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Dôvodová správa

Všeobecná časť


Návrh zákona, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza nový zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu nového zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014 ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „smernica BRRD“) a niektoré ustanovenia Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (ďalej len „dohoda“). Smernica BRRD sa spolu s dohodou implementuje novým zákonom o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Smernica BRRD sa implementuje ďalej novelou ustanovení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Cie¾om implementácie smernice BRRD je zavedenie nového rámca prevencie a riešenia možných krízových situácií na finanènom trhu, ktorý bol vypracovaný na úrovni Európskej únie ako odpoveï na finanènú krízu. Finanèná kríza preukázala znaèný rozsah a rôznu podobu rizík na finanènom trhu, kde komplexnos� vzájomných prepojení vytvára pri zlyhaní jednej finanènej inštitúcie možnos� vzniku systémovej krízy, ktorá sa môže prenies� na celý finanèný systém. 

Prioritou navrhovaného zákona je zavies� do praxe efektívny systém krízového manažmentu vytvorený smernicou BRRD pre zapracovanie vo všetkých èlenských štátoch EÚ. Tento systém umožní riešenie krízových situácií finanèných inštitúcií bez ohrozenia stability finanèných trhov a zaistí kontinuitu základných finanèných služieb zlyhávajúcej finanènej inštitúcie. Systém krízového manažmentu pozostáva z troch fáz, prièom v prvej fáze prípravy a prevencie nový zákon zavádza povinnosti finanèných inštitúcií vypracova� plány ozdravenia, v ktorých sa ustanovia mechanizmy a opatrenia na obnovu prevádzkyschopnosti v prípade závažného zhoršenia finanènej situácie. V druhej fáze nový zákon stanovuje možnos� intervencie s cie¾om zabránenia zhoršenia a vyriešenia situácie finanènej inštitúcie v prípade poèiatoèných problémov. Tretia fáza stanovuje spoloèné parametre na spustenie uplatòovania opatrení na riešenie krízových situácií v prípade, ak záchrana upadajúcej spoloènosti je vo verejnom záujme a neexistujú žiadne iné riešenia ozdravenia inštitúcie v primeranom èasovom rámci. Nový zákon urèuje novú inštitúciu, radu pre riešenie krízových situácií, ktorá bude vykonáva� právomoci pri riešení krízových situácií finanèných inštitúcií. Zavedením uvedeného systému sa zníži riziko zlyhania finanèných inštitúcií a zlepší sa schopnos� vèas identifikova� a predchádza� možným krízovým situáciám.

Návrh zákona nebude predložený na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke pod¾a èl. 15 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a pod¾a rozhodnutia Rady è. 98/415/ES o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi o návrhu právnych predpisov, keïže sa ním implementujú právne predpisy Európskej únie.

Predpokladané dopady na rozpoèet verejnej správy, podnikate¾ské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoloènosti, sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol úèinnos� 1. januára 2015.



Osobitná èas�

K Èl. I

Prvá èas�

K § 1 
	Predmetom návrhu zákona o riešení krízových situácií na finanènom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je úèinné riešenie situácií zlyhávajúcich alebo potenciálne zlyhávajúcich finanèných inštitúcií. V ustanovení § 1 sa upravujú všeobecné pravidlá postupu pri riešení krízových situácií inštitúcií na finanènom trhu v Slovenskej republike. Ïalšou oblas�ou, ktorú návrh zákona upravuje je vypracúvanie a schva¾ovanie plánov pre riešenie krízových situácií radou pre riešenie krízových situácií (ïalej len “rada”), zriadenie, pôsobnos�, èinnos� a opatrení rady pri riešení krízových situácií a napåòanie a použitie Národného fondu pre riešenie krízových situácií (ïalej len “národný fond”). Ustanovenie urèuje ciele zákona a stanovuje vybrané inštitúcie alebo osoby, ktorých práva a povinnosti sa zákonom upravujú

K § 2 
	V ustanovení sa vymedzujú základné pojmy, s ktorými sa v návrhu zákona ïalej pracuje, èím sa zabezpeèí jednotný výklad používaných pojmov v záujme odstránenia problémov a nejasností pri ich aplikácií. V tomto ustanovení sú okrem iného definované vybrané inštitúcie a osoby finanèného trhu, definuje sa samotný pojem „krízová situácia“, ïalej opatrenia finanèného trhu, orgány doh¾adu a rezoluèné orgány a mechanizmy financovania systémov. Platí, že rozsah èinností vykonávanými osobitnými organizaènými útvarmi Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií upravuje vnútorný predpis dotknutých inštitúcií a nie je legislatívne upravený v predmetnom návrhu zákona.

Druhá èas�

K § 3 až 5 
	V predmetných ustanoveniach sa vymedzuje zriadenie, zloženie a pôsobnos� rady. Rada má devä� èlenov. Štyria èlenovia sú vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, prièom aspoò jeden zástupca Národnej banky Slovenska je vo funkcii èlena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Ïalší štyria èlenovia sú vedúci zamestnanci Ministerstva financií Slovenskej republiky a deviatym èlenom je riadite¾ agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Predsedom rady je štátny tajomník. Rada na svoje fungovanie nemá plánované žiadne príjmy ani výdavky. Všetky náklady súvisiace s èinnos�ou rady budú preplatené Národnou bankou Slovenska. Toto sa však nevz�ahuje na samotné rezoluèné konanie (oceòovanie, zriadenie preklenovacej inštitúcie, èinnos� správcov), kde všetky súvisiace náklady hradí dotknutá vybraná inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15.mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investièných spoloèností, rada vypracováva a schva¾uje plány pre riešenie krízových situácií, hodnotí riešite¾nos� krízových situácií, odstraòuje prekážky riešite¾nosti krízových situácií a vedie rezoluèné konanie.  V zmysle tohto návrhu sa urèuje hospodárenie rady s finanènými prostriedkami. V  tomto ustanovení sú ïalej definované èinnosti rady, a to najmä vydávanie metodologických usmernení a odporúèaní, schva¾ovanie štatútu rady, spolupráca s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia krízových situácií, vedenie konaní a vydávanie rozhodnutí, spolupráca s úèastníkmi Európskeho systému finanèného doh¾adu a zabezpeèovanie plnenia úloh v oblasti riešenia krízových situácií. Rada musí vykonáva� èinnos� nestranne a nezávisle. Èlenovia rady musia vykonáva� rozhodnutia na vysokej odbornej úrovni. Nako¾ko nominovanými èlenmi rady budú len vysokopostavení zamestnanci Ministerstva financií a Národnej banky Slovenska, podmienka odbornej spôsobilosti bude splnená automaticky, a to aj bez spresnenia v zákone. Zároveò predmetné paragrafy definujú spôsob zániku funkcie èlena rady. 

K § 6 
Predmetný paragraf upravuje rokovanie a rozhodovanie rady. Èinnos� rady je detailne upravená v jej štatúte a riadi ju predseda rady. V èase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda rady, a ak nie je prítomný ani podpredseda rady, iný predsedom rady poverený èlen rady. Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z èlenov rady. Za radu navonok koná predseda rady, alebo èlen rady poverený predsedom rady. Ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový predseda rady, oprávnenia predsedu rady prechádzajú na podpredsedu rady, ak nie je vymenovaný ani podpredseda rady, tieto oprávnenia prechádzajú na iného èlena rady povereného radou. Rada rozhoduje hlasovaním v pléne, ktoré tvoria èlenovia rady. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovièná väèšina ustanovených èlenov rady. Èlen bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej právomoci patrí doh¾ad nad finanèným trhom nemá hlasovacie právo v rade. Rada prijíma svoje rozhodnutia väèšinou hlasov prítomných èlenov rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady. Rada tiež v zmysle predmetného paragrafu upraví v štatúte rady ïalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania. Štatút rady môže všeobecným spôsobom ustanovi� prípady, v ktorých je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej èlenov, alebo iný poèet hlasov potrebných pre prijatie rozhodnutia. Proti rozhodnutiu rady je možné poda� opravný prostriedok na Najvyššom súde Slovenskej republiky, na preskúmavanie jej rozhodnutí alebo postupu je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky. O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu rady, môže rozhodnú� predseda spolu s podpredsedom. Rozhodnutie je možné prija� len v prípade ich jednomyse¾ného súhlasu. Takéto rozhodnutie potvrdí, alebo zruší na svojom nasledujúcom zasadnutí plénum. Rokovanie rady je neverejné a na jej rokovaní sa okrem èlenov môžu zúèastni� osoby uvedené v štatúte rady a ïalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie prizve rada. Rada môže rozhodnú� o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania. Inak sa však z rokovania rady zverejòujú len také informácie o schválených materiáloch, o ktorých tak ustanovuje tento zákon. 

K § 7 
	Upravuje sa povinnos� orgánov a osôb, ktorých èinnos� súvisí s osobami, nad ktorými rada vykonáva pôsobnos�, poskytova� radou požadovanú súèinnos� na úèely výkonu pôsobnosti rady pod¾a tohto zákona a osobitných zákonov. Súèasne sa upravuje právo nesprístupnenia a neposkytnutia požadovaných informácií v prípade, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlèanlivosti v prípade rozporu so zákonom alebo medzinárodne záväznými zmluvami. Rada je taktiež oprávnená vymieòa� si informácie s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných èlenských štátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garanèným fondom investícií a s medzinárodnými organizáciami. Táto úprava ïalej stanovuje podmienky, za akých môže by� príslušný orgán zbavený mlèanlivosti, avšak sprístupnené informácie možno použi� len na úèely vykonávania riešenia krízových situácií danej inštitúcie.  

K § 8 
	Ustanovenie upravuje povinnos� zachováva� mlèanlivos� osobám a vybraným inštitúciám o skutoènostiach, ktorých prezradenie by mohlo ohrozi� riadny a efektívny výkon èinnosti rady, záujmy Slovenskej republiky alebo iného èlenského štátu v oblasti finanènej, hospodárskej alebo menovej politiky, ïalej obchodné alebo bankové tajomstvo, doh¾ad vykonávaný Národnou bankou Slovenska a konanie pred Národnou bankou Slovenska a konanie vedené radou. Za porušenie povinnosti mlèanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácie orgánom tretích krajín radou, ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska za podmienok definovaných v tomto paragrafe. Za porušenie povinnosti mlèanlivosti sa nepovažuje ak rada a osoby spomenuté v tomto paragrafe poskytnú informácie v súhrnnej podobe, spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikova�, o ktorú konkrétnu osobu alebo inštitúciu sa jedná, ako aj so súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla. Zároveò platí, že právomoc zbavi� mlèanlivosti pri obèianskych súdnych konaniach má zo zákona iba rada, menovite iba jej predseda, a nie sudca, aby sa predišlo zneužitiu.  Toto ustanovenie neplatí pri trestných konaniach. Pre zbavenie mlèanlivosti sa použijú ustanovenia z §41 zákona o NBS, prièom platí, že rada nemôže zbavi� mlèanlivosti automaticky, ale iba po naplnení dôvodov pre takéto konanie. Povinnos� mlèanlivosti sa rovnako vz�ahuje aj na osobitného správcu pod¾a §12, rezoluèného správcu pod¾a §42 a núteného správcu a jeho zástupcu. 

 K § 9
	V predmetnom ustanovení sa vymedzujú právomoci rady v rezoluènom konaní, a to najmä právomoc vykonáva� všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo štatutárnych orgánov spoloènosti. Rada má tiež právomoc prevádza� akcie alebo iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, zníži�, prípadne odpusti� záväzok vybranej inštitúcie voèi tretím osobám, vykona� výmenu poh¾adávok za kmeòové akcie alebo iné nástroje vlastníctva, zruši� dlhový nástroj vydaný dotknutou vybranou inštitúciou s výnimkou zabezpeèených záväzkov, zníži� menovitú hodnotu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, zmeni� alebo upravi� splatnos� dlhových nástrojov a iných oprávnených záväzkov, ako aj vymenova� a odvola� riadiaci alebo štatutárny orgán rady a vrcholový manažment vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. V zmysle tohto ustanovenia sa vymedzuje právomoc rady v rezoluènom konaní s výnimkou pod¾a III. èasti a IV. èasti tohto zákona tak, aby sa na radu nevz�ahovala požiadavka získava� povolenie alebo súhlas od štátneho orgánu pod¾a osobitného predpisu, verejnej alebo súkromnej osoby, vrátane akcionárov alebo verite¾ov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. Rada nie je viazaná obmedzeniami, ktoré sa týkajú prevodu finanèných nástrojov, práv, aktív alebo záväzkov a nepotrebuje súhlas s takýmto prevodom. Vz�ah uplatòovania právomocí medzi radou a štatutármi vybranej inštitúcie, ako aj výkon inštitútu správcov je podrobne upravený ïalej v §11 a §12, kde sa tiež urèuje, ktoré èinnosti vykonáva rada, osobitný správca a ktoré èinnosti vykonávajú pôvodní štatutári. 

K § 10 
	Opatrenia na predchádzanie krízy alebo opatrenia krízového riadenia nemožno zmluvne považova� za zaèatie núteného výkonu rozhodnutia, za zaèatie konkurzného konania alebo exekuèného konania, ak nie je dotknuté plnenie základných zmluvných záväzkov, vrátane úhrad platieb a dodávok plnení, alebo poskytnutého zabezpeèenia. Zároveò však nevzniká osobitné právo druhej zmluvnej strany ukonèi�, pozastavi�, zmeni� zmluvu alebo zapoèíta� práva, ani pokia¾ ide o zmluvné vz�ahy dcérskej spoloènosti alebo poskytnuté zabezpeèenia osobou v rámci skupiny. 

