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Doložka vybraných vplyvov
 
A.1. Názov materiálu:  	Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín začatia a ukončenia PPK:      -
 
A.2. Vplyvy:
 
 
Pozitívne* 
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 
x 

 
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
 
x

3, Sociálne vplyvy 
– vplyvy  na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x

 
4. Vplyvy na životné prostredie
 
 x
 
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
 
 x
 
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
 
A.3. Poznámky
Náklady súvisiace s rozšírením pôsobnosti Národnej banky Slovenska budú hradené z ročných príspevkov dohliadaných subjektov a z prirážky k ročnému príspevku dohliadaného subjektu za každé právoplatné rozhodnutie, ktorým Národná banka Slovenska rozhodla, že dohliadaný subjekt porušil práva finančného spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Z uvedeného dôvodu financovanie výkonu ochrany finančného spotrebiteľa bude zabezpečené bez výdavkov zo štátneho rozpočtu. 

V súvislosti s navrhovanými zmenami zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, dôjde k rozšíreniu právomocí a kompetencií Národnej banky Slovenska o oblasť výkonu ochrany finančného spotrebiteľa v Národnej banke Slovenska. V zmysle uvedenej novely bude môcť Národná banka Slovenska ukladať dohliadaným subjektom aj sankcie v súvislosti s výkonom ochrany práv finančných spotrebiteľov. Výnosy z právoplatných sankcií za nedostatky zistené pri výkone ochrany finančného spotrebiteľa budú príjmom štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti možno očakávať aj zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu v dôsledku uložených pokút. Z uvedeného dôvodu má návrh pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Nie je však možné ani približne predpokladať sumu zvýšenia príjmov do štátneho rozpočtu, keďže uvedené bude závisieť od počtu právoplatne stanovených pokút, čo v súčasnosti nie je možné určiť.

A.4. Alternatívne riešenia
 
Bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov 
 
Bezpredmetné


