
INVESTÍCIE / BRATISLAVA 6. septembra (SITA)  

Slováci budú môcť investovať na U.S. trhoch cez internet  

Slovenskí investori majú od stredy možnosť v reálnom čase obchodovať na amerických burzách NYSE, NASDAQ a AMEX prostredníctvom 
internetu. Firma Bonus Invest, a.s., o.c.p. v stredu podvečer totiž ako prvá na Slovensku spustí na svojej internetovej stránke produkt Finport, 
ktorý umožní slovenským drobným investorom investovať na americkom kontinente. Novinárov o tom informoval člen predstavenstva spoločnosti 
Peter Gregor. Spoločnosť plánuje uplatniť svoj produkt prostredníctvom svojich dcérskych spoločností aj na českom a poľskom trhu. Vzhľadom na 
to, že na českom trhu pôsobia už štyri firmy s podobným produktom a ďaľšie tri pripravujú jeho spustenie, P. Gregor predpokladá, že aj na 
Slovensku sa nájde mnoho investorov, ktorí budú mať záujem zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky na amerických burzách. 
"Predpokladáme, že na Slovensku získame dve až tri tisíc aktívnych klientov," skonštatoval P. Gregor. Ako dodal, za aktívneho klienta považujú 
investora, ktorý uskutoční približne päť pokynov mesačne. Príjmy spoločnosti budú pozostávať najmä z poplatkov, ktoré sú určené paušálne a 
neodvodzujú sa od výšky zobchodovaných objemov. Spoločnost Bonus Invest vznikla v roku 1996 ako obchodník s cennými papiermi. Svoje služby 
ponúka v tridsiatich mestách na Slovensku, pričom má vyše 63 tis. klientov. Od roku 1999 obchoduje na zahraničných kapitálových trhoch. 
Základné imanie spoločnosti bolo v júni 2000 navýšené z pôvodných 5 mil. Sk na 17 mil. Sk.  

 

Hospodárske noviny - Burzové noviny / 07.09.2000  

On-line predaj zahraničných akcií na Slovensku  

Včera spustila spoločnosť Bonus Invest, a. s., o. c. p., pre používateľov internetu možnosť obchodovania on-line na amerických burzách. Od 6. 
septembra 2000 má tak Slovensko svojho zástupcu pri obchodovaní na burzách NYSE, Nasdaq a AMEX. Spoločnosť tak reaguje na súčasný búrlivý 
rozvoj internetu a e-biznisu. Hoci sa tento trh na Slovensku zatiaľ len prebúdza, nepochybne začína byť komerčne pre spoločnosti aj obyvatelov 
zaujímavý. Potenciálnemu klientovi stačí navštívit stránku www.finport.sk. Jediným papierovým úkonom je vytlačenie a podpísanie zmluvy so 
spoločnostou. Na jej základe sú klientom pridelené kontá a heslá spolu s ďaľšími bezpečnostnými prvkami. Všetky operácie môžu klienti 
vykonávať prostredníctvom siete internet či už z domu alebo z kancelárie. Týka sa to hlavne zadávania pokynov, prehľadu vývoja akciových trhov 
a jednotlivých akcií až po sledovanie výnosnosti svojho portfólia. Ak sa vzhľadom na časový posun na zahraničných burzách ešte neobchoduje, 
pokyny čakajú na otvorenie burzy. V prípade, že je pokyn zadaný počas obchodovania na burze, je tento overený z hľadiska správnosti a výšky 
požadovaného obchodu a následne zrealizovaný. Celá táto operácia má trvať niekoľko sekúnd. Spoločnosť sa rozhodla spoplatňovať operácie 
pevnou sumou za každý úspešne zrealizovaný pokyn namiesto percenta z realizovaného obchodu. Snaží sa tak motivovať investorov, aby 
realizovali transakcie v určitej minimálnej výške. Pretože je obchodovanie na zahraničných burzách pre mnohých novinkou, a to aj bez internetu, 
ponúka spoločnosť možnosť oboznámiť sa podrobnejšie s fungovaním amerického trhu pomocou investičnej hry Portfólio 2000. Jej princíp je 
založený na skutočnom obchodovaní s jediným rozdielom - finančná suma (10 000 USD), ktorú sa snažíte zhodnocovať, je fiktívna. Všetko ostatné 
však prebieha ako v skutočnosti, je možné zadávať pokyny v reálnom čase, odozvy sú v priebehu niekoľkých sekúnd, existuje sledovanie pohybov 
na finančnom a majetkovom účte.  

Pravda / 7.9.2000  

Transakcie cez Internet  

Obchodovanie s cennými papiermi už dávno nie je iba výsadou maklérov. V zahraničí obvyklé obchodovanie cez internet sprevádzkovala prvá 
slovenská spoločnosť v utorok. Na newyorskú burzu cenných papierov, AMEX alebo NASDAQ sa investori môžu dostať cez internetovú stránku 
www.finport.sk, ktorá patrí spoločnosti Bonus Invest, o.c.p., a.s. Táto spoločnosť očakáva, že tento produkt by malo využívať 2- až 3000 
aktívnych klientov. Do kategórie aktívnych klientov patria tí, ktorí zadajú aspoň 5 pokynov mesačne. Ako uviedol Peter Gregor, člen 
predstavenstva Bonus Invest, vzhľadom na obmedzený priestor na slovenskom trhu bude firma internetové obchodovanie na amerických burzách 
ponúkať aj na českom a poľskom trhu, kde je však oveľa ostrejšia konkurencia. Klient po podpise komisionárskej zmluvy získa heslo a prístupové 
kódy, ktoré ho oprávňujú zadávať pokyny v reálnom čase a zároveň bude môcť sledovať pohyby na finančnom a majetkovom účte a historický 
zoznam pokynov a pohybov na účte. Informačný servis bude pre klientov zahŕňať reálne trhové ceny, spravodajstvo v slovenčine, profily 
spoločností, indexy, rebríčky, odporúčania. Poplatky za obchodovanie nie sú do 5000 kusov cenných papierov závislé od objemu transakcie a 
dosahujú 19,95 USD za každý zrealizovaný pokyn pri spoločnostiach a 24,95 USD pri fondoch. Spoplatnené sú tiež prevody peňazí zo Slovenska do 
USA a späť. Najnižšia možná suma pri investovaní nie je stanovená, závisí od uváženia samotného investora. Bonus Invest zabezpečuje on-line 
obchodovanie na amerických trhoch prostredníctvom brokerských firiem E Trade a AB Watley. Informačný servis na internetovej stránke bude 
slovenská firma zabezpečovať prostredníctvom spoločnosti Redinews a Yahoo Finance a vlastnými analytickými a prekladanými správami. V ČR 
existuje niekoľko obchodníkov s cennými papiermi, ktorí zabezpečujú obchodovanie cez internet na pražskej burze, RM-Systéme, alebo na 
amerických burzách. Obchodovať cez internet umožňuje svojim klientom aj pražský RM-Systém.  

