ZVEREJNENIE ÚROVNE OCHRANY
A NÁKLADOV SPOJENÝCH S RÔZNYMI ÚROVŇAMI OCHRANY

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO:
31 395 554, zapásané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
837/B (ďalej len „Spoločnosť“) je členom depozitára - Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a.s., sídlo: ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej len „CDCP“).

1.2

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania
transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o
zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (ďalej len „Nariadenie“)
týmto Spoločnosť zverejňuje úrovne ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovňami
segregácie účtov, ktoré vedie a eviduje Spoločnosť pre svojich klientov.

1.3

Segregácia účtov predstavuje mechanizmus, ktorého cieľom je ochrana aktív klientov.
Spoločnosť vedie evidenciu a účty majiteľov, tak aby klientovi kedykoľvek a bezodkladne
umožnila oddeliť cenné papiere Spoločnosti od cenných papierov klienta a tiež klientov medzi
sebou navzájom.

1.4

Spoločnosť poskytuje svojim klientom možnosť voľby držby cenných papierov medzi:
A/ súhrnnou klientskou segregáciou (držiteľský účet),
B/ individuálnou klientskou segregáciou (klientský účet).
Uvedená segregácia účtov nie je určená pre subjekty, ktoré nie sú účastníkmi CDCP, a teda CDCP
zriaďuje držiteľský účet a klientský účet výlučne pre členov/účastníkov CDCP. Okrem vyššie
uvedených úrovní segregácie CDCP v rámci svojej evidencie vedie aj účty majiteľov podľa § 105
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „Zákon“) (ide o
vedenie účtov na úrovni CDCP). Účty majiteľov sú vedené pre fyzické osoby, právnické osoby,
alebo štátne orgány, pričom tieto osoby sú považované za konečných vlastníkov cenných
papierov vedených na účte.

2. HLAVNÉ PRÁVNE DÔSLEDKY JEDNOTLIVÝCH PONÚKANÝCH ÚROVNÍ SEGREGÁCIE
2.1 Druhy účtov cenných papierov
Slovenské právo, najmä Zákon, upravuje nasledovné druhy účtov cenných papierov, na ktorých je
možné držať zaknihované cenné papiere:
A/ Podúčet na držiteľskom účte - súhrnná klientská segregácia,
B/ Účet majiteľa vedený na klientskom účte - individuálna klientská segregácia,
C/ Účet koncového majiteľa podľa § 105 Zákona – individuálna samostatná segregácia (ide o
vedenie účtov na úrovni CDCP)
D/ vlastný účet Spoločnosti podľa §105 Zákona.
Jednotlivé účty majiteľov sú vedené pre fyzické osoby, právnické osoby, alebo štátne orgány, pričom
tieto osoby sú považované za konečných vlastníkov cenných papierov vedených na účte.

2.2 Podúčet na držiteľskom účte
2.2.1 Držiteľský účet vedie CDCP pre Spoločnosť podľa § 105a Zákona.
2.2.2 Na tomto Držiteľskom účte drží Spoločnosť cenné papiere patriace tretím stranám. Znamená
to, že držiteľský účet použije Spoločnosť na držbu cenných papierov viacerých klientov
v kolektívnom režime. Spoločnosť však na tomto držiteľskom účte nevedie žiadne svoje cenné
papiere.
2.2.3 Spoločnosť vedie nadväzujúcu evidenciu, tzv. Podúčty na držiteľskom účte, kde drží
samostatne cenné papiere pre každého klienta, aby bolo možné v každom okamihu oddeliť
cenné papiere jednotlivých klientov medzi sebou. Pri vedení takejto evidencie Spoločnosť
dodržiava zákonné povinnosti v zmysle Zákona, najmä o držiteľskej správe.
2.2.4 Koneční majitelia cenných papierov evidovaní v evidencii Spoločnosti nemusia byť Spoločnosti
známi. Na účely identifikácie akcionára podľa § 107o Zákona (Smernica Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o
podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov ďalej len „SRD II“) Spoločnosť uvedie
emitentovi identifikačné údaje o akcionárovi v rozsahu, v ktorom je predmetná emisia
v evidencii Spoločnosti alebo Spoločnosť postúpi bezodkladne žiadosť klientovi (ako ďalšiemu
prípadnému sprostredkovateľovi). Klient, ktorému bola postúpená žiadosť, je povinný
bezodkladne poskytnúť emitentovi alebo ním poverenej osobe identifikačné údaje o
akcionároch emitenta v rozsahu, v ktorom sú uvedené v jeho evidencii. Ak je v evidencii klienta,
ktorému bola postúpená žiadosť ako akcionár uvedený ďalší sprostredkovateľ, klient
bezodkladne postúpi žiadosť emitenta tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi. Každý ďalší
klienta alebo osoba, ktorému bola postúpená žiadosť emitenta je povinný postupovať rovnako.

