: Biatec. 2018, č. 3.

LAMBERT, T., SCHWIENBACHER, A. An Empirical Analysis of Crowdfunding. Belgium, 
2010. Dostupné na https://kunnskapsverket.org/litteraturdatabase/publikasjon/empiri-
cal-analysis-crowdfunding.

LOMBARDI, M. a kol. BIS Working Papers No 607 Th e real eff ects of household debt in the 
short and long run. Dostupné na https://www.bis.org/publ/work607.htm.

MATEESCU, A. Primer to Peer to Peer Lending, 2015. Dostupné na https://www.fsdafrica.
org/knowledge-hub/documents/primer-peer-to-peer-lending/.

MILNE, A., PARBOTEEAH, P. Th e business models and economics of peer-to-peer lending. 
Brussel: European Credit Research Institute, 2016. ISBN 978-94-6138-526-0.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s pred-
staviteľmi bánk v Slovenskej republike. Bratislava, 7. júna 2016. Dostupné na https://
www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Publikacie/Banky_a_institucie_platobnych_
sluzieb_1p_2016.pdf.

PEER TO PEER FINANCE ASSOCIATION. Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-
based crowdfunding platforms: feedback on post-implementation review and proposed 
changes to the regulatory framework. Dostupné na https://www.p2pfa.org.uk/wp-con-
tent/uploads/2018/10/2018.10.26-P2PFA-submission-to-CP-18.20.pdf.

SALAYOVA, S., MAZUR., J. Crowdfunding. In: Biatec. 2017, č. 5.
SEDLÁČKOVÁ, O. Nové povinnosti poskytovateľov spotrebiteľských úverov od 1. apríla 

2015. In: Biatec. 2015, č. 6.
RYCHTÁRIK, Š. Zadlžovanie domácností. In: Biatec. 2015, č. 3.



119

2.4  Peer to peer lending v legislatíve Spojeného kráľovstva

WARDROP, R. a kol. Moving Mainstream. Th e European Alternative Finance Benchmar-
king Report. London: University of Cambridge, Wardour Drury House, 2015. Dostupné 
na https://www.jbs.cam.ac.uk/fi leadmin/user_upload/research/centres/alternative-fi -
nance/downloads/2015-uk-alternative-fi nance-benchmarking-report.pdf.



120

3  ŠPECIFIKÁ FUNGOVANIA 
CROWDFUNDINGU V RUSKEJ FEDERÁCII

3.1  Crowdfunding v Ruskej federácii
Každý štát má špecifi cké črty, ktoré charakterizujú rozvoj a fungovanie 
crowdfundingu. Predovšetkým závisia od politickej, ekonomickej a techno-
logickej úrovne rozvoja na danom území. Crowdfunding ako kolektívny spô-
sob fi nancovania sa v súčasnosti aktívne rozvíja v USA, zatiaľ čo táto metóda 
fi nancovania zaostáva v Európe. V Rusku sa crowdfunding dostal do pove-
domia v roku 2008, keď došlo k otvoreniu platformy Kroogi.ru.168

V súčasnosti v Rusku fungujú viaceré druhy crowdfundingu, ide o tieto:
 – Finančný crowdfunding, pod ktorý spadajú pôžičkový crowdfunding, 

crowdfunding založený na odmene a podielový crowdfunding. Crowd-
funding založený na odmene (reward based) je najobľúbenejším 
a najproduktívnejším spôsobom investovania. Investori za poskytnuté 
investície dostávajú ako protihodnotu rôzne darčeky a iné odmeny. Na-
príklad hudobná skupina môže ponúknuť investorovi svoj nový album. 
Najčastejšie sa však tento druh investovania spája s exkluzívnym preda-
jom nového tovaru, ktorého predaj verejnosti ešte ofi ciálne nezačal, a to 
za znížené ceny. Podielový crowdfunding (equity based) bol vytvore-
ný s cieľom zaujať potenciálnych investorov. Odmenou je ponuka po-
dielu na budúcom podnikaní, respektíve predaj určitého percenta v bu-
dúcom podnikaní. Pôžičkový crowdfunding (lending based) funguje 
na princípe návratnosti investovaných fi nančných prostriedkov. V tom-
to prípade platforma crowdfundingu funguje ako banka. Príjemcovia 
dostávajú fi nančné prostriedky na úver. Na rozdiel od služieb bánk sú 
peniaze obstarané na platforme crowdfundingu lacnejšie, keďže úroče-
nie pôžičiek je podstatne nižšie. 

 – Crowdfunding založený na darovaní (donation based). Tento druh 
crowdfundingu sa predovšetkým používa na charitatívne projekty. 
Okrem toho je možné ho použiť aj na fi nancovanie malého podnika-
nia. Dôležitou podmienkou je činnosť, ktorú vykonáva záujemca o in-

 168 Bližšie k tomu pozri: ЧЕРНИКИНА, Е.В., БОБРОВ, С.Л. Особенности развития кра-
удфандинга и фандрайзинга. In: Инновационная наука №08/2017. Уфа: ООО «Аэтер-
на», 2017, c. 37.
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vestície, pričom musí ísť výhradne o spoločensky užitočnú činnosť. Na-
príklad môže ísť o zamestnávanie sociálne slabších obyvateľov, projekty 
súvisiace so zlepšením ovzdušia, vody atď.

V porovnaní s USA je crowdfunding v podmienkach Ruska novodobým 
inštitútom, ktorý sa iba začína rozvíjať a má svoje vlastné charakteristické 
črty:169

 – začiatok fungovania crowdfundingu v západných štátoch nastal pred 
krízou v rokoch 2008 – 2009, zatiaľ čo v Rusku sa tento proces začal re-
alizovať až v roku 2012, čo viedlo k oneskorenému vývoju relevantného 
trhu;

 – vďaka pretrvávajúcej nepriaznivej hospodárskej situácii majú občania 
Ruska relatívne malý objem hotovosti;

 – mnoho občanov Ruska sa taktiež obáva podvodu a vzniku fi nančných 
pyramíd;

 – obyvatelia Ruska nie sú aktívni hráči na burze a investovanie je pre via-
cerých z nich relatívne neznáme, na rozdiel od iných štátov; 

 – potenciálni investori nie sú úplne pripravení investovať do start-up 
podnikov, pretože neveria v úspech nových projektov;

 – celkový počet záujemcov o investície je v porovnaní s inými štátmi veľ-
mi malý, hlavným problémom je pritom nedostatok fl exibilných pod-
mienok pre rozvoj malých podnikov;

 – možnosť fi nancovania pomocou platformy crowdfundingu nie je dosta-
točne medializovaná, ľudia staršieho veku väčšinou ani nevedia o tejto 
investičnej príležitosti;

 – na trhu chýba silná konkurencia, čo znižuje tempo rozvoja tejto oblasti, 
v súčasnosti na ruskom trhu úspešne fungujú iba dve veľké platformy, 
a to Planeta.ru a Boomstarter;

 – osobitosťou ruského trhu je aj fakt, že v súčasnosti neexistujú prakticky 
žiadne technologické start-up a inovačné projekty, platformy sa použí-
vajú takmer výlučne na charitatívne projekty, ako aj projekty súvisiace 
s fi lmom a hudbou;

 – viacerí záujemcovia o investície očakávajú okamžité fi nancovanie, aj 
keď pre úspešné získavanie fi nančných prostriedkov je potrebná aj silná 
medializácia projektu.

 169 ИГОШИНА, К.Е. Краудфандинг как инновационный инструмент финансирования 
проектов. In: Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. Том 4, № 2. Москва: Кре-
ативная экономика, 2017, с. 124 – 126.
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S rozšírením crowdfundingu na ruskom trhu vytvorila odborná verejnosť 
pravidlá, respektíve zásady získavania investícií pomocou crowdfundingo-
vých platforiem. Ide o akýsi návod, ktorý má pomôcť záujemcom o investície 
správne a rýchle získať potrebné fi nančné prostriedky pre svoj projekt. Uvá-
dzame niekoľko základných pravidiel:170

 – je potrebné identifi kovať cieľovú skupinu a obrátiť sa priamo na ňu;
 – presné stanovenie cieľa; zároveň je potrebný presný výpočet všetkých 

výdavkov projektu;
 – informovanie o celkovom procese zberu požadovanej sumy, teda verej-

né oznámenie o tom, ako napreduje predtým uvedený proces;
 – pomoc nemusí mať výhradne peňažnú formu; projekt môže osloviť na-

príklad manažérov reklamných agentúr, ktorí ho budú ďalej promovať 
v konkrétnej reklame, časopise atď., čo môže pritiahnuť pozornosť mož-
ných budúcich investorov;

 – matching; v prípade crowdfundingu ide predovšetkým o snahu projek-
tového tímu získať maximálnu efektívnosť z darovaných peňazí;

 – referencie; budúcemu investorovi sa ľahšie uskutoční prevod fi nanč-
ných prostriedkov na neznámy účet na základe predchádzajúceho od-
porúčania inej osoby.

Výhody a nevýhody crowdfundingu môžeme zahrnúť do nasledujúcich 
bodov.171 Medzi výhody tejto formy získavania fi nančných prostriedkov pat-
ria:
 – absencia zaťažujúcich negatívnych (byrokratických) aspektov spojených 

so zberom fi nančných prostriedkov od veľkého počtu investorov (zhro-
mažďovanie množstva dokumentov, ktoré musia spĺňať prísne formálne 
a obsahové požiadavky, časová náročnosť atď.);

 – absencia neprimeraného vplyvu jedného investora, ktorý môže využiť 
svoju „moc“, a tým ovplyvňovať záujemcu o investície v otázke využitia 
fi nančných prostriedkov;

 – veľký počet investorov poskytujúcich podporu záujemcovi o investície 
a zároveň poskytujúcich mediálnu podporu;

 170 ПАТЛАСОВ, О.Ю. Краудфандинг: виды, механизм функционирования. Перспекти-
вы народного финансирования в России. In: Наука о человеке: гуманитарные иссле-
дования. Омск: Омская гуманитарная академия, 2015, с. 212 и 216.

 171 БУЦЕНКО, Е.В. Практическое применение краудфандинга как инновационного ме-
ханизма финансирования (на примере развития сельских территорий региона). In: 
Экономические исследования № 3. Краснодар: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр экономических исследований», 2014, с. 4.
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 – myšlienka crowdfundingu je založená na ponuke konkrétneho nápadu 
bez použitia štandardného obchodného modelu, v ktorom sa najprv vy-
robí inovatívny produkt a až potom sa ponúka na trhu.

Nevýhody crowdfundingu zahŕňajú:
 – záujemca o investície môže prehodnotiť realizáciu svojho projektu, re-

spektíve úplne zmiznúť aj so zhromaždenými peniazmi;
 – myšlienku daného projektu môžu prevziať aj iní ľudia;
 – existencia obmedzení v obsahu projektov, teda nie všetky nápady je 

možné realizovať na platforme crowdfunding;
 – platformy neinformujú investorov o svojej činnosti, preto investori ne-

dostávajú informácie o výdavkoch z investovaných prostriedkov;172 
 – pretrvávajúci problém nejasnej legislatívnej regulácie;
 – nedostatok veľkých investorov a absencia konkurencie;
 – nesprávna/nedostatočná prezentácia svojho projektu (napr. potreba me-

dializácie);
 – nespoľahlivosť investovania cez internet.

3.2   Právne aspekty fungovania crowdfundingu 
v Ruskej federácii vo všeobecnosti

V súčasnosti platí, že v Rusku neexistuje konkrétna právna regulácia takého 
inštitútu, ako je crowdfunding. Z toho vyplýva, že právne vzťahy a postave-
nie osôb zúčastňujúcich sa takéhoto druhu fi nancovania nie sú na legislatív-
nej úrovni bližšie špecifi kované. Je zrejmé, že v dôsledku absencie adekvát-
nej regulácie dochádza k zhoršeniu podmienok v oblasti získavania investícií 
pomocou novovzniknutého inštitútu. 

Napriek uvedeným nedostatkom v Ruskej federácii predsa existuje prax 
spojená s vytváraním a úspešnou prevádzkou crowdfundingových platfo-
riem. Dôvody relatívne vysokého záujmu verejnosti o spomínanú oblasť sú 
predovšetkým spojené so skutočnosťou, že samotný nástroj na „prilákanie“ 
fi nančných prostriedkov je pomerne populárny a úspešne sa usadil v cudzích 
krajinách. To v konečnom dôsledku podnecuje zakladateľov crowdfundin-
gových platforiem vyrovnať medzery súvisiace s absenciou regulácie tohto 
inštitútu, a to pomocou právnych nástrojov upravených súčasnými právny-

 172 ЧЕРНИКИНА, Е.В., БОБРОВ, С.Л. Особенности развития краудфандинга и фанд-
райзинга. In: Инновационная наука №08/2017. Уфа: ООО «Аэтерна», 2017, c. 39 – 40.
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mi predpismi Ruskej federácie, ktoré sú najviac použiteľné na reguláciu tohto 
inštitútu. Môžeme v tomto prípade hovoriť o uplatňovaní analógie práva.

V prípadoch, keď konkrétne občianskoprávne vzťahy nie sú priamo upra-
vené zákonom alebo dohodou zmluvných strán, uplatňuje sa na takéto vzťa-
hy občianske právo173 upravujúce podobné vzťahy za predpokladu, že to nie 
je v rozpore s ich podstatou. Z uvedeného vyplýva, že na vzťahy vznikajúce 
v oblasti crowdfundingu sa v súčasnosti vzťahuje Občiansky zákonník Ruskej 
federácie [„Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)“ 
от 30. 11. 1994 № 51-ФЗ (ďalej len „OZRF“)].

3.3  Právna úprava fi nančného crowdfundingu 
V dôsledku prevládajúcej nejasnej právnej regulácie crowdfundingu v Ruskej 
federácii, bol 20. 3. 2018 poslancami Štátnej dumy predložený pripravovaný 
text zákona zameraného práve na reguláciu crowdfundingu. Pôvodný ná-
zov predloženého zákona „O alternatívnych spôsoboch získavania investí-
cií (crowdfundingu)“ bol zmenený na „O získavaní investícií s použitím in-
vestičných platforiem a o zmene a doplnení niektorých legislatívnych aktov 
Ruskej federácie“. Je zrejmé, že v rámci legislatívneho procesu zákonodarca 
rozšíril pôsobnosť tohto zákona aj na iné investičné platformy, ktoré nemusia 
spadať pod pojem crowdfunding. 

Spomínaný predložený zákon bol nakoniec prijatý a podpísaný preziden-
tom. Federálny zákon zo dňa 02. 08. 2019 č. 259-ФЗ „O získavaní investícií 
s použitím investičných platforiem a o zmene a doplnení niektorých legisla-
tívnych aktov Ruskej federácie“ [Федеральный закон „О привлечении ин-
вестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ 
от 02. 08. 2019 №259-ФЗ (ďalej len „zákon o investičných platformách“)] na-
dobúda účinnosť 1. januára 2020.

Predložený zákon o investičných platformách upravuje vzťahy súvisia-
ce so získavaním investícií komerčnými organizáciami alebo jednotlivými 
podnikateľmi s použitím informačných technológii a zároveň sa vymedzuje 
právny rámec pre činnosť prevádzkovateľov investičných platforiem na orga-
nizovanie retailového fi nancovania, teda crowdfundingu.

 173 V súlade s právnou úpravou Ruskej federácie sú všetky občianskoprávne a rovnako tak aj 
obchodnoprávne vzťahy zahrnuté do Občianskeho zákonníka.
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Predmetom právnej úpravy zákona o investičných platformách sú predo-
všetkým právne vzťahy vznikajúce pri fi nančnom crowdfundingu, pri kto-
rom ide o také druhy crowdfundingu, ktoré súvisia s možnosťou investorov 
získať konkrétne fi nančné výsledky z vložených investícií, zatiaľ čo právne 
vzťahy súvisiace s darovaním fi nančných prostriedkov nie sú zákonom o inves-
tičných platformách priamo regulované.

V rámci štruktúry predloženého zákona o investičných platformách zá-
kon obsahuje:

a) Defi nície používané na účely zákona o investičných platformách
Celkovo sa pod pojmom organizácia retailového fi nancovania (crowdfun-
ding) v zákone o investičných platformách rozumie poskytovanie služieb, 
ktoré sa poskytujú účastníkom investičnej platformy, a to spôsobom poskyt-
nutia prístupu k informačným zdrojom príslušnej platformy. Poskytované 
služby predovšetkým spočívajú v dopyte po investíciách, o ktoré majú záu-
jem účastníci investičnej platformy, a v investičných ponukách od účastní-
kov investičnej platformy. Poskytované služby sú poskytované prostredníc-
tvom investičnej platformy, ktorá je informačným systémom v informačnej 
a telekomunikačnej sieti „Internet“. V dôsledku poskytovania uvedených slu-
žieb dochádza k prevodu fi nančných prostriedkov od investora k záujemcovi 
o investície na základe vopred uzatvorenej zmluvy prostredníctvom investič-
nej platformy. Zároveň záujemcovi o investície vznikajú vo vzťahu k investo-
rom konkrétne povinnosti. 

Pod pojmom záujemcovia o investície sa rozumejú právnické osoby a sa-
mostatne zárobkovo činné osoby.

Účastníkmi investičnej platformy podľa zákona o investičných platfor-
mách rozumieme investorov, záujemcov o investície a ďalšie osoby, ktoré ne-
spadajú do uvedených kategórií subjektov, a to po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa investičnej platformy.

Osobitne zákon o investičných platformách upravuje pojem prevádz-
kovateľ investičnej platformy, pričom ide o obchodnú spoločnosť, kto-
rá sa v rámci svojej činnosti zaoberá organizáciou retailového fi nancova-
nia (crowdfundingom) prostredníctvom investičnej platformy, pričom musí 
byť zapísaná do registra prevádzkovateľov investičných platforiem vedeného 
Centrálnou bankou Ruskej federácie (ďalej len „CBRF“).
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b)  Požiadavky pre investičnú platformu vrátane jej prevádzkovateľa 
a účastníkov

Prevádzkovateľmi investičnej platformy môžu byť jednotlivé obchodné 
spoločnosti, právna forma ktorých je upravená v OZRF. Okrem toho zákon 
o investičných platformách vyžaduje zapísanie obchodných spoločností do 
špeciálneho registra prevádzkovateľov investičných platforiem spravovaného 
CBRF. Zápis do registra prevádzkovateľov investičných platforiem sa vyko-
náva na dobrovoľnej báze. Za obmedzenie výkonu činnosti prevádzkovateľa 
investičnej platformy považujeme zákaz súbežného výkonu činnosti banky 
alebo neúverovej fi nančnej inštitúcie, s výnimkou výkonu činností obchod-
ného organizátora, makléra, depozitára alebo registrátora. Výber takého spô-
sobu regulovania prevádzkovateľov investičných služieb je predovšetkým za-
ložený na existujúcej praxi zaužívanej v iných rozvinutých krajinách. 

Predložený zákon o investičných platformách osobitne ustanovuje požia-
davku na minimálnu výšku vlastných zdrojov (kapitálu) prevádzkovate-
ľa investičnej platformy, ktorá je v súčasnosti porovnateľná s minimálnymi 
požiadavkami ustanovenými pre profesionálnych účastníkov trhu s cenný-
mi papiermi. Minimálna výška vlastných zdrojov prevádzkovateľa investič-
nej platformy bola stanovená na 5 miliónov rubľov.

Jediným výkonným orgánom, členom kolektívneho výkonného orgánu 
alebo kolektívneho riadiaceho orgánu prevádzkovateľa investičnej platformy 
môžu byť jednotlivci spĺňajúci požiadavky upravené v zákone o investičných 
platformách. Napríklad ide o podmienku bezúhonnosti (absencia zápisu vo 
výpise z registra trestov) alebo vysokoškolského vzdelania. Zároveň zákon 
o investičných platformách zdôrazňuje, že právomoci jediného výkonného 
orgánu prevádzkovateľa investičnej platformy nemôže vykonávať právnická 
osoba.

