
Stanovisko  

k preverovaniu dôveryhodnosti vedúceho zamestnanca depozitára pri 

udeľovaní povolení podľa § 84, 121 alebo 137 ZKI 

 

Dňa 22. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon 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. Od tohto dátumu podľa § 84 ods. 15 zákona č. 203/2011 Z. z. o 

kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI“) dôveryhodnosť vedúceho 

zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje na účely konania 

o žiadosti o udelenie povolenia podľa § 84 ods. 1 ZKI za preukázanú, ak už bola preukázaná v inom 

konaní pred podaním tejto žiadosti a v súvislosti s týmto vedúcim zamestnancom nedošlo k zmenám 

podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa § 84 ods. 1 ZKI. 

Podľa § 121 ods. 10 ZKI na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového 

fondu sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 ZKI rovnako. Podľa § 137 ods. 11 ZKI na udelenie 

povolenia podľa § 137 ods. 1 ZKI sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 ZKI rovnako. 

Z vyššie uvedených ustanovení ZKI vyplýva, že dôveryhodnosť vedúceho zamestnanca depozitára, 

vrátane splnenia podmienky bezúhonnosti, sa v konaniach podľa § 84, 121 alebo 137 ZKI považuje za 

preukázanú, pokiaľ už bola preukázaná v akomkoľvek predchádzajúcom konaní o udelení povolenia 

na vytvorenie štandardného podielového fondu podľa § 84 ZKI a pokiaľ nedošlo k zmenám 

podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa § 84 ods. 1 ZKI. Na tieto účely Národná 

banka Slovenska bude v konaniach vyžadovať už len prehlásenie vedúceho zamestnanca depozitára, 

že spĺňa podmienky dôveryhodnosti, vrátane podmienky bezúhonnosti, na základe ktorých bolo 

udelené povolenie na vytvorenie príslušného štandardného podielového fondu. Národná banka 

Slovenska teda už v týchto prípadoch nebude vyžadovať v uvedených konaniach o udeľovaní povolení 

čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 28 ods. 10 ZKI, ani aktuálny výpis z registra trestov 

nie starší ako tri mesiace. 