SME / 7.9.2000  

Internet otvára Slovákom Wall Street  

Spoločnosť Bonus Invest, o. c. p., ohlásila spustenie prvého internetového projektu na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa slovenskí investori 
môžu oddnes stať spolumajiteľmi najväčších svetových firiem - od virtuálneho obchodného domu Amazon.com, cez softvérového giganta 
Microsoft až po producenta optických vláken Zoltek. Jej webová stránka Finport sprístupní domácim investorom aktívne obchodovanie na troch 
najväčších kapitálových trhoch v USA - "klasickej" Wall Street (New York Stock Exchange), trhu s technologickými emisiami Nasdaq a Amex. 
Obchody s akciami bude Bonus Invest realizovať v spolupráci s dvoma brokerskými domami v USA - E+Trade a A. B. Watley. Finport by podľa 
svojich tvorcov mal rozšíriť paletu investičných príležitostí, ktoré sú dnes na Slovensku prístupné. Každý zrealizovaný obchod (nákup alebo predaj 
cenného papiera) v Amerike bude domácich investorov stáť 19,95 dolára. Bonus Invest očakáva, že na Slovensku by v nasledujúcich možnostiach 
mohla očakávat dva až tritisíc aktívnych klientov. "Aktívny klient je pre nás klient s priemerným počtom obchodov 4 až 5 za mesiac," tvrdí Peter 
Gregor, podpredseda predstavenstva Bonus Invest. Za takýchto podmienok sa totiž spoločnosti vrátia náklady, ktoré do projektu Finport 
investovali, ich výšku však odmietol špecifikovať. "Je to firemné tajomstvo," podčiarkol Gregor. Bonus Invest sa s podobným produktom chce 
presadiť aj v Českej republike, kde už dnes aktívne fungujú štyri daľšie podobné projekty a spustenie daľších sa pripravuje. Bonus Invest sa podľa 
Gregora chce stáť najväčším obchodníkom so zahraničnými cennými papiermi. Svoju orientáciu na kapitálové trhy mimo Slovenska odôvodnuje 
"faktickým skolabovaním kapitálového trhu v SR", keď v roku 1998 ukončila svoje členstvo na bratislavskej burze a tažisko svojej činnosti 
spoločnosť presunula do iných oblastí. Obchodovanie na zahraničných finančných trhoch sa tak pre Bonus Invest stalo dominantnou aktivitou.  

TREND / 13.9.2000  

Obchody s americkými akciami cez internet  



Slovenskí investori môžu od minulého týždňa v reálnom čase obchodovať na amerických burzách NYSE, NASDAQ a AMEX prostredníctvom 
internetu. Firma Bonus Invest, o.c.p., a.s., Ružomberok ako prvá na Slovensku spustila na svojej internetovej stránke produkt Finport, ktorý to 
umožňuje. Súčasťou stránky je aj aktuálny informačný servis z amerických trhov v slovenskom jazyku. Spoločnost plánuje uplatniť svoj produkt 
prostredníctvom svojich dcérskych spoločností aj v Česku a Poľsku. Vzhľadom na to, že na českom trhu pôsobia už štyri firmy s podobným 
produktom a daľšie tri pripravujú jeho spustenie, P. Gregor predpokladá, že aj na Slovensku sa nájde mnoho investorov, ktorí budú mať záujem 
zhodnotiť voľné finančné prostriedky na amerických burzách. "Predpokladáme, že na Slovensku získame dva až tritisíc aktívnych klientov," 
skonštatoval P. Gregor. Spoločnosť si účtuje len paušálny poplatok 19,95 USD (približne 960 korún) za každú úspešne zrealizovanú operáciu. Na 
internetovej stránke je aj investičná súťaž založená na fiktívnom obchodovaní s akciami z USA. Súťažiaci s najlepším zhodnotením fiktívnych 10-
tisíc USD za každý mesiac získa výhru 1000 USD (vyše 40-tisíc korún), za najlepšie zhodnotenie do konca roku spoločnosť vypísala odmenu 5000 
USD (vyše 240-tisíc korún).  

TREND / 29.11.2000  

Zdaňovanie príjmov z kúpy a predaja zahranicných cenných papierov nie je doriešené  

Kapitálový trh na Slovensku je ešte len na začiatku. Investovanie voľných finančných zdrojov obyvateľstva či podnikateľských subjektov do 
cenných papierov, tak ako je to bežné inde vo vyspelom svete, je ešte len hudbou budúcnosti. 
Bežný slovenský občan sa zatiaľ stretol s cennými papiermi najmä v spojitosti s kupónovou privatizáciou. Možno práve preto zatiaľ uprednostňuje 
istotu bankového vkladu. Aj podnikateľské subjekty, s výnimkou tých najväčších či špecializovaných na finančné služby, považujú takýto spôsob 
nakladania s dočasne voľnými prostriedkami za vysoko rizikový, a preto nežiaduci. 
Kolektívne investovanie v jeho kolíske - Spojených štátoch amerických je postavené na presných pravidlách, ktoré umožňujú investorom včas, skôr 
než sa pre investíciu rozhodnú, zobrať do úvahy všetky okolnosti danej transakcie, a teda aj jej daňové vplyvy. Internet však pomohol preniesť 
obchodovanie z amerických búrz aj na Slovensko. Domáci investori už majú v súčasnosti možnosť nakupovať akékoľvek akcie z búrz NYSE, 
Nasdaq a AMEX prostredníctvom internetových stránok dvoch obchodníkov s cennými papiermi. 
 
Dôležitá zmluva o dvojitom zdanení 
 
Pri nákupe cenných papierov v zahraničí občanom Slovenskej republiky treba vždy skúmať zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou 
krajinou. Spravidla platí, že zisky z predaja "iného" majetku podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je predajca rezidentom. 
V prípade, ak Slovensko nemá s príslušnou krajinou uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, zdaňujú sa príjmy v krajine, v ktorej sa 
transakcia prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi uskutočnila, teda na Slovensku podľa platných právnych predpisov SR. 
V súčasnosti je platným právnym predpisom pre zdanenie príjmov z predaja cenných papierov zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. V 
súvislosti s cennými papiermi a ich zdaňovaním boli v priebehu roku 2000 uverejnené vo Finančnom spravodaji č. 1 a 4 (stav ku koncu septembra) 
oznámenia Ministerstva financií SR. 
Fyzická osoba, ktorá získa príjem z predaja cenných papierov, má príjmy podľa zákona o daniach z príjmov § 10 - ostatné príjmy. Tie po 
odpočítaní výdavkov § 10, ods. 5, písm. g súvisiacich s nadobudnutím a predajom cenných papierov (teda aj poplatky súvisiace s kúpou a 
predajom) tvoria čiastkový základ dane. Do základu dane z príjmov sa započítajú pri zostavení ročného daňového prizňania. 
Podmienky oslobodenia uvádza § 4 ods. 1, písm. d. Príjmy z predaja cenných papierov sú od dane oslobodené, ak doba medzi nadobudnutím a 
predajom presahuje tri roky (platí pre cenné papiere obstarané po 1. januári 2000). Oslobodenie od dane do 50-tisíc Sk aj pri predaji pred 
uplynutím troch rokov držby sa vzťahuje len na verejne obchodovateľné tuzemské cenné papiere. Príjmy z predaja cenných papierov 
nadobudnutých pred 1. januárom 2000 sú od dane oslobodené, ak k predaju dôjde po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia. 
 