Zákon o investičných platformách priamo neupravuje požiadavky spoje-
né s účastníkmi investičnej platformy, iba odkazuje na potrebu dodržiavať 
Federálny zákon „O trhu cenných papierov“ (Федеральный закон „О рын-
ке ценных бумаг“ от 22. 04. 1996 № 39-ФЗ), ktorý upravuje požiadavky vo 
vzťahu k profesionálnym účastníkom na trhu s cennými papiermi. Zákon 
„O trhu cenných papierov“ v čl. 51.2 upravuje požiadavky vo vzťahu k pro-
fesionálnym investorom. Za profesionálneho investora sa napríklad pova-
žujú: profesionálni účastníci trhu s cennými papiermi, ku ktorým patria klí-
ringové organizácie a špecializované fi nančné spoločnosti, ktoré sú v súlade 
s cieľmi a predmetom ich činnosti oprávnené vydávať štrukturálne dlhopi-
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sy;174 úverové organizácie; akciové investičné fondy; správcovské spoločnosti 
investičných fondov; poisťovne; neštátne dôchodkové fondy; Centrálna ban-
ka Ruskej federácie; Agentúra pre poistenie vkladov; medzinárodné fi nanč-
né spoločnosti atď. 

Zákon o investičných platformách upravuje osobitné podmienky vo vzťa-
hu k záujemcom o investície. Záujemcom o investície musí byť právnická 
osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Pod pojmom právnická 
osoba sa rozumie organizácia, ktorá má vlastný majetok a zodpovedá ním 
za svoje záväzky, môže vo vlastnom mene nadobúdať a vykonávať občianske 
práva a mať občianske záväzky, byť žalobcom a žalovaným na súde.175 Pojem 
samostatne zárobkovo činná osoba nie je v OZRF priamo upravený, jediný 
odkaz sa týka požiadavky povinnej registrácie v registroch príslušných štát-
nych orgánov (s výnimkou prípadov priamo upravených v OZRF).176 Zákon 
priamo upravuje zoznam prípadov, keď záujemca o investície nemôže zís-
kavať investície pomocou investičnej platformy. V prípade právnickej osoby 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby ide o prípady vedenia konkurzné-
ho konania voči nim alebo v prípade štatutára právnickej osoby, alebo v prí-
pade samostatne zárobkovo činnej osoby sa vedie voči nim trestné stíhanie, 
respektíve nie sú bezúhonní (absencia vymazania trestu za spáchanie trest-
ného činu v hospodárskej oblasti alebo za trestný čin proti štátnej moci, zá-
ujmom štátnej služby a služby v miestnych orgánoch). 

Zákon o investičných platformách negatívne upravuje podmienky, ktoré 
musia spĺňať osoby majúce priamo alebo nepriamo oprávnenie disponovať 
desiatimi a viac percentami hlasov spojených s akciami tvoriacimi základný 
kapitál prevádzkovateľa investičnej platformy. Napríklad nemôže ísť o práv-
nickú osobu, ktorej bola zrušená licencia na výkon činnosti úverovej inštitú-
cie alebo neúverovej fi nančnej inštitúcie alebo v prípade fyzickej osoby, ne-
môže ísť o osobu, ktorá má záznam vo výpise z registra trestov.

 174 V súlade so zákonom o zmenách Federálneho zákona o trhu cenných papierov v časti re-
gulácie štrukturálnych dlhopisov (Федеральный закон „О внесении изменений в Фе-
деральный закон“, „О рынке ценных бумаг“ в части „Pегулирования структурных 
облигаций“ от 18. 04. 2018 № 75-ФЗ) sa pod pojmom štrukturálne dlhopisy rozumie 
určitý druh cenných papierov obchodovaných na burze cenných papierov, ktorých výnos 
závisí výlučne od plnenia alebo nesplnenia určitých podmienok pôvodne určených emi-
tentom pri emisii dlhopisov.

 175 Čl. 48 ods. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30. 11. 
1994 № 51-ФЗ.

 176 Bližšie k tomu pozri: čl. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30. 11 .1994 № 51-ФЗ.
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Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na ochranu neprofesionálnych in-
vestorov a samostatne zárobkovo činné osoby. Títo investori sú oprávne-
ní investovať pomocou investičnej platformy za podmienky dodržania výš-
ky celkovej sumy investícií, ktoré môže investovať jeden investor v rámci 
všetkých investičných projektov počas jedného kalendárneho roku. Výška 
celkovej sumy investícií je stanovená na maximálnu sumu šesťstotisíc rub-
ľov. Rovnaká podmienka sa vzťahuje aj na záujemcu o investície, teda celko-
vá suma získaných investícií jedným záujemcom o investície počas jedného 
kalendárneho roku, nesmie prekračovať sumu stanovenú Federálnym záko-
nom o trhu cenných papierov. V súčasnosti je maximálna suma povolených 
investícií stanovená na jednu miliardu rubľov.177 Povinnosť vykonať dohľad 
nad dodržiavaním tohto ustanovenia je ponechaná na operátora investičnej 
platformy.

Zákon o investičných platformách upravuje obsah pravidiel, ktoré musí 
mať každá investičná platforma k dispozícii na nahliadnutie. V rámci pra-
vidiel môžeme spomenúť napríklad: požiadavky na účastníkov investičnej 
platformy a ich prístup k informačným zdrojom investičnej platformy; po-
žiadavky na obsah a postup prijímania investičného návrhu; výška odmeny 
prevádzkovateľa investičnej platformy alebo spôsob jej určenia, respektíve 
oznámenie o absencii akejkoľvek odmeny. V súčasnosti prevádzkovatelia po-
žadujú odmenu vo výške od 5 % do 15 % z celkovej sumy projektu. Niektoré 
platformy požadujú prevod konkrétnej sumy vopred výmenou za právo zve-
rejnenia projektu na platforme.178 

Pravidlá výkonu činnosti investičnej platformy môžu obsahovať aj ďalšie 
ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v príslušnom zákone o investičných plat-
formách, ale zároveň nesmú byť v rozpore so zákonom o investičných platfor-
mách. Prevádzkovateľ investičnej platformy je oprávnený jednostranne zme-
niť pravidlá investičnej platformy, avšak tieto zmeny sa nesmú vzťahovať na 
vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi investičnej platformy a prevádzkova-
teľom investičnej platformy pred nadobudnutím platnosti takýchto zmien. 
Pravidlá investičnej platformy a ich zmena sa schvaľuje prevádzkovateľom 
investičnej platformy. Pravidlá investičnej platformy nadobúdajú účinnosť 
najskôr po uplynutí piatich dní odo dňa zverejnenia príslušnej informácie.

 177 Čl. 22 ods. 4 Федерального закона „О рынке ценных бумаг“ от 22. 04. 1996 № 39-ФЗ.
 178 ПАТЛАСОВ, О.Ю. Краудфандинг: виды, механизм функционирования. Перспекти-

вы народного финансирования в России. In: Наука о человеке: гуманитарные иссле-
дования. Омск: Омская гуманитарная академия, 2015, с. 216.
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Prevádzkovateľ investičnej platformy nesie voči účastníkom investičnej 
platformy zodpovednosť za škodu spôsobenú napríklad v dôsledku zverej-
nenia nepresných, neúplných a/alebo zavádzajúcich informácií o informač-
nej platforme a jej operátorovi alebo v dôsledku porušenia pravidiel inves-
tičnej platformy prevádzkovateľom investičnej platformy. Prevádzkovateľ 
investičnej platformy nezodpovedá investorom za plnenie povinností zo 
strany záujemcu o investície.

c)  Opis procesu investovania prostredníctvom investičnej platformy 
vrátane špecifík investovania do cenných papierov umiestnených 
pomocou investičnej platformy

Investovanie prostredníctvom investičnej platformy môže mať tieto formy:
 1. Poskytovanie pôžičiek. V prípade crowdfundingu nejde o štandardné 

poskytovanie pôžičiek, ale o poskytovanie investícií, čo zahŕňa vysoké 
riziko návratnosti takých investícií.

 2. Nadobudnutie cenných papierov. Emisia cenných papierov sa môže 
realizovať prostredníctvom neverejného upisovania medzi investormi, 
ktorí sú účastníkmi investičnej platformy. Prevádzkovateľ investičnej 
platformy predkladá depozitárovi, ktorý vykonáva povinnú centrali-
zovanú úschovu cenných papierov, na účely otvorenia účtov, informá-
cie o účastníkoch investičnej platformy – majiteľoch cenných papierov. 
V súlade s pravidlami správy registra cenných papierov alebo doho-
dou uzavretou medzi depozitárom a účastníkom investičnej platformy 
– investorom je možné používať jednoduchý alebo nekvalifi kovaný/
nezaručený elektronický podpis na prijatie pokynov na prevod vlast-
níctva cenných papierov. Nekvalifi kovaný elektronický podpis musí 
ale spĺňať tieto náležitosti: musí byť získaný v dôsledku kryptografi ckej 
transformácie informácií pomocou kľúča elektronického podpisu; musí 
umožniť určitej osobe podpísať elektronický dokument; musí umož-
niť zistiť zmenu obsahu elektronického dokumentu po jeho podpísaní; 
musí byť vytvorený pomocou nástrojov elektronického podpisu. Jed-
noduchý elektronický podpis je elektronický podpis, ktorý pomocou 
kódov, hesiel alebo iných prostriedkov potvrdzuje skutočnosť, že určitá 
osoba vytvorila elektronický podpis.179

 179 Čl. 5 ods. 2 a 3 Федерального закона „Об электронной подписи“ от 06. 04. 2011 № 63-
ФЗ.
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 3. Nadobudnutie utilitárnych digitálnych práv. V súlade so zákonom 
o investičných platformách je možné získať, odpredať a vykonávať tieto 
digitálne práva: právo požadovať prevod vecí; právo požadovať prevod 
výlučných práv na výsledky duševnej činnosti a/alebo práv využívať vý-
sledky duševnej činnosti; právo požadovať vykonanie práce a/alebo po-
skytnutie služby. Za utilitárne digitálne práva sa považujú práva, ktoré 
pôvodne vznikli ako digitálne právo na základe dohody o nadobudnu-
tí utilitárneho digitálneho práva uzavretej prostredníctvom investičnej 
platformy. Za utilitárne digitálne práva sa nepovažujú práva požadovať 
vlastníctvo k majetku či práva, ktoré podliehajú štátnej registrácii alebo 
potvrdeniu notárom. Na účely zabezpečenia realizácie digitálnych práv 
zákon upravuje pojem digitálny certifi kát. Pod pojmom digitálny cer-
tifi kát sa rozumie neemisný, nedokumentárny cenný papier, neobsahu-
júci nominálnu hodnotu, ktorý uvádza majiteľa vlastniaceho utilitárne 
digitálne právo. Na základe digitálneho certifi kátu je vlastník oprávne-
ný vyžadovať od depozitára vykonať utilitárne digitálne právo. Digitál-
ny certifi kát vydáva depozitár príslušnému držiteľovi utilitárneho digi-
tálneho práva.

Služby organizácie retailového fi nancovania (crowdfunding) sa poskytujú 
na základe zmlúv o získaní investícií a zmlúv o poskytovaní asistenčných 
služieb pre investičné príležitosti. V rámci zmluvy o získaní investícií sa 
jedna strana, ktorou je prevádzkovateľ investičnej platformy, zaviaže v súla-
de s pravidlami investičnej platformy poskytnúť druhej strane – záujemco-
vi o investície – prístup k informačným zdrojom investičnej platformy na 
uzavretie zmluvy s investorom. Záujemca o investície sa zároveň zaväzuje 
poskytnúť úhradu za poskytnuté služby prevádzkovateľovi investičnej plat-
formy. V rámci zmluvy o poskytovaní asistenčných služieb pre investičné 
príležitosti sa prevádzkovateľ investičnej platformy zaväzuje v súlade s pra-
vidlami investičnej platformy poskytnúť druhej strane – investorovi – prí-
stup k informačným zdrojom investičnej platformy na uzatvorenie zmluvy 
so záujemcom o investície, pričom investor je povinný zaplatiť za poskytnu-
té služby. V tomto prípade zákon o investičných platformách v neskoršom 
odseku uvádza, že ak to ustanovujú pravidlá investičnej platformy, poplatok 
za poskytovanie služieb súvisiacich so získaním investícií alebo asistenčných 
služieb pre investičné príležitosti sa nevyberá. 

Zmluva o získaní investícií a zmluva o poskytovaní asistenčných slu-
žieb pre investičné príležitosti sú považované za zmluvu o prijatí. V súla-
de s čl. 428 ods. 1 OZRF sa pod pojmom zmluva o prijatí rozumie adhézna 
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zmluva, t. j. zmluva, ktorej podmienky určuje jedna zo strán vo formulároch 
alebo v iných štandardných formulároch a môže byť prijatá druhou stranou 
iba tým, že pristúpi k navrhovanej zmluve ako celku. Postup uzatvorenia 
uvedených zmlúv sa zakladá na forme akceptácie elektronického dokumentu 
podpísaného jednoduchým elektronickým podpisom, respektíve iným spô-
sobom priamo upraveným pravidlami investičnej platformy. Investičná plat-
forma musí obsahovať register zmlúv uzatvorených medzi uvedenými oso-
bami s použitím investičnej platformy.

d)  Úprava reštriktívnych mechanizmov zameraných 
na ochranu investorov

Záujemca o získanie investícií je povinný uviesť v návrhu na uzatvorenie 
zmluvy s investorom minimálnu výšku cieľovej sumy, ktorú má záujem zís-
kať od investorov. V prípade, ak sa minimálna cieľová suma v priebehu tr-
vania investičnej ponuky nevyzbiera, investičný návrh sa stiahne a získané 
prostriedky sa vrátia investorom. Okrem toho záujemca o investície musí 
taktiež uviesť cieľovú sumu požadovaných fi nančných prostriedkov, po do-
siahnutí ktorej platnosť ponuky končí. Ochranné opatrenia sa rovnako vzťa-
hujú na „obdobie ochladenia sa“ (cool-off  period), ktoré spočíva v práve in-
vestora odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so záujemcom o investície, a to do 
piatich pracovných dní odo dňa prevodu fi nančných prostriedkov, avšak naj-
neskôr do dňa uplynutia času trvania investičnej ponuky. V prípade inves-
tičného návrhu na uzavretie dohody o nadobudnutí utilitárnych digitálnych 
práv musia byť uvedené tiež podmienky vzniku práv a ich ukončenia.

Prevádzkovateľ investičnej platformy je povinný zabezpečiť prevod fi nanč-
ných prostriedkov získaných prostredníctvom investičnej platformy v prie-
behu trvania investičného návrhu na osobitný bankový účet, ktorý spravu-
je prevádzkovateľ investičnej platformy. Zostatok osobitného bankového 
účtu nesmú tvoriť vlastné fi nančné prostriedky prevádzkovateľa investič-
nej platformy. Na zabezpečenie prevodu fi nančných prostriedkov investorov 
poskytnutých pre viaceré investičné projekty je prevádzkovateľ investičnej 
platformy oprávnený otvoriť jeden alebo niekoľko samostatných bankových 
účtov. Investor môže investovať svoje fi nančné prostriedky pomocou inves-
tičnej platformy len formou bezhotovostných prevodov na osobitný bankový 
účet. Finančné prostriedky investorov držané na bankovom účte prevádzko-
vateľa investičnej platformy a určené na investovanie sa prevádzajú na ban-
kový účet záujemcu o investície spôsobom a za podmienok ustanovených 
v pravidlách investičnej platformy. Lehota na prevod však nesmie byť dlhšia 
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ako tri pracovné dni od dátumu ukončenia investičného návrhu. V prípade 
používanej technológie blockchain vyvstáva problém s realizáciou spomína-
ných bezhotovostných prevodov. Z technologického hľadiska platformy po-
užívajúce technológiu blockchain, napríklad na nadobudnutie tokenov, ne-
umožňujú realizovať prevod fi nančných prostriedkov na konkrétny účet.180

V rámci povinnosti zverejňovania informácií prevádzkovateľ investičnej 
platformy je povinný zabezpečiť investorom a iným zainteresovaným stra-
nám prístup k informáciám o operátorovi investičnej platformy a jeho čin-
nostiach, ako aj o každom investičnom projekte sprístupnenom prostred-
níctvom investičnej platformy, s výnimkou uzavretých investičných ponúk. 
V prípade uzavretého investičného návrhu sa takéto informácie poskytujú 
na investičnej platforme výlučne investorom, ktorým sú určené. O uzavretý 
investičný návrh môže ísť v prípade získavania pôžičiek, umiestňovania ak-
cií neverejných akciových spoločností alebo dlhopisov bez štátnej registrácie 
ich emisie (dodatočná emisia) a registrácie prospektu dlhopisov. V prípa-
de uzavretého investičného návrhu by sa mal návrh adresovať iba jednému 
investorovi alebo viacerým konkrétnym investorom. Je dôležité, aby infor-
mácia zverejnená na internetovej stránke prevádzkovateľa informačnej plat-
formy v informačnej a telekomunikačnej sieti „Internet“ bola jasnou a do-
stupnou pre pochopenie osobám, ktoré sa nepovažujú za profesionálnych 
investorov.

Prechodné ustanovenia zákona o investičných platformách upravujú trva-
nie prechodného obdobia (do 1. júla 2020) pre spoločnosti, ktoré už v čase 
nadobudnutia účinnosti príslušného zákona uskutočňovali crowdfundingo-
vé činnosti.

e) Regulácia a dohľad nad činnosťou investičnej platformy
V rámci regulácie a dohľadu zameraného predovšetkým na výkon činností 
prevádzkovateľov investičnej platformy upravuje zákon požiadavky na zve-
rejnenie a poskytovanie informácií zo strany prevádzkovateľa investičnej 
platformy. Požiadavky na poskytovanie informácií sú rozdelené podľa sub-
jektu/objektu právneho vzťahu. Napríklad operátor je povinný poskytnúť in-
formácie o svojej činnosti, ktoré obsahujú informácie o identifi kácii prevádz-
kovateľa investičnej platformy; informácie o štruktúre a zložení riadiacich 
orgánov prevádzkovateľa investičnej platformy; informácie o podmienkach 

 180 Bližšie k tomu pozri: ДУРАШКИН, Д. Трудности привлечения. Как будет работать 
российский закон о краудфандинге. In: Forbes. [23-08-2019] http://www.forbes.ru/fin-
ansy-i-investicii/359119-trudnosti-privlecheniya-kak-budet-rabotat-rossiyskiy-zakon-o. 
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odplaty za služby prevádzkovateľa investičnej platformy poskytované účast-
níkom investičnej platformy. Internetová stránka prevádzkovateľa investič-
nej platformy musí obsahovať pravidlá investičnej platformy, informácie 
o záujemcoch o investície, informácie o investičných projektoch. Informácie 
o záujemcoch o investície musia obsahovať hlavne druhy činností záujemcu 
o investície a informácie o ratingu záujemcu o investície. Informácie o inves-
tičných projektoch musia obsahovať opis investičného projektu, podmienky 
návrhu investičného projektu, informácie o expertoch zapojených do hod-
notenia a monitorovania realizácie investičného projektu. Výročná správa 
prevádzkovateľa investičnej platformy o výsledkoch organizácie crowdfun-
dingu musí obsahovať napríklad množstvo investičných projektov a celkové 
množstvo investorov. 

Informácie o záujemcoch o investície a rovnako tak o investičných projek-
toch sa získavajú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý vypĺňa sa-
motný záujemca. Predložený formulár musí umožňovať porovnanie rôznych 
investičných projektov. 

Prevádzkovateľ investičnej platformy je povinný na žiadosť účastníka in-
vestičnej platformy zverejniť informácie o svojej účasti v pozícii investora na 
konkrétnom investičnom návrhu.

