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Informácia o zaradení do kategórie klienta 
 

Vážený zákazník, 
 

spoločnosť JELLYFISH o.c.p., a.s., BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 2586/B (ďalej len „JELLYFISH o.c.p., 

a.s.“ alebo „spoločnosť“), Vám v súlade so z á k o n o m  č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o cenných 

papieroch“) oznamuje, že na základe vyplnenia Kategorizačného dotazníka, jeho vyhodnotenia zo 

strany spoločnosti a v prípade uzavretia zmluvného vzťahu s JELLYFISH o.c.p., a.s., na základe ktorého Vám 

bude poskytovaná dohodnutá investičná služba podľa zákona o cenných papieroch budete zaradený do kategórie 

neprofesionálny klient/ profesionálny klient/ oprávnená protistrana. 

 

Uvedená kategorizácia klientov vyplýva z európskej smernice MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive 

2014/65/ES – Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi), ktorá bola transponovaná do slovenského právneho 

poriadku zákonom č. 237/2017 Z. z., účinným od 03.01.2018. Súčasne Vám týmto oznamujeme, že zaradenie do 

kategórie neprofesionálny klient poskytuje klientovi najvyššiu úroveň ochrany. Klient má právo požiadať o 

zaradenie do inej kategórie (profesionálny klient alebo oprávnená protistrana), pričom musí spĺňať podmienky 

stanovené zákonom o cenných papieroch pre zaradenie do príslušnej  kategórie  klientov.  V prípade  zaradenia 

do kategórie  profesionálny  klient alebo oprávnená protistrana sa znižuje  úroveň ochrany klienta v porovnaní 

s úrovňou ochrany klienta zaradeného do kategórie „neprofesionálny klient“. 
 

 

Poskytnutie informácií podľa § 73d a 73p ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. 

o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 

 
Spoločnosť JELLYFISH o.c.p., a.s. Vám ako svojmu potenciálnemu klientovi (ďalej len „klient“), poskytuje 

nasledovné informácie  v zmysle  ustanovenia  §  73d  a  §  73p  ods.  3  zákona  o cenných  papieroch,  pred  

uzavretím zmluvného vzťahu s JELLYFISH o.c.p., a.s. (ďalej len „Zmluva“) : 
 

I. 
 
Komisionár poskytuje komitentovi nasledovné informácie podľa § 73d ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch 

(t.j. informácie o obchodníkovi s cennými papiermi) : 

a) JELLYFISH o.c.p., a.s., adresa :  B B C  1 ,  P l y n á r e n s k á  1 ,  8 2 1  0 9  B r a t i s l a v a ,  internetová  

adresa: 

 www.jellyfishocp.sk, www.jfocp.sk, e-mail: rmsfinport@jfocp.sk; 

b) komitent môže používať v obchodnom styku s komisionárom slovenský jazyk a v slovenskom jazyku 

môže komitent od komisionára získavať doklady a iné informácie; 

c) forma  komunikácie  s komitentom  je  upravená  v článku  XVII.  Obchodných  podmienok  a forma 

komunikácie  s komitentom  pri  podávaní  a prijímaní  záväzných  pokynov  je  upravená  v článku  V. 

Obchodných podmienok; 

d) komisionár má udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb rozhodnutím Úradu pre finančný trh zo 

dňa 30.9.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2003, zmenené rozhodnutím Národnej banky 

Slovenska zo dňa 06.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2012. Príslušným orgánom, ktorý 

dohliada na činnosť komisionára je Národná banka Slovenska, so sídlom: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 

Bratislava, Slovenská republika 

e) informácie poskytuje komisionár komitentovi prostredníctvom svojho  obchodného  systému,  do  ktorého  má  

komitent  prístup  prostredníctvom užívateľského mena

http://www.jfocp.sk/
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a hesla,  a to  na  dennej  báze,  pričom  komitent  má  k dispozícii  informácie  potvrdzujúce  vykonanie 

pokynu v rozsahu najneskôr prvý obchodný deň po vykonaní pokynu; 

f) informácie poskytuje komisionár komitentovi prostredníctvom svojho  obchodného  systému,  do  ktorého  má  

komitent  prístup  prostredníctvom  užívateľského mena a hesla, a to na ročnej báze (obdobie od 1.1. do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka. Komitent má v obchodnom  systéme  komisionára  ďalej  k dispozícii  

informácie za akékoľvek komitentom určené obdobie; 

g) ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov komitenta je zabezpečená prostredníctvom oddelených 

klientskych účtov, ktoré komisionár vedie striktne oddelene od evidencie svojich finančných nástrojov a 

peňažných prostriedkov, ako aj oddelene od finančných nástrojov a peňažných prostriedkov iných klientov. 