Nedostatočná metodika 
 
Pri nákupe cenných papierov prostredníctvom obchodníka, ktorý ich predá a za získané prostriedky nakúpi do portfólia klienta daľšie cenné 
papiere, sa o dosiahnutí príjmu podliehajúcemu dani hovorí už v čase pripísania peňazí na osobný účet klienta. Nakoľko je možné takýto príjem 
jednoznačne vyčísliť na jednotlivého klienta, to je otázka definovania v súčasnosti nedostatočnej metodiky účtovníctva pre obchodníkov s cennými 
papiermi. Ak by sa ktorýkolvek zamestnanec odboru metodiky ministerstva financií začal podrobne zaoberať účtovaním o obchodoch klientov, 
narazil by na množstvo nejasností, na vákuum pravidiel, ktoré umožnujú mnohoznačné výklady. 
Výdavky súvisiace s nákupom a predajom cenných papierov sa dajú preukazovať správcovi dane iba na základe potvrdenia správcu portfólia. 
Nikde však nie je definované, či takéto potvrdenie bude správcovi dane dostatočné pre prípadné daňové konanie. 
Z hľadiska hodnoty portfólia sa cenné papiere ocenujú cenou obstarania, teda pri zahraničných cenných papieroch kurzom prepočítaným v deň 
obstarania. Pritom ku kurzovému rozdielu teoreticky nedochádza, lebo cenné papiere sú ocenené v cene obstarania prepočítanej na slovenské 
koruny kurzom v den obstarania. Pri predaji je príjem (predajná cena) vyčíslený tiež v slovenských korunách v kurze ku dňu uskutočnenia predaja. 
Prakticky však pohyby v portfóliu sleduje obchodník s cennými papiermi v rozličných menách a vyčíslenie skutočného základu dane (odhliadnuc od 
vplyvu zmeny kurzu) býva zložitejšie. Spravidla sa pre určenie základu dane príjem v cudzej mene prepočítava kurzom k ultimu kalendárneho 
roka. 
 
Autor je ekonomickým riaditeľom spoločnosti Bonus Invest, o.c.p., a.s., Ružomberok. 
 
Celkovo na konci roka nakúpil akcie v hodnote 20-tisíc USD, predal akcie v hodnote 16 400 USD a v portfóliu sú akcie v hodnote 4 900 USD. 
Poplatky za nákup a predaj za celý rok boli 120 USD. Cena akcií Microsoftu je na konci roka 100 USD. 
 
Treba prihliadať na postup obchodovania. 
 
Akcie nakúpené v bode 1 za 6-tisíc USD predal v bode 2 za 8-tisíc USD. Poplatky z obchodov boli 40 USD. Čistý výnos je teda +1 960 USD. 
Akcie nakúpene v bode 3 za 7-tisíc USD predal v bode 4 za 6-tisíc USD. Poplatky z obchodov boli 40 USD. Čistý výnos je teda -1 040 USD. 
Akcie nakúpené v bode 5 za 7-tisíc USD predal iba čiastocne v bode 6 za 2 400 USD. To znamená, že musí do príjmu zarátať predaj 30 akcií po 80 
USD, co je celkovo za 2 400 USD. Do výdavkov sa tak môže zarátať iba nákup 30 akcií po 70 USD celkovo za 2 100 USD. Preukázateľné poplatky 
za tieto obchody sú 40 USD. 
Pri ďaľších predajoch sa už nemôžu rátať poplatky za kúpu zostávajúcich akcií. 
Z posledného obchodu je teda čistý výnos +260 USD. 
Za sledované obdobie boli čisté výnosy +1 960 USD, -1 040 USD a +260 USD. 
Celkovo by sa teda mala plniť daňová povinnosť zo sumy 1 180 USD. Táto suma sa musí prepočítať kurzom ku koncu roka a výsledok pripočítať 
ako daňová povinnosť k základu dane. 
Problém zdaňovania operácií so zahraničnými cennými papiermi by takto riešil autor. Postup nie je schválený alebo konzultovaný s daňovým 
úradom. 

BRATISLAVA 27. februára (SITA)  

Spoločnosť Bonus Invest preniká na český trh  



Spoločnosť Bonus Invest, a.s., o.c.p. dňa 26. februára 2001 spustila najúspešnejšiu investičnú hru Portfólio 2001 aj v Čechách prostredníctvom 
svojej 100-percentnej dcérskej spoločnosti Finport Service na stránke www.finport.cz. Prostredníctvom tejto hry chce naučiť taktiež českých 
investorov spravovať svoje peniaze. Investičná hra sa teší veľkej popularite, o čom svedčí počet aktívnych hráčov, ktorí si takto spravujú svoje 
fiktívne portfólia. Do dnešného dňa je do hry zapojených 4 921 hráčov. 
Stránka www.finport.sk dosiahla podľa iAuditu spoločnosti Taylor Nelson Sofres 1 154 253 zhliadnutých stránok za mesiac január 2001 a patrí 
medzi najnavštevovanejšie z oblasti ekonomika a financie. Spoločnosť Bonus Invest v septembri minulého roku ako prvá spustila on-line 
obchodovanie na amerických akciových trhoch. Neauditovaný obrat spoločnosti za rok 2000 bol 2 029 975 070,- Sk. 

Sme zo dňa 20.06.2001, číslo 141, strana 13  

RM-Systém prevzal finančný portál Finport  

RM-Systém Slovakia prevzal finančný portál Finport, ktorý slovenským investorom umožňuje obchodovať s akciami na amerických kapitálových 
trhoch. Novým prevádzkovateľom Finportu sa stala firma I-trade, ktorej 100-percentným akcionárom je RM-S Market, dcérska spoločnosť RM-
Systému. 
Zakladateľom a prevádzkovateľom Finportu bola ružomberská spoločnosť Bonus Invest. Na trh ho uviedla začiatkom septembra minulého roku. 
"Kúpna cena za Finport bola milión korún. RM-Systém získal okrem softwarového vybavenia aj právo na prevádzku Finportu na českom trhu, v 
súčasnosti sa pripravuje aj vstup na poľský trh," povedala denníku SME generálna riaditeľka RM-Systému Darina Huttová. Po nedávnom kolapse 
najväčšieho internetového sprostredkovateľa obchodov s americkými akciami Private Investors a ukončení činnosti jeho slovenskej dcéry Online 
Investor Slovakia je Finport jedinou službou tohto druhu na Slovensku. Investičný apetít Slovákov na obchodovanie s americkými titulmi však 
podľa Huttovej nie je veľký. "Služby Finportu využíva v priemere okolo 60 obchodníkov, počet uzavretých obchodov za jeden deň je nižší," tvrdí 
riaditeľka RM-Systému. Predstavitelia Bonus Investu pritom v čase spustenia Finportu avizovali, že počet aktívnych klientov by mal podľa ich 
očakávaní v priebehu niekoľkých mesiacov dosiahnuť dva až tritisíc. Možnosť vzniku problémov, ktoré spôsobili pád Private Investors, vylučuje. 
"Naším cieľom je zabezpečiť zásadnú ochranu peňažných prostriedkov klientov. Je vylúčené, aby boli použité na súkromné aktivity," zdôraznila 
Huttová. 
Popri interaktívnom obchodovaní s akciami, obchodovanými na americkom kapitálovom trhu, RM-Systém Slovakia od začiatku apríla ponúka a 
sprostredkúva aj predaj podielových listov fondov, ktoré spravujú J&T Asset Management a Amslico AIG Funds. 