K § 11 
	Rada by v súvislosti s plánmi riešenia krízových situácií a pri používaní rôznych právomocí a opatrení, ktoré má k dispozícii, mala zoh¾adni� povahu obchodnej èinnosti vybranej inštitúcie, akcionársku štruktúru, právnu formu, rizikový profil, ve¾kos�, právny štatút a vzájomné prepojenie vybranej inštitúcie s ïalšími inštitúciami alebo s finanèným systémom vo všeobecnosti, rozsah a zložitos� jej èinností, èi vykonáva akéko¾vek investièné služby alebo èinnosti a èi je pravdepodobné, že jej zlyhanie a následná likvidácia v rámci bežného konkurzného konania budú ma� výrazne negatívny vplyv na finanèné trhy, na ïalšie inštitúcie, podmienky financovania alebo na širšiu ekonomiku, prièom zabezpeèí, aby sa režim uplatòoval vhodným a primeraným spôsobom. Predmetné ustanovenie vyèleòuje právomoc rady vykonáva� práva akcionárov, štatutárneho orgánu alebo riadiacich orgánov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. Rada má zároveò právo naklada� so všetkým jej majetkom a aktívami. Ïalším ustanovením, v zmysle predmetného paragrafu, sa poèas rezoluèného konania rušia hlasovacie práva akcionárov spojené s akciami alebo vyplývajúce z držby iných nástrojov vlastníctva. Rada je však viazaná povinnos�ou posudzova� pri rozhodovaní primeranos� prijatých opatrení s oh¾adom na ciele a všeobecné princípy rezoluèného konania a s oh¾adom na efektívnos� cezhranièných rezoluèných konaní. Právomoci v zmysle tohto paragrafu môže vykonáva� rada priamo, alebo prostredníctvom inej urèenej osoby, ktorú na tento úèel vymenuje v súlade s §12 a §42. Osoby tvoriace radu budú odborníkmi s právomocami a zodpovednos�ou za svoje úkony, a preto právomoci, s výnimkou predmetných paragrafov, nie je možné ïalej delegova�.

K § 12 
	V nadväznosti na §11 predmetného návrhu zákona rada je zodpovedná za vymenovanie a zverejnenie osobitného správcu, ktorý nahradí riadiaci orgán vybranej inštitúcie, ktorá je v kríze. Osobitný správca, ak ním je fyzická osoba, musí by� odborne spôsobilý spôsobom upraveným v predmetnom paragrafe, je vymenovaný na obdobie nie dlhšie ako jeden rok, má všetky právomoci akcionárov a riadiaceho orgánu vybranej inštitúcie, avšak iba pod doh¾adom rady. Zároveò sa presne zadávajú náležitosti, ktoré sa musia v súvislosti s osobitným správcom zapísa� do obchodného registra. Predmetné ustanovenie urèuje správcovi zákonnú povinnos� vykonáva� všetky opatrenia potrebné na riešenie krízovej situácie, prièom táto povinnos� je v prípade potreby nadradená nad každú inú povinnos� manažmentu v rámci stanov vybranej inštitúcie alebo vnútroštátnych predpisov, ak si navzájom odporujú. Predmetné ustanovenie zároveò v súlade s opatreniami na riešenie krízových situácií môže zahàòa� zvýšenie kapitálu, reorganizáciu vlastníckej štruktúry vybranej inštitúcie alebo prevzatia vybranými inštitúciami, ktoré sú finanène a organizaène stabilné. 

K § 13 až § 18 
	Rada má na základe posúdenia riešite¾nosti krízovej situácie právomoc požadova� priamo alebo nepriamo prostredníctvom Národnej banky Slovenska zmeny štruktúry a organizácie vybraných inštitúcií, prijíma� nutné a primerané opatrenia na zníženie alebo odstránenie vecných prekážok uplatòovania opatrení na riešenie krízových situácií a na zabezpeèenie riešite¾nosti krízovej situácie vybraných inštitúcií. Z dôvodu možnej systémovej povahy všetkých vybraných inštitúcií je s cie¾om zachova� finanènú stabilitu nevyhnutné, aby rada mala možnos� rieši� krízovú situáciu akejko¾vek vybranej inštitúcie. V zmysle tohto ustanovenia má preto rada široké právomoci, ktoré však môže vykonáva� len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cie¾ov rezoluèného konania. Predmetné paragrafy detailne stanovujú právomoci rady, prièom rada pri ich výkone zoh¾adòuje riadne fungovanie finanèného trhu. Rada je tiež oprávnená obmedzi� verite¾ov vo výkone práv zabezpeèujúcich plnenie záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, od dòa uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného dòa nasledujúceho po uverejnení oznámenia. Ïalšou oblas�ou, ktorú návrh zákona upravuje, je právomoc rady v prípade nakladania s aktívami, akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, právami alebo záväzkami, ktoré sa riadia právnym poriadkom iného èlenského štátu, uloži� správcovi vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje, povinnos� vykona� prevod, odpísanie, konverziu alebo iný úkon v rámci rezoluèného konania, vykonáva� držbu alebo uhradi� záväzok v mene príjemcu. Rada je oprávnená vyžadova� od vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, súèinnos� v podobe poskytnutia služieb a materiálneho vybavenia za úèelom efektívneho riadenia obchodných èinností, ktoré boli prevedené na príjemcu. Poskytovanie súèinnosti sa riadi podmienkami, ktoré platili pred vstupom vybranej inštitúcie do rezoluèného konania, inak za obvyklých podmienok.  

K § 19 
	V zmysle návrhu zákona upravuje predmetný paragraf povinnos� rady poskytnú� príslušnému rezoluènému orgánu všetku potrebnú súèinnos� pre zníženie/odpísanie sumy istiny záväzkov alebo nástrojov, alebo pre konverziu záväzkov alebo nástrojov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, so sídlom v Slovenskej republike. Zároveò však predmetným ustanovením nie je dotknuté právo akcionárov, verite¾ov a tretích strán napadnú� prostredníctvom opravného prostriedku prevod akcií, iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv alebo záväzkov umiestnených v inom èlenskom štáte alebo spravujúceho sa právnym poriadkom iného èlenského štátu. Zároveò nie je dotknuté právo verite¾ov napadnú� prostredníctvom opravného prostriedku zníženie sumy istiny alebo konverziu nástroja alebo záväzkov voèi verite¾om z iného èlenského štátu.

K § 20 
	Rada ako ústredný rezoluèný orgán je viazaná právnymi aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami a je preto povinná plni� úlohy vyplývajúce z èlenstva v medzinárodných organizáciách. Rezoluèný orgán z èlenského štátu Európskej únie alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru môže preto na území Slovenskej republiky vykonáva� kompetencie v oblasti riešenia krízových situácií vo vz�ahu k poboèke alebo dcérskej spoloènosti zahraniènej inštitúcie, prièom táto zahranièná inštitúcia podlieha doh¾adu príslušného zahranièného orgánu doh¾adu. Tento však môže vykonáva� kompetencie v oblasti riešenia krízovej situácie na území Slovenskej republiky len na základe dohody uzavretej medzi radou a príslušným zahranièným orgánom riešenia krízových situácií, a to len na základe vzájomnosti. Predmetné ustanovenie definuje a urèuje spôsob a podmienky, za akých môže zahranièný orgán vykonáva� doh¾ad na území Slovenskej republiky. 

Tretia èas�

K § 21 
	Plánovanie riešenia krízových situácií je základným prvkom úèinného riešenia krízových situácií. Príslušné orgány by mali ma� všetky potrebné informácie, aby sa identifikovali zásadné funkcie a zabezpeèilo ich pokraèovanie. Obsah plánu riešenia krízových situácií by však mal by� úmerný systémovému významu vybranej inštitúcie alebo skupiny. Vzh¾adom k tomu, že vybraná inštitúcia najlepšie pozná vlastné fungovanie a akéko¾vek problémy, ktoré z neho vyplývajú, rada vypracúva plány riešenia krízových situácií okrem iného na základe informácií poskytnutých dotknutými vybranými inštitúciami. V zmysle ustanovení upravených v predmetnom paragrafe má rada povinnos� vypracova� plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktorá nie je súèas�ou konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva doh¾ad orgán doh¾adu èlenského štátu alebo orgán doh¾adu tretej krajiny na individuálnom základe. Ïalšou upravovanou oblas�ou v zmysle predmetného paragrafu sú náležitosti plánu riešenia krízových situácií. Upravuje sa tiež  postup rady vo vz�ahu k vybranej inštitúcii pri riešení krízových situácií a návrh opatrení a použitia opatrení na riešenie krízových situácií. Rada má za úlohu identifikova� prekážky riešenia krízovej situácie a navrhnú� spôsob ich odstránenia v súlade s týmto zákonom. Rada má právomoc uloži� povinnos� vies� záznamy o všetkých finanèných zmluvách vybraným inštitúciám a osobám. Predmetné ustanovenie definuje, èo sa rozumie finanènou zmluvou.

K § 22 
	Predmetné ustanovenie upravuje povinnos� vybranej inštitúcie a Národnej banky Slovenska poskytnú� rade súèinnos� a všetky informácie potrebné na vypracovanie, aktualizáciu a vykonanie plánu na riešenie krízových situácií. Národná banka Slovenka spolupracuje s radou s cie¾om overi�, èi sú už dostupné niektoré alebo všetky požadované informácie. Keï sú takéto informácie dostupné, Národná banka Slovenska poskytne tieto informácie rade pre potreby vypracovania, aktualizácie alebo vykonania plánov pre riešenie krízových situácií. 

K § 23 
	Rade sa ukladá povinnos� predklada� plán riešenia krízových situácií a jeho zmeny Národnej banke Slovenska. Ak je rada  rezoluèným orgánom na úrovni skupiny, predloží predmetný plán príslušným orgánom doh¾adu vykonávajúcim doh¾ad nad vybranými inštitúciami, ktoré sú súèas�ou konsolidovaného celku. 

K § 24 
	Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezoluèným orgánom posudzuje riešite¾nos� krízovej situácie inštitúcie, ktorá nie je súèas�ou skupiny. Predmetné ustanovenie definuje, za akých okolností sa krízová situácia považuje za riešite¾nú. Posúdenie sa uskutoèòuje v rámci prípravy plánu riešenia krízových situácií a pri jeho aktualizácii. Predmetný paragraf definuje radou skúmané a zoh¾adòované náležitosti v záujme náležitého posúdenia riešite¾nosti krízovej situácie. 

K § 25 
	Opatrenia navrhnuté s cie¾om rieši� alebo odstráni� prekážky brániace riešite¾nosti krízovej situácie vybranej inštitúcie by nemali bráni� vybraným inštitúciám vo výkone práva usadi� sa, ktoré im ude¾uje Zmluva o fungovaní Európskej únie. Predmetné ustanovenie ude¾uje rade povinnos�, po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, doruèi� rozhodnutie o tom, že existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcii, Národnej banke Slovenska a rezoluèným orgánom v èlenských štátoch, v ktorých sídlia významné poboèky vybranej inštitúcie. V zmysle predmetného paragrafu sa ukladá vybranej inštitúcii povinnos� predloži� rade opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení do štyroch mesiacov od doruèenia. Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi opatrenia ako nedostatoèné, uloží vybranej inštitúcii povinnos� prija� náhradné opatrenia, ktoré uvedie v rozhodnutí a rozhodnutie doruèí vybranej inštitúcii. Vybraná inštitúcia v lehote jedného mesiaca od doruèenia rozhodnutia o náhradných opatreniach navrhne rade plán na ich splnenie. Ïalšou upravovanou oblas�ou je zoznam náhradných opatrení, ktoré je rada oprávnená vybranej inštitúcii uloži�. Rada pred rozhodnutím o použití náhradných opatrení posúdi, po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, možný vplyv týchto opatrení na vybranú inštitúciu, vnútorný trh v oblasti finanèných služieb a na finanènú stabilitu v ostatných èlenských štátoch a v Európskej únii ako celku.

K § 26	
	Predmetný paragraf ukladá povinnos� rade zabezpeèi� spolu s príslušnými rezoluènými orgánmi dcérskych spoloèností a po konzultácií s rezoluènými orgánmi významných poboèiek, pokia¾ je to pre danú významnú poboèku relevantné, vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny. Plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zahàòajú plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktorú vedie materská spoloènos� v Európskej únii ako celku, a to buï riešením krízových situácií na úrovni materskej spoloènosti v Európskej únii alebo prostredníctvom jej rozdelenia a riešenia krízových situácií vybraných dcérskych inštitúcií. Predmetné ustanovenie sa týka materských spoloèností so sídlom v Slovenskej republike, dcérskych spoloèností v Európskej únii a iných osôb v súlade s §1 ods. 3 písm. b) až d). tohto zákona. Paragraf tiež upravuje náležitosti, ktoré z vecného h¾adiska musia by� súèas�ou plánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny ako aj súhrn opatrení, ktoré skupinový plán riešenia krízových situácií nesmie obsahova�. Zároveò platí, že skupinový plán riešenia krízových situácií nesmie ma� neprimerané dôsledky pre žiaden èlenský štát. 
 
K § 27 
	Rada zabezpeèí, aby sa plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny preskúmavali a v prípade potreby aktualizovali aspoò raz roène a po každej zmene právnej alebo organizaènej štruktúry, obchodnej èinnosti alebo finanènej pozície skupiny vrátane ktoréhoko¾vek èlena skupiny, ktorý by mohol ma� na takýto plán významný vplyv alebo si vyžadova� jeho zmenu. Prijatie plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny má podobu spoloèného rozhodnutia rezoluèného orgánu na úrovni skupiny a rezoluèných orgánov dcérskych spoloèností. Tieto príjmu spoloèné rozhodnutie do štyroch mesiacov od dátumu, kedy rezoluèný orgán odoslal informácie. Ak sa spoloèné rozhodnutie neprijme do štyroch mesiacov, rezoluèný orgán prijme vlastné rozhodnutie o pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny. Toto rozhodnutie musí by� plne odôvodnené a zoh¾adnia sa v òom názory a výhrady ostatných rezoluèných orgánov. Toto rozhodnutie poskytne materskej spoloènosti v Európskej únii rezoluèný orgán na úrovni skupiny. Ak sa spoloèné rozhodnutie rezoluèných orgánov neprijme do štyroch mesiacov, každý orgán pre riešenie krízových situácií zodpovedný za dcérsku spoloènos� prijme vlastné rozhodnutie a vypracuje a vedie plán riešenia krízovej situácie pre vybrané inštitúcie a osoby v jeho jurisdikcii. Každé jednotlivé rozhodnutie sa plne zdôvodní a uvedú sa v òom dôvody nesúhlasu s navrhovaným plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a zoh¾adnia sa v òom názory a výhrady príslušných rezoluèných orgánov a orgánov doh¾adu. Každý rezoluèný orgán oznámi svoje rozhodnutie ostatným èlenom kolégia pre riešenie krízových situácií. Rezoluèné orgány, ktoré nevyjadria nesúhlas v zmysle predchádzajúcej vety, môžu dospie� k spoloènému rozhodnutiu o pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý sa bude vz�ahova� na subjekty skupiny v ich jurisdikcii. Ak otázka týkajúca sa skupinového plánu riešenia krízových situácií zasahuje do fiškálnej zodpovednosti Slovenskej republiky, rada túto skutoènos� oznámi rezoluènému orgánu zodpovednému za vypracovanie a schválenie skupinového plánu riešenia krízových situácií materskej spoloènosti so sídlom v Európskej únii, ktorej dcérska spoloènos� patrí do pôsobnosti rady. 

