TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ,
smernice:
pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a
pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov
Smernica EÚ
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o
ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom,
povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na
poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek
peňažných alebo nepeňažných benefitov
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Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov (ďalej „566/2001“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení
krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (ďalej „návrh zákona“)
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čl.1 2. Poplatok, provízia alebo nepeňažný benefit sa považujú za N
566/
1 navrhnuté s cieľom zlepšiť kvalitu príslušnej služby pre klienta, ak sú
2001
ods. splnené všetky tieto podmienky:
2
a)sú opodstatnené poskytovaním dodatočnej služby alebo služby vyššej
úrovne pre príslušného klienta, proporcionálne k úrovni prijatých
stimulov, napríklad:
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Text
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Zh Pozná
od mky
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§ 73b Úhradu poplatku alebo provízie alebo poskytnutie Ú
ods.5 nepeňažnej výhody je možné považovať za určenú
2.veta na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta, ak
sú splnené tieto podmienky:
a) je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby
alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi,
primerane k úrovni poplatku, provízie alebo
nepeňažnej výhody, najmä
1

i poskytovaním iného než nezávislého investičného poradenstva
) o širokom sortimente vhodných finančných nástrojov a prístupu
k nim vrátane vhodného počtu nástrojov od poskytovateľov
produktov, ktorí sú tretími stranami a ktorí nemajú žiadne úzke
prepojenie s danou investičnou spoločnosťou;

ii poskytovaním iného než nezávislého investičného poradenstva
) v kombinácii: buď s ponukou pre klienta, predkladanou minimálne
raz ročne, určenou na posúdenie pokračujúcej vhodnosti finančných
nástrojov, do ktorých klient investoval, alebo s inou priebežne
poskytovanou službou, ktorá bude pre klienta pravdepodobne
prínosná, ako napríklad poradenstvo o navrhovanom optimálnom
rozdelení aktív klienta, alebo

iii poskytovaním, za konkurencieschopnú cenu, prístupu k širokému
) sortimentu finančných nástrojov, ktoré pravdepodobne budú spĺňať
potreby klienta, vrátane príslušného počtu nástrojov od
poskytovateľov produktov, ktorí sú tretími stranami a ktorí nemajú
žiadne úzke prepojenie s danou investičnou spoločnosťou, spolu
s poskytovaním nástrojov s pridanou hodnotou, ako sú nástroje
objektívnych informácií, ktoré príslušnému klientovi pomáhajú
prijať investičné rozhodnutia, resp. mu umožnia monitorovať,
modelovať a prispôsobovať sortiment finančných nástrojov, do
ktorých investovali, alebo ktoré poskytujú pravidelné správy
o výnosnosti, nákladoch a poplatkoch súvisiacich s finančnými
nástrojmi;
b)nie sú priamym prínosom pre prijímajúcu spoločnosť, jej akcionárov
či zamestnancov bez toho, aby hmatateľné prínosy pociťoval aj
príslušný klient;

1. poskytnutie investičného poradenstva na
závislom základe o širokom rozsahu vhodných
finančných nástrojov a prístupu k nim vrátane
primeraného počtu finančných nástrojov od tretích
osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s
cennými papiermi,
2. poskytnutie investičného poradenstva na
závislom základe kombinovaného s ponukou
klientovi minimálne na ročnej báze opätovne
vyhodnotiť vhodnosť finančných nástrojov, do
ktorých klient investoval alebo inej služby
poskytovanej priebežne, ktorá má prínos pre
klienta, najmä poradenstvo o navrhovanej
optimalizácii umiestnenia aktív klienta,

3. poskytnutie prístupu za konkurencieschopnú
cenu k širokému rozsahu finančných nástrojov, u
ktorých je možné predpokladať splnenie
požiadaviek klienta, vrátane primeraného počtu
finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú
úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi,
spolu s poskytnutím ďalších výhod, ako sú nástroje
objektívnych informácií pomáhajúce príslušnému
klientovi prijať investičné rozhodnutie alebo ktoré
mu umožňujú monitorovať, modelovať a
prispôsobovať rozsah finančných nástrojov, do
ktorých investoval alebo poskytovať pravidelné
správy o výkonnosti, nákladoch a poplatkoch
spojených s finančnými nástrojmi,
b) neprináša priame výhody obchodníkovi s
cennými
papiermi,
jeho
akcionárom,
zamestnancom, ktorí ich prijímajú bez toho, aby
prinášal skutočný prospech aj príslušnému
2

