Verifikačný dokument
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov („Zákon“)
Oprávnená osoba:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
V mene ktorej koná:

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
35 906 464
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 33727/B
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ

(„Oprávnená osoba“)
Partner verejného sektora:
Obchodné meno:
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
IČO:
31 444 873
Zapísaná:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 12330/B
Štatutárny orgán:
Konatelia: Ing. Marianna Trnavská, Mag. Matthias Settele
(„Partner verejného sektora“)
Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona v súvislosti s
identifikáciou konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o AML“). Pokiaľ pojmy
používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký
význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.
Konečný užívateľ výhod
Meno

Priezvisko

Trvalý pobyt

Renáta

Kellnerová

Březovská 509, 252 45
Vrané nad Vltavou,
Česká republika

Dátum
narodenia
04.07.1967

Štátna
príslušnosť
Česká
republika

Verejný funkcionár
nie

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikované osoby zapisované do registra
vo vzťahu ku Partnerovi verejného sektora
1.

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

2.

Podľa výpisu z obchodného registra je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora
spoločnosť CME Slovak Holdings B.V., so sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam,

Holandsko, číslo registrácie v príslušnom registri: 34274606 („CME Slovak Holdings B.V.“).
3.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä spoločenskej zmluvy
Partnera verejného sektora a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora v
identifikačnom dotazníku) vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora zodpovedá výpisu
z obchodného registra a okrem vyššie uvedeného spoločníka, žiadna tretia osoba neovláda
alebo nekontroluje Partnera verejného sektora, vrátane práva na hospodársky prospech z jeho
činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

4.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného
registra CME Slovak Holdings B.V. a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora v
identifikačnom dotazníku), jediným spoločníkom CME Slovak Holdings B.V. je spoločnosť TV
Nova s.r.o., so sídlom Kříženeckého nám. 1078/5, 15 200 Praha 5, IČO: 458 00 456 („TV Nova
s.r.o.“). Zároveň, podľa uvedených podkladov, žiadna tretia osoba neovláda
alebo nekontroluje CME Slovak Holdings B.V, vrátane práva na hospodársky prospech z jej
činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

5.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného
registra TV Nova s.r.o. a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora v
identifikačnom dotazníku) jediným spoločníkom TV Nova s.r.o. je CME Media Entreprises B.V.,
so sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo registrácie v príslušnom
registri: 33246826 („CME Media Enterprises B.V.“). Zároveň, podľa uvedených podkladov
žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje TV Nova s.r.o., vrátane práva na hospodársky
prospech z jej činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

6.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného
registra CME Media Enterprises B.V. a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora
v identifikačnom dotazníku), jediným spoločníkom CME Media Enterprises B.V. je TV Bidco
B.V., so sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo registrácie
v príslušnom registri: 33246826 („TV Bidco B.V.“). Zároveň, podľa uvedených podkladov
žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje CME Media Enterprises B.V., vrátane práva
na hospodársky prospech z jej činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného
užívateľa výhod.

7.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného
registra TV Bidco B.V. a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora v
identifikačnom dotazníku), jediným spoločníkom TV Bidco B.V. je TV Holdco B.V., so sídlom
Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo registrácie v príslušnom registri:
75983613 („TV Holdco B.V.“). Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia osoba
neovláda alebo nekontroluje TV Bidco B.V., vrátane práva na hospodársky prospech z jej
činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

8.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného
registra TV Holdco B.V. a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora v
identifikačnom dotazníku), jediným spoločníkom TV Holdco B.V. je PPF TMT Bidco 2 B.V., so
sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo registrácie v príslušnom
registri: 67332722 („PPF TMT Bidco 2 B.V.“). Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna
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tretia osoba neovláda alebo nekontroluje TV Holdco B.V., vrátane práva na hospodársky
prospech z jej činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.
9.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného
registra PPF TMT Bidco 2 B.V. a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora v
identifikačnom dotazníku), jediným spoločníkom PPF TMT Bidco 2 B.V. je PPF Group N.V., so
sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo registrácie v príslušnom
registri: 33264887 („PPF Group N.V.“). Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia
osoba neovláda alebo nekontroluje PPF TMT Bidco 2 B.V., vrátane práva na hospodársky
prospech z jej činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

10.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä notárskeho
potvrdenia vychádzajúceho o.i. z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov PPF
Group N.V.), akcionármi PPF Group N.V. sú (boli) (i) spoločnosť PPF Holdings B.V., so sídlom
Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandsko, číslo registrácie v príslušnom registri:
34186294 („PPF Holdings B.V.“), ktorá vlastní akcie, s ktorými je spojený podiel na základnom
imaní vo výške 14,30% (a zodpovedajúce ďalšie práva akcionára) (ii) Petr Kellner, Březovská
509, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, nar. 20.5.1964, štátna príslušnosť: Česká
republika („Petr Kellner“), ktorý v čase svojho úmrtia 28.3.2021 vlastnil akcie, s ktorými je
spojený podiel na základnom imaní vo výške 84,63% (a zodpovedajúce ďalšie práva akcionára),
pričom po smrti Petra Kellnera sa tieto akcie stali súčasťou jeho dedičstva, ktorého správcom
bola menovaná manželka zosnulého, pani Renáta Kellnerová (bližšie údaje viď časť „Konečný
užívateľ výhod“ vyššie) a (iii) dvaja minoritní akcionári – právnické osoby, ktorí však nevlastnia
akcie, s ktorými by bol spojený podiel na základnom imaní a ďalšie práva akcionára v rozsahu
relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod. Zároveň, podľa uvedených podkladov
žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje PPF Group N.V. vrátane práva na hospodársky
prospech z jej činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