K § 28 
	Rezoluèné orgány na úrovni skupiny spolu s rezoluènými orgánmi a s rezoluènými orgánmi patriacimi do jurisdikcií, v ktorých sa nachádzajú významné poboèky, pokia¾ je to pre významnú poboèku relevantné, posúdili rozsah, v ktorom je možné vyrieši� krízovú situáciu skupín. Krízová situácia skupiny sa považuje za riešite¾nú, ak je pre rezoluèné orgány realizovate¾né buï zlikvidova� èlenov skupiny v rámci bežného konkurzného konania alebo rieši� ich krízovú situáciu uplatnením opatrení a právomocí riešenia krízových situácií na osoby skupiny a zároveò sa v najväèšej možnej miere zabráni akýmko¾vek významným nepriaznivým vplyvom na finanèné systémy, a to aj v podmienkach širšej finanènej nestability alebo udalostí zasahujúcich celý systém èlenských štátov, v ktorých sú osoby skupiny usadení, alebo iných èlenských štátov alebo Európskej únie, a to s cie¾om zabezpeèi� pokraèovanie kritických funkcií, ktoré osoby skupiny vykonávajú, ak ich možno ¾ahko a vèas oddeli�. Posúdenie riešite¾nosti krízovej situácie je súèas�ou prípravy skupinového plánu riešenia krízových situácií a jeho aktualizácie. Ïalšou upravovanou oblas�ou v predmetnom paragrafe sú náležitosti, ktoré sa zoh¾adòujú pri posudzovaní riešite¾nosti krízovej situácie vybranej inštitúcie. 

K § 29 
	Predmetný paragraf upravuje právomoci Rady rieši� alebo odstráni� prekážky brániace riešite¾nosti krízovej situácie na úrovni skupiny. Rada spolu s rezoluènými orgánmi dcérskych spoloèností po konzultácii s kolégiom doh¾adu a rezoluènými orgánmi patriacimi do jurisdikcií, v ktorých sa nachádzajú významné poboèky v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií prijmú náležité kroky, aby dosiahli spoloèné rozhodnutie o uplatnení opatrení vo vz�ahu ku všetkým vybraným inštitúciám, ktoré sú súèas�ou skupiny. Spoloèné rozhodnutie sa musí dosiahnu� do štyroch mesiacov od predloženia akýchko¾vek pripomienok materskej spoloènosti v Európskej únii a v takom prípade sa považuje toto rozhodnutie za koneèné. Musí by� odôvodnené a vyjadrené v dokumente, ktorý rada poskytne materskej spoloènosti v Európskej únii. V prípade, ak sa spoloèné rozhodnutie neprijme v uvedenej lehote, rada prijme svoje vlastné rozhodnutie o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prija� na úrovni skupiny. 

K § 30	
	Rada, po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s oh¾adom na možný dopad zlyhania vybranej inštitúcie na finanèný systém prihliada pri posudzovaní plánu riešenia krízových situácií na individuálnom základe, ako aj na úrovni skupiny, okrem iného na povahu podnikania vybranej inštitúcie, zložitos� jej èinnosti, jej akcionársku štruktúru, právnu formu, rizikový profil, ve¾kos�, právne postavenie, previazanos� s inými úèastníkmi finanèného systému, èlenstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme. 

K § 31	
	Predmetný paragraf upravuje povinnos� vybraných inštitúcií, aby splnili minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorá je stanovená ako suma vlastných zdrojov  a oprávnených záväzkov, vyjadrená ako percentuálny podiel celkových pasív, do ktorých sú zahrnuté derivátové záväzky a vlastné zdroje  s výnimkou pasív vyplývajúcich z derivátov inštitúcie. Oprávnené záväzky musia spåòa� podmienky stanovené v tomto paragrafe a zároveò výšku minimálnej požiadavky stanovuje rada po prerokovaní  s Národnou bankou Slovenska za úèelom uplatnenia rezoluèných opatrení vrátane kapitalizácie a  za úèelom zaistenia dostatku oprávnených záväzkov vybraných inštitúcií, aby v akomko¾vek prípade kapitalizácie bolo možné absorbova� straty a obnovi� podiel vlastného kapitálu Tier 1 na požadovanú úroveò. Minimálna požiadavka je urèená radou aj  na základe charakteristiky vybranej inštitúcie a na základe rozsahu, v akom  systém ochrany vkladov prispieva k financovaniu rezolúcie. Na konsolidovanej úrovni materskej spoloènosti urèí minimálnu požiadavku orgán na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, po konzultácii s orgánom vykonávajúcim doh¾ad na konsolidovanom základe, zoh¾adòujúc vyššie spomenuté  podmienky, konkrétny prípad a  potrebu rieši� rezolúciu dcérskych spoloèností z tretích krajín, ktoré sú súèas�ou skupiny. Uvedené orgány pracujú súèinne a mali by dosiahnu� spoloèné rozhodnutie o minimálnych požiadavkách uplatòovaných na konsolidovanej úrovni. Spoloèné rozhodnutie musí by� plne odôvodnené a materskej spoloènosti ho poskytne  rezoluèný orgán na úrovni skupiny. V prípade, že sa spoloèné rozhodnutie neprijme do štyroch mesiacov, rezoluèný orgán na úrovni skupiny prijme rozhodnutie o konsolidovaných minimálnych požiadavkách. Také rozhodnutie, ako aj spoloèné rozhodnutie, je záväzné. Rada stanovuje minimálne požiadavky, ktoré sa majú uplatni� na dcérske spoloènosti na individuálnom základe. Rovnako by rada a rezoluèný orgán na úrovni skupiny mali dosiahnu� spoloèné rozhodnutie o úrovni minimálnych požiadaviek pre príslušnú dcérsku spoloènos�. Spoloèné rozhodnutie musí by� odôvodnené a v prípade, že do štyroch mesiacov sa neprijme, rozhodnutie o ich úrovni prijme rada, prièom zoh¾adní názory rezoluèného orgánu na úrovni skupiny. Ïalej sa v predmetnom paragrafe vymedzujú prípady, kedy rada môže rozhodnú� o neuplatòovaní minimálnej požiadavky pre materskú a dcérsku spoloènos� na individuálnej úrovni, ako aj prípady kedy rada rozhoduje o èiastoènom alebo úplnom plnení minimálnej požiadavky na individuálnej alebo konsolidovanej úrovni prostredníctvom zmluvnej kapitalizácie.

Štvrtá èas�

K § 32 a  § 33 
	Predmetný paragraf stanovuje všeobecné zásady pri riešení krízových situácií, kedy rada prijíma opatrenia na riešenie krízových situácií, pri ktorých akcionári vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú straty ako prví, následne znášajú straty po akcionároch veritelia vybranej inštitúcie v súlade s hierarchiou ich nárokov v rámci bežného konkurzného konania. V rámci opatrení na riešenie krízových situácií v niektorých prípadoch môže by� riadiaci orgán a vrcholový manažment danej inštitúcie vymenený, zároveò žiaden verite¾ neutrpí vyššie straty, než by utrpel, ak by daná vybraná inštitúcia bola zlikvidovaná v rámci bežného konkurzného konania. Kryté vklady sú chránené v plnej miere. V prípade, že vybraná inštitúcia je èlenom skupiny, používajú sa také nástroje pre riešenie krízových situácií, ktorými sa minimalizuje vplyv na ostatných èlenov, celú skupinu, na finanènú stabilitu v èlenských štátoch Európskej únie, a najmä v krajine, v ktorej skupina pôsobí. 

K § 34 
	Rezoluèné konanie sa uskutoèòuje vo verejnom záujme. Predmetný paragraf definuje verejný záujem, ako aj pomenúva konkrétne ciele rezoluèného konania. Ïalšou upravovanou oblas�ou sú podmienky, za akých Národná banka Slovenska bezodkladne informuje radu o skutoènosti, že vybraná inštitúcia zlyháva, alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá. Rada pritom posudzuje, èi sú splnené podmienky pre zaèatie rezoluèného konania a vyhodnocuje najmä, èi vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá, èi pretrváva verejný záujem alebo iný obdobne závažný dôvod a èi môžu by� prijaté iné opatrenia, v dôsledku ktorých by sa mohlo v primeranom èase predís� zlyhaniu vybranej inštitúcie. Rada poèas celého konania skúma, èi trvajú podmienky pod¾a predošlej vety. Ak zistí, že podmienky netrvajú, tak svojim rozhodnutím konanie zastaví a rozhodne aj o ïalšom postupe pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov.

K § 35  a § 36  	
	Predmetné ustanovenia urèujú, že úèastníkom rezoluèného konania je osoba, ktorej sa rozhodnutie o zaèatí konania týka. Na návrh rady sa môže úèastníkom konania sta� tiež iná osoba (“navrhovate¾”), ktorá preukáže, že jej práva alebo povinnosti môžu by� v konaní dotknuté. V prípade pochybností o rozsahu práv a povinností úèastníka v konaní sa tento môže domáha� urèenia práv úèastníka žalobou na súde. Platí, že úèastník rezoluèného konania sa môže da� zastúpi� na základe plnomocenstva iba advokátom a tiež platí, že viacerí úèastníci, ak môžu by� v konaní dotknuté práva a povinnosti rovnakého druhu, si môžu zvoli� spoloèného zástupcu. 

K § 37 až § 39 
	Predmetné paragrafy špecifikujú náležitosti postupov pred zaèatím rezoluèného konania, rozhodnutiach o zaèatí rezoluèného konania a samotnom zaèatí rezoluèného konania. Pritom platí, že ak sa rezoluèné konanie zaèína bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia požiada o stanovisko Národnú banku Slovenska. Konanie ako také možno zaèa� bez návrhu, alebo na návrh Národnej banky Slovenska alebo vybranej inštitúcie, o ktorej právach sa má rozhodova� v rezoluènom konaní a to prostredníctvom Národnej banky Slovenska. Návrh sa podáva výluène písomne.  Predmetný paragraf tiež definuje všeobecné náležitosti, ktoré musí návrh obsahova�. Konanie bez návrhu sa zaèína vydaním rozhodnutia o zaèatí konania. Predmetný paragraf upresòuje v odsekoch 2 a 3 náležitosti takéhoto rozhodnutia. Zároveò platí, že doruèením je rozhodnutie vykonate¾né. Rozhodnutie o zaèatí konania môže úèastník, ktorého sa rozhodnutie týka, napadnú� žalobou sa súde. Takéto podanie žaloby však nemá odkladný úèinok, pokia¾ súd nerozhodne inak.

K § 40	
	V zmysle predmetného paragrafu úèinky zaèatia rezoluèného konania potvrdzuje rada po vydaní rozhodnutia o zaèatí konania. Rada môže urèi� alebo zmeni� rozsah úèinkov úkonov alebo rozhodnú�, že sa ich úèinok odkladá. Zaèatím konania sa prerušujú iné konania a súèasne zaèatie konania bráni zaèatiu konkurzného a reštrukturalizaèného konania alebo zavedeniu nútenej správy. Oprávnenie vybranej inštitúcie naklada� s majetkom, uzatvára� zmluvy alebo inak kona� prechádza na radu. Rada môže rozhodnú� o zmene splatnosti záväzkov a poh¾adávok a ich rozsahu. 

K § 41 
	V zmysle predmetného paragrafu sa usmeròuje právomoc rady rozhodnú� o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcie. Ïalšou upravovanou oblas�ou je postup rady a náležitosti, ktoré musí takéto rozhodnutie obsahova�. Rada pritom postupuje samostatne, nestranne a nezávisle, nie je viazaná návrhmi úèastníkov a iných osôb. Rada pri rozhodovaní hodnotí dôkazy pod¾a vo¾nej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, èo vyšlo v rezoluènom konaní najavo. Rada dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Pre rozhodnutie je rozhodujúci skutkový a právny stav v èase jeho vydania, ak tento zákon neustanovuje inak.

K § 42	
	Predmetný paragraf zadáva možnos� rady zveri� výkon èinností vyplývajúcich z rozhodnutia odborne spôsobilej osobe (ïalej len “správca”). Pre výkon èinností správcu sa použijú primerané ustanovenia o mandátnej zmluve pod¾a obchodného zákonníka. Správca koná a rozhoduje s oh¾adom na vec samotnú, v rozsahu udeleného poverenia. V zmysle upravovaného ustanovenia sa stanovujú podmienky vymenovania správcu, jeho zástupcov ako aj povinnosti a kompetencie správcu, prièom vymenovaním rezoluèného správcu sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov vybranej inštitúcie a vedúcich zamestnancov a pôsobnos� štatutárneho orgánu a dozornej rady prechádza na správcu, súèasne sa pozastavujú práva akcionárov. 

K § 43	
	Predmetné ustanovenie upravuje podmienky, za akých postavenie úèastníka v rezoluènom konaní zaniká. Osoba, ktorá o sebe dôvodne tvrdí, že má by� úèastníkom, môže žalobou pod¾a osobitného predpisu napadnú� rozhodnutie, ktorým rada odmietne návrh. Podanie žaloby však nemá odkladný úèinok, ak súd nerozhodne inak. 

K § 44	
	Tento zákon umožòuje rade preruši� konanie. Predmetný paragraf zadáva povinnos� preruši� konanie až do vydania rozhodnutia, ktorým sa v konaní pokraèuje. Poèas prerušenia rezoluèného konania sa však môže pokraèova� v konaní, ktoré bolo prerušené zaèatím rezoluèného konania.