Z hľadiska právomoci CBRF môžeme spomenúť niekoľko dôležitých bo-
dov právnej úpravy. K povinnostiam CBRF predovšetkým patria tieto čin-
nosti:
 – viesť register prevádzkovateľov investičných platforiem – zápis a výmaz 

operátora investičnej platformy z príslušného registra, určenie obsahu 
informácií zahrnutých do registra;

 – výkon dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek príslušných právnych 
predpisov operátormi investičnej platformy;

 – výkon dohľadu na mieste/diaľku nad činnosťou prevádzkovateľov in-
vestičných platforiem;

 – v prípade zistenia pochybení zo strany prevádzkovateľa investičnej plat-
formy, informovanie o povinnosti odstrániť zistené porušenia, respektí-
ve informovanie o zákaze uzavretia príslušných zmlúv;

 – úprava obsahu, formy a postupu predkladania správ CBRF prevádzko-
vateľom investičnej platformy;

 – prijímanie príslušných právnych predpisov v rámci svojej pôsobnosti 
v oblasti crowdfundingu. 

CBRF prijíma rozhodnutie o zápise/odmietnutí zápisu operátora in-
vestičnej platformy do registra prevádzkovateľov investičných platforiem 
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na základe žiadosti podanej operátorom a príslušných dokladov, ktorých 
zoznam a požiadavky budú upravené v príslušnom právnom predpise CBRF. 
CBRF prijíma rozhodnutie o zápise/odmietnutí zápisu operátora investičnej 
platformy do registra prevádzkovateľov investičných platforiem do jedného 
mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a požadovaných dokladov. 

Dôvodmi zamietnutia žiadosti o zápis operátora investičnej platformy 
do registra prevádzkovateľov investičných platforiem sú napríklad nepred-
loženie všetkých potrebných dokladov alebo poskytnutie nepravdivých úda-
jov. Okrem toho môžu byť dôvodmi následného výmazu operátora investič-
nej platformy z registra prevádzkovateľov investičných platforiem napríklad 
ukončenie činnosti operátora investičnej platformy, opakované neodstrá-
nenie nedostatkov zistených CBRF. Proti rozhodnutiu CBRF o odmietnutí 
vykonať zápis operátora investičnej platformy do registra prevádzkovateľov 
investičných platforiem alebo rozhodnutiu CBRF o výmaze operátora inves-
tičnej platformy z príslušného registra je možné podať odvolanie na prísluš-
ný súd v lehote troch mesiacov od dátumu uvedeného v rozhodnutí.

3.4  Právna úprava crowdfundingu založeného na darovaní
V súlade s uvedeným zákon upravuje v zásade iba vzťahy vznikajúce v rámci 
fi nančného crowdfundingu. Vzťahy vznikajúce v rámci crowdfundingu za-
loženého na darovaní sa zakladajú na OZRF. Konkrétne crowdfunding zalo-
žený na darovaní sa zakladá na zmluve o darovaní. 

Pod zmluvou o darovaní sa podľa OZRF rozumie taká zmluva, ktorou jed-
na strana – darca daruje alebo sa zaväzuje darovať inej strane – obdarova nému 
vec alebo vlastnícke právo, prípadne nárok, ktorý má voči obdaro vanému ale-
bo tretej osobe, alebo oslobodí alebo sa zaviaže oslobodiť obdarovaného od 
majetkovej povinnosti, ktorú má voči darcovi alebo tretej strane.181

Pojem vec podľa OZRF zahŕňa dve zložky: hnuteľné a nehnuteľné veci. 
K hnuteľným veciam patria napríklad peniaze a cenné papiere, zatiaľ čo 
k nehnuteľným veciam patria stavby, pozemky, teda všetky veci, čo sú pev-
ne spojené so zemou a pohyb ktorých bez ich následného poškodenia nie je 
 možný.182 

 181 Čl. 572 ods. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 
1996 № 14-ФЗ.

 182 Čl. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 1996 
№ 14-ФЗ.
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Zmluva o darovaní obsahuje niekoľko základných podmienok, ktoré je 
potrebné dodržať. Napríklad prevod daru sa uskutočňuje prostredníctvom 
jeho odovzdania, teda symbolického prevodu (kľúče od bytu) alebo odo-
vzdania príslušných dokladov.

OZRF umožňuje uzatvorenie ústnej zmluvy o darovaní za podmienky ná-
sledného odovzdania daru obdarovanému. Výnimkou sú prípady, keď dar-
com je právnická osoba a výška daru presahuje tritisíc rubľov a rovnako tak 
v prípade, keď zmluva obsahuje sľub darovania v budúcnosti. V opačnom 
prípade sa ústna dohoda o darovaní bude považovať za neplatnú.

Okrem už uvedených obmedzení OZRF zakazuje darovanie (s výnimkou 
bežných darov, ktorých hodnota nepresahuje tritisíc rubľov):183

 – v mene maloletých a občanov uznaných za nespôsobilých, ich zákonný-
mi zástupcami;

 – zamestnancom vzdelávacích inštitúcií, zdravotníckych inštitúcií, inšti-
túcií poskytujúcich sociálne služby a podobných organizácií vrátane or-
ganizácií pre siroty a deti, ktoré zostali bez rodičovskej starostlivosti, 
občanmi, ktorí sa nachádzajú v príslušných organizáciách na liečení, 
starostlivosti alebo výchove a rovnako tak manželmi a príbuznými tých-
to občanov;

 – osobám vykonávajúcim štátne funkcie, štátnym zamestnancom, za-
mestnancom CBRF v súvislosti s ich úradným postavením alebo v sú-
vislosti s výkonom ich služobných povinností;

 – vo vzťahoch medzi obchodnými spoločnosťami.
Za osobitnú formu darovania sa považuje milodar.184 Za milodar sa po-

važuje darovanie veci alebo práva na všeobecné užitočné/verejnoprospešné 
účely. Milodar môže byť poskytnutý občanom, zdravotníckym, vzdelávacím 
inštitúciám, inštitúciám sociálnej ochrany a ďalším podobným inštitúciám, 
charitatívnym, vedeckým a vzdelávacím organizáciám, nadáciám, múzeám 
a ďalším kultúrnym inštitúciám, verejným a náboženským organizáciám, 
iným neziskovým organizáciám, ako aj štátnym a vládnym subjektom.

Z uvedeného vyplýva, že milodary nemôžu byť poskytnuté komerčným 
organizáciám, teda v prípade poskytnutia milodaru v rámci crowdfundingu 
môže byť záujemcom o investície v zásade len fyzická osoba alebo nezisková 

 183 Čl. 575 ods. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 
1996 № 14-ФЗ.

 184 Čl. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 1996 
№ 14-ФЗ.
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organizácia. Okrem toho je dôležité, aby poskytnutie fi nančných prostried-
kov súviselo so spoločensky užitočným cieľom.

Osobitnou podmienkou v prípade prijatia milodaru je stanovenie kon-
krétneho účelu darcom, na ktorý má byť milodar použitý. Ide o záväznú pod-
mienku vo vzťahu k obdarovanému – fyzickej osobe. V opačnom prípade 
nepôjde o milodar, ale o bežné darovanie. V prípade obdarovaného – práv-
nickej osoby, darca môže využiť právo voľby, teda je na darcovi, či takú pod-
mienku stanoví. Pri stanovení konkrétneho účelu, na ktorý sa musí milo-
dar použiť, je právnická osoba povinná následne viesť samostatné záznamy 
o všetkých operáciách o použití milodaru.

Použitie milodaru, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, respektí-
ve zmena pôvodne stanoveného účelu, oprávňuje darcu požadovať vrátenie 
milodaru. 

S problematikou darovania fi nančných prostriedkov priamo súvisí otáz-
ka zaťaženia zmluvných strán daňovou povinnosťou. V súlade so súčasnou 
daňovou právnou úpravou v prípade, že záujemcom o investičné prostried-
ky je fyzická osoba, daň z príjmov fyzických osôb, ktoré boli nadobudnuté 
na základe darovacej zmluvy, sa neplatí. V tomto prípade musí ísť o fi nančné 
prostriedky, v opačnom prípade (napr. darovanie nehnuteľností, akcií, moto-
rových vozidiel) sa daň z príjmov fyzických osôb bude platiť.185 V prípade, ak 
záujemcom o investície je právnická osoba, daň z príjmov právnických osôb 
sa musí uhradiť. 
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4  FINANCOVANIE STARTUPOV – 
PRINCÍPY, REGULÁCIA A PRAX SPRÁVY 

RIZIKOVÝCH INVESTÍCIÍ

4.1  Teoretické východiská 
V nasledujúcom texte sa venujeme téme fi nancovania startupov – typicky 
obchodných spoločností v ranej etape vývoja s vysoko inovačným produk-
tom. V príspevku popíšeme princípy a problematiku investičných záväzko-
vých vzťahov, ktoré vznikajú medzi investormi a startupmi, ktoré obvyk-
le adresujú rôzne zmluvné ustanovenia investičnej dokumentácie. Následne 
sa venujeme fi nančnoprávnej a regulačnej otázke vo vzťahu ku klasickým 
poskytovateľom investícií do startupov – poskytovateľom alternatívnych in-
vestícií – fondom rizikového kapitálu. Po popise regulačných aspektov pôso-
benia fondov rizikového kapitálu uvedieme aj stručný prehľad etablovanej 
praxe v tejto oblasti na Slovensku vychádzajúc zo štatistík zverejňovaných 
Národnou bankou Slovenska.

Startupy predstavujú jeden z hlavných nástrojov na disemináciu inová-
cií186 a tiež aj významne prispievajú k tvorbe nových a vysoko kvalifi kova-
ných pracovných miest.187 Zároveň sú však startupy vysoko rizikovými 
podnikmi, a to nielen z toho dôvodu, že ide o mladé obchodné spoločnosti, 
s ktorých aktivitami je stále spojených množstvo neistôt a nejasností, no tiež 
preto, že startupy sa spravidla usilujú o vyvinutie produktov s disruptívnym 
potenciálom, ktoré sú inherentne rizikové.

 186 EDWARDS, T., DELBRIDGE, R., MUNDAY, M. Understanding Innovation in Small and 
Medium-sized Enterprises: A Process Manifest. In: Technovation. 2005, Vol. 25, issue 10. 
LOVE, J. H., ROPER, S. SME Innovation, Exporting and Growth: A Review of Existing 
Evidence. In: ERC White Paper, 2013, No. 5. K dispozícii online: https://www.enterpri-
seresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2013/12/ERC-White-Paper-No_5-Innovation-fi-
nal.pdf. VAN DE VRANDE, V., DE JONG, P. J., VAN HAVERBEKE, W., DE ROCHE-
MONT, M. Open Innovation in SMEs: Trends, Motives and Management Challenges, In: 
Technovation. 2009, vol. 29, issue 6 – 7. DOI: 10.1016/j.technovation.2008.10.001.

 187 DECKER, R., HALTIWANGER, R., JARMIN, R., MIRANDA, J. The Role of Entreprene-
urship in US Job Creation and Economic Dynamism. In: Journal of Economic Perspectives. 
20014, Vol. 28, vydanie 3, s. 3 – 24. HALTIWANGER, J., JARMIN, R. S., MIRANDA, J. 
Who Creates Jobs? In: Review of Economics and Statistics. 2013, Vol. 95, vydanie 2, s. 347 – 
361.
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Startupy majú preto nielen vysokú mieru zlyhania, no zároveň vyžadujú 
relatívne veľké množstvo kapitálu na realizáciu riešení intenzívnych na vý-
skum a vývoj. Väčšina startupov sa špecializuje na tvorbu vysoko inovatív-
nych, spravidla škálovateľných technologických riešení,188 z čoho vyplýva, že 
riziko, no i potenciálna návratnosť v podobe výnosov z investície sú vysoké. 
Samotné technológie, resp. iné riešenia predstavujú duševné vlastníctvo, kto-
ré je potrebné chrániť prostredníctvom práv duševného vlastníctva či inou 
vhodnou metódou ochrany tohto kľúčového aktíva startupov.189 Investície do 
startupov predstavujú typicky investície do vlastného kapitálu spoločností, 
pretože startupy sú počas dlhého obdobia vývoja cash fl ow negatívne, prí-
padne využívajú všetky nadobudnuté prostriedky na ďalší rozvoj.190

Pre startup je tiež typické (i) koncentrované rozhodovanie dominované 
spoločníkom – manažérom, (ii) nejasné rozhodovacie procesy, (iii) relatívne 
volatilné, až miestami chaotické spracovávanie informácií, (iv) homogénne, 
no dynamicky sa vyvíjajúce prostredie, (v) neformálna štruktúra, (vi) no vy-
soký potenciál inovácie v produktoch či stratégii, s ktorým ide ruka v ruke 
(vii) vysoké podnikateľské riziko. Naproti tomu rozvinutejšie podniky, naprí-
klad scaleupy191 alebo etablované malé a stredné podniky majú (i) formalizo-
vanejšie štruktúry a funkčnú organizáciu, (ii) obvykle viacero spoločníkov, 
ktorí sa podieľajú na rozhodovaní, ktoré je tým činom (iii) formalizovanejšie, 
menej centralizované a závislé od jednej či pár osôb. Rozvinutejšie podniky 
spravidla (iv) pracujú na rozširovaní produktovej ponuky a usilujú sa o ino-
vácie vo svojej produkcii skôr než v samotnom produkte, ktorý je už obvyk-
le na trhu. 

 188 BERGIN, R. J. Venture Design, Scalability And Sustained Performance. In: Academy of 
Management Proceedings. 2001, Vol. 2001, vydanie 1.

 189 Pozri napríklad: HALT, G. B., DONCH, J. C., STILES, A. R., FESNAK R. Intellectual Pro-
perty in Consumer Electronics, Software and Technology Startups. New York: Springer, 
2014.

 190 COTEI, C., FARHAT, J. The Evolution of Financing Structure in U.S. Startups. In: The 
Journal of Entrepreneurial Finance. 2017, Vol. 19, vydanie 1. K dispozícii online: https://
digitalcommons.pepperdine.edu/jef/vol19/iss1/4.

 191 Scaleupom rozumieme obchodné spoločnosti (podniky), „ktoré prekonali úvodnú etapu 
rozvoja, identifikovali svoj produkt alebo službu a trhový segment a vstupujú do fázy rastu, 
pričom sa im darí dosiahnuť významný prienik na trhu“. (DURUFLÉ, G., HELLMANN, 
T., WILSON, K. From Start-up to Scale-up: Examining Public Policies for the Financing 
of High-Growth Ventures. In: Research Papers. Oxford: University of Oxford, 2017, s. 3. 
K impaktu scaleupov v oblasti zamestnanosti pozri napríklad: TRACY, S. L. Accelerating 
Job Creation in America: The Promise of High-Impact Companies. In: Small Business Ad-
ministration. Office of Advocacy, 2011.
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Profesionalizáciu a štandardizáciu obchodnej spoločnosti – startupu – 
často poháňajú práve investori, spravidla najmä investori z radov fondov 
rizikového kapitálu (angl. venture capital funds) alebo všeobecnejšie fondov 
rozvojového kapitálu (angl. private equity).192 Práve fondy rizikového kapi-
tálu sú typickými investormi do startupov.193 Fondy rizikového kapitálu sú 
svojou investičnou politikou a súvisiacimi aktivitami nastavené na riešenie 
problému zastúpenia,194 vnesenie dobrej praxe správy startupu a zlepšova-
nia manažérskych postupov a prevádzkových výstupov.195 Na ten účel fon-
dy rizikového kapitálu obvykle využívajú tieto techniky na minimalizáciu 
rizík spojených so zastúpením: (1) štruktúrovanie práv a povinností spô-
sobom, ktorý motivuje agenta konať v záujme principála, resp. zosúlaďuje 
záujmy agenta s principálom (tranžovanie,196 rozhodovanie o viacerých otáz-
kach chodu spoločnosti, najmä poskytovanie rôznych predchádzajúcich sú-
hlasov s nerozpočtovanými transakciami či realizáciu zásadných obchodov, 

 192 Ako preklad anglického termínu private equity sa na Slovensku ujal termín rozvojový ka-
pitál, ktorý predstavuje skôr funkčný preklad tohto termínu. Pozri FETISOVOVÁ, E. Ri-
zikový kapitál – alternatívny zdroj financovania podnikov. Bratislava: Vydavateľstvo EKO-
NÓM, 2007 či webstránku Slovca: http://www.slovca.sk/sk.

 193 Okrem klasických fondov rizikového kapitálu financovanie startupov poskytujú aj iní ak-
téri, medzi ktorými možno spomenúť najmä podnikateľských anjelov (ang. business an-
gels) a v ostatných desiatich rokoch aj skupiny neformálnych investorov prostredníctvom 
crowdfundingu, resp. crowdinvestingu. Pre otázky crowdfundingu, resp. crowdinvestingu 
pozri aj MAZÚR, J., SALAJOVÁ, S. Crowdfunding. In: Biatec. 2017, ročník 25, vydanie 5, 
s. 7 – 11. MAZÚR, J. Regulation of Crowdfunding. Equity-based Crowdfunding in Selected 
Member States of the EU (dizertačná práca). Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Ko-
menského v Bratislave, 2017.

 194 J. ARMOUR, J., HANSMANN, H., KRAAKMAN, R. Agency Problems and Legal Strate-
gies. In: KRAAKMAN, R., J. ARMOUR, J., DAVIES, P., ENRIQUES, L., HANSMANN, H., 
HERTIG, K., HOPT, K., KANDA, H., PARGENDLER, M., RINGE, W.-G., ROCK, E. The 
Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 3rd Edition. Oxford: 
University Press, 2017, s. 29 – 30.

 195 BAKER, H. K., FILBECK, G., KIYMAZ, H. Private Equity. In: BAKER, H. K., FILBECK, 
G., KIYMAZ, H. Private Equity: Opportunities and Risks. Oxford: University Press, 2015, 
s. 7.

 196 Investície sú obvykle poskytované niekoľkými kolami investícií a každé kolo investícií je 
zároveň delené na tranže, ktorých uvoľnenie v prospech startupu býva naviazané na spl-
nenie vopred dohodnutých merateľných ukazovateľov výkonnosti, čím sa minimalizuje 
riziko morálneho hazardu a oportunizmu manažérov startupu. Pozri aj SERETAKIS, A. 
Private Equity in the United States and Europe. Market and Regulatory Developments. 
In: BAKER, H. K., FILBECK, G., KIYMAZ, H. Private Equity: Opportunities and Risks. 
Oxford: University Press, 2015, s. 34; WANG, S., ZHOU, H. Staged Financing in Venture 
Capital: Moral Hazard and Risks. 2002.
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ktoré ovplyvňujú kľúčové aktíva startupu a iné kontrolné práva);197 (2) ex 
ante kontrola agenta principálom a revízia podniku pred investíciou [spra-
vidla vykonanie tzv. náležitej kontroly (angl. due diligence)]; (3) ex post kon-
trola a monitoring.198 

Investori do startupov čelia okrem klasických podnikateľských rizík aj via-
cerým špecifi ckým rizikám spojených skôr so startupmi: 
 1. startupy majú vysokú mieru zlyhania, preto investori typicky investujú 

do portfólia startupov; 
 2. investícia do vlastného kapitálu umiestňuje investorov na chvoste pri 

prípadnom uspokojovaní záväzkov startupu pri likvidácii, pričom in-
vestori sa nezriedka usilujú získať určitú výhodu pri likvidácii aspoň vo 
vzťahu k zakladateľom startupu vo forme likviditnej preferencie; 

 3. startupy nemajú takmer žiadnu prevádzkovú históriu a minimum rele-
vantných obchodných vzťahov, preto z toho nemožno jasne vyvodzovať 
smerovanie a vývoj startupu; 

 4. startupy reinvestujú spravidla všetky nadobudnuté prostriedky do svo-
jej činnosti, preto obvykle nevyplácajú podiel na zisku mnoho rokov od 
založenia; naopak usilujú sa zvýšiť svoju hodnotu cez nárast tržieb, bu-
dovanie obchodných vzťahov a produktov; 

 5. investovanie do startupov je typicky viackolové, pričom sa nevyhnutne 
predpokladá, že podiely investorov z predchádzajúcich kôl a zakladate-
ľov sa budú riediť prijatím novej investície; niektorí investori sa pokúša-
jú chrániť svoje riziko zriedenia v prípadoch, ak noví investori vstupujú 
pri nižšom ohodnotení spoločnosti cez ochranu pred zriedením (angl. 
anti-dilution protection); 

 6. startupy sú závislé od koncentrovaného know how u veľmi úzkeho 
okruhu osôb – zakladateľov a tzv. kľúčových zamestnancov, pričom ich 
odchod zo startupu je zásadným manažérskym rizikom. Z tohto dôvo-
du sú pri svojej práci pre startup aj dodatočne motivovaní podielmi na 
spoločnosti s podmienkou úplnej alebo čiastočnej straty podielu v prí-
pade predčasného odchodu zo startupu (angl. vesting); rovnako je dôle-
žité zabezpečiť, že sa tieto kľúčové osoby zaviažu k dodržiavaniu zákazu 
konkurencie počas, prípadne aj v určitej dobe po pôsobení v startupe;

 197 TYEBJEE, T. T., BRUNO, A. V. A Model of Venture Capitalist Investment Activity. In: 
Management Science. 1984, Vol. 30, vydanie 9, s. 1051 – 1066.