Žurnál 28.06.2001 (Twist)  

NA SLOVENSKU BUDÚ ZREJME UŽ ONEDLHO PÔSOBIŤ DVE BURZY S CENNÝMI PAPIERMI  

Anna SÁMELOVÁ, moderátorka: 
"Všetko nasvedčuje tomu, že na Slovensku budú už onedlho pôsobiť dve burzy s cennými papiermi. Je to určitý paradox pri pohľade na veľkosť 
našej krajiny, a predovšetkým na dlhoročnú krízu nášho kapitálového trhu. Chýbajú totiž atraktívne cenné papiere a občania stále neprišli na chuť 
investovaniu do cenných papierov."  
 
Kristína FÉLOVÁ, redaktorka: 
"Po niekoľkomesačných prípravách z fúzie RM-Systému s Burzou cenných papierov v Bratislave, zdá sa, že tieto snahy stroskotali. RM-Systém 
preto požiadal Úrad pre finančný trh o licenciu burzy. Ak mu úrad vyhovie, na Slovensku budú fungovať, skôr však prežívať dve burzy s cennými 
papiermi. RM-Systém sa už premenoval na Slovenskú burzu cenných papierov a čaká už len na licenciu. Podľa jej šéfky Dariny HUTTOVEJ 
slovenský kapitálový trh je v totálnej kríze. Nová burza sa preto chce orientovať na zahraničné trhy a akcie. Aj preto kúpila FINPORT, cez ktorý 
bude môcť on-line obchodovať na amerických akciových trhoch. RM-Systému podľa Dariny HUTTOVEJ nehrozí, že by sa dostal do finančných 
problémov, ako sa to už stalo niekoľkým inštitúciám, ktoré pre občanov ponúkali možnosť investovať do amerických cenných papierov. RM-
Systém sa bude aj po pretransformovaní na burzu orientovať hlavne na fyzické osoby, teda občanov a menšie firmy. Darina HUTTOVÁ na záver 
dodala, že RM-Systém ešte úplne nevzdal myšlienku fúzie s bratislavskou burzou, momentálne to však podľa nej nie je možné. Dočasné riešenie 
teda vidí v pôsobení dvoch búrz na Slovensku." STORIN  
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RM-S podal žiadosť o burzovú licenciu  

D. Huttová sa spolieha na objektivitu pri rozhodovaní RM-Systém Slovakia (RM-S), a.s., nevstúpi do Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), 
a.s., o čom rozhodli akcionári spoločnosti na pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení. Uviedla to včera generálna riaditeľka RM-S Darina 
Huttová. Valné zhromaždenie zároveň schválilo zmenu obchodného názvu spoločnosti na Slovenská burza cenných papierov (SBCP), a.s., a 
stanovy spoločnosti. V súlade so zákonom o burze cenných papierov spoločnosť pristúpila k zvýšeniu základného imania z pôvodných 77 mil. Sk 
na niečo vyše 100 mil. Sk.  
 
Žiadosť o udelenie licencie burzy podal RM-S na Úrad pre finančný trh (ÚFT) 30. apríla 2001. Na konci mája však bolo zo strany ÚFT prerušené 
licenčné konanie a RM-S bol vyzvaný na doplnenie príslušných dokladov. Stalo sa tak 27. júna. O udelení licencie by ÚFT mal rozhodnúť do 60 dní. 
D. Huttová sa spolieha na objektivitu pri rozhodovaní ÚFT o udelení licencie novej burze: "Veríme, že ÚFT bude zvažovať plnenie podmienok v 
zmysle zákona o burze cenných papierov a nebude motivovaný inými vplyvmi,ktoré by mohli negatívne vplývať na našu snahu," povedala. RM-S 
neopúšťa myšlienku zjednotenia trhov. "Naďalej adresujem výzvu BCPB na vytvorenie funkčného a jediného trhu na území SR," povedala D. 
Huttová. Zdôraznila, že vytvorenie jediného trhu bude úspešnejšie, ak sa budú oň snažiť dva rovnocenné subjekty s rovnakým predmetom 
podnikania a keď pôjde o fúziu v pravom zmysle slova zlúčením spoločností v súlade s Obchodným zákonníkom.  
 
RM-S včera tiež oznámil podpísanie dohody o odkúpení produktu Finport(on-line obchodovanie na amerických akciových trhoch) spoločnosti Bonus 
Invest, a.s., o.c.p., čo prinesie rozšírenie portfólia služieb aj o obchodovanie na zahraničných kapitálových trhoch, český nevynímajúc. Novým 
prevádzkovateľom Finportu sa stala spoločnosť I-trade, a.s., ktorej 100 percentným akcionárom je RM-S Market, o.c.p., a.s. RM-S Market už nie je 
dcérskou spoločnosťou RM-S, ale členom SBCP. Slovenský trh s výnimkou obchodovania s dlhopismi Fondu národného majetku je podľa D. 
Huttovej v kríze. "Ak sa nepodarí zabezpečiť kótovanie podielových listov na trhu, obchodovanie so slovenskými cennými papiermi neprinesie v 
najbližších troch rokoch výraznejší úspech," domnieva sa D. Huttová.  
 
Akcionári SBCP 
Danubia Invest, a.s., o.c.p. 
J&T Securities, a.s., o.c.p. 
J&T Management, správcovská spoločnosť, a.s. 
Prvá penzijná, s.s., a.s. 
Pro-Partners, o.c.p., a.s. 
V-Brokers, o.c.p., a.s. 



Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s. 
Sevis Brokers, o.c.p., a.s. 
Invest Brokers, o.c.p., a.s. 
RMS Market, o.c.p., a.s. 
Podnik výpočtovej techniky 
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RM-Systém sa chce zmeniť na burzu  

BRATISLAVA - Organizátor mimoburzového trhu RM-Systém Slovakia, a.s., sa chce pretransformovať na klasickú burzu. Ako informovala jeho 
generálna riaditeľka Darina Huttová, valné zhromaždenie RM-S v pondelok odsúhlasilo premenovanie spoločnosti na Slovenskú burzu cenných 
papierov (SBCP) a zmenu stanov tak, aby zodpovedali zákonu o burze cenných papierov.Firma už požiadala Úrad pre finančný trh o licenciu na 
podnikanie ako burza. Úrad by sa mal vyjadriť do dvoch mesiacov. Ak rozhodne o pridelení licencie, vznikne tak u nás už druhá burza popri 
existujúcej Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). V prípade negatívneho stanoviska regulačného úradu sa SBCP chce odvolať.Keďže burzu 
cenných papierov musí podľa zákona založiť aspoň desať subjektov, ktoré podnikajú ako banky, poisťovne, správcovské spoločnosti alebo 
obchodníci s cennými papiermi, zmenila sa aj akcionárska štruktúra RM-Systému. Spoločnosť Astea predala svoj vyše 80-percentný podiel 
desiatim subjektom, medzi ktorými ako majoritný vlastník SBCP vystupuje firma Danubia Invest. Zároveň sa navýšilo aj základné imanie z takmer 
78 na vyše 100 miliónov korún. V akcionárskej štruktúre sa zatiaľ stále nachádza spoločnosť PVT v konkurze, ktorá mávšak obmedzený výkon 
akcionárskych práv.  
 