K § 45 
	Rade v zmysle tohto paragrafu nadobúda právomoc zastavi� konanie bez návrhu v prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré sa konanie zaèalo. Návrh na zastavenie konania je oprávnená poda� jedine Národná banka Slovenska. Rozhodnutím rady o zastavení konania sa rezoluèné konanie zastavuje a zanikajú úèinky spojené so zaèatím konania, ak nie je v rozhodnutí urèené inak. Usmernenie zadáva právo úèastníkov poda� proti rozhodnutiu o zastavení konania alebo niektorému výroku opravný prostriedok, avšak bez odkladného úèinku. Konanie sa zastavuje aj na základe rozhodnutia súdu, ktorým zrušil rozhodnutie rady o zaèatí konania. 

K § 46 
	Rada rozhodne o skonèení konania po splnení úèelu rezoluèného konania. Predmetný paragraf identifikuje práva a povinnosti úèastníka alebo inej osoby, ktoré je potrebné upravi� pre skonèenie konania. 

K § 47	
	Predmetný paragraf zadáva povinnos� rady oznámi� vydanie rozhodnutí v rezoluènom konaní orgánom a inštitúciám, vymenovaným v upravovanom paragrafe.

Piata èas�

K § 48 
	Rada má právomoc prija� opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vz�ahu k vybranej finanènej inštitúcii uvedenej v §1 ods. 3 písm. b) tohto zákona, ak sú vzh¾adom na finanènú inštitúciu, ako aj vzh¾adom na materskú spoloènos� podliehajúcu doh¾adu na konsolidovanom základe, splnené podmienky pre riešenie krízových situácií. Rada môže prija� opatrenie na riešenie krízovej situácie vo vz�ahu k osobe uvedenej v §1 ods. 3 písmene c) alebo d) tohto zákona, ak sú vzh¾adom na osobu uvedenú v §1 ods. 3 písmene c) alebo d) tohto zákona, ako aj vzh¾adom na jednu alebo viaceré dcérske spoloènosti, ktoré sú inštitúciami, splnené podmienky pre riešenie krízových situácií, alebo ak dcérska spoloènos� nie je usadená v Európskej únii, rezoluèný orgán tretej krajiny skonštatoval, že spåòa podmienky na riešenie krízovej situácie v súlade s právnymi predpismi danej tretej krajiny. Predmetný paragraf zadáva podmienky pre riešenie krízových situácií aj pre prípady, ak sú dcérske inštitúcie holdingovej spoloènosti so zmiešanou èinnos�ou v priamej alebo nepriamej držbe sprostredkujúcej finanènej holdingovej spoloènosti.

K § 49 
	V zmysle predmetného paragrafu rada bezodkladne oznámi príslušnému rezoluènému orgánu na úrovni skupiny, orgánu doh¾adu na úrovni skupiny a èlenom príslušného kolégia rezoluèných orgánov, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoloènos�ou, spåòa podmienky na zaèatie rezoluèného konania. Súèasne rada oznámi opatrenia pre riešenie krízových situácií, ktoré navrhuje uloži� vybranej inštitúcii. Rada v lehote do 24 hodín od doruèenia oznámenia rezoluèného orgánu na úrovni skupiny ude¾uje súhlas na zaèatie konania v prípade, ak lehota uplynie a podmienky na zaèatie rezoluèného konania budú splnené. Program skupinového riešenia krízových situácií sa prijíma spoloèným rozhodnutím rady a uvedených orgánov. Ak rada nesúhlasí s návrhom programu z dôvodu zachovania finanènej stability Slovenskej republiky, je povinná oznámi� a odôvodni� túto skutoènos� dotknutým orgánom. Rovnako je rada oprávnená odchýli� sa od programu a prija� samostatné opatrenie na riešenie krízových situácií. 

K § 50	
	Predmetné ustanovenie tohto zákona zadáva povinnos� rezoluènému orgánu na úrovni skupiny bezodkladne oznámi� rozhodnutie a navrhované opatrenia na riešenie krízových situácií o materskej spoloènosti v Európskej únii, za ktorú je zodpovedný, orgánu vykonávajúcemu doh¾ad na konsolidovanom základe, ak nejde o ten istý orgán, a ostatným èlenom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. Ak opatrenia, ktoré navrhol rezoluèný orgán pod¾a predchádzajúcej vety nezahàòajú program riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny

Šiesta èas�

K § 51 
	Predmetné ustanovenie identifikuje spôsoby oceòovania na úèely riešenia krízových situácií. Pred prijatím opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo výkonom právomoci odpísa� alebo konvertova� relevantné kapitálové nástroje rada zabezpeèí, aby spravodlivé, obozretné a realistické ocenenie aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) vykonala osoba nezávislá od ktoréhoko¾vek orgánu verejnej moci vrátane  rady, ako aj od vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d). Cie¾om ocenenia je posúdi� hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d), ktorá/-ý spåòa podmienky pre riešenie krízovej situácie. Predmetný paragraf zadáva vybranej inštitúcii v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) doplni� ocenenie definovanými informáciami z úètovných kníh a záznamov v zmysle tohto paragrafu. V ocenení sa uvedie ïalšie rozdelenie verite¾ov na triedy na základe úrovní ich priority pod¾a uplatnite¾ného konkurzného práva. V súlade s predošlými vetami, ak nezávislé ocenenie nie je možné, rada môže uskutoèni� predbežné ocenenie aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d). Ïalšou upravovanou oblas�ou, ktorou sa predmetný paragraf zaoberá, je zadefinovanie úèelov oceòovania. Bez toho, aby bol dotknutý rámec Európskej únie pre štátnu pomoc, sa ocenenie v prípade potreby zakladá na obozretných predpokladoch, najmä pokia¾ ide o miery zlyhania a závažnosti strát. Pri ocenení sa nepredpokladá, že by sa vybranej inštitúcii alebo osobe v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) v budúcnosti – od okamihu prijatia opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo výkonu právomoci odpísa� alebo konvertova� príslušné kapitálové nástroje – mohla poskytnú� mimoriadna verejná finanèná podpora alebo núdzová pomoc Národnej banky Slovenska na zvýšenie likvidity alebo akáko¾vek pomoc Národnej banky Slovenska na zvýšenie likvidity poskytnutá s neštandardnou zárukou, splatnos�ou a podmienkami úrokových sadzieb. Ocenenie, ktoré nespåòa všetky požiadavky stanovené predmetným paragrafom, sa považuje za predbežné, až kým nezávislá osoba nevykoná ocenenie, ktoré je v plnom súlade so všetkými požiadavkami stanovenými v tomto paragrafe. Takéto koneèné ocenenie ex post sa vykoná hneï, ako je to možné. V prípade, že odhad èistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) na základe koneèného ocenenia ex post presahuje odhad èistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) na základe predbežného ocenenia, stanovuje predmetný paragraf právomoci orgánu pre riešenie krízovej situácie pri ïalšom postupe. Predbežné ocenenie predstavuje pre radu platný základ pre prijatie opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou inštitúciou v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d), alebo pre výkon právomocí odpísa� alebo konvertova� kapitálové nástroje. Ocenenie tvorí neoddelite¾nú súèas� rozhodnutia o uplatnení opatrenia riešenia krízových situácií alebo výkone právomoci rieši� krízové situácie alebo rozhodnutia o výkone právomoci odpísa� alebo konvertova� kapitálové nástroje. 

Siedma èas�

K § 52	
	Predmetné ustanovenie definuje všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia riešenia krízových situácií. Ak rada rozhodne uplatni� na vybranú inštitúciu alebo osobu v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) opatrenie na riešenie krízových situácií, prièom dané opatrenie na riešenie krízovej situácie by viedlo k stratám, ktoré by znášali veritelia alebo ku konverzii ich poh¾adávok, rada uplatní právomoc odpísa� a konvertova� kapitálové nástroje bezprostredne pred uplatnením opatrenia na riešenie krízových situácií alebo spolu s jeho uplatnením. Ïalšou oblas�ou, ktorú predmetný paragraf definuje, sú samotné opatrenia riešenia krízových situácií. Rada môže uplatòova� opatrenia ne riešenie krízových situácií jednotlivo alebo v akejko¾vek kombinácii. Pritom platí výnimka, že rada môže použi� opatrenie oddelenia aktív len spolu s iným opatrením riešenia krízových situácií. Paragraf tiež upravuje konanie voèi zvyškovej inštitúcii. Rada môže vymáha� všetky oprávnené výdavky, ktoré riadne vynaložila v súvislosti s použitím opatrení na riešenie krízových situácií alebo výkonom právomocí rieši� krízovú situáciu alebo vládnymi finanènými stabilizaènými opatreniami. Vo ve¾mi výnimoènej situácii systémovej krízy môže rada požiada� o financovanie z alternatívnych zdrojov financovania prostredníctvom využitia vládnych stabilizaèných opatrení. 

K § 53 a § 54	
	Rada má právomoc previes� na kupujúceho, ktorý nie je preklenovacou inštitúciou, akcie, iné nástroje vlastníctva, všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. Prevod sa vykoná za komerèných podmienok a zoh¾adnia sa okolnosti daného prípadu. Rada má právomoc v prípade doplnkového prevodu vykona� takýto prevod viac ako raz. Zároveò rada môže so súhlasom kupujúceho vykona� prevod spä� na pôvodných vlastníkov. Ïalej sa stanovuje postup v prípade, ak sa neukonèilo posúdenie od dátumu prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva. Zabezpeèí sa, aby kupujúci mohol naïalej vykonáva� práva vyplývajúce z èlenstva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, v platobných, vyrovnávacích a zúètovacích systémoch, na burzách cenných papierov, v systémoch náhrad pre investorov a systémoch ochrany vkladov, ako aj práva na prístup k nim, ak spåòa kritériá èlenstva a úèasti v týchto systémoch. Rada pri uplatòovaní opatrenia predaja majetku na vybranú inštitúciu ponúkne aktíva, práva, záväzky, akcie alebo iné nástroje vlastníctva danej vybranej inštitúcie, ktoré má v úmysle previes� na finanènom trhu, alebo prijme opatrenia pre ich ponúknutie na finanèný trh. Súbory práv, aktív a záväzkov sa môžu na finanènom trhu ponúka� oddelene. 

K § 55 
	Predmetný paragraf ude¾uje právomoc previes� na preklenovaciu inštitúciu akcie, iné nástroje vlastníctva, všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií, ktorých krízová situácia sa rieši. S výhradou práva poda� opravný prostriedok sa prevod môže uskutoèni� bez súhlasu akcionárov vybraných inštitúcií alebo akejko¾vek tretej strany, ktorá nie je príslušnou preklenovacou inštitúciou bez splnenia akýchko¾vek procesných požiadaviek pod¾a tohto zákona. Preklenovacia inštitúcia je právnická osoba, ktorú úplne alebo èiastoène vlastní jeden alebo viac orgánov verejnej moci, medzi ktoré môže patri� rada. Zároveò je preklenovacia inštitúcia právnickou osobou, ktorá bola založená za úèelom prijatia a držby niektorých alebo všetkých akcií, iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv a záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií. Rada zabezpeèí, aby celková hodnota záväzkov prevedených na preklenovaciu inštitúciu nepresiahla celkovú hodnotu práv a aktív prevedených z vybranej inštitúcie alebo poskytnutých z iných zdrojov. 

K § 56	
	Predmetný paragraf upravuje prevádzku preklenovacej inštitúcie. Pri prevádzke preklenovacej inštitúcie sa zabezpeèuje, aby obsah zakladajúcich dokumentov preklenovacej inštitúcie schválila rada. V závislosti od vlastníckej štruktúry preklenovacej inštitúcie rada vymenuje alebo schváli jej riadiaci orgán, odmeny jej èlenov, jej stratégiu, rizikový profil a iné náležitosti. Rada prijme rozhodnutie, že preklenovacia inštitúcia už nie je preklenovacou inštitúciou v prípadoch v zmysle predmetného paragrafu. Odpredaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov rade sa uskutoèní za podmienok, ktoré nebudú znevýhodòova� alebo diskriminova� potenciálnych kupujúcich. Daný predaj sa vykoná za obvyklých obchodných podmienok, prièom sa zoh¾adnia okolnosti konkrétneho prípadu.

K § 57	
	V zmysle tohto ustanovenia má rada právomoc previes� aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie na jeden alebo viacero subjektov pre správu aktív. Prevod môže uskutoèni� bez súhlasu akcionárov vybraných inštitúcií alebo akejko¾vek tretej strany, ktorá nie je príslušnou preklenovacou inštitúciou. Na úèely opatrenia oddelenia aktív musí by� subjekt pre správu aktív právnickou osobou, ktorá spåòa všetky požiadavky stanovené v tomto paragrafe. Subjekt pre správu aktív spravuje tieto aktíva tak, aby bola ich hodnota maximalizovaná. Každá protihodnota, ktorú zaplatí subjekt pre správu aktív za nadobudnuté aktíva, práva alebo záväzky získaných od vybranej inštitúcie, ide v prospech vybranej inštitúcie. 

K § 58	
	Rada uplatòuje opatrenie kapitalizácie za úèelom rekapitalizácie vybranej inštitúcie a/alebo vykonania konverzie na vlastné imanie alebo zníženia výšky istiny nárokov alebo dlhových nástrojov, prevedených na preklenovaciu inštitúciu alebo v rámci opatrenia predaja majetku alebo opatrenia oddelenia aktív. Kapitalizácia sa uplatòuje za úèelom obnovenia finanèného zdravia danej vybranej inštitúcie, prièom v každom prípade si daná vybraná inštitúcia zachováva právnu formu alebo si môže právnu formu zmeni�. 

K § 59	
	V zmysle predmetného paragrafu sa vyluèujú z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie kryté vklady, zabezpeèené pasíva vrátane krytých dlhopisov a záväzkov vo forme finanèných nástrojov používaných na úèely hedžingu a akéko¾vek iné záväzky stanovené v tomto paragrafe. Ïalšou upravovanou oblas�ou sú podmienky, za akých rada môže vylúèi� niektoré záväzky z odpísania alebo konverzie. Jednotlivé náležitosti poskytovaných príspevkov sú ïalej upravené v §88, §89 a §90 tohto zákona.