Komisionár má zriadený v zahraničnom registri jeden majetkový účet, v rámci ktorého sú vedené jednotlivé 

oddelené klientske účty; 

h) na  majetok  komitenta  sa  vzťahuje  systém  ochrany  klientov,  zabezpečovaný  Garančným  fondom 

investícií, a to za podmienok stanovených zákonom o cenných papieroch. Komisionár má vo svojich 

prevádzkových  priestoroch  uverejnenú  v slovenskom  jazyku  informáciu  o ochrane  klientov  podľa 

zákona  o cenných  papieroch,  vrátane  všeobecných  podmienok  poskytovania  náhrad  stanovených 

Garančným fondom investícií. 

i) komisionár uplatňuje a dodržiava účinné opatrenia pri konflikte záujmov, pričom komisionár postupuje v 

súlade § 71m zákona o cenných papieroch. Komisionár poskytuje komitentovi svoj vnútorný predpis 

upravujúci opatrenia na zistenie a zvládanie konfliktu záujmov, jeho stálym uverejnením na internetovej 

stránke. 
 

II. 
 
Komisionár poskytuje komitentovi nasledovné informácie podľa § 73d ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch 

(t.j. informácie o finančných nástrojoch, navrhovaných finančných stratégiách a upozorneniach o rizikách 

spojených s investíciami): 
 
a)  komisionár  obstaráva  na  základe  zmluvného  vzťahu  s komitentom  kúpu  alebo  predaj  finančných nástrojov 

podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) zákona o cenných papieroch, a to v rozsahu, v akom si 

komitent  zvolil  požadované  druhy finančných  nástrojov  pri  registrácii.  Investovanie  do  finančných nástrojov  

je  umiestnenie  voľných  peňažných  prostriedkov  do  finančných  nástrojov  za  účelom dosiahnutia cieľa 

stanoveného komitentom pri vopred stanovenej miere rizika a horizonte investovania. Komisionár uvádza 

nasledovný všeobecný opis finančných nástrojov, ktorých kúpu alebo predaj na základe záväzných pokynov 

komitenta obstaráva : 

- akcia : finančný nástroj, ktorý reprezentuje časť základného imania akciovej spoločnosti, ktorá danú akciu  

emitovala.  Majiteľ  akcie  je  akcionárom  spoločnosti.  Akcia  predstavuje  práva  akcionára podieľať sa na 

riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po jej zrušení s likvidáciou; 

- dlhopis : finančný nástroj, ktorého majiteľ je veriteľom emitenta, ktorý dlhopisy vydal. S dlhopisom je  

spojené  právo  majiteľa  požadovať  splácanie  dlžnej  sumy v  menovitej  hodnote  a  vyplácanie výnosov z 

nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Dlhopis je vydaný na určitú dobu a platný 

do dátumu tzv. maturity (expirácie); 

- warrant : finančný nástroj bez pripojeného úroku a dividend, ktorý dáva vlastníkovi právo kúpiť (tzv. kúpny 

warrant) alebo predať (predajný warrant) určité finančné nástroje (spravidla akcie) za vopred určenú cenu v 

určitý časový okamih alebo počas určitého časového obdobia. Na rozdiel od kúpnej opcie doba platnosti 

warrantu môže byť aj niekoľko rokov; 

-    pokladničná poukážka je nástroj peňažného trhu so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. 
Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. 

Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu 

peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. 

- Exchange Traded fondy (ETF) : finančný nástroj, ktorý reprezentuje vo forme akcií vlastníctvo vo 

špecializovanom fonde; Exchange-Traded fondy, zahŕňajúce iShares, Diamonds, HOLDRs, SPDRs, Qubes,  

streetTRACKS  a  iné,  predstavujú  jeden  z  najnovších  investičných  nástrojov,  ktoré
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reprezentujú vo forme akcií vlastníctvo vo špecializovanom fonde (tzv. unit investment trusts alebo depository 

receipts). Ten spravuje portfólio akcií, ktorými sa snaží čo najvernejšie kopírovať výkon a dividendový výnos 

špecifických indexov – najmä celotrhových, sektorových alebo medzinárodných. Keďže majú ETF formu 

akcií, sú na rozdiel od podielových fondov oceňované a obchodované počas celého obchodovania na burze a 

investor má možnosť bežným spôsobom kúpiť alebo predať celé portfólio akcií obsiahnuté v jednej akcii; 

