
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEDĽAJŠEJ SLUŽBY – DRŽITEĽSKEJ SPRÁVY  
FINANČNÝCH NÁSTROJOV  

 
uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o  cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o cenných papieroch“) a s použitím 
ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) 
 

č.:......................., rok:......................... 
 
 

Článok I 
    ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Obchodné meno:   RM – S Market o.c.p., a.s. 
 Sídlo:   Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 
 IČO:   35 799 072 
 IČ DPH:   SK2020280911 
 DIČ:   2020280911 
 Bankové spojenia:    
 v mene EUR:   SK29 0900 0000 0051 3169 0294 
 v mene CZK   SK60 0900 0000 0051 3168 9736 
 v mene USD:   SK76 0900 0000 0051 3624 1949 
 SWIFT kód:   GIBASKBX 
 v zastúpení:   Ing. Pavol Ondriš, predseda predstavenstva 
 údaje o registrácii:   Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sa, 
    vložka číslo: 2586/B 
 (ďalej len „RMSM“) 
 
1.2. Meno a priezvisko/Obchodné meno: 

      Adresa trvalého pobytu/Sídlo:  

      Korešpondenčná adresa:  

      Rodné číslo/IČO: 

      V zastúpení (u právnickej osoby):  

      IBAN:  

      SWIFT kód:  

      E-mail:  

      Telefón: 

 
            (ďalej len „Klient“) 
 
 

Článok II 
    PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok RMSM vo vlastnom mene, pre Klienta a na účet Klienta 

poskytovať Klientovi vedľajšiu službu, držiteľská správa, vo vzťahu k finančným nástrojom, 
ktoré RMSM prevezme na účet Klienta do držiteľskej správy a záväzok Klienta platiť RMS za 
poskytovanie tejto služby odmenu na základe Cenníka služieb RM – S Market o.c.p., a.s. 
(ďalej len „Cenník služieb“), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 
 



Článok III 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 
3.1. Prílohami  tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné obchodné podmienky 

spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s. (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré bližšie 
upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, a Cenník služieb. Pod Zmluvou 
rozumieme Zmluvu vrátane Obchodných podmienok a Cenníka  služieb a Klientskej 
dokumentácie. 

 
3.2. Podpisom tejto Zmluvy klient prehlasuje, že má k dispozícii Obchodné podmienky a Cenník 

služieb, pričom je s nimi oboznámený a súhlasí s ich znením. RMSM si vyhradzuje právo 
jednostranne zmeniť a/alebo dopĺňať Obchodné podmienky a Cenník služieb. Aktuálne znenia 
Obchodných podmienok a Cenníka služieb sa nachádzajú na webovom sídle RMSM 
www.rmsmarket.sk. V tejto súvislosti na vyvrátenie akýchkoľvek pochybností platí, že v tých 
ustanoveniach Zmluvy, v ktorých sa ďalej spomínajú Obchodné podmienky a  Cenník služieb, 
sa myslia Obchodné podmienky a Cenník služieb v znení účinnom v čase vykonania 
príslušnej služby. 
 

3.3. Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť ustanoveniami tejto Zmluvy, 
Obchodných podmienok, Zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3.4. Klient vyhlasuje, že Zmluvu uzatvára vo vlastnom mene a zároveň bude každý obchod 
vykonávať vo vlastnom mene. Toto vyhlásenie sa považuje za zopakované pre každý 
Klientom vykonávaný obchod na základe Zmluvy. V opačnom prípade je Klient povinný 
predložiť RMSM záväzné písomné vyhlásenie, v ktorom bude uvedené aspoň meno, 
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, 
sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene Klient obchod vykonáva, resp. 
doložiť aj plnomocenstvo udelené touto osobou.  

 
3.5. Klient podľa ustanovenia §73 ods. 5 Zákona o cenných papieroch záväzne vyhlasuje, že na 

vykonanie akéhokoľvek obchodu vo výške najmenej 15 000 EUR (slovom pätnásťtisíc eur) 
použije výlučne vlastné prostriedky a obchod v takejto výške vykoná na svoj vlastný účet. 
Toto záväzné písomné vyhlásenie  Klient poskytuje RMSM na celú dobu trvania Zmluvy 
a toto záväzné vyhlásenie Klienta o jeho vlastníctve používaných prostriedkov a o 
vykonaní obchodu na jeho vlastný účet sa považuje za zopakované pre každý obchod 
v hodnote najmenej 15 000 EUR (slovom pätnásťtisíc eur).   