 198 KAPLAN, S., STROMBERG, P. Venture Capitalists As Principals: Contracting, Screening, 
and Monitoring. (w8202). Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2001. 
K dispozícii online: http://www.nber.org/papers/w8202.pdf.
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 7. koreňom väčšiny týchto rizík je informačná asymetria, ktorá je v prípa-
de malých začínajúcich podnikov pomerne významná, pretože množ-
stvo informácií o podnikoch nie je verejne známych, ani dostupných; na 
rozdiel od etablovaných podnikov, prípadne na rozdiel od spoločností, 
ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, star-
tupy nemajú zásadné informačné povinnosti, dokonca, naopak, množ-
stvo informácií vzhľadom na potrebu chrániť know how a citlivý vývoj 
produktu ostáva chránené, preto investori čelia v prípade startupov ob-
zvlášť vysokej informačnej asymetrii;199 vyplýva z toho predovšetkým 
potreba vykonávať hĺbkové zisťovanie o stave spoločnosti, jej záväzkoch 
a aktívach, kvalite rozvoja produktu, stabilite tímu a ďalších paramet-
roch.200

4.2  Regulácia správy rizikových investícií
Jednotlivé investičné transakcie sa uskutočňujú primárne investičnými ná-
strojmi regulovanými normami súkromného práva (obchodné záväzkové 
právo a právo obchodných spoločností); verejnoprávna ingerencia v podobe 
regulácie fi nančným právom vstupuje do startupových transakcií minimálne 
a ak, tak len okrajovo v závislosti od formy a objemu fi nancovania (napr. pro-
spektové povinnosti). Väčšina klasických transakcií rizikového kapitálu spo-
číva v zmluvách o poskytnutí investície, ktoré sú nepomenovanými zmluva-
mi hlbšie rozpracovávajúcimi poskytnutie vkladov do základného kapitálu 
a vlastného kapitálu obchodných spoločností, prípadne poskytnutie nejakej 
formy dlhového fi nancovania (úver). Zmluvy o poskytnutí investície často 
obsahujú najrôznejšie právne nástroje na mitigáciu niektorých z uvedených 
rizík, obzvlášť riziko straty investície, riziko prameniace z problému zastúpe-
nia. Nezriedka sa investičné zmluvy kombinujú s dohodami medzi spoloč-
 199 TRESTER, J. J. Venture Capital Contracting Under Asymmetric Information. In: The Wor-

king Paper Series. 1993, Vol. 94, vydanie 4.
 200 Hoci sa investori do startupových spoločností špecializujú na mitigáciu uvedených rizík, 

poskytujú svojim portfóliovým spoločnostiam aj celý rad benefitov s cieľom zvyšovať 
ich hodnotu a chrániť svoju investíciu do nich. Medzi také benefity patrí napríklad vy-
konávanie nadštandardnej monitorovacej úlohy, profesionalizácia startupu a vzdelávanie 
manažérov, taktiež networking a budovanie kontaktov u odberateľov a dodávateľov. Pozri 
aj DENIS, D. J. Entrepreneurial Finance. In: Journal of Corporate Finance. 2004, Vol. 10, 
vydanie 2, s. 303; FETISOVOVÁ, E. Rizikový kapitál – alternatívny zdroj financovania pod-
nikov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007; SHANE, S., CABLE, D. Network Ties, 
Reputation, and the Financing of New Ventures. In: Management Science. 2002, Vol. 48, 
vydanie 3, s. 366.
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níkmi v zmysle § 66c Obchodného zákonníka. Investičné zmluvy spravidla 
obsahujú tieto inštitúty adresujúce informačnú asymetriu, morálny hazard 
a problém zastúpenia: (i) podmienenie poskytnutia investície uspokojivým 
ukončením previerky startupu (due diligence); (ii) tranžovanie; (iii) prepoje-
nie podnikateľského zámeru a rozpočtu startupu s investíciou; (iv) ustano-
venia o ochrane pred zriedením (angl. anti-dilution clause); (v) právo prvého 
odmietnutia, ďalšie práva v prípade dispozície a prednostného nadobúdania 
podielov v startupe; (vi) likvidačné práva; (vii) hlasovacie práva; (viii) zákaz 
konkurencie a preberania klientov a zamestnancov, vesting.201 Startupy sa 
málokedy fi nancujú nástrojmi významnejšie regulovanými fi nančným prá-
vom (s výnimkou vydania akcií), ako napríklad vydaním dlhopisu alebo ve-
rejnou ponukou cenných papierov, naopak, startupy sa obvykle fi nancujú na 
základe privátne poskytnutého kapitálu fondom rizikového kapitálu alebo 
podnikateľským anjelom.

Na druhej strane poskytovatelia fi nancií patria k regulovaným sub-
jektom, hoci miera regulácie sa diferencuje v závislosti od ich špecifi ckého 
podnikateľského modelu a zodpovedajúcej právnej formy. Klasickí investo-
ri – fondy rizikového kapitálu – patria k regulovaným subjektom v zmysle 
smernice AIFMD,202 no možno predpokladať, že množstvo fondov rizikové-
ho kapitálu nebude podliehať zásadnej regulácii z dôvodu de minimis vý-
nimky podľa článku 3 AIFMD. Vzhľadom na to, že ďalším klasickým typom 
investora do startupov – podnikateľský anjel – sa rozumie spravidla fyzická 
osoba investujúca samostatne z vlastnej iniciatívy a na vlastný účet a spravi-
dla tak nepodlieha fi nančnoprávnej regulácii, v tejto časti sa venujeme len 
rozboru fondov rizikového kapitálu v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o ko-
lektívnom investovaní a AIFMD.

Fondy rizikového kapitálu patria k subjektom kolektívneho investovania. 
Kolektívnym investovaním sa rozumie (i) podnikanie, ktorého predmetom je 
(ii) zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov (iii) s cieľom in-
vestovať v súlade s určenou investičnou politikou (iv) v prospech osôb, ktorých 
peňažné prostriedky boli zhromaždené.203 Samotná defi nícia sa skladá zo šty-
roch kľúčových prvkov:

 201 DENIS, D. J. Entrepreneurial Finance. In: Journal of Corporate Finance. 2004, Vol. 10, vy-
danie 2, s. 311 – 314.

 202 Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných 
fondov (ďalej len „AIFMD“). AIFMD bola transponovaná do zákona č. 203/2011 Z. z. 
o kolektívnom investovaní.

 203 § 2 zákona o kolektívnom investovaní.
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 1. podnikanie – predpokladá sústavnosť tejto činnosti vykonávanej na 
účely zisku;

 2. zhromažďovanie peňazí od investorov, teda osôb, ktoré svoje prostried-
ky použili alebo majú záujem použiť na nadobudnutie cenných papie-
rov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania 
(fondoch); zhromažďovanie sa principiálne deje primárne verejnou ale-
bo privátnou ponukou účasti vo fonde, pričom po investovaní sa z in-
vestora stáva podielnik;204

 3. investovanie v súlade s určenou investičnou politikou, ktorá predsta-
vuje opis investičných cieľov s majetkom vo fonde a plánovaných spô-
sobov ich dosiahnutia; detailnejšie požiadavky na investičnú politiku 
predstavila ESMA vo svojej príručke ku kľúčovým konceptom AIFMD: 
(i) investičná politika je určená ex-ante (vo vzťahu k zhromažďovaniu 
prostriedkov); (ii) investičná politika je alebo sa stáva súčasťou zakla-
dajúcich dokumentov fondu; (iii) existuje povinnosť fondu alebo jeho 
správcu investovať v súlade s investičnou politikou; (iv) investičná poli-
tika obsahuje niektoré kľúčové politiky, ako napríklad investovať do ur-
čitých kategórií aktív alebo regiónov, prípadne reštrikcie na určité aktí-
va či sledovanie špecifi ckej stratégie;205

 4. benefi ty z investovania majú plynúť priamo investorom, resp. podiel-
nikom a nie tretím osobám (napríklad v kontexte zvereneckých fon-
dov).

Na území Slovenskej republiky môžu pôsobiť tuzemské subjekty kolektív-
neho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.206 Tu-
zemské subjekty kolektívneho investovania možno deliť podľa právnej for-
my na:
 1. Podielový fond, ktorým sa rozumie spoločný majetok podielnikov 

zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových lis-
tov a investovaním tohto majetku. Podielový fond nie je právnickou 

 204 § 3 písm. d) a e) zákona o kolektívnom investovaní.
 205 ESMA. Guidelines on Key Concepts of the AIFMD. (ESMA/2013/611). 2013, s. 7; pre 

podrobnejšiu diskusiu o tom, kedy sa spoločnosti špeciálneho účelu (angl. Special purpose 
vehicle) môžu stať alternatívnymi investičnými fondami pozri aj MAZÚR, J. Crowdinves-
ting Special Purpose Vehicles as Alternative Investment Funds? In: Daně a finance. 2017, 
roč. 2017, č. 3.

 206 Podľa § 4 ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní sú zahraničnými subjektmi kolektívne-
ho investovania (i) zahraničné podielové fondy; (ii) zahraničné investičné fondy a (iii) iné 
zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ako sú uvedené v bodoch (i) a (ii), ktorých 
predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
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osobou a nemá právnu subjektivitu, preto musí byť spravovaný správ-
covskou spoločnosťou.207 Na vznik a správu fondu sa vyžaduje povole-
nie NBS.208

 2. Investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorým je akcio-
vá spoločnosť s premenlivým základným imaním podľa § 220b – § 220g 
Obchodného zákonníka.209 Ide o právnickú osobu, pričom správu fon-
du možno vykonávať (i) na základe zmluvy o správe fondu alebo (ii) sa-
mostatne na základe povolenia udeľovaného správcovskej spoločnos-
ti (tzv. samosprávny investičný fond).210 Práva investorov voči majetku 
vo fonde sú spojené s akciami, ktoré investičný fond s premenlivým zá-
kladným imaním vydáva. Na vznik a správu fondu sa vyžaduje povole-
nie NBS.211

 3. Tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivi-
tou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na úze-
mí SR, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investo-
rov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politi-
kou v prospech týchto investorov.212 Rovnako ako v prípade investič-
ného fondu s premenlivým základným imaním ide o právnickú osobu, 
pričom správu fondu možno vykonávať (i) na základe zmluvy o správe 
fondu alebo (ii) samostatne na základe povolenia udeľovaného správ-
covskej spoločnosti (tzv. samosprávny investičný fond).213 V prípade 
splnenia de minimis výnimiek v § 31a ods. 1 písm. a) ako jediná forma 
fondu na Slovensku nemusí mať nevyhnutne povolenie na svoj vznik 
a na vykonávanie (samo)správy.214

 207 § 5 zákona o kolektívnom investovaní.
 208 § 5 ods. 6, § 27, § 28 a § 28a zákona o kolektívnom investovaní.
 209 § 26d zákona o kolektívnom investovaní.
 210 § 26a zákona o kolektívnom investovaní.
 211 § 26b, § 27, § 28 a § 28a zákona o kolektívnom investovaní.
 212 § 4 zákona o kolektívnom investovaní.
 213 § 26a zákona o kolektívnom investovaní.
 214 § 31a ods. 1 ustanovuje dve výnimky, keď sa nevyžaduje na spravovanie alternatívnych 

investičných fondov (ďalej len „AIF“) povolenie podľa zákona o kolektívnom investovaní, 
ak celková hodnota spravovaných aktív (i) vrátane všetkých nadobudnutých s využitím 
pákového efektu nepresahuje 100 miliónov EUR alebo (ii) nepresahuje hodnotu 500 mi-
liónov EUR, ak ide o AIF, ktoré nevyužívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie 
uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého 
AIF. Zároveň nesmie ísť o verejné špeciálne fondy a špeciálne fondy kvalifikovaných in-
vestorov.
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Tuzemské subjekty kolektívneho investovania možno členiť tiež podľa in-
vestičnej politiky, teda najmä z pohľadu okruhu aktív, ktoré možno nadobú-
dať do majetku fondu v zmysle zákona a štatútu fondu, na:
 1. Štandardné fondy, do ktorých sa peňažné prostriedky zhromažďujú 

prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené  
peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných lik-
vidných fi nančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozlo-
ženia rizika.215 Regulácia štandardných fondov vychádza zo smerni-
ce UCITS.216 Štandardné fondy nemožno zmeniť na AIF a ich majetok 
možno investovať len do likvidných fi nančných aktív, ako sú prevodi-
teľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu prijaté na obchodova-
nie na regulovanom trhu, cenné papiere iných štandardných fondov, 
vklady na bežných účtoch či fi nančné deriváty s podkladovým aktívom 
uvedeným v tejto vete.217 Vzhľadom na to, že startupy zvlášť v ranej eta-
pe svojho pôsobenia takmer nikdy neemitujú cenné papiere prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, štandardné fondy nie sú spôsobilé 
na investície do startupov. Dôvodom je rizikovosť startupov a retailový 
charakter štandardných fondov. Štandardný fond môže mať formu po-
dielového fondu alebo investičného fondu s premenlivým základným 
imaním.

 2. Alternatívne investičné fondy (AIF), rozumejú sa nimi subjekty ko-
lektívneho investovania, ktoré nie sú štandardným fondom a do kto-
rých sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej 
alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné 
prostriedky do majetku ustanoveného zákona o kolektívnom investova-
ní alebo vymedzeného štatútom AIF.218 AIF má dve kategórie:

 a) Špeciálny fond, ktorý môže byť z hľadiska formy podielovým fon-
dom alebo investičným fondom s premenlivým základným ima-
ním. Špeciálne fondy členíme na (i) verejný špeciálny fond alebo 
(ii) špeciálny fond kvalifi kovaných investorov.219 Cenné papie-
re špeciálnych fondov kvalifi kovaných investorov možno vydať len 

 215 § 4 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní.
 216 Smernica EP a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do pre-
voditeľných cenných papierov (PKIPCP).

 217 § 88 zákona o kolektívnom investovaní.
 218 § 4 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní.
 219 § 4 ods. 6 a 7 zákona o kolektívnom investovaní.
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profesionálnym investorom220 alebo investorom, ktorí investujú as-
poň 50 000 EUR (kvalifi kovaní investori), pričom sa vylučuje prevod 
týchto cenných papierov iným investorom.221 Špeciálny fond kvalifi -
kovaných investorov nemá špecifi cky regulovaný majetok fondu – 
portfólio aktív teda môže zahŕňať akékoľvek aktíva špecifi kované 
v štatúte fondu. Z tohto pohľadu predstavujú špeciálne fondy kvalifi -
kovaného investora vhodný nástroj na investície do startupov.

  Z hľadiska hlbšieho členenia investičnej politiky, resp. prípustných 
aktív možno verejné špeciálne fondy členiť ďalej na:

 i. Špeciálny fond cenných papierov – majetok fondu možno in-
vestovať do likvidných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2 (ako štandardný 
fond) a tiež do niektorých prevoditeľných cenných papierov a ná-
strojov peňažného trhu zaradených do zoznamu mnohostranné-
ho obchodného systému či iných aktív. Umožňuje sa tak inves-
tovať do širšieho portfólia menej likvidných, no stále relatívne 
obchodovateľných cenných papierov a nástrojov. Z rozsahu po-
volených aktív možno uzavrieť, že špeciálny fond cenných papie-
rov nemôže investovať do (typických) startupov.

 ii. Špeciálny fond alternatívnych investícií – majetok fondu možno 
investovať okrem aktív uvedených v prípade špeciálneho fondu 
cenných papierov aj do prevoditeľných alternatívnych investícií 
a nástrojov peňažného trhu a majetkových podielov v obchod-
ných spoločnostiach, no najviac v rozsahu 50 % hodnoty majetku 
vo fonde, tiež do drahých kovov a certifi kátov. Za predpokladu, 
že prevoditeľnosť cenných papierov či podielov vydaných startu-
pom nie je obmedzená, špeciálny fond alternatívnych investícií 
môže alokovať najviac polovicu svojho portfólia do startupov.

 iii. Špeciálny fond nehnuteľností – fond investuje do nehnuteľností 
vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, majetkových 
účastí v realitných spoločnostiach a iných aktivít súvisiacich s re-
alitným trhom. Typovo tento fond nie je vhodný pre investície do 
typických technologických startupov.

 b) Tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 
písm. b) zákona o kolektívnom investovaní.222 Ide o ostatné AIF, na 

 220 § 8a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.
 221 § 136 zákona o kolektívnom investovaní.
 222 Relatívne nelogicky zákonodarca v tejto kategórii spojil členenie fondov podľa typu a práv-

nej formy. Navyše podľa § 15a ods. 2 aj investičný fond s premenlivým základným imaním 
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ktorých správu sa vyžaduje povolenie NBS, no ako sme už uviedli, 
sú prípustné výnimky pre správcov týchto AIF.223 Pri uplatnení výni-
miek správcovia týchto fondov nenadobudnú výhody cezhraničné-
ho pôsobenia;224 zároveň sa musia registrovať a plniť voči NBS špeci-
fi ckú informačnú povinnosť.225 Alokácia majetku týchto fondov nie 
je špecifi cky regulovaná a ponecháva sa na detailné špecifi kovanie 
v zakladajúcich dokumentoch týchto fondov. Distribúciu cenných 
papierov alebo majetkových účastí týchto fondov možno vykonávať 
len pre profesionálnych investorov.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí celkovo 194 alternatívnych investičných 
fondov, pričom z nich je až 156 zahraničných AIF. Spomedzi 38 tuzemských 
AIF je 20 špeciálnych podielových fondov, len 5 investičných fondov s pre-
menlivým základným imaním a 13 tuzemských subjektov kolektívneho in-
vestovania s právnou subjektivitou. V zmysle § 31b ods. 12 v spojení s § 31b 
ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní obsahuje verejne prístupný regis-
ter správcov AIF aj informáciu o tom, či je subjekt samosprávnym inves-
tičným fondom alebo správcom. Keďže pri skúmaných subjektoch nebola 
uvedená informácia o správcoch, môžeme usudzovať, že ide o samosprávne 
investičné fondy, ktorých počet teda možno celkovo ustáliť na 18 (5+13). 