- opcia : finančný nástroj, ktorý predstavuje právo kúpiť alebo predať stanovené množstvo alebo hodnotu 

podkladového aktíva (zvyčajne akcie) za dohodnutú realizačnú cenu uplatnením opcie pred jej stanoveným 

dátumom expirácie. Opcia, ktorá zakladá právo kúpiť finančný nástroj je kúpna (tzv. call) opcia a opcia, ktorá 

zakladá právo predať finančný nástroj, je predajná (tzv. put) opcia. Obchodovanie prebieha pomocou 

kontraktov, pričom jeden kontrakt obsahuje niekoľko kusov podkladového aktíva (napr. 1 kontrakt akciovej 

opcie obsahuje právo na nákup, resp. predaj 100 ks akcií).   Komitent   je   oprávený  obchodovať   s   

opciami,   ktorými   podkladovým   nástrojom   sú prevoditeľné cenné papiere; 

- futures: sú záväznou dohodou o kúpe a predaji štandardizovaného množstva a kvality podkladového 

aktíva medzi kupujúcim a predávajúcim v dohodnutom termíne za cenu dohodnutú v čase uzatvorenia 

dohody. Tento typ kontraktu nie je odvolateľný. Podkladovým aktívom môžu byť cenné papiere, 

meny, komodity, úrokové miery a pod. Účastníci kontraktu musia zložiť kolaterál, t.j. časť hodnoty 

kontraktu pre zabezpečenie plnenia zmluvných podmienok, stanovený burzou alebo brokerom; 

- Contract for Difference (CFD): Finančný derivát, dohoda medzi dvoma stranami (obyčajne medzi 

investorom a brokerom) o uzatvorení kontraktu, kde nedochádza k fyzickej dodávke podkladového 

aktíva (akcia, dlhopis, komodity, úroková miera alebo menový pár), ale vysporiadava sa rozdiel medzi 

hodnotou, za akú investor kontrakt kúpil a hodnotou, za koľko kontrakt predal. Pre otvorenie CFD 

pozície stačí kupujúcemu ale aj predávajúcemu vlastniť časť objemu obchodu, ktorý za zablokovaný 

trhom, brokerom alebo clearingovou organizáciou, ktorý slúži na zabezpečenie plnenia dohody. 
- forex : konverzia finančných prostriedkov z jednej meny na inú podľa zvoleného menového páru.  

Podrobnejšie  informácie  o charakteristike  finančných  nástrojov  sú  uvedené  na  internetovej  stránke  

www.rmsfinport.sk, www.jellyfishocp.sk, www.jfocp.sk; 

 
b)  investičnú stratégiu si komitent určuje samostatne, komisionár len postupuje brokerovi na vykonanie záväzné 

pokyny, ktoré mu komitent podáva prostredníctvom obchodného systému; 

c)  riziká  spojené  s investovaním  do finančných nástrojov sú uvedené v článku XII. Obchodných podmienok. 
 

III. 
 
Komisionár poskytuje komitentovi nasledovné informácie podľa § 73d ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch 

(t.j. informácie o mieste výkonu služby) : komisionár postúpi prijatý záväzný pokyn komitenta na jeho vykonanie 

brokerovi, ktorý prostredníctvom systému SMART automaticky nasmeruje záväzný pokyn na  vykonanie  na  

príslušnú  burzu  cenných  papierov  (tzv.  best  execution  policy :  princíp  najlepšieho vykonania pokynov). Zoznam 

miest výkonu (t.j. zoznam zahraničných trhov) sa nachádza na internetovej stránke. 
 

IV. 
 
Komisionár poskytuje komitentovi nasledovné informácie podľa § 73d ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch 

(t.j. informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch): 
 

a) Cenník služieb stanovuje presnú výšku odmeny komisionára, ako aj všetkých nákladov a súvisiacich 

poplatkov. 

b) Odmena   komisionára   zahŕňa   poplatky   brokera,   avšak   nezahŕňa   náklady   (t.j.   najmä   poplatky 

zahraničného trhu, zahraničného registra, regulátorov trhu, clearingových inštitúcií a pod.), ktoré sú uvedené 

v Cenníku služieb. 

c) odmena komisionára je uhrádzaná v mene, v ktorej je denominovaný finančný nástroj resp. v mene  

krajiny, na zahraničnom trhu ktorej sa realizoval obchod s finančnými nástrojmi. 

d) informácie o nákladoch a poplatkoch, vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti s investičnou službou a 

finančným nástrojom, ktoré nie sú spôsobené výskytom základného trhového rizika, musia byť zrátané, 

e) možnosti úhrady nákladov a poplatkov, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany. 

