
Darovanie akcií VÚB, a.s. – právne kroky 

V prípade darovania akcií VÚB, a.s. ide o bezodplatný prevod cenných papierov na základe 
darovacej zmluvy. Na uskutočnenie uvedeného prevod akcií je potrebná nasledovná 
postupnosť právnych úkonov: 
 
(1) Zmluva o darovaní cenných papierov (akcií) 
 
Prevod akcií alebo akýchkoľvek cenných papierov musí spĺňať podmienky stanovené 
právnymi predpismi SR upravujúcimi cenné papiere, najmä Zákonom č. 566/2001 Z.z. o 
cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Pred samotným prevodom je potrebné, aby 
darca (t.j. terajší majiteľ akcií) prejavil svoju vôľu darovať akcie obdarovanému (t.j. 
nadobúdateľovi darovaných akcií) tým, že vyhotoví alebo dá vyhotoviť zmluvu o darovaní 
cenných papierov alebo darovaciu listinu.  
 
Náležitosti zmluvy o darovaní cenných papierov sú nasledovné: (1) meno a priezvisko darcu, 
(2) rodné číslo darcu, (3) adresa trvalého pobytu darcu, (4) meno a priezvisko obdarovaného, 
(5) rodné číslo obdarovaného, (6) adresa trvalého pobytu obdarovaného, (7) názov cenného 
papiera (akcie Všeobecnej úverovej banky, a.s.), (8) číselné označenie akcií - ISIN (SK 111 
000 1437), (9) počet kusov darovaných akcií, (10) číslo majetkového účtu cenných papierov 
darcu, na ktorom sú evidované tieto akcie, (11) dátum darovania akcií, (12) podpis darcu 
akcií, (13) podpis obdarovaného.  
Obvyklou prílohou  k zmluve o darovaní cenných papierov je kópia dokladu o tom, že darca 
je vlastníkom akcií VÚB, a.s., t.j. stavový alebo zmenový výpis z účtu majiteľa cenných 
papierov z bývalého Strediska cenných papierov SR, a.s. (teraz transformované na Centrálny 
depozitár cenných papierov SR, a.s.) alebo od člena Centrálneho depozitára.  
V záujme uľahčenia vyhotovenia zmluvy je možné pre účely darovania akcií VÚB, a.s. 
použiť nami vypracovaný vzor zmluvy o darovaní cenných papierov (akcií). 
 
(2) Otvorenie majetkového účtu cenných papierov 
 
Obdarovaný (nadobúdateľ darovaných akcií) potrebuje mať otvorený alebo požiadať o 
otvorenie majetkového účtu cenných papierov v tzv. novej evidencii (ide o evidenciu, v ktorej 
sú majetkové účty otvorené v roku 2004 alebo neskôr u ktoréhokoľvek člena Centrálneho 
depozitára; zoznam členov je tu). Dôvodom tohto právneho úkonu je skutočnosť, že na 
majetkovom účte cenných papierov spravovanom v Centrálnom depozitári cenných papierov 
SR, a.s. v tzv. starej evidencii (ide o evidenciu, v ktorej boli majetkové účty otvorené pred 
rokom 2004 v bývalom Stredisku cenných papierov SR, a.s.) už nie sú možné aktívne 
operácie, ako sú napr. pripísanie akcií z dôvodu darovania, dedičstva alebo nákupu akcií.  
 
Ak sa rozhodnete otvoriť si majetkový účet cenných papierov vo Vašom mene (t.j. príjemcu 
darovaných akcií) vo VÚB banke (ktorá je členom Centrálneho depozitára od 26. 2. 2004), 
odporúčame Vám obrátiť sa na ktorúkoľvek retailovej pobočke VÚB, a.s. z uvedeného 
zoznamu ( ide o pobočku vyššieho typu, ktorá poskytuje uvedené služby). Pobočky nižšieho 
typu poskytujú základné a vybrané služby a majetkové účty spravidla neotvárajú.)  V cenníku 
VÚB, a.s. sú uvedené informácie o poplatkoch za otvorenie a vedenie majetkového účtu v 
časti II. Ceny základných služieb, 19. Cenné papiere, 19.1.1. Vedenie majetkového účtu. 
Informácie o poplatkoch za otvorenie a vedenie bežného účtu sú uvedené v časti I. VÚB 
Kontá.  
 



(3) Prevod darovaných akcií 
 
(a) Darca akcií požiada na ktorejkoľvek retailovej pobočke VÚB, a.s. z uvedeného zoznamu ( 
ide o pobočku vyššieho typu, ktorá poskytuje uvedené služby) o zadanie pokynu na prevod 
darovaných akcií, t.j. odpísanie darovaných akcií zo svojho majetkového účtu cenných 
papierov, t.j. darcu, a ich následné pripísanie na majetkový účet cenných papierov 
obdarovaného (nadobúdateľa darovaných akcií), a to na základe predloženej zmluvy o 
darovaní cenných papierov, kópie dokladu o vlastníctve akcií darcu (stavový výpis z účtu 
majiteľa cenných papierov) a dokladu totožnosti darcu (občiansky preukaz).  
 
(b) obdarovaný (nadobúdateľ darovaných akcií) po otvorení majetkového účtu cenných 
papierov súčasne požiada na retailovej pobočke VÚB, a.s. z uvedeného zoznamu ( ide o 
pobočku vyššieho typu, ktorá poskytuje uvedené služby)o prevod darovaných akcií na 
základe predloženej zmluvy o darovaní cenných papierov a dokladu totožnosti obdarovaného 
(občiansky preukaz).  
 
Informácie o poplatkoch VÚB, a.s. súvisiacich so bezodplatným prevodom cenných papierov 
(akcií) na základe darovacej zmluvy sú k dispozícii tu v cenníku VÚB, a.s. v časti II. Ceny 
základných služieb, Cenné papiere, Prevody cenných papierov. Poplatok za prevod 
darovaných akcií zaplatia obidve strany prevodu, t.j. darca i obdarovaní (nadobúdateľ 
darovaných akcií), pokiaľ v zmluve o darovaní cenných papierov nie je podpisom oboch 
zmluvných strán odsúhlasené, ktorá strana bude znášať všetky poplatky v súvislosti s 
prevodom darovaných akcií.  
 
Výsledkom registrácie prevodu darovaných akcií bude vystavenie alebo zaslanie dokladu o 
vlastníctve darom nadobudnutých akcií obdarovanému (nadobúdateľovi darovaných akcií), 
t.j. výpisu z jeho majetkového účtu cenných papierov.  
 
(4) Alternatíva k uskutočneniu prevodu akcií inak ako prostredníctvom VÚB banky 
 
Alternatívou k uskutočneniu vyššie uvedených právnych úkonov inak než prostredníctvom 
VÚB banky, je možnosť osloviť iného člena Centrálneho depozitára so žiadosťou o otvorenie 
majetkového účtu cenných papierov a prevod darovaných akcií. 

 