klientovi,
c)sú opodstatnené poskytovaním priebežného prínosu pre príslušného
klienta vo vzťahu k priebežnému stimulu.
Poplatok, provízia alebo nepeňažný benefit sa nesmie považovať za
prijateľný, ak je poskytovanie príslušných služieb klientovi v dôsledku
poplatku, provízie alebo nepeňažného benefitu tendenčné alebo
skreslené.
Čl.
11 5.Vo vzťahu k akýmkoľvek platbám alebo benefitom, ktoré boli prijaté
ods. od tretích strán alebo zaplatené tretím stranám, investičné spoločnosti
5 sprístupňujú klientovi tieto informácie:
a) pred poskytnutím príslušnej investičnej alebo vedľajšej služby
investičná spoločnosť informuje klienta o predmetnej platbe alebo
benefite v súlade s článkom 24 ods. 9 druhým pododsekom smernice
2014/65/EÚ. Menšie nepeňažné benefity možno opísať všeobecným
spôsobom. Iné nepeňažné benefity, ktoré investičná spoločnosť prijala
alebo zaplatila v súvislosti s investičnou službou poskytovanou
klientovi, sa oceňujú a zverejňujú oddelene;
b) keď investičná spoločnosť nedokázala vopred zistiť sumu
prijímaných alebo uhradených platieb či benefitov a namiesto toho
informovala klienta o metóde výpočtu uvedenej sumy, spoločnosť
svojim klientom dodatočne poskytne aj informácie o skutočnej sume
prijatých alebo zaplatených platieb alebo benefitov, a
c) najmenej raz ročne, kým investičná spoločnosť (priebežne) prijíma
stimuly vo vzťahu k investičným službám poskytovaným príslušným
klientom, investičná spoločnosť jednotlivo informuje svojich klientov
o skutočnej sume prijatých alebo zaplatených platieb alebo benefitov.
Menšie nepeňažné benefity možno opísať všeobecným spôsobom.

c) je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej
Návrh § 73b výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k
zákona ods.5 pretrvávajúcim poplatkom, províziám alebo
čl.V 1.veta nepeňažným výhodám.
Poplatok, provízia alebo nepeňažná výhoda sa
nepovažujú za prijateľné, ak v ich dôsledku je
566/
§ 73b poskytovanie príslušných služieb klientovi
2001 a ods. 8 neobjektívne alebo skreslené.
návrh
zákona
čl.V
Obchodník s cennými papiermi je povinný
v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou,
ktoré sú prijaté od tretej osoby alebo poskytnuté
tretej osobe, poskytnúť klientovi informácie o
a) úhradách alebo výhodách v súlade
s odsekom 3, a to pred poskytnutím príslušnej
investičnej služby alebo vedľajšej služby; malé
nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným
spôsobom, ostatné nepeňažné výhody poskytované
alebo prijímané obchodníkom s cennými papiermi
v súvislosti s investičnou službou poskytovanou
klientovi sa oceňujú a uvádzajú samostatne,
b) skutočnej sume prijatých platieb alebo
plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak
obchodník s cennými papiermi nebol schopný
dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených
platieb alebo plnení a namiesto toho klienta
informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,
c) skutočnej sume prijatých úhrad alebo
plnení
obchodníkom
s cennými
papiermi
v súvislosti s investičnými službami poskytovanými
566/ ods. 9 príslušným klientom na individuálnej báze aspoň
2001
raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané; malé
3

Pri plnení týchto požiadaviek investičné spoločnosti zohľadňujú
pravidlá týkajúce sa nákladov a poplatkov stanovené v článku 24 ods.
4 písm. c) smernice 2014/65/EÚ a v článku 50 Delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 (1). Keď sa na distribučnom kanáli
podieľa viacero spoločností, každá investičná spoločnosť poskytujúca
investičnú alebo vedľajšiu službu si musí splniť povinnosti v oblasti
zverejňovania pre svojich klientov.

nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným
spôsobom.
Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté ustanovenia
§ 73d ods. 1 písm. d) a osobitného predpisu.58haa)
Ak sa na spôsobe distribúcie podieľa viacero
obchodníkov s cennými papiermi, každý obchodník
s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú
službu alebo vedľajšiu službu, si musí splniť
informačné povinnosti voči svojim klientom.
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