 
Na žiadosť komitenta komisionár poskytne rozpis nákladov a súvisiacich poplatkov obsahujúci jednotlivé položky. 

Tieto informácie komisionár poskytuje komitentovi pravidelne, najmenej raz ročne, v priebehu životnosti investície. 

http://www.jfocp.sk/
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V. 
 

Komisionár poskytol  komitentovi v dostatočnom  časovom  predstihu  predtým,  ako  komitent  podpísal  Zmluvu  

podmienky tejto Zmluvy a všetky informácie uvedené v Zmluve a jej prílohách, najmä všeobecné obchodné 

podmienky, obchodné podmienky, cenník služieb, vrátane týchto predzmluvných informácií v zmysle § 73d a 73p 

zákona o cenných papieroch. Komitent záväzne vyhlasuje, že bol včas vopred riadne oboznámený so všetkými vyššie 

uvedenými dokumentami a s informáciami v nich, berie ich na vedomie, prevzal ich a súhlasí s nimi, pričom túto 

skutočnosť potvrdzuje svojim podpisom na Zmluve. 

 

VI. 
 

a) Komisionár poskytuje komitentovi informáciu,  že finančné  nástroje a peňažné prostriedky komitenta sú  

vedené v zahraničnom  registri cenných  papierov  v  USA,  t.j.  v  nečlenskom  štáte  Európskej  únie  a tento  

vzťah  sa  riadi  právom nečlenského štátu Európskej únie. Z uvedeného dôvodu komisionár výslovne 

upozorňuje komitenta, že jeho práva spojené s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami sa môžu 

odlišovať. 

b) Komisionár poskytuje komitentovi nasledovné informácie o finančných zábezpekách vo vzťahu k 

finančným nástrojom alebo peňažným prostriedkom komitenta: 

- komisionár  má  právo  na  jednostranné  započítanie  pohľadávok  a na  predaj  cenných  papierov 

komitenta v prípadoch uvedených v článku IX. Obchodných podmienok; 

- broker má záložné právo a/alebo ďalšie zabezpečovacie práva k finančným nástrojom a peňažných 

prostriedkom komitenta v zmysle článkov VII.  a   komisionár zároveň upozorňuje komitenta na 

skutočnosť, že v prípade maržového obchodovania a obchodovania na krátko má broker záložné 

právo na všetky finančné nástroje na maržovom klientskom účte za akýkoľvek debetný zostatok na 

maržovom  klientskom  účte,  ako  aj  ďalšie  zabezpečovacie  práva  uvedené  v článku  VII.  a XII. 

obchodných podmienok. 

c) Komisionár poskytuje komitentovi nasledovné informácie: komisionár len prijíma záväzné pokyny komitenta 

a postupuje ich na vykonanie brokerovi, pričom pri maržovom obchodovaní nevznikajú komisionárovi žiadne 

pohľadávky ani záväzky voči komitentovi. 
 

VII. 
 
Komisionár  v súlade  s ustanovením  §  73p  ods.  3  zákona  o cenných  papieroch  poskytuje  komitentovi 

nasledovné informácie : komisionár poskytuje komitentovi investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o 

cenných papieroch, t.j. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných  

nástrojov. Komisionár iba  prijíma  záväzný  pokyn  komitenta  a následne  ho  postupuje  na vykonanie  brokerovi  

(t.j.  komisionár  nevykonáva  pokyn  komitenta).  Broker prostredníctvom  svojho systému SMART automaticky 

nasmeruje záväzný pokyn komitenta na vykonanie na príslušný zahraničný trh (burzu cenných papierov, OTC trh 

alebo ECN). Systém SMART zohľadňuje princíp najlepšieho vykonania pokynov, t.j. zabezpečuje, aby klient 

získal čo možno najlepší výsledok a nasmeruje pokyn komitenta  na  zahraničný  trh  s najvyššou  likviditou,  

najlepšou  cenou, najnižšími  nákladmi  a  najvyššou rýchlosťou a pravdepodobnosťou realizácie záväzného pokynu 

komitenta. Komitent je oprávnený pri zadaní záväzného  pokynu  vylúčiť  jeho  postúpenie  cez  systém  SMART  a 

určiť  jeho  postúpenie  priamo  na zahraničný trh určený komitentom. V takom prípade však komisionár 

upozorňuje komitenta, že takáto inštrukcia môže komisionárovi zabrániť, aby dosiahol pre klienta najlepší možný 

výsledok pri realizácii jeho pokynu. Komisionár poskytuje komitentovi svoj vnútorný predpis upravujúci stratégiu pri 

vykonávaní pokynov, jeho stálym uverejnením na internetovej stránke. 