 
3.6. Ak  Klient vykonáva obchod v hodnote najmenej 15 000 EUR(slovom pätnásťtisíc eur) 

s peňažnými prostriedkami, ktoré sú vlastníctvom inej osoby, alebo ak obchod vykonáva 
Klient na účet inej osoby, je povinný predložiť RMSM písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie 
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej 
osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej 
vlastníctvom sú peňažné prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný. Klient je v 
takomto prípade povinný odovzdať RMSM aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie 
jej peňažných prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej 
účet. 

 
3.7. Klient podpisom tejto Zmluvy: 

3.7.1. bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý toho, že RMSM ho zaradil do kategórie 
,,neprofesionálny klient“ čo znamená, že Klientovi je poskytovaná maximálna 
miera ochrany podľa Zákona o cenných papieroch. Na základe informácií 
poskytnutých RMSM Klient potvrdzuje, že si je vedomý svojho práva žiadať o iné 
zaradenie do kategórie a o informácie o každom obmedzení úrovne ochrany 
Klienta, ktoré so zaradením do príslušnej kategórie súvisí; 

 
3.7.2. bez výhrad potvrdzuje, že RMSM mu na trvanlivom médiu (webové sídlo RMSM 
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www.rmsmarket.sk) poskytol na preštudovanie v dostatočnom časovom 
predstihu pred uzavretím tejto Zmluvy Klientsku dokumentáciu na účely správneho 
porozumenia charakteru a rizikám investičnej služby a vedľajšej služby, 
konkrétnemu druhu finančného nástroja, na účely včasného oboznámenia sa s 
dokumentmi, ktorými sa bude riadiť vzťah medzi RMSM a Klientom;  

 
3.7.3. bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že poskytnutím e-mailovej adresy 

výslovne súhlasí s tým, aby mu RMSM v prípadoch, kedy je to vzhľadom na 
skutočnosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah, 
možné a vhodné, poskytoval informácie všeobecného charakteru, t.j. informácie, 
ktoré nie sú určené osobne Klientovi, formou zverejnenia na trvanlivom médiu 
(webové sídlo RMSM www.rmsmarket.sk); 

 
3.7.4. bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že poskytnutím e-mailovej adresy 

výslovne súhlasí s tým, aby mu RMSM zasielal oznámenia a korešpondenciu 
určenú osobne klientovi elektronicky, priamo na túto e-mailovú adresu a teda 
tento spôsob komunikácie Klient považuje vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa 
uskutočňuje alebo má uskutočniť obchodný vzťah, za vhodný; 

 
3.8.  Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že držaním finančných nástrojov Klienta v zmysle ust. §6 

ods. 9 Zákona o cenných papieroch je výkon úschovy a správy finančných nástrojov Klienta 
v mene obchodníka s cennými papiermi na účet Klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie 
s finančnými nástrojmi prijatými od Klienta na zabezpečenie vykonania iných Investičných 
služieb. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich zmluvný vzťah sa riadi podľa ustanovenia 
§6 ods. 8 a ods. 9 Zákona o cenných papieroch, ako aj podľa ustanovenia §42 Zákona o 
cenných papieroch. 

 

3.9. Klient  sa zaväzuje poskytovať RMSM všetky potrebné podklady a nevyhnutnú súčinnosť 
na účely plnenia informačných povinností RMSM v súlade s platnými právnymi predpismi 
SR. V tejto súvislosti je Klient napr. povinný RMSM poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť 
a všetky potrebné doklady za účelom zisťovania a preverovania údajov, a to najmä 
poskytnúť všetky relevantné informácie a čestné vyhlásenia vyžadované v zmysle  platnej 
legislatívy a vykonávacích právnych predpisov k nim. Uvedená povinnosť Klienta sa 
uplatňuje aj v prípade vykonávania zmien údajov na účte držiteľskej správy. 

 

 
Článok IV 

ZMENA ÚDAJOV ZAREGISTROVANÝCH NA ÚČTE 
 

4.1. Klient sa zaväzuje poskytnúť RMSM správne, aktuálne, úplné a pravdivé informácie 
o zmene jeho údajov a zmenených skutočnostiach, vrátane zmien, ktoré majú dopad 
na Klientom uvedené informácie v investičnom dotazníku, ktoré sa týkajú jeho 
investičných cieľov alebo jeho finančnej situácie a to bez zbytočného odkladu po zmene.  

 
4.2. Klient sa zaväzuje v lehote 15 pracovných dní:  

4.2.1. po zmene obchodného mena, sídla alebo iných údajov zapísaných v príslušnom 
registri, v ktorom je zapísaný, alebo iných údajov uvedených v Zmluve, resp. 
požadovaných na jej základe  písomne oznámiť túto skutočnosť RMSM a požiadať ho 
o zmenu zaregistrovaných údajov na základe písomnej žiadosti; 
 

4.2.2. po zmene mena, priezviska alebo adresy trvalého bydliska alebo iných údajov 
uvedených v Zmluve, resp. požadovaných na jej základe písomne oznámiť túto 
skutočnosť RMSM a požiadať o zmenu zaregistrovaných údajov na základe písomnej 
žiadosti. 