K § 60 
	Rada v súlade s ocenením pri kapitalizácii urèí sumu odpisovaných prípustných pasív tak, aby èistá súèasná hodnota aktív bola rovná nule a sumu konvertovaných prípustných pasív na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby sa obnovilo plnenie kritérií pre položky vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie v rezoluènom konaní alebo preklenovacej inštitúcie. Stanovuje sa pritom suma, o ktorú sa musia oprávnené záväzky odpísa� alebo konvertova�, aby sa obnovil podiel vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo sa prípadne stanoví podiel preklenovacej inštitúcie, prièom sa zoh¾adnia akéko¾vek kapitálové príspevky z Národného fondu na riešenie krízových situácií. V zmysle predošlej vety je cie¾om udržanie dostatoènej dôvery trhu vo vybranú inštitúciu, ktorej krízová situácia sa rieši alebo preklenovaciu inštitúciu, èím by sa vybranej inštitúcii umožnilo najmenej jeden rok spåòa� podmienky pre udelenie povolenia a naïalej vykonáva� èinnosti, na ktoré má povolenie. Ak rezoluèné orgány plánujú použi� opatrenie oddelenia aktív, suma, o ktorú sa oprávnené záväzky musia zníži�, zoh¾adòuje v prípade potreby obozretný odhad kapitálových potrieb subjektu pre správu aktív. Rada zriadi a dodržiava mechanizmy s cie¾om zaisti�, aby sa posúdenie a oceòovanie zakladalo na takých informáciách o aktívach a pasívach vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ktoré sú pod¾a primeraných možností èo najaktuálnejšie a najúplnejšie. 

K § 61
	Predmetný paragraf urèuje právomoc rady pri uplatòovaní opatrenia kapitalizácie alebo pri odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov. Rada príjme jedno alebo obidve opatrenia, definované v tomto paragrafe. Postup pod¾a predošlej vety platí aj pre akcionárov alebo držite¾ov iných nástrojov vlastníctva, ktorí nadobudli akcie v dôsledku konverzie dlhových nástrojov na základe zmluvy, pred vstupom vybranej inštitúcie pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) do rezoluèného konania, alebo nadobudli akcie alebo iné nástroje vlastníctva v dôsledku konverzie iných kapitálových nástrojov na nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1 postupom a za podmienok zadefinovanými v §70 a §71. 

K § 62	
	V súlade s upravovaným paragrafom sa upresòuje postup pri odpisovaní dlhu a vykonávaní jeho konverzie. Rada pri použití opatrenia kapitalizácie môže rozhodnú� odpísa� a právomoc vykona� konverziu v súlade s požiadavkami zadefinovanými v upravovanom paragrafe. Ïalšou upravovanou oblas�ou je postup a spôsob, akým rada pri uplatòovaní právomoci odpisova� dlh alebo vykona� jeho konverziu rozdelí straty rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a oprávnené záväzky. 

K § 63	
	Rada vykonáva právomoc odpísa� dlh a právomoc vykona� jeho konverziu vo vz�ahu k záväzku vznikajúcemu z derivátov až pri zavretí pozícií týchto derivátov alebo po òom. Po zaèatí riešenia krízovej situácie má rada oprávnenie na tento úèel ukonèi� a zatvori� akúko¾vek zmluvu o derivátovom obchode. V prípade, že bol derivátový záväzok vylúèený z uplatòovania opatrenia kapitalizácie rada nemá povinnos� ukonèi� alebo zatvori� zmluvu o deriváte. Ïalšou upravovanou oblas�ou je poskytnutý rámec, ktorým rada urèí hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov. Ak je transakcia s derivátmi súèas�ou dohody o koneènom zúètovaní, rada alebo nezávislý odhadca urèia výšku záväzkov z toho plynúcu v èistej výške v súlade s podmienkami dohody.	

K § 64 
	Rada môže uplatni� rôzny konverzný pomer pre rôzne triedy kapitálových nástrojov, prièom platí, že konverzný pomer má predstavova� primeranú náhradu dotknutému verite¾ovi za stratu z odpísania dlhu alebo konverzie. V prípade použitia rôznych konverzných pomerov, konverzný pomer použitý pri záväzkoch, ktoré sa považujú za nadriadené záväzky pod¾a konkurzného práva, musí by� vyšší než konverzný pomer použitý na podriadené záväzky.

K § 65 
	Predmetné ustanovenie definuje postup a opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce záchranu pomocou vnútorných zdrojov v zmysle predmetných paragrafov pod¾a tohto zákona. 


K § 66 
	Do jedného mesiaca od uplatnenia opatrenia kapitalizácie na vybranú inštitúciu alebo osobu pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) riadiaci orgán alebo osoba alebo osoby vymenované v zmysle §12 a §42 vypracujú a predložia rade plán reorganizácie obchodnej èinnosti. Ak sa opatrenie kapitalizácie uplatní na dve a viaceré osoby skupiny, plán reorganizácie obchodnej èinnosti vypracuje materská inštitúcia v Európskej únii, prièom tento plán sa bude vz�ahova� na všetky inštitúcie v skupine v súlade s postupom v zmysle upravovaného paragrafu a predloží sa rezoluènému orgánu na úrovni skupiny. V pláne reorganizácie obchodnej èinnosti sa stanovia opatrenia zamerané na obnovu dlhodobej životaschopnosti vybranej inštitúcie alebo osoby pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) alebo èastí jeho/jej obchodnej èinnosti v primeranom èasovom horizonte. V pláne reorganizácie obchodnej èinnosti sa okrem iného zoh¾adní aktuálny stav finanèných trhov a ich vyhliadky do budúcnosti, prièom sa do úvahy zoberú odhady pre najlepší a najhorší prípad vrátane kombinácie udalostí umožòujúcich zisti� hlavné zranite¾né miesta vybraných inštitúcií. Predmetný paragraf ïalej upravuje náležitosti a prvky, ktoré by mali opatrenia zacielené na obnovu dlhodobej životaschopnosti vybranej inštitúcie alebo osoby pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) zahàòa�. Platí, že do jedného mesiaca odo dòa predloženia plánu reorganizácie obchodnej èinnosti príslušný rezoluèný orgán posúdi pravdepodobnos�, èi sa vykonávaním plánu obnoví dlhodobá životaschopnos� vybranej inštitúcie alebo osoby pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d). Ak rada nie je presvedèená o tom, že cie¾ pod¾a predošlej vety by sa pomocou tohto plánu dosiahol, po dohode s príslušným rezoluèný orgánom oznámi svoje obavy riadiacemu orgánu alebo osobe alebo osobám vymenovaným pod¾a §12 a §42, a požiada ho o zmenu plánu. Riadiaci orgán alebo osoba alebo osoby, ktoré boli vymenované pod¾a §12 a §42, vykonávajú plán reorganizácie schválený radou a príslušným orgánom a najmenej každých šes� mesiacov podávajú rade správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu.

K § 67	
	V zmysle predmetného paragrafu rada zabezpeèí, aby sa v prípadoch zadefinovaných v tomto paragrafe vykonalo zníženie istiny alebo nesplatenej dlžnej sumy, konverzia dlhu alebo zrušenie, ktoré by bolo pre vybranú inštitúciu, ktorej krízová situácia sa rieši, a dotknutých verite¾ov a akcionárov ihneï záväzné. Ïalej platí, že rada je oprávnená na všetky súvisiace úkony, upravené predmetným paragrafom. Ak rada na základe svojich právomocí zníži sumu istiny záväzku alebo nesplatenú dlžnú sumu vo vz�ahu k záväzku na nulu, uvedený záväzok a všetky ïalšie povinnosti alebo nároky vzniknuté v súvislosti s ním, ktoré nie sú èasovo rozlíšené v dobe výkonu tejto právomoci, sa na všetky úèely považujú za uhradené a v akýchko¾vek následných konaniach vo vz�ahu k vybranej inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo ku každému následníckemu subjektu pri akejko¾vek nasledujúcej likvidácii, nie sú prípustné. 

K § 68
	Upravovaný paragraf upresòuje právomoc rady uloži� vybranej inštitúcii alebo osobe pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) udržiava� dostatoènú výšku schváleného základného imania alebo nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, aby bolo možné vyda� dostatoèný poèet nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva na úèely konverzie poh¾adávok na akcie alebo iné nástroje vlastníctva. V prípade konverzie poh¾adávok na akcie alebo iné nástroje vlastníctva sa neprihliada na predkupné práva, na podmienky v zakladate¾ských zmluvách, stanovách alebo iných zmluvných dokumentoch, nevyžaduje sa žiadny súhlas orgánov spoloènosti. 

K § 69	
	Predmetný paragraf upravuje zmluvné uznanie záchrany pomocou vnútorných zdrojov. Rada uloží vybraným inštitúciám a osobám pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) povinnos� zahrnú� zmluvnú podmienku, na základe ktorej verite¾ alebo strana dohody vytvárajúci záväzok  uznajú, že tento záväzok môže podlieha� právomoci odpísa� dlh a právomoci vykona� jeho konverziu a súhlasia s tým, že je pre nich záväzné akéko¾vek zníženie istiny alebo nesplatenej dlžnej sumy, konverzia alebo zrušenie, ktoré sa uskutoènia výkonom týchto právomocí radou, za predpokladov definovaných v predmetnom paragrafe. Skutoènos�, že vybraná inštitúcia alebo osoba pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) nezahrnie do zmluvných ustanovení, ktorými sa riadi relevantný záväzok, podmienku v súlade s predošlou vetou, toto nebráni rade vo výkone právomocí odpísa� dlh a právomoci vykona� jeho konverziu vo vz�ahu k tomuto záväzku.

Ôsma èas�

K § 70 a § 71 
	Predmetné ustanovenia tohto zákona upravujú podmienky a postup pri odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov. V zmysle tohto paragrafu právomoc odpísa� alebo konvertova� príslušné kapitálové nástroje sa môže vykonáva� buï nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo v kombinácii s opatrením na riešenie krízovej situácie, ak sú splnené podmienky pre riešenie krízovej situácie pod¾a tohto zákona. Rada zabezpeèí, aby orgány pre riešenie krízových situácii mali právomoc odpísa� alebo konvertova� príslušné kapitálové nástroje na akcie alebo iné nástroje vlastníctva vybraných inštitúcii alebo osôb v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d). Rada pred odpísaním alebo konverziou kapitálových nástrojov zistí hodnotu aktív a pasív vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d). Výsledok ocenenia sa použije ako východisko pri odpísaní a konverzii s cie¾om zníži� straty na úèely doplnenia kapitálu. Predmetný paragraf tiež definuje okolnosti, pri akých rada môže odpísa� dlh alebo vykona� jeho konverziu vo vz�ahu k relevantným kapitálovým nástrojom, ktoré vydala vybraná inštitúcia alebo osoba pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d). Tiež sa upravujú podmienky, pri akých sa vybraná inštitúcia alebo osoba pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) nepovažuje viac za životaschopnú. Platí, že skupina zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, ak porušuje konsolidované prudenciálne požiadavky spôsobom, ktorý by bol dôvodom na to, aby príslušný orgán konal vrátane, a nie len preto, lebo skupine vznikli alebo pravdepodobne vzniknú straty, ktoré vyèerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo významnú sumu jej vlastných zdrojov, alebo existujú objektívne skutoènosti, ktoré potvrdzujú konštatovanie, že skupina v blízkej budúcnosti uvedené požiadavky poruší. Relevantný kapitálový nástroj, ktorý vydala dcérska spoloènos� sa neodpisuje vo väèšom rozsahu ani nekonvertuje za horších podmienok ako boli odpísané alebo konvertované kapitálové nástroje s rovnakým postavením na úrovni materskej spoloènosti. Ïalšou oblas�ou, ktorú predmetný paragraf upravuje, je právomoc odpisovania alebo konverzie v súlade s hierarchiou poh¾adávok v rámci bežného konkurzného konania. Definujú sa požadované výsledky, ktoré sa oèakávajú od rady  pri plnení požiadavky odpísa� alebo konvertova� kapitálové nástroje. Odpísaním sa suma istiny kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú a záväzky voèi majite¾ovi kapitálového nástroja zanikajú v rozsahu uskutoèneného odpísania, s výnimkou záväzku z dôvodu zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným postupom alebo rozhodnutím. Na úèely uskutoènenia konverzie relevantných kapitálových nástrojov, ktoré môžu orgány pre riešenie krízových situácií požadova�, sa zadáva povinnos� vybraným inštitúciám alebo osobám pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) vyda� nástroje vlastného kapitálu Tier 1 držite¾om relevantných kapitálových nástrojov. Poslednou upravovanou oblas�ou sú podmienky, ktoré je potrebné splni�, aby bolo možné konvertova� relevantné kapitálové nástroje pod¾a predošlej vety.

Deviata èas�

K § 72 a § 73	
	Predmetné paragrafy zadávajú možnos� rade v prípade výrazného zhoršenia situácie na finanènom trhu požiada� o financovanie z alternatívnych zdrojov financovania prostredníctvom využitia vládnych stabilizaèných opatrení, upravených v §74 a §75 tohto zákona. Èlenské štáty poskytnú mimoriadnu verejnú finanènú podporu prostredníctvom dodatoèných opatrení na finanènú stabilizáciu v súlade s rámcom štátnej pomoci Únie so zámerom rieši� krízovú situáciu vybranej inštitúcie alebo osoby pod¾a  §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) vrátane priamej intervencie na zabránenie ich likvidácii, a to v záujme splnenia cie¾ov riešenia krízových situácií. S cie¾om použi� opatrení na stabilizáciu financií èlenské štáty zabezpeèia, aby ich príslušné ministerstvá alebo vlády mali príslušné právomoci rieši� krízové situácie. Vládne nástroje na finanènú stabilizáciu sa používajú ako posledná možnos� po tom, ako sa posúdia a využijú ostatné opatrenia riešenia krízových situácií, a to v maximálnej možnej miere, prièom sa zachová finanèná stabilita. V zmysle tohto paragrafu tiež platí, že keï sa uplatòujú vládne opatrenia na finanènú stabilizáciu zabezpeèí sa, aby ministerstvo alebo vláda alebo rada uplatòovali tieto vládne opatrenia iba za podmienok stanovených v predmetnom paragrafe.  