Tabuľka 1  Prehľad AIF pôsobiacich na Slovensku*

Špeciálne podielové fondy 20

Investičný fond s premenlivým základným imaním 5

Tuzemské subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou 13

Tuzemské AIF 38

Zahraničné AIF 156

Všetky alternatívne investičné fondy pôsobiace na Slovensku 194

Zdroj: Verejný register Národnej banky Slovenska, 
* aktuálne k 27. 10. 2019.

môže byť tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) záko-
na o kolektívnom investovaní, pričom opak logicky nie je možný.

 223 Pozri výnimky podľa § 31a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní.
 224 § 31a ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní v spojení s čl. 3 ods. 4 AIFMD.
 225 § 31b a 189a zákona o kolektívnom investovaní.
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4.3  Zhrnutie
Na Slovensku sa v ostatnej dobe pomerne čulo rieši podpora startupového 
ekosystému a investícií do startupov. Právna infraštruktúra pre základné in-
vestičné nástroje rizikového kapitálu – fondy rizikového kapitálu – existu-
je primárne v podobe zákona o kolektívnom investovaní (regulačná časť – 
regulácia správcu a fondu) a v podobe Obchodného zákonníka (záväzková 
časť – poskytnutie investície). Len vybrané typy fondov sú oprávnené inves-
tovať do startupov: (i) špeciálny fond kvalifi kovaných investorov, ktorý nie je 
verejne dostupný; (ii) verejný špeciálny fond alternatívnych investícií, ktorý 
umožňuje najviac 50 % portfólia fondu alokovať do špecifi ckých obchodných 
spoločností s rizikovejším profi lom; (iii) tuzemský subjekt kolektívneho in-
vestovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní, kto-
rý je však k dispozícii len profesionálnym investorom. Pre bežného retailo-
vého investora (nie profesionálneho klienta) je teda investícia do startupu pri 
diverzifi kácii portfólia prostredníctvom kolektívneho investovania relatívne 
málo dostupná, čím sa má chrániť retailový investor pred špecifi ckými rizi-
kami prameniacimi zo startupov.

Na relatívne krátkom priestore tohto príspevku sme predstavili úvod do 
východísk investícií do startupov a regulačnú stránku fondových investícií 
s ohľadom na oprávnenia jednotlivých typov fondov investovať do startu-
pov. V budúcnosti možno riešiť otázky prepojenia obchodného práva s fi -
nančným právom v časti investičných nástrojov, ktoré fondy najčastejšie 
využívajú na účely poskytnutia investícií startupom. Relatívne málo vedec-
kej činnosti bolo venovanej práve otázkam štruktúrovania týchto nástrojov, 
ich prepojeniam s dohodami medzi spoločníkmi (akcionármi) a špecifi ckej 
správy obchodných spoločností – startupov, kam by sa budúci výskum mo-
hol orientovať.
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5  AUTOMATIZOVANÉ PORADENSTVO 
(ROBO-ADVICE) 

Finančné poradenstvo poskytované regulovanými subjektmi v jednotlivých 
sektoroch fi nančného trhu je v širšom zmysle slova imanentnou súčasťou 
procesu výberu konkrétneho modelu správy majetku na fi nančnom trhu 
každého investora, ktorý sa rozhodne svoj majetok zveriť do profesionálnej 
správy fi nančnému sprostredkovateľovi pôsobiacemu na fi nančnom trhu. Fi-
nančné poradenstvo sa, obdobne ako iné oblasti poskytovania služieb vo fi -
nančnom sektore, v súvislosti s aktuálnou tendenciou využívania informač-
ných a ďalších inovačných technológií pri poskytovaní fi nančných služieb 
(tzv. FinTech inovácií) nevyhlo preniknutiu inovatívnych prvkov do procesu 
jeho poskytovania, konkrétne spočívajúcich v úplnej alebo čiastočnej auto-
matizácii procesu poskytovania fi nančného poradenstva klientom zo strany 
poskytovateľov.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že nové (inovatívne) prvky a tenden-
cie v oblasti poskytovania fi nančných služieb so sebou nevyhnutne prinášajú 
určité modifi kácie organizácie či fungovania tradičných inštitútov práva fi -
nančného trhu (fi nančné poradenstvo v rôznych sektoroch fi nančného trhu 
nevynímajúc), ktoré následne často predstavujú významné a komplikované 
regulačné výzvy pre regulátorov, ktorí si musia zodpovedať predovšetkým 
túto základnú otázku: 

Sú zavádzané inovatívne prvky v organizácii a fungovaní tradičného inšti-
tútu práva fi nančného trhu natoľko významné, že si zasluhujú osobitnú pozor-
nosť regulátora? 

Regulátor sa v týchto prípadoch musí rozhodnúť, či bude zavádzaným ino-
váciám venovať osobitnú pozornosť, a to napríklad v podobe prijatia či mo-
difi kácie príslušnej právnej úpravy predmetného inštitútu práva fi nančného 
trhu, prípadne či využije iné (nenormatívne) prostriedky vyjadrenia svojho 
stanoviska k zavádzaným inováciám, ktoré regulátor adresuje trhovým sub-
jektom prípadne iným dotknutým subjektom (napríklad formou publikácie 
nezáväzného odporúčania, stanoviska či upozornenia), eventuálne regulátor 
zaujme pasívny postoj v podobe neregulácie, t. j. postoj spočívajúci vo vyč-
kávaní a následnej regulačnej intervencii v prípade vzniku takejto potreby 
na fi nančnom trhu. Uvedené regulačné otázky sa pred regulátormi vynára-
jú aj v prípade zavádzania čiastočnej či úplnej automatizácie do fi nančného 
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poradenstva, a to predovšetkým v oblasti poskytovania investičných služieb 
investičnými spoločnosťami podľa smernice MiFID II.226

5.1  Všeobecné východiská
Tradičné fi nančné poradenstvo je poskytované priamou (kontaktnou) for-
mou poradcom (t. j. s prítomnosťou ľudského prvku). Automatizácia fi -
nančného poradenstva teda v porovnaní s tradičnou formou poskytovania 
fi nančného poradenstva spočíva v minimalizácii či až úplnej eliminácii ľud-
ského prvku v procese jeho poskytovania. 

Financial Services Board, ktorý pôsobí ako orgán dohľadu nad poskyto-
vateľmi nebankových (t. j. iných ako bankových) fi nančných služieb v Južnej 
Afrike, vymedzuje automatické poradenstvo v užšom zmysle ako poskytova-
nie poradenstva prostredníctvom elektronického média, ktoré využíva algo-
ritmy a technológie bez priameho zapojenia ľudského prvku (poradcu – fy-
zickej osoby).227

Konzultačná spoločnosť Deloitte vo svojej štúdii vymedzuje automatické 
fi nančné poradenstvo v širšom zmysle, a to v závislosti od rozsahu automa-
tizácie samotného procesu fi nančného poradenstva, pričom rozoznáva tieto 
štyri stupne automatizácie fi nančného poradenstva, zoradené od najnižšieho 
stupňa automatizácie až po najvyšší stupeň:228

 1. Tradičné fi nančné poradenstvo (fi nančné poradenstvo tvárou v tvár)
  Klient je pri poskytovaní fi nančného poradenstva v kontakte s porad-

com (fyzickou osobou), pričom tento poradca klientovi priamo posky-
tuje fi nančné poradenstvo bez akejkoľvek pomoci počítačového algo-
ritmu alebo inej technológie.

 2. Finančné poradenstvo realizované tvárou v tvár s pomocou počíta-
čového algoritmu

  Klient je pri poskytovaní fi nančného poradenstva v kontakte s porad-
com (fyzickou osobou), pričom tento poradca klientovi priamo posky-

 226 Smernica EP a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi.
 227 Deloitte [online]. 2018. [cit. 2019-28-10] Automation of financial advice. SA’s readiness for 

automated financial advice. Dostupné na internete: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/za/Documents/financial-services/Deloitte%20Robo%20Automated%20
Advice_June%202018.pdf, s. 5.

 228 Tamtiež, s. 5.
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tuje fi nančné poradenstvo v prípade potreby aj s použitím počítačové-
ho algoritmu.

 3. Hybridné fi nančné poradenstvo
  Klient je pri poskytovaní fi nančného poradenstva v kontakte s webovou 

stránkou, no môže byť taktiež v kontakte s poradcom (fyzickou oso-
bou) napríklad cez webchat alebo telefón, a to v prípade, ak by klient 
mal akékoľvek dodatočné otázky týkajúce sa predmetu fi nančného po-
radenstva či poskytovanej fi nančnej služby, prípadne ak by poradca (fy-
zická osoba) považoval za nevyhnutné spojiť sa s klientom s cieľom zod-
povedať na dodatočné otázky pri posudzovaní vhodnosti poskytovanej 
služby klientovi či poskytnutia dodatočných informácií.

 4. Plne automatizované fi nančné poradenstvo
  Klient je pri poskytovaní fi nančného poradenstva v kontakte výlučne 

s webovou stránkou, bez poradcu (fyzickej osoby).

Európske orgány dohľadu (European Supervisory Authorities – ESAs)229 
v rámci pravidelného monitorovania využívania fi nančných inovácií v člen-
ských štátoch Európskej únie v bankovom sektore, v sektore poisťovníctva 
a dôchodkového zabezpečenia a v sektore obchodovania s cennými papiermi 
(sektore kapitálového trhu, resp. sektore poskytovania investičných služieb), 
svoju osobitnú pozornosť venovali aj fenoménu automatizácie fi nančného 
poradenstva. Európske orgány dohľadu automatizáciu vo fi nančnom pora-
denstve vymedzujú prostredníctvom množiny rozličných automatizovaných 
nástrojov (predovšetkým webových stránok), ktoré môžu klienti (fi nanční 
spotrebitelia) využiť s cieľom poskytnúť služby fi nančného poradenstva (na-
príklad odporúčanie týkajúce sa nákupu alebo predaja určitého fi nančného 
nástroja), a to bez ľudského zásahu (prípadne s ľudským zásahom v mini-

 229 Európske orgány dohľadu (European Supervisory Authorities – ESAs) sú súčasťou Eu-
rópskeho systému finančného dohľadu (ESFS), pričom pod týmto pojmom sú spoločne 
označované tieto regulačné agentúry Európskej únie: Európsky orgán pre bankovníctvo 
(EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre poisťov-
níctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Bližšie k problematike organizácie 
a fungovania Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) odkazujeme na: SIDAK, 
M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2014, 
s. 469; prípadne na: European Commision [online]. 2019. [cit. 2019-23-10] European sys-
tem of financial supervision. Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/euro-
pean-system-financial-supervision_en. 
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málnom rozsahu).230 V zmysle uvedeného možno jednoznačne konštatovať, 
že európske orgány dohľadu považujú zavádzanie prvku automatizácie do 
procesu poskytovania fi nančného poradenstva za fi nančnú inováciu. Fi-
nančné poradenstvo (bez ohľadu na to, či s využitím predmetnej fi nančnej 
inovácie) poskytnuté zo strany poskytovateľa má následne priamy vplyv na 
konkrétne rozhodnutie klienta (investora) o výbere spôsobu správy majetku 
na fi nančnom trhu.

Fenomén automatizácie fi nančného poradenstva sa vyvinul v dôsledku 
existencie nejasnosti súčasného legislatívneho rámca poskytovania fi nanč-
ného poradenstva využitím automatizovaných mechanizmov a nejednotné-
ho prístupu regulátora k fi nančným inováciám technického charakteru.231 
Predmetné konštatovanie demonštruje aj skutočnosť, že termín automatizo-
vané poradenstvo v stave de lege lata nie je exaktne defi novaný (legálne vy-
medzený) žiadnym normatívnym právnym predpisom na národnej úrovni 
ani na nadnárodnej úrovni. Automatizácia fi nančného poradenstva sa naj-
zreteľnejšie prejavuje v sektore obchodovania s cennými papiermi (konkrét-
ne v rámci poskytovania investičných služieb investičné poradenstvo a ria-
denie portfólia).232 

V zmysle uvedeného si dovoľujeme vymedziť tri hlavné charakteristiky233 
akéhokoľvek nástroja automatizácie fi nančného poradenstva, ktorých spojo-
vacím prvkom je ich všeobecnosť a výskyt pri všetkých modeloch poskyto-
vania automatizovaného fi nančného poradenstva bez ohľadu na konkrétny 
sektor fi nančného trhu:

 1. Automatizovaný nástroj používa priamo klient (fi nančný spotrebiteľ), 
bez ľudského zásahu (prípadne s minimálnym ľudským  zásahom)

  Úplne automatizovaný proces poskytovania fi nančného poradenstva 
je rozšírený hlavne v sektore obchodovania s cennými papiermi (po-
skytovanie investičnej služby investičného poradenstva týkajúceho sa 

 230 ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee Discussion Paper on automation 
in financial advice. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/jc_2015_080_discussion_paper_on_automation_in_financial_advice.pdf, s. 5.

 231 ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee Discussion Paper on automation 
in financial advice. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/jc_2015_080_discussion_paper_on_automation_in_financial_advice.pdf, s. 8.

 232 V tejto súvislosti ďalej odkazujeme na podkapitolu 5.3.
 233 Obdobne aj: ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee Discussion Paper on 

automation in financial advice. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/jc_2015_080_discussion_paper_on_automation_in_financial_advi-
ce.pdf, s. 12 – 13.
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transakcií s fi nančným nástrojom/fi nančnými nástrojmi) a v sekto-
re poisťovníctva (poskytovanie neživotného poistenia). Čiastočná au-
tomatizácia procesu poskytovania fi nančných služieb sa uplatňuje 
aj napr. v bankovom sektore (pri poskytovaní hypoték či pôžičiek), kto-
rá spočíva v automatizovanom zozbieraní nevyhnutných informácií od 
klienta (t. j. prostredníctvom automatizovaného nástroja), ktorý je ná-
sledne kontaktovaný priamo fi nančnou inštitúciou (t. j. pracovníkom 
fi nančnej inštitúcie – ľudským prvkom) s cieľom poskytnúť konkrétnu 
fi nančnú službu. Ľudský prvok v procese poskytovania fi nančného od-
porúčania (prípadne inej fi nančnej služby) je nahradený automatizova-
ným nástrojom (zväčša algoritmami alebo rozhodovacími stromami), 
do ktorého má klient priamy prístup (napríklad prostredníctvom we-
bovej stránky či aplikácie). Nástroje automatizovaného fi nančného po-
radenstva sa niekedy označujú aj ako robo-advisors, a to na zdôraznenie 
eliminácie akýchkoľvek atribútov emocionálnej stránky ľudského prv-
ku, ktoré sú prítomné v procese poskytovania fi nančného poradenstva, 
vrátane zaujatosti a pod.

 2. Algoritmus využíva informácie poskytnuté zo strany klienta (fi nanč-
ného spotrebiteľa) na účely vytvorenia výsledku (poskytnutia fi nanč-
ného poradenstva)

  Technológia, na ktorej základe je budovaná automatizácia procesu po-
skytovania fi nančného poradenstva, je zväčša algoritmus. V tomto ohľa-
de poskytnuté fi nančné poradenstvo závisí od týchto dvoch kľúčových 
aspektov algoritmu:

 – poskytnuté osobné informácie zo strany klienta (typicky v onli-
ne prostredí formou vyplnenia dotazníka obsahujúceho nevyhnutné 
informácie, ktoré slúžia ako vstupy algoritmu); a 

 – logika algoritmu (na základe ktorej algoritmus rozhodne, ktoré fi -
nančné produkty či služby sú na podklade zadaných vstupných úda-
jov pre konkrétneho klienta najvhodnejšie).

  Nástroje automatizovaného fi nančného poradenstva sú často prezento-
vané vo forme rozhodovacieho stromu, ktorý je založený na logike po-
stupného odpovedania klienta na jednotlivé otázky, pričom postupné 
odpovede klienta v konečnom dôsledku vyformujú konkrétnu podobu 
a formu fi nančného odporúčania.
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 3. Výsledok využitia automatizovaného nástroja predstavuje fi nančné 
poradenstvo

  Skutočnosť, či výsledok využitia automatizovaného nástroja predstavu-
je pre klienta poskytnutie služby fi nančného poradenstva, do značnej 
miery závisí od vnímania konkrétneho klienta, či poskytnutá informá-
cia má pre neho kvalitatívne charakteristiky služby fi nančného poraden-
stva. Úroveň špecifi ckosti poskytnutého fi nančného poradenstva záleží 
od kvality a rozsahu poskytnutých vstupných údajov zo strany klienta, 
ako aj nastavenia fungovania algoritmu vrátane rozsahu zvažovaných 
fi nančných služieb a fi nančných produktov, ktoré môžu byť výsledkom 
fi nančného poradenstva klientovi. V sektore poisťovníctva predstavuje 
typický príklad automatizovaného nástroja, ktorého výstupom je po-
skytnutie fi nančného poradenstva klientovi, aplikácia na vyhľadanie 
najvýhodnejšieho produktu povinného zmluvného poistenia zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (apliká-
cia je založená na metóde postupného vypĺňania informácií do dotaz-
níka o držiteľovi motorového vozidla, ako aj o samotnom motorovom 
vozidle, ktoré sú potom na základe nastaveného algoritmu spracované, 
a klientovi je následne ponúknutý zoznam najvhodnejších poistných 
produktov, ktoré by mohli najlepšie vyhovovať potrebám vlastníka/dr-
žiteľa motorového vozidla), v sektore obchodovania s cennými papier-
mi a poskytovania investičných služieb, napríklad aplikácia na webovej 
stránke, kde je konkrétnemu investorovi (resp. potenciálnemu investo-
rovi) v závislosti od rizikového profi lu investora (resp. potenciálneho 
investora) odporúčaná konkrétna forma investície, resp. kombinácia 
investícií.

5.2   Potenciálne výhody a riziká využívania 
automatizovaného poradenstva vo fi nančnom sektore 

Automatizácia fi nančného poradenstva predstavuje fi nančnú inováciu, kto-
rá so sebou prináša potenciálne výhody a riziká pre klientov (príjemcov 
fi nančného poradenstva), ako aj potenciálne výhody a riziká pre fi nanč-
né inštitúcie (poskytovateľov fi nančného poradenstva). Potenciálne výho-
dy a riziká pre klientov a fi nančné inštitúcie, ktoré spoločne identifi kovali 
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Európske orgány dohľadu (ESAs)234 v súvislosti so zavádzaním automatizá-
cie do procesu poskytovania fi nančného poradenstva, považujeme na tomto 
mieste za účelné prehľadne tabuľkovo zosumarizovať (Tabuľka 1 až 4 ďalej), 
a to s cieľom predstaviť komplexnú charakteristiku súčasného stavu orga-
nizácie a fungovania poskytovania automatizovaného fi nančného poraden-
stva.

Tabuľka 1   Potenciálne výhody automatizovaného fi nančného 
poradenstva pre klientov

Potenciálne výhody automatizovaného fi nančného poradenstva pre klientov

A) Výhody týkajúce sa nákladov na automatizované fi nančné poradenstvo

Klienti platia menej za poskytnutie fi nančného poradenstva prostredníctvom  
automatizovaného nástroja:
–  automatizácia fi nančného poradenstva má potenciál znížiť náklady klientov 

na poskytnutie fi nančného poradenstva, a to predovšetkým z dôvodu úspor 
pri poskytovaní fi nančného poradenstva na strane fi nančných inštitúcií (posky-
tovateľov fi nančného poradenstva).

B)  Výhody týkajúce sa prístupu klientov k poskytovaniu automatizovaného 
fi nančného poradenstva

Širšia skupina klientov má prístup k poskytovaniu fi nančného poradenstva 
prostredníctvom automatizovaného nástroja:
–  niektorí klienti môžu preferovať využitie automatizovaného fi nančného pora-

denstva z dôvodu menšej (až absolútne žiadnej) priamej (fyzickej) interakcie 
s poradcom (fyzickou osobou), ktorú títo klienti považujú za problematickú,

–  nižšia potreba vynaloženia času na poskytnutie fi nančného poradenstva na stra-
ne klienta.