 
4.3. K žiadosti o zmenu údajov je Klient povinný priložiť prvopisy alebo úradne overené kópie 

dokladov preukazujúce zmenu zaregistrovaných údajov. 
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4.4. Ak Klient neposkytne RMSM všetky potrebné údaje (doklady) alebo ich poskytne nesprávne, 

neúplne alebo oneskorene má sa za to, že Zmluvu porušuje podstatným spôsobom, pričom 
RMSM je v takomto prípade tiež oprávnený pokyn a/alebo žiadosť Klienta o službu neprijať, 
nevykonať alebo jej vykonanie pozastaviť a odmietnuť vykonať akýkoľvek iný úkon či činnosť 
podľa tejto Zmluvy. 

            Článok V 
               ZRUŠENIE ÚČTU 

 
5.1. Účet Klienta môže byť zrušený iba vtedy, pokiaľ nie sú na ňom evidované žiadne údaje 

o finančných nástrojoch. 
 

5.2. Zrušením účtu Klienta zaniká aj táto Zmluva. 

 
Článok VI 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 
 

6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom, 
kedy RMSM zriadi Klientovi účet. V prípade, ak je už účet Klienta zriadený a vedený, účinnosť 
nadobúda Zmluva súčasne s nadobudnutím jej platnosti.  
 

6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Pre zánik Zmluvy platí ustanovenie článku V.  
 
6.3. Zmluvné strany sú v prípade ukončenia Zmluvy povinné uskutočniť všetky úkony potrebné na 

vyrovnanie vzájomných práv a záväzkov.  
 

 
                                                         Článok VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1. Vo veciach osobitne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi zmluvnými 
stranami riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o cenných papieroch, Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 
7.2. Táto  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

jeden rovnopis. 
 
7.3. Túto Zmluvu je možné zmeniť na základe dodatku uzavretého medzi zmluvnými stranami 

v písomnej forme.  
 
7.4. Okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa zrušuje doterajšia zmluva o poskytovaní 

vedľajšej služby – držiteľskej správy finančných nástrojov a o poskytovaní ďalších súvisiacich 
služieb, ktorú medzi sebou uzavreli zmluvné strany. Účet Klienta zriadený na základe 
doterajšej zmluvy o poskytovaní vedľajšej služby – držiteľskej správy finančných nástrojov 
a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb ostáva zriadený a vedený bez akejkoľvek zmeny, 
rovnako tak aj všetky existujúce vzájomné pohľadávky a záväzky, vyplývajúce z doterajšej 
zmluvy o poskytovaní vedľajšej služby – držiteľskej správy finančných nástrojov 
a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb, ostávajú v plnom rozsahu zachované a spravujú 
sa ustanoveniami tejto Zmluvy. Toto ustanovenie Zmluvy sa nepoužije v prípade, ak medzi 
zmluvnými stranami nebola doposiaľ uzavretá žiadna zmluva o zriadení a vedení účtu 
a o poskytovaní ďalších súvisiacich služieb. 

 
7.5. Podpisom tejto Zmluvy klient potvrdzuje, že mu RMSM v dostatočnom časovom predstihu 

pred uzavretím Zmluvy odovzdal na trvanlivom médiu (webové sídlo RMSM 
www.rmsmarket.sk) informácie podľa § 73d a § 73p zákona o cenných papieroch.  
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7.6. Klient podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a 
Cenníkom služieb RMSM, berie ich na vedomie, prevzal ich a súhlasí s nimi. Klient berie na 
vedomie, že  RMSM je oprávnený Obchodné podmienky  a Cenník služieb jednostranne meniť 
a svojím podpisom na Zmluve výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto spôsobom 
vykonávania zmien. Podrobnosti o zmene Obchodných podmienok a Cenníka služieb sú 
upravené v Obchodných podmienkach.   

 
7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že odborná terminológia použitá v tejto Zmluve je im jasná 

a zrozumiteľná bez akýchkoľvek pochybností vrátane všetkých skratiek, obsahu Zmluvy 
porozumeli a že im je dostatočne zrozumiteľná a určitá. Zároveň zmluvné strany 
vyhlasujú, že Zmluvu podpisujú v dobrej viere ako prejav svojej slobodnej a vážnej vôle 
a súhlasu s jej úplným znením. 

 
 
 
 
 

V..........................., dňa:...................   V..........................., dňa:................... 
 

 
  Za RM- S Market o.c.p., a.s.:   Klient: 
 
 
 
       ..............................................................   .............................................................. 
 
  
 