K § 74 a § 75 
	V zmysle predošlého paragrafu, opatrenia na finanènú stabilizáciu tvoria opatrenia verejnej kapitálovej podpory a doèasné opatrenie verejného vlastníctva. Vybraná inštitúcia alebo osoba pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) môže by� prevzatá do doèasného verejného vlastníctva, prièom platí, že na tento úèel sa môže vykonáva� jeden alebo viacero prevodných príkazov s akciami, ktorých nadobúdate¾om je buï nominant alebo spoloènos� v plnom vlastníctve Slovenskej republiky. Vybrané inštitúcie alebo osoby pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d), na ktoré sa vz�ahuje doèasné opatrenie verejného vlastníctva, majú by� riadené na komerènom a profesionálnom základe a prevedené do súkromného sektora hneï, ako to komerèné a finanèné okolnosti dovolia. Ïalšou upravovanou oblas�ou je právomoc podie¾a� sa na rekapitalizácii vybranej inštitúcie alebo osoby pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) tým, že jej/mu poskytnú kapitál výmenou za opatrenia v zmysle predmetného paragrafu, pri dodržiavaní ustanovení práv obchodných spoloèností pod¾a osobitého predpisu a plnení požiadaviek pod¾a tohto paragrafu. Opatrenie verejnej kapitálovej podpory môže trva� len poèas trvania finanèných a obchodných skutoèností, ktoré viedli k poskytnutiu kapitálovej podpory.

Desiata èas�

K § 76 
	V zmysle predmetného paragrafu v prípade, že sa uplatnil jeden alebo viaceré nástroje na riešenie krízových situácií, zabezpeèia, aby v prípade ak rada prevedie len èasti práv, aktív a záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, sa akcionárom a tým verite¾om, ktorých nároky sa nepreviedli, vyplatilo na uspokojenie ich nárokov aspoò to¾ko, ko¾ko by sa im vyplatilo, ak by sa vybraná inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, likvidovala na základe bežného konkurzného konania. V prípadoch, v ktorých rada uplatòuje opatrenie odpísania dlhu, akcionárom a verite¾om, ktorých nároky sa odpísali alebo konvertovali na vlastný kapitál, nevznikli väèšie straty, ako by vznikli, ak by sa vybraná inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, likvidovala na základe  bežného konkurzného konania bezprostredne v èase, keï sa prijalo rozhodnutie. 

K § 77
	Na úèely posúdenia, èi by sa akcionárom a verite¾om poskytlo lepšie zaobchádzanie v prípade, ak by vybraná inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, vstúpila do bežného konkurzného konania, èlenské štáty zabezpeèia, aby oceòovanie vykonala nezávislá osoba èo najskôr po tom, ako sa vykonalo opatrenie alebo opatrenia na riešenie krízovej situácie. Predmetný paragraf tiež urèuje ciele takéhoto oceòovania ako aj predpoklady, z ktorých sa vychádza pri oceòovaní.

K § 78	
	V zmysle predmetného paragrafu sa zaistí, že ak sa v oceòovaní pod¾a predošlého paragrafu skonštatuje, že ktorémuko¾vek z akcionárov, verite¾ov alebo systému na ochranu vkladov vznikli väèšie straty, ako by vznikli pri likvidácii na základe bežného konkurzného konania, majú právo na výplatu rozdielu z Národného fondu riešenia krízových situácií.

K § 79
	Predmetné ustanovenie upravuje ochranné opatrenia pre zmluvné strany pri èiastoèných prevodoch. V zmysle tohto paragrafu sa ukladá povinnos� pri uplatòovaní ochranných opatrení dodržiava� podmienky definované v tomto paragrafe. V zmysle predošlej vety sa upravujú aj dohody a zmluvné strany týchto dohôd a povinnos� èlenských štátov zaisti� ich primeranú ochranu. Ustanovenia v zmysle tohto paragrafu platia bez oh¾adu na právny dôvod vzniku zmluvy alebo záväzku, povahu alebo poèet zmluvných strán, alebo právny poriadok pod¾a ktorého bola zmluva uzatvorená.

K § 80 
Predmetný paragraf usmeròuje povinnos� rady zaisti� primeranú ochranu dohôd o finanènej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva a dohôd o vzájomnom zapoèítaní a dohôd o èistom zúètovaní s cie¾om zabráni� prevodu niektorých, ale nie všetkých práv a záväzkov, ktoré sú chránené na základe dohody o finanènej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, dohody o vzájomnom zapoèítaní alebo dohody o èistom zúètovaní medzi vybranou inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, a inou osobou, a úprave alebo ukonèeniu práv alebo záväzkov, ktoré sú chránené na základe takýchto dohôd o finanènej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, o vzájomnom zapoèítaní alebo zúètovaní prostredníctvom použitia pridružených právomocí. Predmetný paragraf tiež ustanovuje právomoci rady, za predpokladu, že je to nevyhnutné, s cie¾om zabezpeèi� dostupnos� krytých vkladov. 

K § 81 
	Predmetný paragraf definuje udalosti, ktorým je potrebné zabráni� pri plnení povinností rady zais�ova� primeranú ochranu záväzkov zabezpeèených v rámci zais�ovacej dohody. Predmetný paragraf tiež ustanovuje právomoci rady, za predpokladu, že je to nevyhnutné, s cie¾om zabezpeèi� dostupnos� krytých vkladov.

K § 82 
	Zais�uje sa primeraná ochrana dohôd o štruktúrovanom financovaní s cie¾om zabráni� udalostiam, spresneným v predmetnom paragrafe. Predmetný paragraf tiež ustanovuje právomoci rady, za predpokladu, že je to nevyhnutné, s cie¾om zabezpeèi� dostupnos� krytých vkladov.

K § 83 
	V zmysle predmetného paragrafu rozhodnutie rady, ktorým sa prevádza èas� aktív, práv alebo záväzkov, alebo sa vykonávajú právomoci, ktorými rada mení alebo ruší zmluvu, ktorej úèastníkom je vybraná inštitúcia v rezoluènom konaní, sa nedotýka práv, povinností alebo záväzkov týkajúcich sa zúètovania v platobných systémoch zúètovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi, v rámci ktorých dochádza k výkonu prevodných príkazov, vysporiadaniu záväzkov, zapoèítaniu alebo k výkonu zabezpeèovacích práv.

Jedenásta èas�

K § 84	
	 Rezoluèné orgány na úrovni skupiny zriadia kolégiá pre riešenie krízových situácií na vykonávanie zadefinovaných špecifických úloh v zmysle tohto zákona, a prípadne na zaistenie spolupráce a koordinácie s rezoluènými z tretích krajín. Kolégiá pre riešenie krízových situácií predovšetkým poskytnú rámec pre rezoluèný orgán na úrovni skupiny, ostatné rezoluèné orgány a prípadné dotknuté príslušné orgány a orgány vykonávajúce doh¾ad na konsolidovanom základe, aby sa vykonávali úlohy zadefinované v predmetnom paragrafe, ktorý zároveò zadáva, kto sa stáva èlenom takéhoto kolégia na riešenie krízových situácií. Rezoluèný orgány z tretích krajín, a to v prípade, že materská spoloènos� alebo vybraná inštitúcia usadená v Únii má dcérsku vybranú inštitúciu alebo poboèku, ktorá by sa považovala za významnú, ak je umiestnená v Únii, môžu na vlastnú žiados� by� pozvané na zasadnutia kolégia pre riešenie krízových situácií ako pozorovatelia, a to za predpokladu, že podliehajú požiadavkám zachovávania dôvernosti.

K § 85 
	Ak má vybraná inštitúcia z tretej krajiny alebo materská spoloènos� z tretej krajiny dcérske spoloènosti Únie zriadené v dvoch alebo viacerých èlenských štátoch, alebo dve alebo viacero poboèiek Únie, ktoré sa považujú za významné v dvoch alebo viacerých èlenských štátoch, rezoluène orgány èlenských štátov, v ktorých sú usadené tieto dcérske spoloènosti Únie alebo v ktorých sa tieto významné poboèky nachádzajú, zriadia európske kolégium pre riešenie krízových situácií. Európske kolégium pre riešenie krízových situácií vykonáva funkcie a plní úlohy vo vz�ahu k dcérskym vybraným inštitúciám, a pokia¾ sú tieto úlohy relevantné, vo vz�ahu k poboèkám. Európske kolégium prijíma spoloèné rozhodnutie o uznaní konania tretej krajiny zamerané na riešenie krízových situácií, ktoré sa vz�ahujú na vybranú inštitúciu alebo materskú spoloènos� tretej krajiny. Rada môže po konzultácii s ostatnými rezoluènými orgánmi, ak je zriadené európske kolégium, odmietnu� uzna� alebo presadi� konanie tretej krajiny zamerané na riešenie krízovej situácie. Európskemu kolégiu predsedá na úèely doh¾adu na konsolidovanom základe rezoluèný orgán èlenského štátu, v ktorom sa nachádza orgán vykonávajúci doh¾ad na konsolidovanom základe, ak sú domáce dcérske spoloènosti v držbe finanènej holdingovej spoloènosti zriadenej v Únii alebo ak k nej patria významné poboèky. Na základe vzájomnej dohody všetkých príslušných zmluvných strán sa Európske kolégium nemusí zriadi�.  

K § 86 
	Rada, príslušné rezoluèné orgány, Národná banka Slovenska a zahranièné príslušné orgány si na žiados� a bez zbytoèného odkladu navzájom poskytujú všetky informácie, ktoré sú dôležité pre výkon stanovených úloh. Rezoluèný orgán na úrovni skupiny koordinuje tok všetkých relevantných informácií medzi rezoluènými orgánmi. Platí najmä, že rezoluèný orgán na úrovni skupiny poskytne rezoluèným orgánom v ostatných èlenských štátoch všetky relevantné informácie vèas s cie¾om u¾ahèi� výkon úloh v zmysle tohto zákona. Rezoluèné orgány nie sú povinné postúpi� informácie poskytnuté rezoluèným orgánom z tretej krajiny ak rezoluèný orgán z tretej krajiny neposkytol súhlas na takéto oznámenie. Príslušné rezoluèné orgány si vymieòajú informácie s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ak sa týkajú rozhodnutia alebo veci, ktorá si vyžaduje oznámenie, konzultáciu alebo súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo ktorá môže ma� dosah na verejné financie. Ak dôverné informácie pochádzajú z iného èlenského štátu ako zo Slovenskej republiky rada, príslušné rezoluèné orgány, príslušné orgány, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a príslušné ministerstvá, nesmú poskytnú� tieto informácie relevantným orgánom z tretích krajín. V prípade, ak relevantný orgán èlenského štátu, z ktorého informácie pochádzajú, nesúhlasí s ich zverejnením, tak informácie sa poskytnú len na úèely povolené orgánom pôvodu informácií. 

Dvanásta èas�

K § 87	 
	Predmetný paragraf upresòuje náležitosti zriadenia národného fondu, ako osobitného úèelového fondu, s ktorým hospodári a nakladá rada a v ktorom sa sústreïujú peòažné príspevky (ïalej len “príspevky”) vybraných inštitúcií na financovanie úèinného uplatòovania opatrení na riešenie krízových situácií a právomoci rady pod¾a tohto zákona. Národný fond nie je právnickou osobou, jeho prostriedky netvoria súèas� prostriedkov štátneho rozpoètu a jeho správu zabezpeèuje Fond ochrany vkladov. Vybrané inštitúcie sú povinné zúèastòova� sa na riešení krízových situácií platením príspevkov na tento úèel do národného fondu. Tento zákon zo svojej podstaty vyluèuje štátnu pomoc, a preto platí, že v súvislosti predmetným návrhom zákona sa neplánuje zásah do platného rámca bankového odvodu. Peòažné prostriedky národného fondu sú uložené na osobitnom úète v Národnej banke Slovenska.  
 
K § 88	
	V zmysle predmetného ustanovenia sa zadáva povinnos� vybraných inštitúcií uhrádza� do národného fondu pravidelné roèné príspevky, ako aj mimoriadne príspevky. Za mimoriadny príspevok, pod¾a tohto paragrafu, sa považuje príspevok vybranej inštitúcie, ktorý slúži na doplnenie zdrojov národného fondu na výdavky spojené s krytím strát, nákladov a iných výdavkov, ktoré vznikli použitím národného fondu pri riešení krízových situácií. 

K § 89	
	Výšku roèného príspevku na príslušný rok urèuje rada po prerokovaní s Ministerstvom financií a Fondom ochrany vkladov pre každú vybranú inštitúciu pri zoh¾adnení fázy obchodného cyklu a možného procyklického vplyvu na finanènú pozíciu prispievajúcej vybranej inštitúcie. Predmetné ustanovenie definuje, kedy je rada povinná urèi� výšku príspevku na príslušný rok, metodiku výpoètu roèného príspevku, ako aj možnos� využíva� neodvolate¾né platobné záväzky ako èas� roèného príspevku. Výšku roèného príspevku urèuje rada tak, aby do 31. decembra 2024 (ïalej len “prechodné obdobie”) kumulované prostriedky národného fondu dosiahli výšku 1% krytých vkladov (ïalej len “cie¾ová úroveò”) vybraných inštitúcií vykonávajúcich èinnos� na území Slovenskej republiky. Ak sa po uplynutí prechodného obdobia znížia prostriedky národného fondu pod cie¾ovú úroveò pod¾a predošlej vety, rada obnoví pravidelné roèné príspevky až do opätovného dosiahnutia cie¾ovej úrovne národného fondu. Ïalšou upravovanou oblas�ou je konanie rady v súvislosti s výškou príspevkov vo výnimoèných situáciách a metodiku stanovenia a výberu mimoriadnych príspevkov. Výber a spravovanie príspevkov vybraných inštitúcií vyberaných na základe tohto zákona má na starosti rada. 

K § 90	
	Predmetné ustanovenie zadáva lehoty splatnosti príspevkov. V zmysle tohto paragrafu platí, že pravidelný roèný príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradi� do 15. júna príslušného kalendárneho roka, ak rada neurèí inak. Mimoriadny príspevok je splatný v lehote urèenej rozhodnutím rady.  Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí riadne a vèas príspevok do národného fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplati� úroky, ktoré sú príjmom národného fondu.