2.3 Účet majiteľa vedený na klientskom účte
2.3.1 Klientský účet vedie CDCP pre Spoločnosť v súlade s § 106 Zákona. Údaje o klientoch
Spoločnosti sú vedené na účtoch majiteľa vedených a zriadených podľa § 105 Zákona pod
klientskym účtom, tzv. evidencia člena vedená na úrovni CDCP podľa § 105 Zákona v spojení s
§ 106 ZOCP. Koneční majitelia cenných papierov evidovaní v evidencii Spoločnosti sú
Spoločnosti známi.
2.3.2 Účet majiteľa vedený na klientskom účte obsahuje údaje stanovené ust. § 105 Zákona, a teda
najmä číselné označenie účtu, údaje o cenných papieroch, údaje o majiteľovi účtu. Majiteľ účtu
je vlastníkom/majiteľom cenných papierov evidovaných na tomto účte. Majitelia účtov sú
klientmi Spoločnosti. Účet majiteľa vedený na klientskom účte v rámci individuálnej klientskej
segregácie sa riadi slovenským právnym poriadkom, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je klient
tuzemcom alebo zahraničným subjektom.
2.3.3 Spoločnosť je povinná viesť svoju evidenciu v súlade so slovenskou vnútroštátnou právnou
úpravou, najmä Zákonom, a teda v prípade individuálnej klientskej segregácie sa uplatňujú vo
vzťahu k evidencii Spoločnosti osobitné právne inštitúty podľa slovenského práva, najmä
inštitúty určené na zabezpečovanie záväzkov cennými papiermi v zmysle § 45 a nasl. Zákona
(napr. záložné právo) alebo pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi, osobitné
požiadavky na podávanie pokynov vo vzťahu k účtom majiteľov podľa Zákona, osobitné
oznamovacie povinnosti stanovené Zákonom a pod.. Spoločnosť je taktiež pri práci s
evidenciou povinná dodržiavať pravidlá CDCP stanovené Prevádzkovým poriadkom CDCP a pri
poskytovaní služieb majiteľom cenných papierov používať služby v súlade technickou
špecifikáciou informačného systému CDCP (IS CDCP). Možno konštatovať, že v prípade

2.3.4

2.3.5

individuálnej klientske segregácie je nevyhnutým predpokladom pre výkon činností
Spoločnosti znalosť slovenského právneho poriadku aj v prípade zahraničných členov a širšie
uplatnenie ustanovení Prevádzkového poriadku CDCP pokiaľ ide o prácu s evidenciu, ktoré
vychádzajú zo slovenskej právnej úpravy. V súčasnosti nie je možné zo strany Spoločnosti zveriť
výkon činností vo vzťahu k individuálnej klientskej segregácii sprostredkovateľovi (inej
spoločnosti alebo inému členovi), ktorý by zabezpečoval výkon týchto činností.
Cenné papiere evidované na účte majiteľa sú prostredníctvom tohto účtu oddelené od
cenných papierov evidovaných na iných účtoch vedených v evidencii Spoločnosti pod
klientskym účtom. Účet majiteľa vedeným na klientskom účte obsahuje výlučne cenné papiere
jedného majiteľa.
Na účely identifikácie akcionára podľa § 107o Zákona (SRD II) platí, že v súvislosti s vedením
Účtu majiteľa vedeného na klientskom účte poskytuje emitentovi údaje o totožnosti
akcionárov z evidencie člena na základe žiadosti emitenta priamo CDCP. Na tento účel je CDCP
oprávnený v potrebnom rozsahu získavať údaje z evidencie Spoločnosti. CDCP teda v tomto
prípade plní povinnosť identifikácie akcionára namiesto Spoločnosti (ako ďalšieho
sprostredkovateľa podľa SRD II) a žiadosť emitenta Spoločnosti nepostupuje na vybavenie.
Plnenie ďalších povinností Spoločnosti podľa úpravy SRD II týmto nie sú dotknuté.

