
Definície pojmov 

 

A) Politicky exponovaná osoba 

 
 

 

 (1) Politicky exponovanou osobou sa podľa § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. rozumie fyzická osoba, 
ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. 

 (2) Významnou verejnou funkciou je 

 a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, 
štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 

 b) poslanec zákonodarného zboru, 

 c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti 
rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 

 d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
 e) veľvyslanec, chargé daffaires, 

 f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných 
zborov, 

 g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo 
obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo 

 h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 
organizáciách, 

 i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia. 
 (3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je 

 a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby 
uvedenej v odseku 1, 

 b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať 
alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo 

 c) rodič osoby uvedenej v odseku 1. 

 (4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je 
známe, že je konečným užívateľom výhod 

 a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká 
spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo 

 b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B) Konečný uživateľ výhod  
 
 
Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo 
fyzická osoba, ktorá  
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na 
hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba - podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak 
nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom 
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch,  
b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho 
orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán 
klienta, ktorým je právnická osoba - podnikateľ,  
c) iným spôsobom, ako je uvedené v písmenách a) a b), ovláda klienta, ktorým je právnická osoba – 
podnikateľ,  
d) je zakladateľom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, 
dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu klienta, ktorým je združenie majetku alebo má právo 
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány,  
e) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci 
príjemcovia týchto prostriedkov,  
f) patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení 
budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku.  
 
Konečného užívateľa výhod nie je potrebné zisťovať, ak je klientom  
a) banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území členského štátu Európskej únie alebo iného 
zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),  
b) banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v 
oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam 
ustanoveným týmto zákonom a s ohľadom na plnenie týchto povinností je nad ňou vykonávaný dohľad,  
c) právnická osoba, ktorej cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu členského štátu, 
alebo spoločnosť, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti 
predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam 
ustanoveným týmto zákonom a podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií rovnocenným 
požiadavkám podľa osobitného predpisu,  
d) orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo Európskej únie. 
 