K § 91	
	Predmetný paragraf zadáva povinnos� rade použi� mechanizmy financovania z národného fondu len v rozsahu potrebnom na zabezpeèenie úèinného uplatòovania opatrení riešenia krízových situácií a to na úèely vymedzené predmetným paragrafom. Právo rozhodova� o použití národného fondu má jedine rada. Rada môže uzatvori� zmluvy o poskytnutí finanèných prostriedkov, ak ju o to požiada národný fond iného èlenského štátu. Prostriedky národného fondu riešenia krízových situácií sa nepoužívajú priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d), ani na rekapitalizáciu tejto vybranej inštitúcie alebo osoby. Predmetný paragraf usmeròuje postup rady v prípade, ak by nepriamym dôsledkom použitia národného fondu riešenia krízových situácií mohlo by� èiastoèné prenesenie strát vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) na Národný fond riešenia krízových situácií. 

K § 92	
	Predmetný paragraf upravuje lehoty a termíny, dokedy je rada povinná previes� prostriedky z národného fondu do spoloèného fondu na riešenie krízových situácií. Prevedené prostriedky národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa zapoèítavajú do cie¾ovej úrovne národného fondu.

K § 93 
	Upravovanou oblas�ou v zmysle v predmetného paragrafu sú zdroje národného fondu. Rada môže národný fond naplni� príspevkami pod¾a §88, ïalej úvermi definovanými v predmetnom paragrafe §88, výnosmi z dobrovo¾ného požièania finanèných prostriedkov národným fondom iných èlenských štátov pod¾a §91. Platí, že úroková sadzba, doba splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o poskytnutí peòažných prostriedkov národným fondom iných èlenských štátov sa dohodnú medzi radou a ostatnými národnými fondmi Únie. Nesplatený úver poskytnutý národnému fondu iného èlenského štátu možno zapoèíta� do cie¾ovej úrovne národného fondu. Zároveò predmetný paragraf urèuje ïalšie možnosti rady v súvislosti so zdrojmi národného fondu.

K § 94	
	Kompetentný orgán zodpovedný za stanovenie, výber a spravovanie príspevkov vyberaných v zmysle tohto zákona je rada. §94 tohto zákona usmeròuje práva a povinnosti rady v súvislosti s existenciou fondu. Rada v rámci svojich kompetencií overuje pravidelne jedenkrát roène funkènos� systému vyplácania náhrad za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vznikli v procese riešenia krízových situácií. Rada vypracúva správu o výsledku overenia funkènosti systému vyplácania náhrad za straty, náklady a iné výdavky spojené s riešením krízových situácií za príslušný kalendárny rok a predkladá ju na schválenie všetkým jej èlenom bezodkladne po jej vypracovaní. Predmetný paragraf tiež urèuje a dopåòa ïalšie práva a povinnosti rady v súvislosti s národným fondom.

K § 95	
	V prípade, ak  rezoluèný orgán na úrovni skupiny, ktorej súèas�ou je vybraná inštitúcia, rozhodne o riešení krízovej situácie na úrovni skupiny, rada rozhodne o použití finanèných prostriedkov národného fondu v súlade s týmto zákonom. 

K § 96	
	V zmysle predmetného paragrafu sa plánom financovania rozumie plán, ktorý zostaví rezoluèný orgán na úrovni skupiny v súlade s postupmi rozhodovania pod¾a tohto zákona. Ïalšou upravovanou oblas�ou sú náležitosti, ktoré musia by� nevyhnutnou súèas�ou plánu financovania. Zároveò predmetný paragraf stanovuje pravidlá,  ktoré budú základom pre rozdelenie celkového príspevku spoloèného fondu medzi jednotlivé vnútroštátne národné fondy na úrovni skupiny, ak sa v pláne financovania nedohodlo inak.

K § 97	
	Predmetný paragraf usmeròuje princípy použitia peòažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov.  Platí, že rada môže použi� peòažné prostriedky pod¾a §96 ods.2 písm. d) v prípade, ak chránené vklady budú zahrnuté do odpísania dlhu pri uplatnení opatrenia kapitalizácie a to v rovnakom rozsahu ako iné záväzky s rovnakou prioritou, okrem prípadov spresnených v predmetnom paragrafe.

Trinásta èas�

K § 98	
	Predmetný paragraf usmeròuje ude¾ovanie sankcií a iných administratívnych opatrení. Právomoci na ukladanie administratívnych sankcií sa pride¾uje rade, prípadne príslušným orgánom, a to pod¾a druhu porušenia. Rada a príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti zhromažïovania informácií a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií. Rada a príslušné orgány pri výkone svojich právomocí na ukladanie sankcií úzko spolupracujú s cie¾om zabezpeèi�, aby administratívne sankcie alebo iné administratívne opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhranièných prípadov. Ak rada zistí nedostatky v èinnosti vybranej inštitúcie alebo osoby v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d), spoèívajúce v nedodržiavaní podmienok urèených v rozhodnutí rady uložených vybranej inštitúcii alebo osobami pod¾a §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d), v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vz�ahujú na riešenie krízových situácií bánk, môže rada pod¾a závažnosti, rozsahu, dåžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uvali� na vybranú inštitúciu alebo osobu v zmysle §1 ods. 3 písm. b), c) alebo d) sankcie, usmernené predmetným paragrafom tohto zákona. Rada a príslušné orgány zverejnia na svojej oficiálnej webovej stránke aspoò všetky administratívne sankcie, ktoré uložili za porušenie vnútroštátnych ustanovení, ak sa proti takýmto sankciám nepodal opravný prostriedok alebo ak boli opravné prostriedky vyèerpané. Takéto zverejnenie sa uskutoèní bez zbytoèného meškania po tom, ako sa postihovanej fyzickej alebo právnickej osobe oznámi príslušné rozhodnutie, vrátane informácií o type a povahe porušenia a totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa sankcia uložila.

K § 99
	V prílohe sa uvádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investièných spoloèností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1093/2010 a (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014). Uvedená smernica sa týmto zákonom transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

K Èl. II

K § 33o
	V zmysle upravovaného paragrafu platí, že banka, ktorá nie je súèas�ou skupiny podliehajúcej doh¾adu na konsolidovanom základe, banka, ktorá podlieha doh¾adu Európskej centrálnej banky alebo banka, ktorá má významný podiel na finanènom systéme vypracuje, pravidelne aktualizuje a dodrží plán ozdravenia obsahujúci opatrenia, ktoré má prija� vybraná inštitúcia s cie¾om obnovi�  svoju finanènú pozíciu potom, èo došlo k jej výraznému zhoršeniu. Predmetný paragraf ïalej pomenúva náležitosti, ktoré musia by� súèas�ou ozdravného plánu. Zároveò platí, že plán ozdravenia má zahàòa� primerané podmienky a postupy na zabezpeèenie vèasného vykonania ozdravných opatrení, ako aj široké spektrum možností ozdravenia. Opatrenia musia zoh¾adòova� èo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finanèných stresových situácií, ktorým môže by� banka vystavená vzh¾adom na charakter vykonávaných bankových èinností, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb. Banka je povinná aktualizova� svoj ozdravný plán najmenej raz roène a po každej zmene organizaènej štruktúry, obchodnej èinnosti alebo finanènej situácie, ktorá by mohla ma� významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne. 

K § 33p
	Predmetný paragraf zadáva povinnos� Národnej banky Slovenska vyda� súhlas s ozdravným plánom do šiestich mesiacov od predloženia každého plánu ak sú splnené podmienky v zmysle upravovaného paragrafu. Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na vhodnos� plánov ozdravenia, primeranos� kapitálovej štruktúry a štruktúry financovania z h¾adiska stupòa zložitosti organizaènej štruktúry a rizikového profilu banky. Ak Národná banka Slovenska usúdi, že plán ozdravenia má podstatné nedostatky alebo že existujú podstatné prekážky brániace jeho vykonávaniu, preruší konanie o vydanie súhlasu s ozdravným plánom a banku požiada, aby do dvoch mesiacov odstránila nedostatky uvedené v rozhodnutí o prerušení konania. Keï sa Národná banka Slovenska domnieva, že uvedené nedostatky a prekážky neboli odstránené alebo primerane vyriešené, môže inštitúcii prikáza�, aby v pláne vykonala konkrétne zmeny. 

K § 33q	
	V zmysle upravovaného paragrafu ak je banka dcérskou spoloènos�ou banky so sídlom v èlenskom štáte, je povinná vypracova� a predloži� Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu. Národná banka Slovenska následne postupuje v zmysle predmetného paragrafu, prièom v skupinovom ozdravnom pláne sa urèia opatrenia, ktoré vykoná banka a jej dcérske spoloènosti. Úèelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnu� stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoloènosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finanènej situácie skupiny alebo banky pri zoh¾adnení finanènej situácie ostatných èlenov skupiny. Postup vypracovávania plánov ozdravenia na úrovni skupiny je pritom zhodný s podmienkami pre ozdravné plány bánk na individuálnej úrovni.  	

K § 33r	
	Národná banka Slovenska sa spoloène s príslušnými orgánmi doh¾adu nad dcérskymi spoloènos�ami	snaží dospie� k spoloènému rozhodnutiu v lehote štyroch mesiacov od doruèenia skupinového ozdravného plánu o náležitostiach, zadefinovaných v upravovanom paragrafe. V prípade, ak ktorýko¾vek z orgánov doh¾adu nesúhlasí s navrhovaným spoloèným rozhodnutím o preskúmaní a posúdení plánu ozdravenia na úrovni skupiny, môže požiada� Európsky orgán pre bankovníctvo o pomoc pri dosiahnutí dohody, ktorý má následne lehotu jedného mesiaca na vydanie rozhodnutia. Ak sa tak nestane, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne, a to len vo vz�ahu k materskej spoloènosti, ktoré následne doruèí orgánom doh¾adu v zmysle tohto paragrafu, ako aj materskej spoloènosti. Predmetný paragraf tiež upresòuje konanie v prípadoch, ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu nad dcérskou spoloènos�ou. Platí, že ak Národná banka Slovenska nedosiahne spoloèné rozhodnutie, vo veciach vo vz�ahu k dcérskej spoloènosti, nad ktorou vykonáva doh¾ad, vydá rozhodnutie samostatne. 

K § 33s	
	Predmetný paragraf upresòuje okolnosti, za akých má Národná banka Slovenska právomoc primerane obmedzi� rozsah uplatnenia požiadaviek a ustanovi� odlišnú lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie. 

K § 33t	
	V zmysle upravovaného paragrafu môže materská banka, materská banka v Európskej únii alebo iná osoba pod¾a §1 ods. 3 písm. c) alebo d) a jej dcérske spoloènosti z iných èlenských štátov alebo tretích krajín, ktoré sú inštitúciami alebo finanènými inštitúciami podliehajúcimi doh¾adu nad materskou spoloènos�ou na konsolidovanom základe, uzatvori� s jedným alebo viacerými èlenmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnú� finanènú podporu inej zmluvnej strane. Predmetom finanènej podpory môže by� poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na úèely zabezpeèenia záväzku. Príjemca skupinovej podpory má právo použi� predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore. O poskytnutí skupinovej podpory èlen podskupiny bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska, pokia¾ nad ním vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona, alebo ak vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou. Ïalšou oblas�ou, ktorú predmetný paragraf upravuje, sú podmienky, ktoré musia by� splnené pred uzatvorením zmluvy o skupinovej podpore. Práva zo zmluvy o skupinovej podpore vykonávajú zmluvné strany samostatne, na zmluvy o právach iných osôb sa neprihliada.

K § 33u	
	V zmysle predmetného paragrafu materská inštitúcia predloží Národnej banke Slovenska žiados� o schválenie každej navrhovanej dohody o finanènej podpore v rámci skupiny, upravenej v predošlom paragrafe. Žiados� musí obsahova� znenie navrhovanej dohody s oznaèením èlenov skupiny, ktorí sa majú sta� stranami tejto zmluvy. Národná banka Slovenska rozhodne o takejto žiadosti v lehote štyroch mesiacov odo dòa doruèenia žiadosti. V prípade, že sa spoloèné rozhodnutie neprijme v stanovenej lehote, Národná banka Slovenska prijme vlastné rozhodnutie o žiadosti. Toto rozhodnutie sa stanoví v dokumente, ktorý obsahuje plné zdôvodnenie, a zoh¾adnia sa v òom názory a výhrady ostatných príslušných orgánov. Èlenovia dotknutej podskupiny sú povinní dodrža� rozhodnutie o zmluve o skupinovej podpore, ktoré vydala Národná banka Slovenska.

K § 33v	
	V zmysle upravovaného paragrafu platí, že každá navrhovaná zmluva  sa predloží akcionárom a podlieha jej schváleniu na valnom zhromaždení. Zmluva o finanènej podpore v rámci skupiny je platná len ak akcionári dotknutej vybranej inštitúcie splnomocnili štatutárny orgán danej vybranej inštitúcie na prijatie príslušných rozhodnutí. Štatutárny orgán každej osoby, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o poskytnutí skupinovej podpory, podáva každý rok akcionárom správu o plnení zmluvy a o vykonaní každého rozhodnutia prijatého na základe zmluvy.

K § 33w	
	V nadväznosti na predošlé upravované paragrafy môže vybraná inštitúcia poskytnú� takúto finanènú podporu len ak sú splnené podmienky zadefinované v predmetnom paragrafe. 

K § 33x	
	V zmysle predmetného paragrafu platí, že rozhodnutie o poskytnutí skupinovej finanènej podpory v súlade so zmluvou prijme štatutárny orgán èlena podskupiny, ktorý zamýš¾a podporu poskytnú�. Takéto rozhodnutie musí by� odôvodnené a musí by� uvedený cie¾ navrhovanej finanènej podpory. Zároveò platí, že rozhodnutie o prijatí skupinovej finanènej podpory prijme štatutárny orgán èlena podskupiny, ktorý zamýš¾a podporu prija�. Ïalšou upravovanou oblas�ou je povinnos� èlena podskupiny doruèi� rozhodnutie pod¾a predošlej vety orgánom pod¾a tohto paragrafu. Ak doh¾ad na konsolidovanom základe vykonáva Národná banka Slovenska, o rozhodnutí v zmysle tohto paragrafu bezodkladne informuje ostatných èlenov kolégia a radu. 