Stále chcú fúziu Ako Huttová poznamenala, slovenský trh cenných papierov je príliš malý, a preto sa bude SBCP snažiť o prepojenie trhov s 
Viedenskou burzou. Netajila sa však ani ambíciami o podobnú spoluprácu s burzami vo Varšave a v Budapešti. "Táto stratégia bola zvolená 
vzhľadom na preukázateľnú nelikviditu slovenského trhu a nemožnosť uspieť v podnikaní pri orientácii len na slovenské cenné papiere," povedala. 
Tento trh, s výnimkou obchodovania s dlhopismi FNM, je podľa nej v kríze. "Na dostatočnú likviditu nepostačuje ani obchodovanie so štátnymi 
dlhopismi," dodala.  
 
Práve preto Huttová stále nevylučuje možnosť zjednotenia trhov, aj keď jeden pokus o spojenie RM-Systému s BCPB zlyhal. RM-S sa totiž 
pôvodne s bratislavskou burzou dohodol na zlúčení prostredníctvom majetkového vstupu dcérskej spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s., do BCPB. 
Akcionári burzy začiatkom tohto mesiaca schválili potrebné navýšenie základného imania, zároveň však schválili aj rozdelenie v minulosti 
nerozdeleného zisku vo výške 40 miliónov Sk. RM-S s tým nesúhlasil a odmietol sa na navýšení základného imania zúčastniť. "Naďalej adresujem 
Burze cenných papierov v Bratislave výzvu na vytvorenie funkčného a jediného trhu na území SR," povedala Huttová. Ako však zdôraznila, na to 
bude potrebná ochota a konštruktívny prístup obidvoch strán. Generálny riaditeľ BCPB Juraj Lazový pre Pravdu povedal, že takú iniciatívu víta a 
tiež by preferoval konsolidáciu slovenského kapitálového trhu, ktorý je primalý pre dva podobné subjekty.  
 
"Verím, že nakoniec k dohode o fúzii dôjde a je mi ľúto, že to nevyšlopri prvom pokuse," povedal.  
 
Akcie cez internet So strategickou orientáciou RM-S na zahraničné cenné papiere súvisí aj odkúpenie produktu Finport od ružomberského 
obchodníka s cennými papiermi Bonus Invest, a.s.Finport doteraz umožňoval priame obchodovanie s akciami na amerických burzách Amex, NYSE 
a Nasdaq prostredníctvom internetového portálu. Možnosti portálu by sa mali v budúcnosti rozšíriť. Projekt Finport je momentálne jediný svojho 
druhu na Slovensku, pretože firme Online Investor Slovakia s jej konkurenčným produktom oi.sk Úrad pre finančný trh dočasne pozastavil činnosť 
pre krach jej materskej firmy v Prahe. Ako priznal podpredseda predstavenstva Bonus Investu Peter Gregor, doterajší prevádzkovateľ Finportu 
narazil na finančné problémy a napriek tomu, že príjmy sa vyvíjali v súlade s očakávaním, portál generoval neúnosne veľké straty.  
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Slovenská burza cenných papierov a.s.  

Akcionári RM-Systému Slovakia (RM-S) v pondelok odsúhlasili zmenu mena na Slovenská burza cenných papierov a.s. a zvýšenie základného 
imania z 77,8 mil. Sk na 100,2 mil. Sk.  
Tiež schválili stanovy potrebné pre vznik burzy CP. Majoritným akcionárom s viac ako 50% akcií sa stal Danubia Invest, ďalšími akcionármi sú J&T 
Securities, J&T Asset Management, Prvá penzijná, Prvá paroplavebná, Pro Partners, V-Brokers, či Invest Brokers. 
RM-S zároveň kúpila produkt Finport od obchodníka s CP Bonus Invest, ktorým zabezpečí online obchodovanie na amerických akciových trhoch. 
Finport má v súčasnosti 200 klientov, ale len 60 z nich obchoduje aktívne.  

Trendy v ekonomike 04.07.2001 (Twist)  

ROZHOVOR S REPORTÉROM TRENDU M. KREMSKÝM O NAKUPOVANÍ CEZ INTERNET  

Moderátor: 
"Nakupovanie cez internet je pre mnohých Slovákov niečo neskutočné, ako by niečo z inej planéty. Iní to naopak, už naplno využívajú. Ale vďaka 
prístupnosti internetu, by sa to mohlo o niekoľko rokov radikálne zmeniť."  
 
Z. ŠIKULOVÁ, redaktorka: 
"To, že sa to zrejme teda skutočne rýchlo zmení potvrdzujú aj majetkové pohyby v slovenských internetových firmách. My o tom dnes budeme 
hovoriť s reportérom týždenníka Trend Petrom KREMSKÝM. Čo významné sa v internetovom obchodovaní na Slovensku udialo?"  
 
P. KREMSKÝ, redaktor týždenníka Trend: 
"Najvýznamnejšími udalosťami posledných mesiacov sú dva vstupy významných investorov do spoločností, ktoré prevádzkujú virtuálne obchody a 
služby. Internetovú stranu, zameranú na obchod s americkými akciami Finport.sk kúpil RM-Systém, ktorý chce s jej pomocou rozšíriť svoje 
pôsobenie aj za hranice Slovenska. Kým projekt Finport bol mierne stratový, Agentúra MA-REK, ktorej polovičným podielnikom sa stala finančná 
skupina JT, sa roky darí uživiť sa obchodom v internete. Práve to bolo dôvodom, ktorý pritiahol investora."  
 
Z. ŠIKULOVÁ: 
"Ktoré strany Agentúra MA-REK prevádzkuje?"  
 
P. KREMSKÝ: 
"Svoj prvý obchod s audio a videonosičmi cdshop.sk spustila firma v novembri 1996. Neskôr k nemu pribudli internetový obchodný portál 
shopping.sk, aukčný server eaukcie.sk, kultúrny portál kultura.sk, a zábavný funserver.sk. Vďaka finančnej injekcii od JT navyše teraz Agentúra 
MA-REK odkúpila najúspešnejšie internetové kníhkupectvo na Slovensku dunaj.sk. Stala sa tak vlastníkom strán, na ktorých pravidelne nakupuje 
najväčšia internetová komunita v krajine. Zakladateľ agentúry Marek FARKAŠ túto klientelu odhaduje na zhruba 10 tisíc ľudí."  