 234 ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee Discussion Paper on automation 
in financial advice. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/jc_2015_080_discussion_paper_on_automation_in_financial_advice.pdf, s. 16 
a nasl.
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Klienti majú prístup k širšej množine poskytovateľov fi nančných služieb v dô-
sledku využitia automatizovaného nástroja pri poskytovaní fi nančného pora-
denstva:
–  pretože k poskytovaniu automatizovaného fi nančného poradenstva dochádza 

zväčša v online prostredí, klienti získajú možnosť využiť služby širšej skupiny 
poskytovateľov fi nančných služieb vrátane poskytovateľov so sídlom v iných štá-
toch, keďže distribúcia ich produktov v online prostredí je omnoho jednoduch-
šia.

Klienti majú rýchlejší, ľahší a časovo menej náročný prístup k poskytnutiu fi -
nančného poradenstva:
–  poskytnutie fi nančného poradenstva s využitím automatizovaného nástroja 

je z pohľadu klienta pohodlnejšie, jednoduchšie a menej časovo náročné.

C) Výhody týkajúce sa kvality poskytnutej služby (fi nančného poradenstva)

Klienti obdržia komplexnejšie fi nančné poradenstvo: 
–  správne nastavený a dostatočne prepracovaný algoritmus môže byť pri poskyt-

nutí fi nančného poradenstva presnejší a objektívnejší ako klasický poradca (fy-
zická osoba).

Klienti obdržia fi nančné poradenstvo vychádzajúce z najaktuálnejších trho-
vých informácií: 
–  automatizované nástroje sú schopné rýchlo spracovať veľké objemy komplex-

ných dát a informácií a následne dokážu zároveň priebežne aktualizovať po-
skytnuté fi nančné poradenstvo klientom, a to v závislosti od akejkoľvek zme-
ny či vývoja vstupných premenných algoritmu či ďalších trhových podmienok 
v čase.

Klienti sú schopní jednoduchšie získať detaily priebehu poskytovania fi nanč-
ného poradenstva:
–  automatizované nástroje pri poskytovaní fi nančného poradenstva umožňujú 

klientom získať a uložiť si detaily postupu, ktoré smerovali k poskytnutiu kon-
krétnej formy fi nančného poradenstva online, čo môže v budúcnosti klientom 
pomôcť a významne zjednodušiť proces poskytovania fi nančného poradenstva.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee 
Discussion Paper on automation in fi nancial advice.
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Tabuľka 2   Potenciálne výhody automatizovaného fi nančného 
poradenstva pre fi nančné inštitúcie

Potenciálne výhody automatizovaného fi nančného poradenstva pre fi nančné 
inštitúcie

A) Výhody týkajúce sa nákladov na automatizované fi nančné poradenstvo

Finančné inštitúcie vynaložia na poskytnutie fi nančného poradenstva auto-
matizovanými nástrojmi nižšie náklady:
–  automatizácia fi nančného poradenstva má potenciál znížiť náklady fi nančných 

inštitúcií na poskytnutie fi nančného poradenstva klientom, a to predovšetkým 
z dôvodu úspory v položke personálnych a ďalších fi xných nákladov na posky-
tovanie týchto služieb, ako aj zníženia operatívneho rizika pri poskytovaní fi -
nančného poradenstva v dôsledku eliminácie, resp. minimalizácie prítomnosti 
ľudského faktora v procese poskytovania fi nančného poradenstva

B)  Výhody týkajúce sa veľkosti množiny potenciálnych klientov fi nančných 
inštitúcií

Finančné inštitúcie získajú prístup k širšej skupine (potenciálnych) klientov:
–  niektorí klienti môžu preferovať využitie automatizovaného fi nančného pora-

denstva z dôvodu menšej (až absolútne žiadnej) interakcie s poradcom (fyzic-
kou osobou), a teda na druhej strane môže využitie automatizovaného nástroja 
pri poskytovaní fi nančného poradenstva pre fi nančné inštitúcie znamenať vy-
tvorenie ďalšej distribučnej platformy, prostredníctvom ktorej môžu ponúkať 
a poskytovať fi nančné poradenstvo (prípadne aj iné služby).

C) Výhody týkajúce sa kvality poskytnutej služby (fi nančného poradenstva)

Finančné inštitúcie využijú automatizovaný nástroj pri poskytovaní fi nanč-
ného poradenstva na konzistentne kvalitné a aktuálne fi nančné poradenstvo 
klientom:
–  využitie algoritmu či inej technológie stanovenia poskytovaného fi nančného 

poradenstva umožňuje fi nančným inštitúciám poskytovať klientom konzistent-
né a aktualizované fi nančné poradenstvo v reálnom čase. 
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Poskytovanie fi nančného poradenstva automatizovaným nástrojom je ľahšie 
kontrolovateľné a prehodnocované:
–  automatizované nástroje poskytujú fi nančným inštitúciám možnosť ex ante, ako 

aj ex post verifi kovať nastavenie a fungovanie algoritmu automatizovaného ná-
stroja pre poskytovanie fi nančného poradenstva, ako aj následne kalibrovať sa-
motný proces poskytovania tejto služby klientom.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee 
Discussion Paper on automation in fi nancial advice.

Tabuľka 3   Potenciálne riziká automatizovaného fi nančného poradenstva 
pre klientov

Potenciálne riziká automatizovaného fi nančného poradenstva pre klientov

A)  Riziká týkajúce sa nedostatočného prístupu klientov k informáciám 
a/alebo nevhodnosti zvoleného automatizovaného nástroja 

Klienti urobia nevhodné rozhodnutie o výbere konkrétneho automatizovaného 
nástroja fi nančného poradenstva v dôsledku nedostatočnej informovanosti 
o dostupných automatizovaných nástrojoch fi nančného poradenstva na trhu:
–  klienti môžu v dôsledku nedostatočnej informovanosti zvoliť pre nich nevhod-

ný automatizovaný nástroj poskytovania fi nančného poradenstva, čo môže mať 
v konečnom dôsledku významné konzekvencie na relevanciu a kvalitu poskyt-
nutého fi nančného poradenstva konkrétnemu klientovi.

Klientom je poskytnuté nevhodné fi nančné poradenstvo v dôsledku nezna-
losti fungovania automatizovaného nástroja fi nančného poradenstva (predo-
všetkým neznalosti spôsobu vyplnenia a spracovania informácií poskytnutých 
klientom a povahe poskytnutého fi nančného odporúčania):
–  klienti môžu poskytnúť neúplné informácie do vstupných dotazníkov automa-

tizovaného nástroja, a to v dôsledku nemožnosti získať dodatočné informácie 
k správnemu vyplneniu dotazníka či k spôsobu spracovania poskytnutých in-
formácií, 

–   klienti môžu mať nesprávne predstavy o relevancii poskytnutého fi nančného po-
radenstva automatizovaným nástrojom, pretože nedostatočne skonfrontujú po-
skytnuté výsledky s iným automatizovaným nástrojom či inou formou poskyt-
nutia fi nančného poradenstva (t. j. riziko dezinterpretácie výstupov v dôsledku  
nevykonania, resp. nedostatočného vykonania testu vhodnosti použitého au-
tomatizovaného nástroja fi nančného poradenstva pre konkrétneho klienta).
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Klienti nemajú dostatočnú predstavu o tom, kto (aký subjekt) im fi nančné po-
radenstvo poskytuje:
–  uvedené riziko súvisí s prípadným problémom vyvodenia zodpovednosti za po-

skytnutie nevhodnej či nesprávnej formy fi nančného poradenstva zo strany au-
tomatizovaného nástroja fi nančného poradenstva (resp. samotného poskytova-
teľa).

B)  Riziká týkajúce sa možných chýb fungovania automatizovaného nástroja 
fi nančného poradenstva

Klienti prijmú nevhodné rozhodnutia na základe fi nančného poradenstva po-
skytnutého prostredníctvom automatizovaného nástroja z dôvodu existencie 
chýb či nesprávnych predpokladov fungovania automatizovaného nástroja fi -
nančného poradenstva:
–  niektoré automatizované nástroje fi nančného poradenstva môžu poskytovať fi -

nančné poradenstvo výlučne na základe určitých matematických alebo iných 
defi novaných trhových predpokladov, ktoré sa nemenia a nezohľadňujú špeci-
fi cké potreby konkrétneho klienta, v dôsledku čoho môže byť využiteľnosť po-
skytnutého fi nančného poradenstva konkrétnemu klientovi významne limito-
vaná.

Klienti utrpia ujmu v dôsledku manipulácie algoritmu automatického nástro-
ja fi nančného poradenstva, prípadne v prípade kybernetického útoku na tento 
automatizovaný nástroj:
–  keďže automatizované nástroje fi nančného poradenstva poskytujú klientom fi -

nančné poradenstvo takmer výlučne bez ľudského zásahu, tieto nástroje môžu 
byť pomerne jednoduchým terčom hackerov, ktorí môžu zmanipulovať a upra-
viť fungovanie nastaveného algoritmu, čo môže viesť k poskytnutiu neadekvát-
neho fi nančného poradenstva klientom.

Klienti vyplnia nesprávne vstupné údaje do automatizovaného nástroja fi -
nančného poradenstva:
–  klienti môžu ovplyvniť relevanciu výsledku poskytnutého fi nančného poraden-

stva aj nedostatočnou pozornosťou pri vypĺňaní jednotlivých údajov do vstup-
ného dotazníka automatizovaného nástroja fi nančného poradenstva. 
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C)  Riziká spojené s rozšírením využitia automatizovaných nástrojov 
fi nančného poradenstva

Klienti už nebudú mať možnosť využiť tradičnú formu poskytovania fi nanč-
ného poradenstva (t. j. s ľudským prvkom): 
–  rozšírenie ponuky automatizovaného spôsobu poskytovania fi nančného pora-

denstva môže na druhej strane viesť k radikálnemu zníženiu počtu poskytova-
teľov tradičnej formy fi nančného poradenstva (t. j. s ľudským prvkom), pretože 
z hľadiska efektivity vynaloženia nákladov na oba spôsoby poskytovania fi nanč-
ného poradenstva sa stane tradičná forma absolútne nekonkurencieschopnou 
a neatraktívnou z pohľadu klientov.

Klienti môžu utrpieť nepredpokladateľnú stratu pri prijatí rozhodnutí na zá-
klade automatizovaného fi nančného poradenstva, pretože veľká skupina klien-
tov bude využívať rovnaký spôsob rozhodovania založený na poskytnutí auto-
matizovaného fi nančného poradenstva automatizovaným nástrojom, ktorý 
využíva obdobný algoritmus stanovenia fi nančného poradenstva:
–  uvedené riziko straty súvisí s možnou tendenciou cyklickosti správania sa klien-

tov a tzv. stádovitému efektu, čo môže viesť k utrpeniu strany na strane klientov 
v dôsledku koordinácie ich správania sa v podobe realizácie obdobných rozhod-
nutí na základe poskytnutého fi nančného poradenstva automatizovaným ná-
strojom založeným na obdobnom algoritme.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee 
Discussion Paper on automation in fi nancial advice.
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Tabuľka 4   Potenciálne riziká automatizovaného fi nančného poradenstva 
pre fi nančné inštitúcie

Potenciálne riziká automatizovaného fi nančného poradenstva pre fi nančné 
inštitúcie

A)  Riziká týkajúce sa fungovania automatizovaného nástroja fi nančného 
poradenstva

Finančné inštitúcie môžu byť vystavené súdnym sporom a následnému rizi-
ku straty reputácie v dôsledku nesprávneho fungovania automatizovaného 
nástroja fi nančného poradenstva:
–  nesprávne nastavenie a fungovanie automatizovaného nástroja fi nančného po-

radenstva môže pre fi nančnú inštitúciu znamenať ohrozenie postavenia fi nanč-
nej inštitúcie na trhu a možnú stratu dôvery vo fi nančnú inštitúciu zo strany 
klientov, čo môže následne rezultovať aj do problémov fi nančnej inštitúcie pri 
poskytovaní iných fi nančných služieb (nielen tých, ktoré sú poskytované využi-
tím akýchkoľvek automatizovaných nástrojov).

Riziko substitúcie automatizovaného fi nančného poradenstva tradičným 
spôsobom poskytovania fi nančného poradenstva (t. j. s ľudským prvkom) 
v prípade, ak fi nančná inštitúcia klientom poskytuje obe alternatívy poskyto-
vania fi nančného poradenstva:
–  v tomto prípade sa fi nančná inštitúcia vystavuje riziku, že klienti budú upred-

nostňovať tradičný spôsob poskytovania fi nančného poradenstva pred automa-
tizovaným fi nančným poradenstvom na základe automatizovaného nástroja.

B) Riziká týkajúce sa rozdelenia zodpovednosti

Vznik súdnych sporov v dôsledku nejasnosti rozdelenia zodpovednosti medzi 
jednotlivými fi nančnými inštitúciami podieľajúcimi sa na poskytovaní auto-
matizovaného fi nančného poradenstva klientom online: 
–  riziko rozdelenia zodpovednosti súvisí s tým, že automatizovaný nástroj fi nanč-

ného poradenstva môže byť poskytovaný inou FinTech spoločnosťou, odlišnou 
od fi nančnej inštitúcie, s ktorou prídu klienti v súvislosti s poskytovaním fi -
nančného poradenstva automatizovaným nástrojom do styku (v tomto zmysle 
môžu vznikať nejasnosti a prípadné súdne spory pri vyvodzovaní zodpoved-
nosti voči týmto subjektom).

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: ESMA [online]. 2015. [cit. 2019-25-10] Joint Committee 
Discussion Paper on automation in fi nancial advice.
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5.3   Automatizované poradenstvo v oblasti poskytovania 
investičných služieb

Sektor, v ktorom sa úplne či čiastočne automatizované fi nančné poraden-
stvo prostredníctvom automatizovaných nástrojov uplatňuje aktuálne v naj-
väčšom rozsahu, je jednoznačne sektor obchodovania s cennými papiermi, 
resp. poskytovania investičných služieb v zmysle smernice MiFID II (v pod-
mienkach Slovenskej republiky ide o poskytovanie investičných služieb v re-
žime zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, 
do ktorého bola smernica MiFID II primerane implementovaná). 

Rozšírenosť uplatňovania fi nančnej inovácie v podobe automatizácie 
v predmetnom sektore fi nančného trhu si zaslúžila už aj určitú pozornosť re-
gulátora na európskej úrovni (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy – 
ESMA),235 ako aj slovenského národného regulátora (Národnej banky Slo-
venska – NBS).236 

Automatizované poradenstvo v sektore poskytovania investičných slu-
žieb237 predstavuje v užšom zmysle slova poskytovanie investičnej služ-
by investičného poradenstva238 a riadenia portfólia239 s využitím určitého 
nástroja automatizácie procesu poskytovania týchto investičných služieb. In-

 235 Napríklad v podobe publikovania usmernenia vo vzťahu k určitým aspektom aplikácie 
testu vhodnosti podľa smernice MiFID II pri poskytovaní automatizovaného poradenstva 
(robo-advice); bližšie pozri: ESMA [online]. 2018. [cit. 2019-27-10] Guidelines on cer-
tain aspects of the MiFID II suitability requirements. Dostupné na internete: https://www.
esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-1163_guidelines_on_certain_as-
pects_of_mifid_ii_suitability_requirements_0.pdf, s. 29.

 236 NBS v rámci informatívnej sekcie zameranej na FinTech inovácie venovala osobitnú pozor-
nosť aj predstaveniu automatizovaného poradenstva ako finančnej inovácie, no bez akej-
koľvej odozvy v normatívnej právnej úprave poskytovania investičných služieb v právnych 
podmienkach Slovenskej republiky (t. j. bez zásahu do regulačného rámca poskytovania 
finančného poradenstva v jednotlivých sektoroch finančného trhu).

 237 ESMA vymedzuje automatické poradenstvo (robo-advice) ako poskytovanie investičného 
poradenstva alebo investičnej služby riadenia portfólia (úplne alebo čiastočne) prostred-
níctvom automatizovaných alebo polo-automatizovaných systémov využívaných pri styku 
s klientom. ESMA [online]. 2018. [cit. 2019-27-10] Guidelines on certain aspects of the 
MiFID II suitability requirements. Dostupné na internete: https://www.esma.europa.eu/si-
tes/default/files/library/esma35-43-1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_su-
itability_requirements_0.pdf, s. 4. 

 238 Investičné poradenstvo v právnych podmienkach Slovenskej republiky predstavuje inves-
tičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch a investičných služ-
bách.

 239 Riadenie portfólia predstavuje v právnych podmienkach Slovenskej republiky investičnú 
službu podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch a investičných službách.
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vestičné poradenstvo, ako jednu z tradičných investičných služieb, možno 
pojmovo vymedziť ako špecifi ckú investičnú službu poskytovanú klientovi, 
resp. potenciálnemu klientovi zo strany poskytovateľa, ktorá spočíva v od-
bornom posúdení konkrétnej investičnej príležitosti pri súčasnom zohľad-
není osobných charakteristík klienta, resp. potenciálneho klienta, t. j. ide 
o poskytnutie osobného odporúčania klientovi, resp. potenciálnemu klien-
tovi.240 Riadením portfólia možno rozumieť poskytovanie komplexnej inves-
tičnej služby klientovi, ktorá spočíva v obhospodarovaní portfólia (skupiny) 
fi nančných nástrojov klienta v súlade s oprávneniami udelenými klientom, 
a to na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa (poskytovateľa investičnej 
služby).241

Z uvedeného dôvodu sa v rámci automatizovaného poradenstva ďalej 
v tejto kapitole venujeme charakteristike vybraných najrozšírenejších mode-
lov automatizácie procesu poskytovania individuálneho investičného pora-
denstva klientom, ako aj poskytovania investičnej služby riadenia portfólia, 
a to s čiastočnou či úplnou automatizáciou poskytovania týchto investičných 
služieb.

5.3.1 Automatizované investičné poradenstvo
Automatizované investičné poradenstvo vo svojej podstate predstavuje po-
skytovanie investičnej služby investičného poradenstva (t. j. osobného od-
porúčania konkrétnemu klientovi, resp. potenciálnemu klientovi týkajúceho 
sa konkrétneho fi nančného nástroja alebo viacerých fi nančných nástrojov) 
prostredníctvom webového rozhrania s čiastočnou osobnou interakciou po-
skytovateľa osobného odporúčania, prípadne s absolútnym vylúčením osob-
ného (ľudského) prvku z procesu poskytovania investičnej služby. Automa-
tizovaným spôsobom poskytnuté osobné odporúčanie rovnako ako osobné 
odporúčanie poskytnuté tradičným spôsobom napĺňa pojmové znaky po-
skytovania regulovanej investičnej služby investičného poradenstva, a teda 
poskytovateľ automatizovaného investičného poradenstva musí mať na po-
skytovanie takejto investičnej služby vydané riadne povolenie v požadova-
nom rozsahu od príslušného regulátora.242 

 240 HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, s. 79.
 241 SIDAK, M., SLEZÁKOVÁ, A. a kol. Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného 

trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 172.
 242 V právnych podmienkach Slovenskej republiky majú oprávnenie poskytovať investičnú 

službu investičné poradenstvo predovšetkým obchodníci s cennými papiermi (v termino-
lógii smernice MiFID II ide o tzv. investment firms).
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Osobitnou kategóriou automatizovaného investičného poradenstva je 
 automatizované investičné poradenstvo poskytované formou  investičných 
signálov, ktoré je založené na princípe odosielania osobných odporúčaní 
(poskytovania investičného poradenstva) na kúpu, predaj alebo držbu urči-
tého fi nančného nástroja (prípadne portfólia fi nančných nástrojov) klientovi 
na základe vopred defi novaných algoritmov, ktoré obsahujú predovšetkým 
mechanizmy technickej, fundamentálnej alebo mikroekonomickej analýzy, 
zo strany poskytovateľa, a to buď automaticky, alebo na základe osobitnej 
požiadavky klienta, ktorá je poskytovateľom vybavovaná bez akéhokoľvek 
osobného zainteresovania pracovníka poskytovateľa do tohto procesu.243

5.3.2 Automatizované riadenie portfólia
V prípade zavedenia inovatívneho prvku automatizácie do procesu posky-
tovania investičnej služby riadenia portfólia, obhospodarovateľ (poskytova-
teľ), ktorý má od klienta oprávnenie podľa svojho vlastného uváženia ob-
hospodarovať portfólio fi nančných nástrojov v súlade s pokynmi vyslovene 
vymienenými klientom, typicky využíva automatický obchodný systém, prí-
padne iný systém umožňujúci algoritmické (automatizované) obchodovanie, 
prostredníctvom ktorého vykonáva samotné obhospodarovanie predmetné-
ho portfólia. Voľba príslušného algoritmu či automatického obchodného 
systému, ktorý sa obhospodarovateľ rozhodne pri riadení portfólia využiť, 
je samotnou realizáciou voľného uváženia obhospodarovateľa portfólia fi -
nančných nástrojov. Prostredníctvom zvoleného algoritmu, prípadne iného 
automatického obchodného systému, následne dochádza k automatickému 
obhospodarovaniu portfólia klienta, t. j. bez priamej (osobnej) ingerencie 
poskytovateľa.