11.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä notárskeho
potvrdenia vychádzajúceho o.i. z výpisu z obchodného registra), ako jediný spoločník PPF
Holdings B.V. bol v čase svojho úmrtia 28.3.2021 evidovaný Petr Kellner, pričom po smrti Petra
Kellnera sa jeho akcie stali súčasťou dedičstva, ktorého správcom bola menovaná manželka
zosnulého, pani Renáta Kellnerová. Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia osoba
neovláda alebo nekontroluje PPF Holdings B.V. vrátane práva na hospodársky prospech z jej
činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

12. V nadväznosti na skutočnosti uvedené vyššie, Petr Kellner bol v príslušných registroch v čase
svojho úmrtia podľa vyššie uvedeného evidovaný ako osoba, ktorá ovláda a kontroluje
Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní,
a zodpovedajúceho nepriameho podielu na hlasovacích právach a nepriameho práva na
hospodársky prospech podľa vyššie uvedeného v rozsahu 98,93% (viď súčet nepriamych
podielov podľa bodu A.10) a zároveň žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje
Partnera verejného sektora, vrátane práva na hospodársky prospech z jeho činnosti, v rozsahu
relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.
13. Dňa 28.3.2021 (uvedený dátum vychádza z notárskeho potvrdenia preskúmaného
Oprávnenou osobou) Petr Kellner zomrel a nepriamy podiel na základnom imaní na Partnerovi
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verejného sektora, zodpovedajúci nepriamy podiel na hlasovacích právach a nepriame právo
na hospodársky prospech podľa vyššie uvedeného v rozsahu 98,93% sa stalo súčasťou
dedičstva a formálne prešlo na jeho, doposiaľ právne záväzným spôsobom neidentifikovaných,
právnych nástupcov.
14. Partner verejného sektora a Oprávnená osoba vykonali v nadväznosti na úmrtie Petra Kellnera
kroky, na ktoré sú podľa príslušnej právnej úpravy oprávnené (najmä dopytovali zúčastnené
subjekty) za účelom identifikovania (aspoň pravdepodobných) právnych nástupcov Petra
Kellnera. Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nebol s právnymi účinkami
relevantnými pre určenie konečného užívateľa výhod určený okruh právnych nástupcov Petra
Kellnera (vrátane právnych nástupcov vo vzťahu k podielom na spoločnostiach
zodpovedajúcim jeho nepriamemu podielu na Partnerovi verejného sektora podľa
predchádzajúceho bodu A.13 a súvisiacich) a neprebehlo právoplatné majetkovoprávne
vysporiadanie majetku Petra Kellnera. Petr Kellner bol v čase svojho úmrtia ženatý a v rámci
majetkovoprávneho vysporiadania bude teda tiež určený okruh majetku patriaceho do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
15. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä potvrdenia notára –
súdneho komisára, povereného prejednaním dedičstva po pánovi Petrovi Kellnerovi, ako aj
potvrdení holandských notárov vydaných vo vzťahu PPF Group N.V. a PPF Holdings B.V.) bola
ako správca dedičstva po zosnulom Petrovi Kellnerovi určená manželka Petra Kellnera, Renáta
Kellnerová. Podľa relevantnej právnej úpravy platnej v Českej republike vykonáva správca
dedičstva tzv. prostú správu, v rámci ktorej je správca dedičstva oprávnený vykonávať práva
spoločníka/akcionára k podielom, ktoré sú súčasťou dedičstva, a to vrátanie hlasovacieho
práva, v rozsahu potrebnom na zachovanie hodnoty a účelu majetku.
16. Z dôvodu vykonávania práv spoločníka k podielom na spoločnostiach zodpovedajúcich
nepriamemu podielu na Partnerovi verejného sektora podľa bodu A.13 a súvisiacich z titulu
funkcie správcu dedičstva, sa ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu za
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML
považuje Renáta Kellnerová (bližšie údaje viď časť „Konečný užívateľ výhod“ vyššie).
B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora
1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti
A tohto verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie,
ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora uvedený v bode A.2
tohto verifikačného dokumentu, štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné
vedenie Partnera verejného sektora sú konatelia.
3. Podľa príslušných zákonných ustanovení Zákona možno pre účely tohto verifikačného
dokumentu za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora považovať
konateľov. Konatelia Partnera verejného sektora sú:
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Titul

Meno

Priezvisko

Trvalý pobyt

Ing.

Marianna

Trnavská

Mag.

Matthias

Settele

Landauova 38, 841 02
Bratislava – mestská
časť
Dúbravka,
Slovenská republika
Neustiftgasse 32, 2500
Baden,
Rakúska
republika

Dátum
narodenia
19.2.1980

Štátna
príslušnosť
Slovenská
republika

10.10.1966

Rakúska
republika

Verejný funkcionár
nie

nie

4. Konanie v mene Partnera verejného sektora je upravené nasledovne: Partner verejného
sektora má dvoch konateľov. Za Partnera verejného sektora konajú a zaväzujú vždy dvaja
konatelia spoločne. Podpisovanie za Partnera verejného sektora vykoná tak, že k vytlačenému
obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí konateľ svoj podpis.
C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike
Na základe podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou neboli vo vlastníckej/riadiacej štruktúre
Partnera verejného sektora identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej
republike.
D. Preukázanie podmienok na zápis členov štatutárneho orgánu namiesto konečných
užívateľov výhod do registra
Podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu do registra namiesto konečných užívateľov výhod
podľa § 4 ods. 5 Zákona splnené nie sú.
E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou.

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát
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