 
Z. ŠIKULOVÁ: 
"To je už pomerne slušný okruh stálych zákazníkov. Takým číslom sa môže pochváliť iba máloktorý kamenný obchodný dom."  
 
P. KREMSKÝ: 
"Áno, a to je nakupovanie na internete na Slovensku naozaj ešte v plienkach. V USA alebo západnej Európe využívajú takéto služby milióny ľudí 
najmä na nákup hudobných nosičov, cestovných lístkov a vstupeniek, poistenia, dovoleniek, ale aj potravín, domácich potrieb alebo dokonca 
automobilov. Najväčší nápor prežívajú obchodné servery v prípade zlého počasia alebo horúčav. Vstupy finančných investorov môžu rozhýbať aj 
zatiaľ dosť ospalé a znechutené odvetvie slovenského internetového podnikania. Dáva totiž kvalitným projektom nádej, že si ich všimnú bohatí 
investori, vďaka marketingovým kampaniam ich rozvinú a vynahradia tak zakladateľom roky piplania a rozvíjania svojich nápadov na malom 
slovenskom trhu. Napokon, takýto postup je bežný aj vo vyspelých krajinách." STORIN  
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Slovensko: fúze trhů ano, ale jinak  

Místo plánovaného vstupu do Burzy cenných papírů Bratislava (BCPB) se RM-Systém Slovakia nejprve přemění na Slovenskou burzu cenných 
papírů, později by se měly obě společnosti sloučit do jediné burzy. 
 
Původní projekt, který počítal s tím, že slovenský RM-S získá formou nepeněžitého vkladu 16 % akcií bratislavské burzy, již tedy není aktuální. Jak 
řekla Ekonomu ředitelka RM-Systému Slovakia Darina Huttová, původní záměr vycházel z obchodního jmění BCPB v hodnotě 165 milionů 
slovenských korun. Kartami však vážně zamíchala červnová řádná valná hromada burzy, která nečekaně schválila rozdělení zisku nevyplaceného v 
minulosti ve výši 40 mil. Sk. 
 
Pro slovenský RM-Systém to byl nečekaný krok a hodlá proto řešit situaci jinak. Po navýšení základního kapitálu ze 77,8 na 100 milionů Sk změnil 
předmět podnikání, nyní se hodlá přeměnit na klasickou burzu. Po získání potřebné licence od Úřadu pro finanční trh (obdoba české Komise pro 
cenné papíry) by se pak podle Huttové mohly na podzim obě burzy spojit. 
 
RM-Systém Slovakia má 11 akcionářů, největšími jsou se 40 % akcií společnost Danubia Invest, dalších 15 % jejích akcií drží firma Pro Partners. 
Podle platné legislativy se musí slovenský RM-S transformovat na burzu. Jinou alternativou byl právě nerealizovaný vstup do Burzy cenných papírů 
Bratislava. 
 
RM-S Slovakia míří do zahraničí 
 
Nově připravovaná Slovenská burza cenných papírů se hodlá orientovat na zahraniční trhy. Jejím cílem je nabídnout investorům obchody se 
zahraničními cennými papíry, a to prostřednictvím produktu Finport, využívajícího obchodů po internetu. 
 
Chce se zaměřit především na středoevropské trhy a později také na USA. Vzhledem k chystanému vyřazování nelikvidních emisí z veřejného trhu 
v ČR je podle Huttové aktuální hlavně zahájení obchodů s českými cennými papíry. Odhaduje se, že je vlastní kolem 250 tisíc slovenských občanů, 
kteří je získali především v první "federální" vlně kuponové privatizace. 
 
Problém zatím představuje vypořádání těchto obchodů. Stávající RM-Systém Slovakia chce o záležitosti jednat s českým RM-Systémem, a jakmile 
získá statut burzy, také s Burzou cenných papírů Praha. 
 
Nikdo není proti 
 
Generální tajemník bratislavské burzy Juraj Lazový lituje, že se sloučení obou slovenských veřejných trhů pozdrželo. Věří nicméně, že se plánovaná 
fúze uskuteční co nejdříve. Obdobně jako Huttová totiž je přesvědčen o tom, že pro tak malou zemi, jako je Slovensko, jsou dva organizátoři trhu 
příliš. 
 
Také bratislavská burza podle jeho slov připravuje obchodování se zahraničními cennými papíry. V první etapě chce zájemcům nabídnout obchody 
s eurobondy emitovanými ve slovenských korunách, popřípadě s dluhopisy slovenských firem, vydanými v euru, dolarech, popřípadě dalších 
zahraničních měnách. 
 
I v České republice se delší dobu spekuluje o možném propojení pražské burzy s RM-Systémem. Jak ovšem sdělil Milan Tománek, mluvčí ČSOB, 
která je největším akcionářem obou subjektů, řešení této otázky prozatím není na pořadu dne. Chystané změny legislativy přitom počítají s tím, že 
také v ČR budou moci od roku 2003 působit pouze burza nebo alternativní obchodní systém. Také český RM-S tedy v každém případě čekají 
změny.fm  

Kapitálový trh\Kapitálový trh v SR\RM-Systém Slovakia  

Bonus Invest predal Finport  

RM-Systém Slovakia, a.s., Bratislava podpísal dohodu o odkúpení produktu Finport so spoločnosťou Bonus Invest, o.c.p., a.s., Ružomberok. 
Finport zabezpečuje on-line obchody s akciami na troch amerických burzách - NYSE, AMEX a Nasdaq. Novým prevádzkovateľom Finportu je 
spoločnosť I-trade, a.s., Bratislava, ktorá je 100-percentnou dcérou spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s., Bratislava. Na tlačovej konferencii o tom 
minulý týždeň informovala generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová. Podľa člena Predstavenstva Bonus Investu Petra Gregora musela spoločnosť 
predať produkt Finport v dôsledku jeho finančnej náročnosti, vysokých nákladov na marketingové aktivity a nízkeho počtu klientov. Finport má 
približne 200 klientov, ktorí v súhrne preinvestovali približne 15 miliónov korún. Len 60 z nich však v súčasnosti aktívne obchoduje. Vlani vykázal 
Bonus Invest podľa neauditovaných výsledkov miernu účtovnú stratu (TREND 23/2001). Okrem Bonusu pôsobí na Slovensku ako internetový 
broker na americké akcie už len Online Investor Slovakia, o.c.p., a.s., Bratislava. Ten však má v súčasnosti existenčné problémy v dôsledku krachu 
jeho materskej spoločnosti - Private Investors, a.s., Praha (TREND 22/2001).  