2.4 Účet koncového majiteľa na úrovni CDCP
2.4.1 Účet koncového majiteľa na úrovni CDCP obsahuje údaje stanovené ust. § 105 Zákona, a teda
najmä číselné označenie účtu, údaje o cenných papieroch, údaje o majiteľovi účtu.
2.4.2 Spoločnosť pristupuje na tieto účty len ako poverený člen a to na vopred dohodnuté obdobie.
2.4.3 Majitelia účtov sú klientmi člena CDCP, ten však predmetné účty nevedie, keďže sú založené
priamo v CDCP.
2.4.4 Účet koncového majiteľa na úrovni CDCP v rámci individuálnej samostatnej segregácie sa riadi
slovenským právnym poriadkom, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je klient tuzemcom alebo
zahraničným subjektom.
2.4.5 Spoločnosť je povinná viesť svoju evidenciu v súlade so slovenskou vnútroštátnou právnou
úpravou, najmä Zákonom, a teda v prípade individuálnej samostatnej segregácie sa uplatňujú
vo vzťahu k evidencii Spoločnosti osobitné právne inštitúty podľa slovenského práva, najmä
inštitúty určené na zabezpečovanie záväzkov cennými papiermi v zmysle § 45 a nasl. Zákona
(napr. záložné právo) alebo pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi, osobitné
požiadavky na podávanie pokynov vo vzťahu k účtom majiteľov podľa Zákona, osobitné
oznamovacie povinnosti stanovené Zákonom a pod.. Spoločnosť je taktiež pri práci s
evidenciou povinná dodržiavať pravidlá CDCP stanovené Prevádzkovým poriadkom CDCP a pri
poskytovaní služieb majiteľom cenných papierov používať služby v súlade technickou
špecifikáciou informačného systému CDCP (IS CDCP). Možno konštatovať, že v prípade
individuálnej klientskej segregácie je nevyhnutým predpokladom pre výkon činností
Spoločnosti znalosť slovenského právneho poriadku aj v prípade zahraničných členov a širšie
uplatnenie ustanovení Prevádzkového poriadku CDCP pokiaľ ide o prácu s evidenciu, ktoré
vychádzajú zo slovenskej právnej úpravy.
2.4.6 Cenné papiere evidované na Účte koncového majiteľa na úrovni CDCP sú prostredníctvom
tohto účtu oddelené od cenných papierov evidovaných na iných účtoch vedených v evidencii
člena. Účet majiteľa obsahuje výlučne cenné papiere jedného majiteľa.
2.4.7 Na účely identifikácie akcionára podľa § 107o Zákona (SRD II) platí, že v súvislosti s nastavením
sa Spoločnosti na Účet koncového majiteľa na úrovni CDCP poskytuje emitentovi údaje o
totožnosti akcionárov z evidencie člena na základe žiadosti emitenta priamo CDCP. Na tento
účel je CDCP oprávnený v potrebnom rozsahu získavať údaje z evidencie člena. CDCP teda v

tomto prípade plní povinnosť identifikácie akcionára namiesto Spoločnosti (ako ďalšieho
sprostredkovateľa podľa SRD II) a žiadosť emitenta Spoločnosti nepostupuje na vybavenie.
Plnenie ďalších povinností Spoločnosti podľa úpravy SRD II týmto nie sú dotknuté.

2.5 Vlastný účet Spoločnosti
2.5.1 Účet majiteľa obsahuje údaje stanovené ust. § 105 Zákona, a teda najmä číselné označenie
účtu, údaje o cenných papieroch, údaje o majiteľovi účtu.
2.5.2 Na tomto účte drží Spoločnosť cenné papiere v majetku Spoločnosti.
2.5.3 Cenné papiere držané na tomto účte sú oddelené od cenných papierov klientov Spoločnosti.

3

ÚROVNE SEGREGÁCIE

3.1 Spoločnosť ponúka klientom nasledovné úrovne segregácie:
A/ súhrnná klientská segregácia (alebo Omnibus client segregation),
B/ individuálna klientská segregácia (alebo Individual client segregation),
C/ individuálna samostatná segregácia (alebo Individual end-investor segregation).

3.2 Možnosti zriadenia jednotlivých typov účtov je uvedené v bode 2.1.
3.3 Vo všetkých prípadoch drží Spoločnosť vlastné aktíva zvlášť od aktív klientov, bez ohľadu na vedený
typ účtu.