Automatizované riadenie portfólia sa môže realizovať vo viacerých for-
mách, pričom najtypickejšou formou je tzv. signal trading, prostredníctvom 
ktorého obhospodarovateľ prakticky automaticky kopíruje stratégiu obhos-
podarovania portfólia klienta na základe zvoleného referenčného portfólia 
referenčným obhospodarovateľom, a to podľa signálov ku kopírovaniu sprá-
vania referenčného obhospodarovateľa (t. j. signálov ku kúpe, predaju či drž-
be fi nančných nástrojov v portfóliu).244 Ďalšou typickou formou automati-

 243 NBS [online]. 2019. [cit. 2019-28-10] Automatizované poradenstvo (robo-advice). Do-
stupné na internete: https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/fintech/auto-
matizovane-poradenstvo-robo-advice#2.

 244 Tamtiež.
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zovaného alebo čiastočne automatizovaného riadenia portfólia je využívanie 
funkcionality PAMM (percent allocation management module).245

5.4   Aktuálne tendencie vývoja automatizovaného 
poradenstva a možné regulačné výzvy

Automatizované poradenstvo ako fi nančná inovácia si v súčasnosti postup-
ne rozširuje svoje uplatnenie predovšetkým v sektore obchodovania s cenný-
mi papiermi, ako aj v sektore poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia či 
v bankovom sektore. Skutočnosť, že sa automatizácia procesu poskytovania 
fi nančného poradenstva stáva čoraz viac využívanou fi nančnou inováciou zo 
strany klientov (fi nančných spotrebiteľov), vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť 
regulátorov na európskej, ako aj národnej úrovni. V stave de lege lata však za-
tiaľ neidentifi kujeme prijatie žiadnej normatívnej právnej úpravy zameranej 
na reguláciu poskytovania automatizovaného poradenstva (robo-advice), no 
začíname postupne zaznamenávať zvyšujúcu sa aktivitu regulátorov v tejto 
oblasti, a to hlavne v podobe vydávania rôznych informačných, odporúča-
cích dokumentov, ktoré poukazujú na špecifi cké charakteristiky poskytova-
nia fi nančného poradenstva využitím automatizovaných nástrojov, vrátane 
identifi kácie potenciálnych rizík tejto fi nančnej inovácie. 

Na druhej strane predovšetkým európsky orgán dohľadu pre oblasť kapi-
tálového trhu (ESMA) začína postupne upozorňovať na potenciálny problém 
nedostatočnej aplikácie testu vhodnosti podľa smernice MiFID II v prípa-
de poskytovania investičnej služby investičného poradenstva klientovi využi-
tím automatizovaného nástroja, čo môže významne znižovať úroveň ochrany 
 klienta ako fi nančného investora v porovnaní s poskytovaním tejto investič-
nej služby bez využitia akéhokoľvek automatizovaného nástroja (t. j. v prípa-
de tradičnej formy poskytovania investičných služieb s osobným – ľudským – 
prvkom).246 Uvedený potenciálny nedostatok pri realizácii testu vhodnosti 
investičnej služby pre konkrétneho klienta by mal byť v zmysle usmernenia 
ESMA poskytovateľmi automatizovaného poradenstva eliminovaný hlavne 

 245 Bližšie k charakteristike riadenia portfólia prostredníctvom funkcionality PAMM odkazu-
jeme na: Investopedia.com [online]. 2019. [cit. 2019-28-10] How Forex PAMM Accounts 
Work. Dostupné na internete: https://www.investopedia.com/articles/forex/010715/how-
forex-pamm-accounts-work.asp.

 246 RBC Capital Markets [online]. [cit. 2019-28-10] MiFID II Meets the Rise of Robo-advisers. 
Dostupné na internete: https://www.rbccm.com/assets/rbccm/docs/news/2017/mifid-5.
pdf, s. 1.
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prostredníctvom zlepšenia informačných systémov poskytovateľov a zdoko-
nalenia využívaných algoritmov či iných automatizovaných nástrojov.247

Domnievame sa, že v prípade, ak sa využívanie nástrojov automatizácie 
predovšetkým v oblasti poskytovania investičných služieb rozšíri do takej 
miery, že by mohlo predstavovať dostatočný dôvod pre zasiahnutie reguláto-
ra v podobe prijatia právnej regulácie tejto fi nančnej inovácie, impulzom pre 
takýto zásah s najväčšou pravdepodobnosťou bude potreba zvýšenia či as-
poň zaistenia dostatočnej úrovne ochrany klienta (investora) ako fi nančného 
spotrebiteľa. V prípade voľby konkrétnej formy regulácie automatizovaného 
poradenstva by sme považovali za vhodné, ak by regulačné autority zvolili 
tzv. preventívne (ex ante) nástroje regulácie, a to či už vo vzťahu k využíva-
ným automatizovaným nástrojom zo strany poskytovateľov a ich nastaveniu 
(napríklad stanovením povinnosti získania predchádzajúceho súhlasu regu-
látora na využívanie konkrétnych automatizovaných nástrojov – napríklad 
algoritmov – a ich nastavenie pri poskytovaní konkrétnej fi nančnej služby 
alebo fi nančného poradenstva či sprísnenia informačných povinností posky-
tovateľov vo vzťahu ku klientom, ktorí sa rozhodnú fi nančnú službu s auto-
matizovaným nástrojom využiť). 
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6  VYBRANÉ AKTUÁLNE TRENDY V SPRÁVE 
MAJETKU NA FINANČNOM TRHU

6.1   Zapájanie správcov aktív na účely zosúladenia ich 
investičnej stratégie a vyhnutia sa konfl iktu záujmov 
s akcionármi

Výkon akcionárskych práv vlastníkov akcií prostredníctvom fi nančného 
sprostredkovateľa v právnom rámci kolektívnej alebo individuálnej sprá-
vy fi nančných aktív je spojený s viacerými úskaliami. V našich právnych 
podmienkach predovšetkým minoritní akcionári verejných akciových spo-
ločností (emitentov obchodovaných na regulovaných trhoch v EHP) nemajú 
faktické možnosti výkonu svojich akcionárskych práv, napriek ich právnemu 
deklarovaniu v Obchodnom zákonníku, napríklad nemajú v dostatočnom 
časovom predstihu (ak vôbec) informácie o konaní valného zhromaždenia, 
pričom predmetom jeho rokovania môže byť aj taká zásadná záležitosť, akou 
je realizácia práva výkupu minoritných akcionárov (squeeze-out).248 Záro-
veň absentovala koordinácia medzi správcom aktív a akcionármi s ohľadom 
na konkrétny výkon akcionárskych práv, napríklad pokynov týkajúcich sa 
hlasovania na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti. V praxi sa 
preto mohlo stať, že správca aktív mohol hlasovať v priamom rozpore (kon-
fl ikte záujmov) so záujmami akcionárov, ktorých akcie mal v držbe, t. j. boli 
predmetom správy fi nančných aktív, ktorú správca poskytuje ako fi nančnú 
službu (kolektívne investovanie, starobné dôchodkové sporenie, individuál-
ne riadenie portfólia). Osobitne bol tento problém viditeľný v podielových 
fondoch a dôchodkových fondoch, v ktorých – oproti investičnej službe ria-
denie portfólia – sa nachádza spoločný majetok (akási forma spoluvlastníc-
tva) veľkého množstva minoritných akcionárov (vlastníkom jednej akcie je 
viacero osôb). V podielových fondoch sa hodnota takého spoluvlastnícke-
ho podielu na majetku vo fonde vyjadruje pomerom celkovej čistej hodnoty 
majetku vo fonde (NAV) k počtu podielov jednotlivých podielnikov, ktorých 
majetok je akumulovaný vo fonde. Správca kolektívnych aktív by mal pritom 
sledovať záujmy podielnikov hodnotovo odstupňované podľa počtu podie-

 248 K rôznym teoreticko-praktickým problémom správy verejnej akciovej spoločnosti zo stra-
ny akcionárov pozri RICHTER, T. Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování 
českých akciových společností. Praha: Karolinum, 2005, 134 s. 
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lov, ktorými podielnici disponujú, a to vo vzťahu ku každému cennému pa-
pieru (nielen akcii) v jeho portfóliu. Čím väčší počet spoločných majiteľov 
je viazaných na cenný papier, tým komplikovanejšie je zabezpečenie konzis-
tentnosti vo výkone akcionárskych práv a sledovanie záujmov jednotlivých 
„čiastkových“ akcionárov. V prvej časti monografi e sme už naznačili, že na 
takúto kolektívnu formu „kvázispoluvlastníctva“ v kolektívnom investova-
ní sa nevzťahujú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlast-
níctve (§ 136 a § 137).249 Dôvodom sú práve súvisiace komplikácie, ktoré by 
vznikli pri striktnom dodržiavaní právneho režimu podielového spoluvlast-
níctva, napríklad rozhodovanie o spoločnej veci alebo realizácia predkupné-
ho práva medzi spoluvlastníkmi. 

So zámerom predísť konfl iktom záujmov bola prijatá smernica EP a Rady 
(EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, po-
kiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov,250 ktorá posilňuje 
riadenie a správu (corporate governance) regulovaného emitenta – akcio-
vej spoločnosti. Cieľom tejto smernice je „zlepšiť prenos informácií v reťazci 
sprostredkovateľov, aby sa zjednodušil výkon práv akcionárov“.251 Podľa jej 
obsiahleho zdôvodnenia akcie spoločností registrovaných na regulovanom 
trhu sú často držané prostredníctvom zložitých reťazcov sprostredkovateľov, 
čo sťažuje výkon práv akcionárov a môže predstavovať prekážku ich zapája-
nia. Spoločnosti často nie sú schopné identifi kovať svojich akcionárov. Iden-
tifi kácia akcionárov je predpokladom priamej komunikácie medzi akcionár-
mi a spoločnosťou, a preto je dôležitá z hľadiska zjednodušenia výkonu práv 
akcionárov a ich zapojenia. Vzhľadom na dôležitú úlohu sprostredkovateľov 
by títo mali byť povinní zjednodušiť výkon práv akcionárov, bez ohľadu na 
to, či akcionári vykonávajú práva sami alebo na tento účel menujú tretiu oso-
bu. Ak akcionári na účel výkonu svojich práv oprávnili sprostredkovateľa, 
sprostredkovateľ by mal vykonávať ich práva na základe výslovného opráv-
nenia a pokynu akcionárov a v ich prospech. Zo skúseností z uplynulých ro-
kov vyplynulo, že inštitucionálni investori a správcovia aktív sa často neza-
pájajú v spoločnostiach, v ktorých majú akcie, a prax ukazuje, že kapitálové 
trhy často vyvíjajú silný tlak na spoločnosti, aby dosahovali výkonnosť pre-
dovšetkým z krátkodobého hľadiska. Inštitucionálni investori a správcovia 

 249 V doplnkovom dôchodkovom sporení je aplikácia občianskoprávnych ustanovení o spo-
luvlastníctve vylúčená un bloc (pozri § 43 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 
dôchodkovom sporení). 

 250 Transpozičným termínom bol 10. jún 2019.
 251 Recitál 8 smernice.
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aktív by mali byť transparentnejší a mali by buď vypracovať a zverejniť po-
litiku zapojenia akcionárov, alebo vysvetliť, prečo sa rozhodli tak neurobiť. 
Politika zapojenia akcionárov by mala zahŕňať postupy konfl iktov záujmov, 
najmä v situáciách, keď inštitucionálni investori alebo správcovia aktív majú 
významné obchodné vzťahy so spoločnosťou, do ktorej sa investuje. Správco-
via aktív by mali byť povinní informovať inštitucionálnych investorov, akým 
spôsobom ich investičná stratégia a jej vykonávanie prispieva k strednodobej 
až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora.252 

Územná pôsobnosť smernice je vymedzená územím EHP, čiže vo vzťahu 
k verejným akciovým spoločnostiam, ktoré majú sídlo a ktorých akcie sú pri-
pustené na obchodovanie na regulovanom trhu v tomto priestore. Personál-
na pôsobnosť smernice v časti, ktorá upravuje politiku zapájania, požiadav-
ky na investičnú stratégiu inštitucionálnych investorov a transparentnosť 
správcov aktív, je vymedzená vo vzťahu a) k inštitucionálnym investorom 
(poisťovne a zaisťovne vykonávajúce činnosť v odvetviach životného poistenia, 
doplnkové dôchodkové spoločnosti), pokiaľ investujú priamo alebo prostred-
níctvom správcu aktív do akcií, b) k správcom aktív (obchodníci s cennými 
papiermi pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia, správcovia al-
ternatívnych investičných fondov, správcovské spoločnosti), pokiaľ investujú do 
akcií v mene investorov a c) k zastupujúcim poradcom (proxy advisors),253 
pokiaľ poskytujú služby akcionárom v súvislosti s akciami. Vecná pôsob-
nosť smernice umožňuje pre členské štáty opciu pri transpozícii ustanovení 
o identifi kácii akcionárov, a to, či ich obmedzia na akcionárov, ktorí vlastnia 
akcie (alebo hlasovacie práva s nimi spojené) prekračujúce 0,5 % podiel. 

Pri zjednodušení výkonu akcionárskych práv je dôležité, aby poplatky in-
kasované sprostredkovateľom za súvisiace služby (napríklad postupovanie 
informácií akcionárovi) nepredstavovali žiadnu prekážku pre výkon akcio-
nárskych práv, prípadne je možné národnou transpozíciou takéto poplatky 
úplne vylúčiť.

 252 Recitály 4, 9, 15, 17 a 20 smernice.
 253 Zastupujúcim poradcom sa rozumie právnická osoba, ktorá analyzuje na profesionálnom 

a obchodnom základe informácie o spoločnostiach registrovaných na regulovanom trhu 
so zámerom poskytovať investorom informácie k ich hlasovaniu zabezpečovaním analýz, 
rád alebo odporúčaní o hlasovaní, ktoré sa týkajú výkonu hlasovacích práv. (Označenie 
„zastupujúci poradca“ nepovažujeme v tomto kontexte za optimálne, pretože vyvoláva do-
jem, že ide o formu zastupovania.).
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Keďže znenie celej citovanej smernice svojou povahou predstavuje prie-
nik medzi korporátnym právom (právom obchodných spoločností)254 a ve-
rejným právom kapitálového trhu (fi nančno-právnou úpravou),255 otázka 
transpozície jej jednotlivých ustanovení bola predmetom zložitých rokovaní 
medzi Národnou bankou Slovenska (ako dohliadacím orgánom pre fi nanč-
ný trh), Ministerstvom fi nancií SR (ako regulačným orgánom pre fi nančný 
trh) a Ministerstvom spravodlivosti SR (ako gestorom obchodnoprávneho 
kódexu).

K transpozícii citovanej smernice došlo po predchádzajúcom kompromis-
nom vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania medzi Ná-
rodnou bankou Slovenska, Ministerstvom fi nancií SR a Ministerstvom spra-
vodlivosti SR k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony, a to prijatím tohto návrhu dňa 13. mája 2019 
v legislatívnom procese a jeho publikovaním v Zbierke zákonov pod číslom 
156/2019 Z. z. s prevažnou účinnosťou jeho ustanovení od 1. júla 2019 (t. j. 
po transpozičnom termíne). Okrem novely Obchodného zákonníka obsahu-
je tento novelizačný zákon najmä novely zákonov regulujúcich fi nančný trh 
(zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, záko-
na č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákona č. 203/2011 
Z. z. o kolektívnom investovaní a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve).256 
Možno konštatovať, že dominantnou novelou je spomedzi noviel uvedených 
zákonov regulujúcich fi nančný trh práve novela zákona o cenných papieroch 
a investičných službách, ktorá podrobne ustanovuje zásady zapájania správ-
cov aktív do výkonu akcionárskych práv (nový § 78 a § 78a), obsahuje usta-
novenia o identifi kácii a informovaní akcionárov (nový § 107o s účinnosťou 
až od 3. septembra 2020) a ustanovenia o zastupujúcich poradcoch (tzv. po-
radca pre hlasovanie podľa nového § 159a). Novely ostatných zmienených 

 254 Predmetom regulácie smernice je okrem ustanovení o identifikácii akcionárov, zjednodu-
šení výkonu ich práv, politike zapájania, požiadavkách na investičnú stratégiu a transpa-
rentnosť aj regulácia politiky odmeňovania členov orgánov a regulácia transparentnosti 
a schvaľovania transakcií spoločnosti so spriaznenými osobami (mimo verejnoprávneho 
rámca zneužívania dôverných informácií, t. j. insider dealing). 

 255 Čl. 14b smernice vyžaduje, aby členské štáty ustanovili aj sankčný režim pre prípady po-
rušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice, čo sa vymyká metóde 
obchodnoprávnej regulácie a je charakteristické pre už zavedený sankčný mechanizmus na 
kapitálovom trhu v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 

 256 Autor tejto kapitoly legislatívne participoval na tvorbe uvedených noviel. 
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zákonov viac-menej iba zrkadlia, resp. odkazujú na právnu úpravu zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 

Správcovia aktív a inštitucionálni investori sú podľa znenia noviel identic-
ké osoby v zmysle transponovanej smernice.

Zásady zapájania správcov aktív určujú, akým spôsobom správca aktív za-
čleňuje výkon práv akcionárov do svojej investičnej stratégie, obsahujú spô-
sob monitorovania verejnej akciovej spoločnosti správcom (napríklad správy 
a riadenia spoločnosti), spôsob, ako rokuje so spoločnosťou, ako vykonáva 
hlasovacie práva a iné práva spojené s akciami, ako spolupracuje s ostatnými 
akcionármi, ako riadi skutočné a potenciálne konfl ikty záujmov v súvislos-
ti so zapojením správcu aktív do výkonu práv akcionárov. V tejto súvislosti 
je správca povinný buď vypracovať, dodržiavať, sprístupniť zásady (politiku) 
zapájania akcionárov a zverejniť informácie o ich uplatňovaní, alebo zdôvod-
niť, prečo sa ich rozhodol nevypracovať (princíp comply or explain).

Správca aktív je ďalej povinný poskytnúť raz ročne informácie inštituci-
onálnemu investorovi (doplnková dôchodková spoločnosť, s ktorou uzav-
rel zmluvu o riadení investícií, alebo poisťovňa/zaisťovňa, s ktorou uzavrel 
zmluvu o riadení portfólia), ako je jeho investičná stratégia v súlade s uzav-
retými zmluvami a ako prispieva k výkonnosti aktív spravovaných inštituci-
onálnym investorom.