SR-financie-RM-S-Bonus Invest-Finport-kúpa  

FINANCIE: Spoločnosť RM-Systém Slovakia odkúpila Finport  

Novým prevádzkovateľom Finportu sa stala spoločnosť I-trade, ktorej 100-percentným akcionárom je RM-S Market 
 
BRATISLAVA 28. júna (SITA) - RM-Systém Slovakia, a.s. (RM-S) podpísala dohodu o odkúpení produktu Finport spoločnosti Bonus Invest, o.c.p., 
a.s., ktorým zabezpečí online obchodovanie na amerických akciových trhoch. Novým prevádzkovateľom Finportu sa stala spoločnosť I-trade, a.s., 



ktorej 100-percentným akcionárom je RM-S Market, o.c.p. a.s. Informovala o tom generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová. Klientom Bonus 
Investu sa dvoch mesiacov zabezpečí prechod zmluvného vzťahu na RM-S Market, ktorá chce v budúcnosti rozšíriť obchodovanie aj na iné burzy. 
Podľa člena predstavenstva Bonus Invest Petra Gregora musela spoločnosť predať produkt Finport kvôli jeho finančnej náročnosti, vysokým 
nákladom na marketingové aktivity a nízkemu počtu klientov.  
 
Slovenskí investori mohli od septembra minulého roku v reálnom čase obchodovať na amerických burzách NYSE, NASDAQ a AMEX 
prostredníctvom internetovej stránky Finport. Stránka má v súčasnosti približne 200 klientov, pričom len 60 z nich obchoduje aktívne.  
 
RM-S od začiatku apríla ponúka možnosť predaja podielových listov fondov spoločností J&T Asset Management a Amslico AIG Funds. Akcionári 
RM-Systému Slovakia na pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení odsúhlasili zmenu svojho obchodného mena na Slovenská burza 
cenných papierov, a.s. Spoločnosť navýšila základné imanie z pôvodnej úrovne 77,76 mil. Sk na 100,17 mil. Sk, pričom menovitá hodnota akcie sa 
zvýšila na 1270 Sk. ( SITA, hk; pe ) 0106280279  
 
SR-ekonomika-súhrn-15:00 
BRATISLAVA - RM-Systém Slovakia, a.s. (RM-S) podpísala dohodu o odkúpení produktu Finport spoločnosti Bonus Invest, o.c.p., a.s., ktorým 
zabezpečí online obchodovanie na amerických akciových trhoch. Novým prevádzkovateľom Finportu sa stala spoločnosť I-trade, a.s., ktorej 100-
percentným akcionárom je RM-S Market, o.c.p. a.s. Informovala o tom generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová.  

www.finance.sk  

Už niekoľko mesiacov sa pripravovala fúzia RM-Systému a Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré nakoniec stroskotali.  

RM-S Market, o.c.p., a.s., spolu s niekoľkými subjektami ( Danubia Invest, o.c.p, a.s., Pro Partners o.c.p, a.s., J&T Securities o.c.p, a.s., Invest 
Brokers o.c.p, a.s., V Brokers o.c.p, a.s., a iné) založilo novú burzu cenných papierov pod názvom Slovenská burza cenných papierov, ktorá už 
požiadala Úrad pre finančný trh o licenciu. Podľa vedenia burzy slovenský kapitálový trh je v úplnej kríze a preto nová burza bude spolupracovať 
aj so zahraničnými burzami.  
 
Nedosiahnutím fúzie RM-Systému a Burzy cenných papierov v Bratislave, sa RM-Systém prostredníctvom RM-S Marketu rozhodol orientovať aj na 
zahraničné cenné papiere.  
 
Medzi spoločnosťou Bonus Invest, a.s., o.c.p., a spoločnosťou RM-Systém Slovakia, a.s., bola podpísaná dohoda o odkúpení produktu Finport 
(online obchodovanie na amerických akciových trhoch) spoločnosti Bonus Invest, a.s., o.c.p., Novým prevádzkovateľom Finportu sa stala 
spoločnosť I-trade, a.s., ktorej 100-percentným akcionárom je RM-S Market, o.c.p., a.s..  
 
RM-Systém sa tak stáva účastníkom diania aj v internetovej oblasti prostredníctvom produktu Finport , ktorý spája klientov so zahraničnými trhmi 
a poskytuje im širokú nadstavbu informačných služieb potrebných pre rozhodovanie.  
 
Odkúpením Finportu chce zvýšiť bezpečnosť a komfort pri obchodovaní na kapitálových trhoch a taktiež vybudovať vynikajúcu informačnú 
podporu pre klientov a návštevníkov stránok.  
 
Klientom Bonus Investu, a.s., o.c.p., bude do dvoch mesiacov zabezpečený hladký prechod do zmluvného vzťahu so spoločnosťou RM-S Market, 
a.s., o.c.p.. RM-S Market neskôr prinesie na trh aj prepojenie na iné burzy.  
 
Za zmienku stojí aj pozastavenie činnosti spoločnosti Online Investor kvôli krachu najväčšieho českého obchodníka s americkými akciami Private 
Investors, ktorú vedenie burzy komentovalo výrokom, že sa vynasnaží čo najsilnejšie posilniť dôveru ľudí v investovanie.  

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, 11.01.2002, str. 1  
Autor: Jančík Ľuboš  

M-Systém končí, nová burza začína  

Základná stratégia Slovenskej burzy cenných papierov bude vychádzať z orientácie a prepojenia na zahraničné globálne trhy. V rozhovore pre HN 
to uviedla Darina Huttová, generálna riaditeľka RM-Systém Slovakia.  
 
Ten od budúceho týždňa začne pôsobiť už ako burza. "Organizátori slovenských trhov s cennými papiermi sa budú musieť otvoriť medzinárodným 
štruktúram, ak chcú prežiť," zdôraznila D. Huttová. RM-S ako organizátor mimoburzového trhu s cennými papiermi zanikne v súlade so zákonom o 
burze.  
 
Pôvodne chcel RM-S, vzhľadom na zákon o burze, vstúpiť do akcionárskej štruktúry Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) prostredníctvom 
svojej dcérskej spoločnosti RM-S Market, o.c.p., ako nový akcionár. Valné zhromaždenie BCPB však schválilo rozdelenie zisku z minulých rokov vo 
výške 40 mil. Sk namiesto plánovaných 1,3 mil. Tým kleslo obchodné imanie BCPB prakticky o jednu tretinu, čo v porovnaní s pôvodnou dohodou 
znevýhodnilo pozíciu RM-S. Preto sa RM-S rozhodol ísť cestou získania licencie burzy. RM-S Market už dnes nie je dcérskou spoločnosťou SBCP, 
ale jej akcionárom.  
 
Nová burza neopúšťa myšlienku zjednotenia trhov, ktorá sa po udelení licencie môže uskutočniť už na rovnoprávnej báze. SBCP sa však 
nespolieha len na to, že o niekoľko mesiacov pravdepodobne môže dôjsť k fúzii oboch slovenských búrz.  
 
"Nová burza má vlastnú podnikateľskú stratégiu," zdôraznila D. Huttová. Popri rozvoji stratégie chce SBCP pokračovať v rozhovoroch o možnosti 
fúzie. "Existencia dvoch búrz cenných papierov na Slovensku je jednoznačne neúnosná," hovorí D. Huttová. Dodáva, že myšlienka zjednotenia 
trhov je racionálna a podľa nej treba v tomto procese pokračovať. "Chceme, aby išlo o fúziu dvoch spoločností s rovnakým predmetom 
podnikania, a preto je udelenie licencie burzy pre nás výhodou," skonštatovala D. Huttová s tým, že k potenciálnej fúzii oboch búrz môže dôjsť 
najskôr o rok.  
 