4

ÚROVEŇ OCHRANY AKTÍV V PRÍPADE INSOLVENCIE SPOLOČNOSTI

4.1 Jedným z hlavných cieľov ochrany aktív, a to aj v súvislosti so segregáciou účtov je, aby majetok
klientov nebol súčasťou majetku Spoločnosti v prípade jej platobnej neschopnosti.
4.2 Právny nárok klientov vo vzťahu k cennými papierom, ktoré sú pre nich evidované na účtoch
vedených Spoločnosťou nie je dotknutý platobnou neschopnosťou Spoločnosti (insolvenčným
konaním), a to bez ohľadu či sú evidované Podúčte na držiteľskom účte, Účte majiteľa vedenom
na klientskom účte alebo na Účte koncového majiteľa na úrovni CDCP podľa § 105 Zákona.
4.3 V prípade platobnej neschopnosti Spoločnosti sa insolvenčné konanie bude riadiť právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
4.4 Podľa slovenského právneho poriadku, cenné papiere evidované na účtoch vedených na Podúčte
na držiteľskom účte, Účte majiteľa vedenom na klientskom účte alebo na Účte koncového majiteľa
na úrovni CDCP podľa § 105 Zákona netvoria súčasť majetku Spoločnosti, a teda netvoria súčasť
majetku, na ktorý sa vzťahuje insolvenčné konanie.
4.5 V prípade uplatnenia insolvenčného konania veritelia Spoločnosti nemajú žiadny nárok na
uspokojenie svojich pohľadávok prostredníctvom nadobudnutia vlastníctva k cenným papierom
evidovaným na Podúčte na držiteľskom účte, Účte majiteľa vedenom na klientskom účte alebo na
Účte koncového majiteľa na úrovni CDCP, a teda za týmto účelom prevod cenných papierov
klientov Spoločnosti nie je možný.
4.6 Vlastníctvo k cenným papierom evidovaným na účtoch vedených Spoločnosťou ostáva naďalej
zachované a chránené a tento majetok (cenné papiere) je odlíšený od majetku Spoločnosti.

4.7 Cenné papiere evidované na účtoch vedených Spoločnosťou ostávajú aj v prípade uplatnenia
insolvenčného konania vo vlastníctve klientov Spoločnosti, a teda ich prevod je možný výlučne v
súlade s dispozičnými oprávneniami klientov Spoločnosti.
4.8 Uvedené taktiež znamená, že podľa slovenského právneho poriadku si klienti Spoločnosti nemusia
uplatňovať svoj nárok k cenným papierom v prípade platobnej neschopnosti Spoločnosti, nakoľko
ich nárok k cennými papierom (držba, alebo vlastníctvo) je zachovaný a garantovaný.

5. PRÁVNY NÁROK K AKTÍVAM DRŽANÝM NA ÚČTOCH
5.1 Súhrnná klientská segregácia
Spoločnosť, ktorej CDCP držiteľský účet vedie, nie je vlastníkom/majiteľom cenných papierov
evidovaných na tomto účte. Vlastníkmi cenných papierov sú osoby vedené ako vlastníci v evidencii
Spoločnosti, vedenej pod Držiteľským účtom podľa § 71h ods. 2 Zákona alebo v obdobnej evidencii
podľa právneho poriadku. Osobám, voči ktorým si Spoločnosť plní svoje informačné povinnosti však
nie je zrejmé, že či ide o majiteľa cenných papierov. Osoby v zmysle príslušných právnych predpisov,
napr. exekútor, správca konkurznej podstaty nie sú v prípade súdneho konania (vrátane insolvenčného
konania) alebo iného konania vedeného voči Spoločnosti oprávnené uplatňovať postupy a nároky vo
vzťahu k cenným papierom evidovaným na Držiteľskom účte. Rovnako Spoločnosť nie je oprávnená
založiť alebo zaťažiť iným právom vo vlastnom mene cenné papiere evidované na Podúčte na
držiteľskom účte.