Z hľadiska odkrývania identity „skutočných“ vlastníkov akcií emitentov 
obchodovaných na regulovaných trhoch v reťazujúcej sa evidencii cenných 
papierov má veľký význam nový § 107o. Už v prvej časti monografi e sme spo-
mínali praktické problémy identifi kácie benefi cientov pri evidencii akcií na 
nominee účtoch, pri poskytovaní vedľajšej investičnej služby držiteľská sprá-
va alebo pri využívaní nepomenovaných účtoch podľa § 71i ods. 1 a 3. Uve-
dený právny stav sťažoval identifi káciu konečného užívateľa výhod vlastníc-
tva akcie, keďže výkon práv spojených s akciou je realizovaný v mene správcu 
aktív – obchodníka s cennými papiermi.257 Nový § 107o ukladá sprostred-
kovateľovi (centrálny depozitár, zahraničný centrálny depozitár, účastník cen-
trálneho depozitára, obchodník s cennými papiermi a banka a ich zahranič-
né ekvivalentné subjekty s oprávnením na poskytovanie vedľajšej investičnej 
služby úschova a správa fi nančných nástrojov a držiteľská správa) bezodklad-
ne poskytnúť emitentovi na jeho žiadosť identifi kačné údaje o akcionároch 

 257 Ide o výkon funkcie „nominovaného spoločníka“ (nominee shareholder), ktorý je uvádza-
ný formálne namiesto akcionára. KOSTOHRYZ, M., MIKULÁŠ, J. Anonymita skutečného 
vlastnictví a její zneužívání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 
s. 17 – 18. 
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(t. j. umožňujúce zistiť totožnosť akcionára) s podielom na základnom imaní 
alebo na hlasovacích právach emitenta vyšším akom 0,5 % v rozsahu, v akom 
sú vedené v jeho evidencii (napríklad meno a priezvisko, počet držaných 
akcií atď.). Aby nedošlo k prieťahom pri viacstupňovej evidencii akcií, tak 
v prípade, že v evidencii sprostredkovateľa je ako akcionár uvedený ďalší 
sprostredkovateľ, dožiadaný sprostredkovateľ postúpi žiadosť bezodkladne 
tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi, pričom každý ďalší sprostredkovateľ je 
povinný postupovať rovnako. Sprostredkovateľ (ako aj každý ďalší sprostred-
kovateľ) je zároveň povinný bezodkladne postúpiť od emitenta akcionárovi 
vedenému v jeho evidencii alebo osobe určenej akcionárom informácie, kto-
ré je emitent povinný poskytnúť akcionárovi, aby ten mohol plnohodnotne 
vykonávať svoje akcionárske práva a, naopak, teda bezodkladne postupovať 
pokyny akcionára emitentovi. Sprostredkovateľ je pritom povinný zverejniť 
sadzobník poplatkov za služby poskytované pri identifi kácii a informovaní 
akcionára a emitenta.

Špecifi ckým problémom pri transpozícii smernice bolo dosiahnutie do-
hody o umiestnení právnej úpravy poradcu pre hlasovanie, ktorá sa týka za-
bezpečenia transparentnosti činnosti týchto obchodných spoločností posky-
tujúcich poradenstvo investorom vo vzťahu k ich investíciám vo verených 
akciových spoločnostiach, najmä pred hlasovaním na valnom zhromažde-
ní. Zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR boli proti jej zaradeniu do 
Obchodného zákonníka a v dôsledku krátkosti času pre legislatívny proces 
neprichádzalo do úvahy ani kreovanie samostatného legislatívneho návrhu 
(v podobe krátkeho samostatného novelizačného článku s vlastným názvom 
zákona, ktorý by v zmysle legislatívnych pravidiel musel byť prvým člán-
kom v rámci transpozičného návrhu, čo by súčasne narúšalo koncepciu no-
vely Obchodného zákonníka). Napriek fi nálnemu zaradeniu právnej úpra-
vy poradcu pre hlasovanie do nového § 159a zákona o cenných papieroch 
a investičných službách nejde o perfektné riešenie spomenutého problému, 
pretože proxy advisor je inštitút výlučne v priamej súvislosti s verejnými ak-
ciovými spoločnosťami a nejde o dohliadaný subjekt na kapitálovom trhu, 
čo bolo potrebné deklarovať jednak z pohľadu systematiky zákona (zarade-
nie do spoločných ustanovení), jednak explicitne v ustanovení § 159a ods. 8, 
podľa ktorého sa na poradcov pre hlasovanie nevzťahujú ustanovenia záko-
na o cenných papieroch a investičných službách o dohľade (§ 135 až § 158). 
Poradca je povinný uplatňovať kódex správania a sprístupňovať informácie 
súvisiace s prípravou analýz, rád a odporúčaní o hlasovaní.
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6.2   Vývoj v oblasti regulácie fi nančného sprostredkovania 
pri poskytovaní investičných služieb 

So správou fi nančného majetku veľmi úzko súvisí aj oblasť fi nančného 
sprostredkovania produktov týkajúcich sa uloženia fi nančných prostriedkov 
klientov, ktorá je neustále živou a veľmi dynamickou časťou práva fi nančného 
trhu. Túto skutočnosť refl ektuje aj ostatná judikatúra Súdneho dvora EÚ.258 
V recentnom období rezonuje predovšetkým problém interpretácie spôsobu 
poskytovania niektorých investičných služieb v nadväznosti na sprostredko-
vanie fi nančných produktov kapitálového trhu. Konkrétne ide o sprostred-
kovanie uzavretia zmluvy o riadení portfólia.259 Riadenie portfólia, ako sme 
naznačili vo všeobecnej časti monografi e, predstavuje kombináciu viacerých 
zmluvných dispozícií s fi nančnými nástrojmi s prvkami komisionárskej ale-
bo mandátnej zmluvy. Navyše ide o investičnú službu s poradenským prv-
kom, tak ako investičné poradenstvo, pričom pri oboch službách sú na roz-
diel od ostatných investičných služieb a činností identifi kovateľné rovnaké 
zvýšené opatrenia na ochranu klienta260 (napríklad test vhodnosti podľa § 73f 
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách). 

Súdny dvor EÚ v súvislosti so sprostredkovaním uzavretia zmluvy o riade-
ní portfólia konštatoval, že investičná služba spočívajúca v prijímaní a postu-
povaní pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých fi nančných nástrojov 
nezahŕňa sprostredkovanie s cieľom uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom je 

 258 Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora EÚ z 30. mája 2013 vo veci C-604/11, Genil 48 
SL, Commercial Hostelera de Grandes Vinos SL c/a Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. [Podľa tohto rozhodnutia je investičná služba ponúkaná ako súčasť finanč-
ného produktu iba v prípade, pokiaľ je jeho nedeliteľnou súčasťou v okamihu, keď sa uve-
dený finančný produkt ponúka klientovi. O investičné poradenstvo ide za predpokladu, že 
odporúčanie dojednať súvisiacu zmluvu sa klientovi poskytne v postavení investora, podá 
sa spôsobom vhodným pre klienta alebo vychádza zo zváženia pomerov tohto klienta a nie 
je vydané výlučne prostredníctvom distribučných kanálov alebo pre verejnosť (v opačnom 
prípade by išlo o investičné odporúčanie, poznámka autora)] alebo rozsudok Súdneho 
dvora EÚ zo 17. októbra 2013 vo veci C-555/11, Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados 
(EEAE) a iní c/a Ypourgos Anaptyxis a Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados [týka-
júci sa požiadavky na odbornú kvalifikáciu a (ne)závislosť pri sprostredkovaní poistenia].

 259 Smernice MiFID I a MiFID II používajú v anglickom jazyku pojem „portfolio manage-
ment“.

 260 Bližšie pozri HOBZA, M. Autonomie jednotlivce versus ochrana zákazníka investičních 
služeb. In: Autonomie jednotlivce. Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference 
Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Praha: Leges, 2014, s. 64. 



178

6  Vybrané aktuálne trendy v správe majetku na fi nančnom trhu

činnosť riadenia portfólia.261 Vzhľadom na to, že nešlo pri uzatváraní zmluvy 
o riadení portfólia v konkrétnom prípade o odporúčania pre daného  klienta 
týkajúce sa konkrétnych fi nančných nástrojov, vnútroštátny súd vylúčil, že sa 
tak dialo v rámci investičnej služby investičné poradenstvo, a preto sa Súdny 
dvor EÚ v ďalšom nezaoberal možnosťou sprostredkúvania uzavretia zmlu-
vy o riadení portfólia v rámci tejto investičnej služby. Konkrétne zdôvodne-
nie vo vzťahu k investičnej službe prijímanie a postupovanie pokynov klienta 
možno nájsť aj v návrhoch generálneho advokáta Manuela Camposa Sán-
chez-Bordona, ktorý konštatoval, že je ťažké prijať a postúpiť pokyn, ktorý 
sa netýka uskutočnenia konkrétnych fi nančných transakcií, keďže s týmto 
pojmom sa v bežnej terminológii používanej na týchto trhoch spája myšlien-
ka konkretizácie. Nabádanie na investovanie do určitých typov fi nančných 
aktív vo všeobecnosti by bolo skôr odporúčaním alebo radou, ale nie po-
kynom, ktorý sa dá prijať a postúpiť. Prijatie a postúpenie pokynu týkajúce-
ho sa konkrétneho produktu je nevyhnutne spojené s jeho vykonaním. Tak 
prijímanie a postupovanie pokynov, ako aj ich vykonávanie sa pritom musia 
vzťahovať na konkrétne fi nančné nástroje, pričom na trhoch nemožno vy-
konávať všeobecné pokyny, ani ich nemožno prijímať a postupovať. Pokyny 
nemožno považovať za všeobecné požiadavky ani medzi ne zaradiť činnosť 
smerujúcu k podpísaniu zmluvy o riadení portfólia, s ktorou nie je spojený 
nijaký vykonateľný pokyn týkajúci sa konkrétneho fi nančného nástroja. Ge-
nerálny advokát v tomto kontexte uvádza, že by išlo o „skresľovanie“ pojmu 
prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých fi -
nančných nástrojov, ak by táto činnosť zahŕňala sprostredkovanie uzatvore-
nia zmluvy o riadení portfólia.262 

Citované rozhodnutie Súdneho dvora EÚ má dosah v Slovenskej republi-
ke na interpretáciu činnosti fi nančného agenta v sektore kapitálového trhu. 
Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 186/2009 Z. z. o fi nančnom sprostredkovaní a fi nančnom poraden-
stve poskytovanie (aspoň jednej) investičnej služby: 
 a) prijímanie a postupovanie pokynov klienta fi nančného agenta, týkajú-

cich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetko-
vých účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia,

 261 Pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 14. júna 2017 vo veci C-678/15, Mohammad Zadeh 
Khorassani c/a Kathrin Pflanz.

 262 Pozri body 40, 42, 43 a 62 návrhov generálneho advokáta z 8. februára 2017 v konaní 
C-678/15.
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 b) investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom 
a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho 
investovania. 

Pre rozsah povoleného výkonu činnosti fi nančného agenta v sektore ka-
pitálového trhu je dôležité, že okrem uvedených investičných služieb nie je 
oprávnený poskytovať iné investičné služby a vykonávať iné investičné čin-
nosti. Vo vzťahu k iným činnostiam pre fi nančného agenta v sektore ka-
pitálového trhu obmedzenie neexistuje, t. j. je možné, aby robil aj typické 
sprostredkovateľské činnosti podľa § 2 ods. 1 zákona o fi nančnom sprostred-
kovaní a fi nančnom poradenstve (napríklad vykonávať sprostredkúvanie 
uzatvárania zmlúv o poskytovaní fi nančnej služby, napríklad zmluvy o kúpe 
cenného papiera).263 Otáznym vo väzbe na citované rozhodnutie Súdneho 
dvora EÚ zostáva, či možno sprostredkúvať a ponúkať v rámci uvedených 
investičných služieb v právnom režime fi nančného sprostredkovania v sek-
tore kapitálového trhu aj uzavretie zmlúv o takých komplexných službách, 
akou je riadenie portfólia, keďže národná právna úprava takúto interpretáciu 
(bez pochybností minimálne do publikovania rozsudku Súdneho dvora EÚ) 
pripúšťala. Opačný názor o absolútnom vylúčení sprostredkúvania zmluvy 
o riadení portfólia (alebo inej komplexnej zmluvy o investovaní) by viedol 
k deregulácii takejto činnosti vykonávanej fi nančným agentom, t. j. k jej vy-
konávaniu mimo akéhokoľvek verejnoprávneho rámca, čo určite nie je zá-
merom regulátora ani v prospech fi nančného spotrebiteľa.264 Zaujímavý je 
legislatívny vývoj v ČR, kde zákonodarca pristúpil k návrhu defi novania in-
vestičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov („přijímání a předávání 
pokynů týkajících se investičních nástrojů“) ako sprostredkovania obchodov 
s fi nančnými nástrojmi.265 Český návrh právnej úpravy sleduje konformnosť 
 263 Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy SR „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemož-

no nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Keďže zákon o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve ako verejnoprávny predpis neustanovuje žiadne ďalšie obmedze-
nia pre iné (napríklad aj nesúvisiace) činnosti, ako je činnosť finančného sprostredkovania 
v sektore kapitálového trhu, je potrebné dovodiť záver o právom aprobovanom výkone 
akýchkoľvek iných činností finančným agentom pôsobiacom v sektore kapitálového trhu.

 264 K obsiahlej odbornej diskusii k tomuto problému na základe legislatívnych zmien v záko-
ne č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve účinných od 
23. februára 2018 (novela č. 282/2017 Z. z.) pozri ČUNDERLÍK, Ľ. Špecifiká distribúcie 
finančných nástrojov v právnom rámci finančného sprostredkovania v sektore kapitálové-
ho trhu. In: Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov. Zborník príspevkov 
z vedeckej konferencie. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
2018, s. 9 – 26.

 265 Pozri čl. I piaty a ôsmy bod návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 256/2004 Sb., o pod-
nikání na kapitálovém trhu (navrhovanú zmenu k § 2 ods. 1 písm. y) a § 4 ods. 4), s navrho-
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tejto defi nície s citovaným rozsudkom Súdneho dvora EÚ.266 V slovenskej 
právnej úprave však išiel vývoj opačnou cestou, keďže právna úprava v § 2 
ods. 2 zákona o fi nančnom sprostredkovaní a fi nančnom poradenstve (účin-
ná do 22. februára 2018), umožňujúca podobné obsahové vymedzenie zmie-
nenej investičnej služby, bola vypustená.

Podľa nášho názoru a pri rešpektovaní citovaného rozsudku Súdneho dvo-
ra EÚ by bolo možné, aby k uzavretiu riadenia portfólia došlo buď prostred-
níctvom poskytovania investičnej služby investičného poradenstva,267 alebo 
pri bežnom poradenstve (za podmienky, že by išlo o všeobecné poraden-
stvo týkajúce sa cenných papierov, ktoré by boli vymedzené aspoň druhovo). 
Bude pritom potrebné, aby fi nančný agent disponoval potrebnou odbornou 
spôsobilosťou, ktorú vyžaduje zákon o fi nančnom sprostredkovaní a fi nanč-
nom poradenstve. Túto skutočnosť zdôraznil aj zákonodarca, keď s účinnos-
ťou od 21. júla 2019 (novela č. 373/2018 Z. z.) osobitne vo vzťahu k inves-
tičnému poradenstvu zaviedol v § 71p zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných službách aj povinnosť obchodníka s cennými pa-
piermi zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do 
styku s neprofesionálnym klientom. Odborná starostlivosť (dôsledok kona-
nia odborne spôsobilých osôb) ako štandard pre vykonávanie správy cudzie-
ho majetku by mala byť ustanovená pre taký model správy majetku, v ktorom 
sa aj skutočne z podstaty veci vyžaduje odbornosť (profesionalita) poskyto-
vateľa služby na výkon správy. Odborná starostlivosť by mala byť vyžadova-
ná aj vtedy, ak by sa (potenciálny) správca prezentoval navonok ako odbor-
ník (profesionál). V tejto súvislosti stojí za zmienku aj aktuálna iniciatíva 
v podobe návrhu explicitného vymedzenia civilnoprávnej zodpovednosti fi -
nančných agentov a fi nančných poradcov za škodu v zmysle § 570 ods. 1 až 3 

vanou účinnosťou od 21. júla 2019. Dostupné na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=-
KORNAYFBTVTL. (Autor nemá vedomosť o tom, ako prebehol ďalší legislatívny proces 
uvedeného návrhu zákona.)

 266 K diskusii o právnom stave sprostredkovania uzatvárania zmlúv vo svetle rozsudku v ko-
naní C-678/15 pozri HOBZA, M. Zprostředkování uzavření smluv týkajících se investič-
ních nástrojů ve světle rozsudku Khorassani. In: Obchodněprávní revue. 2019, č. 2, s. 36 
a nasl. 

 267 Hobza dokonca uvádza, že v praxi môže dôjsť k tomu, že spôsob poskytovania investičné-
ho poradenstva v súvislosti s ďalšími poskytovanými investičnými službami sa materiál-
ne priblíži k poskytovaniu investičnej služby individuálny portfólio manažment (riadenie 
portfólia) bez toho, aby bola medzi zákazníkom a poskytovateľom investičnej služby do-
hodnutá príslušná zmluva definujúca investičnú stratégiu, čím sa hranica medzi obidvomi 
službami zastrie. HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, 2017, 
s. 85 – 86. 
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rekodifi kačnej novely záväzkovej časti Občianskeho zákonníka pri poskyto-
vaní poradenstva (tzv. „zodpovednosť za škodu spôsobenú informáciou ale-
bo radou“).268 V Českej republike je odrazom kladenia dôrazu na povinnosť 
vynaložiť odbornú starostlivosť pri poskytovaní investičného poradenstva už 
aj príslušná vnútroštátna judikatúra.269 
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ZÁVER

Vedecká monografi a sa snaží nájsť odpovede na tieto otázky: 1. Čo sa má 
rozumieť inovatívnym a atypickým modelom správy majetku? 2. Aké sú tra-
dičné modely správy majetku a kde sú ich pramene? 3. Má verejnoprávny 
dohľad dostatočné nástroje na kontrolu modelov správy majetku na fi nanč-
nom trhu? 4. Aké sú hlavné aktuálne regulačné výzvy vybraných inovatív-
nych a atypických modelov akumulácie a spravovania majetku na fi nanč-
nom trhu? 

Domnievame sa, že informácie obsiahnuté v predloženej publikácii v pre-
važnej miere odpovedajú na tieto otázky, avšak tým nie je vylúčené, aby 
prezen tované názory nepodliehali kritickému posúdeniu najmä zo strany 
praxe, pre ktorú môžu byť napokon aj podnetné. Skúmanie autorov sa opie-
ralo o platnú a účinnú právnu úpravu (vnútroštátnu, ako aj na úrovni EÚ), 
ako aj národnú a európsku judikatúru. Parciálne závery jednotlivých spo-
luautorov monografi e sú spracované po jednotlivých kapitolách priebežne 
v texte. Na tomto mieste si dovolíme zhrnutie formou všeobecného konšta-
tovania, že fi nančné inovácie sú málo teoreticky rozpracovanou oblasťou fi -
nančného trhu, pričom doteraz absentuje hlbšia právna analýza inovatívnych 
a atypických nástrojov obhospodarovania a zhodnocovania majetku. Na jed-
nej strane môžu predstavovať výnosný, rýchly a efektívny spôsob získavania 
fi nančných prostriedkov, na strane druhej implicitne v sebe zahŕňajú riziko, 
ktoré súvisí najmä s regulatórnou diverzifi káciou právnej úpravy, prípadne 
s jej neprehľadnou stratifi káciou. S tým nevyhnutne súvisí potenciálna hroz-
ba pre investorskú verejnosť s dôrazom na fi nančných spotrebiteľov, ktorých 
ochrana vyžaduje jednotný prístup k regulácii fi nančných inovácií. 