Obchodovací deň bude na SBCP začínať o 9.00 hod. a končiť o 16.00 hod. Slovenská burza eviduje 18 žiadostí o pridelenie členstva na burze. 
Včera sa na predstavenstve SBCP rozhodlo o prijatí žiadateľov za členov novokonštituovanej burzy. Z technickej stránky je obchodovanie 
pripravené a pre obchodníkov je zabezpečených 495 emisií od 466 spoločností. Medzi hlavných akcionárov novej burzy patrí Danubia Invest, 
o.c.p., J & T Securities, o.c.p., J & T Management, a.s., Prvá penzijná, a.s., Pro-Partners, o.c.p., V-Brokers, o.c.p., Prvá paroplavebná, o.c.p., Sevis 
Brokers, o.c.p., Invest Brokers, o.c.p, RM-S Market, o.c.p. a Podnik výpočtovej techniky. SBCP bude mať trh kótovaných akcií a vedľajší trh. "Túto 
štruktúru chceme zachovať, nechceme predbežne tvoriť ďalšie segmenty na trhu, skôr sa budeme venovať otázke úpravy komunikácie so 
zahraničným trhom," povedala šéfka novej burzy.  
 



RM-S prostredníctvom produktu FINPORT umožňovala on-line obchodovanie na amerických akciových trhoch. Túto aktivitu chcú prepojiť aj s 
novou burzou. Poplatok za jeden obchod prostredníctvom Finportu na zahraničných trhoch sa bude pohybovať v rozmedzí od 9 do 10 USD za 
jeden obchod. Koncom prvého štvrťroka sa má úplne prepojiť burza a Finport, čo umožní on-line obchodovanie aj s akciami na slovenskom trhu. 
V praxi to znamená, že od 15.30 hod. sa bude dať on-line obchodovať na amerických trhoch, dovtedy bude možné na SBCP obchodovať so 
slovenskými a akciami. "Postupne by sme sa chceli dostať k 24-hodinovému obchodovaniu," naznačila D. Huttová. SBCP sa tiež intenzívne zaujíma 
o spoluprácu s Paneurópskou, Viedenskou burzou, ako aj s burzami štátov strednej a východnej Európy.  
 
Šéfka SBCP nepredpokladá, že dôjde k poplatkovej vojne medzi oboma slovenskými burzami v sadzbách za vyrovnanie obchodov. "Prevádzkové 
náklady sú dosť vysoké a stále stúpajú, dumpingové znižovanie cien by smerovalo k sebazničeniu," hovorí D. Huttová. Priestor pre určité cenové 
úľavy je predovšetkým v sadzbách za členský príspevok.  

Zdroj: TREND, 22.04.2002 
Autor: ĽUBOR KYSELÝ  

Ďalší on-line broker sa pokúša presadiť na neduživom slovenskom trhu  

Popredná česká spoločnosť v oblasti on-line obchodovania na kapitálových trhoch, Fio holding, a.s., Praha, otvorila minulý týždeň pobočku aj na 
Slovensku. Fio Slovakia, o.c.p., a.s., Bratislava sprístupňuje prostredníctvom internetu obchodovanie s cennými papiermi na amerických burzách 
NYSE, NASDAQ a NYMEX, nemeckej burze XETRA a oboch českých trhoch.  
 
Fio je v Česku priekopníkom a v súčasnosti aj najväčším poskytovateľom on-line obchodovania. Do čela rebríčka sa však dostala len vďaka 
vlaňajšiemu krachu lídra trhu, spoločnosti Private Investors, a.s., Praha. Tá priviedla do existenčných problémov aj sľubne sa rozvíjajúcu 
slovenskú dcéru On-line Investor Slovakia, o.c.p., a.s., Bratislava. Jej manažéri sa už niekoľko mesiacov snažia získať späť majetok slovenských 
investorov, zablokovaný na účtoch v USA v dôsledku machinácií českých kolegov.  
 
Prvým slovenským on-line brokerom bol ružomberský obchodník s cennými papiermi Bonus Invest, ktorý spustil v septembri 2000 produkt Finport. 
Po vlažnom rozbehu obrátili jeho manažéri svoju pozornosť aj na český trh. Marketingové aktivity v Česku však firmu finančne vyčerpali a jej 
majitelia ani nie po roku predali Finport spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s., Bratislava, ktorá je 100-percentnou dcérou RM-Systému Slovakia, 
ktorý sa pretransformoval na Slovenskú burzu cenných papierov. Finport mal v tom čase 200 klientov, ktorí v súhrne preinvestovali približne 15 
miliónov korún. V čase predaja však aktívne obchodovalo len 60 z nich (TREND 27/2001). RM-S Market pripravuje v najbližších týždňoch nové 
služby, najmä sprístupnenie obchodov na nemeckej XETRE, londýnskej LSE a švajčiarskych Swiss Exchange a VIRT-X. Čoskoro RM-S Market 
prepojí systém Finport aj na Slovenskú burzu cenných papierov, čím umožní klientom on-line obchodovanie so slovenskými akciami. Údaje o 
súčasnom počte klientov a hospodárskych výsledkoch však nie sú verejne známe. O predstavách Fio o slovenskom trhu hovorí riaditeľ skupiny Jan 
Sochor v tlačovej správe, podľa ktorej má "obrovský intelektuálny a investične dravý potenciál v on-line obchodovaní s cennými papiermi". 
Odborníci však charakterizujú slovenský on-line trh stále ako veľmi slabý.  
 
Na Slovensku pôsobí v tejto oblasti aj spoločnosť Bartolomei Finance, o.c.p., a.s., Bratislava. Tá však ponúka svojim klientom obchodovanie s 
derivátmi, a nie akciami ako Finport a Fio. Bartolomei navyše nie je sprostredkovateľským obchodníkom, ktorý si za svoje služby účtuje províziu. 
Ako tvorca trhu totiž predáva finančné deriváty priamo zo svojho účtu, a preto nie je táto spoločnosť závislá od poplatkov z uzatvárania obchodov 
ako ich konkurenti.  
 
Internetová stránka Fio je lokalizovaná aj do maďarčiny a poľštiny, aby mohli obchodovať aj investori z týchto krajín. Spoločnosť však zatiaľ len 
chystá otvorenie pobočiek v Poľsku a Maďarsku. Počet klientov z týchto krajín predseda Predstavenstva Fio Slovakia Martin Bělehrádek nevedel 
špecifikovať. V Česku má podľa neho jeho spoločnosť tisícky klientov, do ktorých zahrnul aj klientov bánk využívajúcich ich služby. V roku 2000 
sprostredkovala Fio obchody s americkými akciami za 9,6 mld. Kč (12,5 mld. Sk). M. Bělehrádek nechcel spresniť ani počty klientov, ani objem 
obchodov za minulý rok, ich charakteristiku obmedzil len na vyjadrenie "pozorovateľného rastu".  

 