5.2 Individuálna klientská segregácia
Spoločnosť, pre ktorú CDCP vedie Klientský účet nie je vlastníkom/majiteľom cenných papierov
evidovaných na tomto účte. Osoba, pre ktorú je vedený Účet majiteľa vedený pod klientským účtom,
je považovaná za majiteľa/vlastníka cenných papierov evidovaných na tomto účte. Z uvedeného
dôvodu môžu byť na Účte majiteľa evidované len cenné papiere jedného majiteľa. Spoločnosť nie je
oprávnená pri výkone svojich činností žiadnym spôsobom bez súhlasu majiteľa účtu nakladať s cennými
papiermi na Účte majiteľa vedeným pod klientským účtom, ak Zákon alebo iný právny predpis
nestanovuje inak. Nakladanie s cennými papiermi evidovanými na Účte majiteľa vedeným pod
klientským účtom, najmä dispozičné práva (napr. prevod cenných papierov) je vykonávané výlučne na
základe pokynu majiteľa účtu, resp. na základe pokynu alebo príkazu zadaného Spoločnosťou, ktorú o
takýto úkon požiadal alebo ho naň oprávnil majiteľ účtu, prípadne na základe pokynu inej osoby, ktorá
je na takýto výkon oprávnená v zmysle právnych predpisov (napr. exekútor). V prípade súdneho
konania (vrátane insolvenčného konania) alebo iného konania vedeného voči majiteľovi účtu sú osoby
v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. exekútor, správca konkurznej podstaty oprávnené
uplatňovať postupy a nároky vo vzťahu k cenným papierom evidovaným na Účte majiteľa vedeným
pod klientským účtom. Majiteľ účtu je oprávnený založiť alebo zaťažiť iným právom vo vlastnom mene
svoje cenné papiere evidované na jeho Účte majiteľa vedeným pod klientským účtom, a teda cenné
papiere (ako vlastníctvo majiteľa účtu) možno postihnúť výkonom týchto práv pri naplnení podmienok
stanovených právnymi predpismi.

5.3 Individuálna samostatná segregácia
Osoba, pre ktorú je vedený Účet koncového majiteľa na úrovni CDCP podľa § 105 Zákona ako majiteľa,
je považovaná za majiteľa/vlastníka cenných papierov evidovaných na tomto účte. Z uvedeného
dôvodu môžu byť na Účte koncového majiteľa evidované len cenné papiere jedného majiteľa.
Spoločnosť nie je oprávnená pri výkone svojich činností žiadnym spôsobom bez súhlasu majiteľa účtu
nakladať s cennými papiermi na Účte koncového majiteľa na úrovni CDCP, ak Zákon alebo iný právny
predpis nestanovuje inak. Nakladanie s cennými papiermi evidovanými na Účte koncového majiteľa na
úrovni CDCP, najmä dispozičné práva (napr. prevod cenných papierov) je vykonávané výlučne na
základe pokynu majiteľa účtu, resp. na základe pokynu alebo príkazu zadaného Spoločnosťou, ktorú o
takýto úkon požiadal alebo ho naň oprávnil majiteľ účtu, prípadne na základe pokynu inej osoby, ktorá
je na takýto výkon oprávnená v zmysle právnych predpisov (napr. exekútor). V prípade súdneho
konania (vrátane insolvenčného konania) alebo iného konania vedeného voči majiteľovi účtu sú osoby
v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. exekútor, správca konkurznej podstaty oprávnené
uplatňovať postupy a nároky vo vzťahu k cenným papierom evidovaným na Účte koncového majiteľa
na úrovni CDCP. Majiteľ účtu je oprávnený založiť alebo zaťažiť iným právom vo vlastnom mene svoje
cenné papiere evidované na jeho Účte koncového majiteľa na úrovni CDCP, a teda cenné papiere (ako
vlastníctvo majiteľa účtu) možno postihnúť výkonom týchto práv pri naplnení podmienok stanovených
právnymi predpismi.

6

NÁKLADY SPOJENÉ S JEDNOTLIVÝMI ÚROVŇAMI SEGREGÁCIE

6.1 Poplatky Spoločnosti sú stanovené v zmysle dohody Spoločnosti a klienta v závislosti od
poskytovaných investičných služieb, rozsahu finančných nástrojov pod týmito investičnými
službami a na rozsahu zodpovednosti Spoločnosti. Poplatky sa tiež môžu líšiť podľa toho, či sa
klient rozhodne držať svoje cenné papiere v režime Podúčtu na držiteľskom účte, v režime Účtu
majiteľa vedenom na Klientskom účte alebo v režime Účtu koncového majiteľa na úrovni CDCP.
6.2 V prípade držby cenných papierov v režime Podúčtu na držiteľskom účte, sú poplatky Spoločnosti
za vedenie účtu nasledovné:

6.3

V prípade držby cenných papierov v režime Účtu majiteľa vedenom na klientskom účte alebo
v režime Účtu koncového majiteľa na úrovni CDCP sú poplatky Spoločnosti nasledovné:

6.4

Poplatky súvisiace s transakciami na účtoch sú nasledovné:

6.5 V závislosti od poskytovanej služby môžu byť klientovi fakturované aj ďalšie, tu neuvedené
poplatky.
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V Bratislave, 30.11.2020