K § 33y
	Predmetný paragraf zadáva povinnos� štatutárnemu orgánu èlena podskupiny, ktorý má zámer poskytnú� skupinovú finanènú podporu, oznámi� takýto zámer orgánom v zmysle tohto paragrafu.  Ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe nad skupinou, o rozhodnutí povoli�, zakáza� alebo obmedzi� poskytnutie skupinovej podpory, ktoré vydala, alebo ktoré jej oznámil iný orgán doh¾adu, bez zbytoèného odkladu informuje ostatných èlenov kolégia, radu a èlenov kolégia pre riešenie krízových situácií. Ak Národná banka Slovenska ako orgán doh¾adu nad bankou, ktorá má by� príjemcom skupinovej podpory, nesúhlasí s rozhodnutím rezoluèného orgánu doh¾adu iného štátu, ktorým bolo obmedzené, alebo zakázané poskytnutie skupinovej podpory dotknutej banke, do dvoch dní odkedy sa dozvie o vydaní takéhoto rozhodnutia môže požiada� o pomoc Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo).

K § 33z
Ustanovenie zavádza povinnos� èlena skupiny zverejòova� všetky zmluvy o skupinovej podpore s uvedením všeobecných podmienok a zmluvných strán. Zároveò je povinný aktualizova� túto informáciu najmenej raz roène. Forma zverejòovania je elektronická a to prostredníctvom webového sídla subjektu.

K bodu 5
Ustanovenie paragrafu 50 odseku 1 dopåòa právomoci Národnej banky Slovenska uloži� banke povinnosti v prípade, ak banka nespåòa podmienky pre výkon jej èinností. Uvedený rozsah povinností je transpozíciou opatrení skorej intervencie na predchádzanie vzniku a zvrátenie nepriaznivého vývoja èinnosti banky v prípade hrozby krízovej situácie, ktoré by v prípade nekonania mohli vies� k aktivácií mechanizmov riešenia krízových situácií.

K bodu 6
Doplnené ustanovenie rozširuje a sprísòuje opatrenie na obnovu pod¾a odseku 1 § 50, ktoré môže Národná banka Slovenska uloži� banke, kedy okrem analýzy nedostatkov je potrebné predloži� záväzný plán a harmonogram krokov na dosiahnutie súladu èinnosti banky a poboèky zahraniènej banky s povinnos�ami ustanovenými zákonom o bankách ako aj zákonom o riešení krízových situácií finanèných inštitúcií. Uvedené opatrenie má prevenèný charakter predchádzania a riešenia krízových situácií bánk a poboèiek zahranièných bánk.

K bodu 7
Ustanovenie stanovuje možnos� využitia opatrení pod¾a písm. s) až z) odseku 1 § 50 aj v prípadoch, kedy je zlyhanie alebo neplnenie podmienok èinnosti banky len pravdepodobné z vývoja jej èinnosti a finanèných ukazovate¾ov a zlyhanie alebo neplnenie je možné predpoklada� z informácií dostupných Národnej banke Slovenska.

K bodu 8
Doplnené znenie § 50 v odsekoch 18 a 19 zavádza právomoc Národnej banky Slovenska uloži� pokutu banke za výrazné zhoršenie finanènej situácie, závažné porušenie právnych predpisov alebo stanov banky zo strany dotknutej osoby banky a v prípade závažných pochybení pri èinnosti. Národná banka Slovenska informuje radu o rozhodnutí pod¾a uplatnení opatrení pod¾a § 50. Rada môže rozhodnú� o opatrení predaja majetku a uloži� banke povinnos�, aby zaèala s prípadnými záujemcami rokova� o predaji banky alebo jej èasti ako opatrení na riešenie jej krízovej situácie.

K bodu 9
V novom § 50b je ustanovený proces spolupráce Národnej banky Slovenska ako orgánu doh¾adu na konsolidovanom základe alebo ako orgánu doh¾adu nad bankou, ktorá je súèas�ou konsolidovaného celku s Európskym orgánom pre bankovníctvo a inými orgánmi doh¾adu pri riešení situácií, kedy je potrebné uplatni� niektoré z ustanovení § 50 t) až za) alebo opatrení pod¾a § 53 ods. 1. Orgány doh¾adu by mali spolupracova� v záujme vhodnosti uplatnenia jednotlivých opatrení na èlenov skupiny.

K bodom 10 až 12 
Zmeny v ustanoveniach o nútenej správe sú premietnutím ustanovení smernice o doèasnom správcovi na zabezpeèenie výkonu èinností banky v rámci opatrení vèasnej intervencie. Nútená správa je novo definovaná ako reorganizaèné opatrenie, ktoré nemá priamy vplyv na výplatu vkladov vkladate¾ov a pozastavenie ich vyplácania, ale slúži na zmenu èinnosti banky a zabezpeèenie obnovy jej riadneho fungovania.

K bodu 13
Ustanovenie vypúš�a možnos� Národnej banky menova� správcu a jeho zástupcov.

K bodu 14
Ustanovenie rozširuje okruh osôb vylúèených z možnosti by� správcom alebo zástupcom správcu aj na èlenov rady a to súèasných ako aj bývalých èlenov rady, ktorí èlenstvo ukonèili v období dvoch rokov pred zavedením nútenej správy.


K bodu 15
Ustanovenie rozširuje možnosti výkonu nútenej správy, kedy správca môže okrem priameho riadenia banky a jej zamestnancov na jej riadení spolupracova� so štatutárnym orgánom a ten je povinný poskytova� správcovi všetku potrebnú súèinnos� na výkon jeho kompetencií.

K bodom 16 až 18
Navrhované znenie § 55 odseku 1 prvej vety mení rozsah pozastavenia výkonu funkcií, ktoré mala doterajšia nútená správa a urèuje, že výkon funkcií valného zhromaždenia nie je zavedením nútenej správy dotknutý. Zároveò sa zrušuje pozastavenie práv akcionárov zúèastni� sa a hlasova� na valnom zhromaždení zvolanom správcom a obmedzenia výkonu funkcie valného zhromaždenia uvedené v iných èastiach § 55. 

K bodu 19
Ustanovenie navrhuje zrušenie oprávnenia èiastoène alebo úplne pozastavi� nakladanie s vkladmi v banke zo strany správcu.

K bodu 20
Ustanovenie urèuje potrebu súhlasu rady na vyhlásenie konkurzného konania na banku.

K bodu 21
Kompetencie správcu spolu s následkami zavedenia nútenej správy na výkon funkcií a práv v banke sa neuplatòujú v prípade, ak správca namiesto priameho riadenia banky a jej zamestnancov na jej riadení spolupracuje so štatutárnym orgánom banky.

K bodu 22
Ustanovenie upravuje možnos� Národnej banky Slovenska okrem informácií o úkonoch vykonaných správcom a zástupcom správcu poèas nútenej správy požadova� pravidelné písomné správy o finanènej pozícií banky. Správu o finanènej pozícií je správca povinný predloži� najneskôr dva týždne pred skonèením nútenej správy  a to aj bez toho, aby o jej predloženie Národná banka Slovenska požiadala. 

K bodu 23
Ustanovenie rovnako ako v predchádzajúcich bodoch upravuje výkon kompetencií správcu v prípade, ak tento uskutoèòuje ich výkon v spolupráci so štatutárnym orgánom. Správcovi v takom prípade nepatrí právo zruši� pracovný pomer, da� výpoveï alebo previes� na inú prácu urèených vedúcich zamestnancov banky.

K bodu 24
Stanovuje sa možnos� pre Národnú banku Slovenska predåži�  nútenú správu nad bankou, ak poèas obdobia dvanástich mesiacov od jej zavedenia neboli odstránené dôvody, pre ktoré bola nútená správa nad bankou zavedená.

K bodu 25
Ustanovenie navrhovaného § 62a urèuje proces spolupráce Národnej banky Slovenska ako orgánu doh¾adu na konsolidovanom základe alebo ako orgánu doh¾adu nad bankou, ktorá je súèas�ou konsolidovaného celku s Európskym orgánom pre bankovníctvo a inými orgánmi doh¾adu pri riešení situácií, kedy Národná banka Slovenska zvažuje zavedenie nútenej správy ako reorganizaèného opatrenia alebo o zavedení reorganizaèného opatrenia uvažuje iný orgán doh¾adu. Cie¾om je zvýšená spolupráca orgánov doh¾adu pri uplatòovaní reorganizaèných opatrení pri riešení potenciálnych alebo existujúcich krízových situácií v skupine alebo jednotlivých subjektoch skupiny za úèelom ochrany finanèného trhu.

K bodu 26
	V prílohe sa uvádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investièných spoloèností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1093/2010 a (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014). Uvedená smernica sa týmto zákonom transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

K Èl. III

K § 53f
	V zmysle predmetného paragrafu sa usmeròuje ude¾ovanie výnimiek pri vymáhaní dohôd o finanènej zábezpeke, obmedzeniach úèinkov záložného práva, mechanizmov koneèného èistého zúètovania alebo vzájomného zapoèítania a zadáva rámec pri ich zahàòaní do ozdravných plánov pre obchodníkov s cennými papiermi. 

K § 71df
	V zmysle upravovaného paragrafu platí, že obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeli� a upravi� právomoci a zodpovednos� za vypracovanie, uskutoèòovanie a aktualizáciu ozdravného plánu. Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je súèas�ou skupiny podliehajúcej doh¾adu na konsolidovanom základe alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý má významný podiel na finanènom systéme vypracuje, pravidelne aktualizuje a dodrží plán ozdravenia obsahujúci opatrenia, ktoré má prija� s cie¾om obnovi�  svoju finanènú pozíciu po tom, èo došlo k jej výraznému zhoršeniu. Predmetný paragraf ïalej pomenúva náležitosti, ktoré musia by� súèas�ou ozdravného plánu. Zároveò platí, že plán ozdravenia má zahàòa� primerané podmienky a postupy na zabezpeèenie vèasného vykonania ozdravných opatrení, ako aj široké spektrum možností ozdravenia. Opatrenia musia zoh¾adòova� èo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finanèných stresových situácií, ktorým môže by� banka vystavená vzh¾adom na charakter vykonávaných bankových èinností, a to vrátane systémových stresových situácií a  stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby alebo skupiny právnických osôb. Obchodník s cennými papiermi je povinný aktualizova� svoj ozdravný plán najmenej raz roène a po každej zmene organizaènej štruktúry, obchodnej èinnosti alebo finanènej situácie, ktorá by mohla ma� významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne.

K § 71dg
	Predmetný paragraf zadáva povinnos� Národnej banky Slovenska vyda� súhlas s ozdravným plánom do šiestich mesiacov od predloženia každého plánu ak sú splnené podmienky v zmysle upravovaného paragrafu. Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na vhodnos� plánov ozdravenia, primeranos� kapitálovej štruktúry a štruktúry financovania z h¾adiska stupòa zložitosti organizaènej štruktúry a rizikového profilu banky. Ak Národná banka Slovenska usúdi, že plán ozdravenia má podstatné nedostatky alebo že existujú podstatné prekážky brániace jeho vykonávaniu, preruší konanie o vydanie súhlasu s ozdravným plánom a obchodníka s cennými papiermi požiada, aby do dvoch mesiacov odstránil nedostatky uvedené v rozhodnutí o prerušení konania. Keï sa Národná banka Slovenska domnieva, že uvedené nedostatky a prekážky neboli odstránené alebo primerane vyriešené, môže inštitúcii prikáza�, aby v pláne vykonala konkrétne zmeny.

K § 71dh
	V zmysle upravovaného paragrafu ak je obchodník s cennými papiermi materskou spoloènos�ou obchodníka s cennými papiermi so sídlom v èlenskom štáte, je povinný vypracova� a predloži� Národnej banke Slovenska ozdravný plán za skupinu, schválený štatutárnym orgánom obchodníka s cennými papiermi. Národná banka Slovenska následne postupuje v zmysle predmetného paragrafu, prièom v skupinovom ozdravnom pláne sa urèia opatrenia, ktoré vykoná obchodník s cennými papiermi a jeho dcérske spoloènosti. Úèelom skupinového ozdravného plánu je dosiahnu� stabilizáciu skupiny ako celku alebo dcérskej spoloènosti, ak sa nachádza v stresovej situácii, riešenie alebo odstránenie dôvodov stresovej situácie a obnovenie finanènej situácie skupiny alebo obchodníka s cennými papiermi pri zoh¾adnení finanènej situácie ostatných èlenov skupiny. Postup vypracovávania plánov ozdravenia na úrovni skupiny je pritom zhodný s podmienkami pre ozdravné plány obchodníkov s cennými papiermi na individuálnej úrovni.  

K § 71di
	Národná banka Slovenska sa spoloène s príslušnými orgánmi doh¾adu nad dcérskymi spoloènos�ami a po prerokovaní s príslušným kolégiom snaží dospie� k spoloènému rozhodnutiu v lehote štyroch mesiacov od doruèenia skupinového ozdravného plánu o náležitostiach, zadefinovaných v upravovanom paragrafe. V prípade, ak ktorýko¾vek z orgánov doh¾adu nesúhlasí s navrhovaným spoloèným rozhodnutím o preskúmaní a posúdení plánu ozdravenia na úrovni skupiny, môže požiada� Európsky orgán pre bankovníctvo o pomoc pri dosiahnutí dohody, ktorý má následne lehotu jedného mesiaca na vydanie rozhodnutia. Ak sa tak nestane, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie samostatne, a to len vo vz�ahu k materskej spoloènosti, ktoré následne doruèí orgánom doh¾adu v zmysle tohto paragrafu, ako aj materskej spoloènosti. Predmetný paragraf tiež upresòuje konanie v prípadoch, ak je Národná banka Slovenska orgánom doh¾adu nad dcérskou spoloènos�ou. Platí, že ak Národná banka Slovenska nedosiahne spoloèné rozhodnutie, vo veciach vo vz�ahu k dcérskej spoloènosti, nad ktorou vykonáva doh¾ad, vydá rozhodnutie samostatne.

K § 71dj
	Predmetný paragraf upresòuje okolnosti, za akých má Národná banka Slovenska právomoc primerane obmedzi� rozsah uplatnenia požiadaviek a ustanovi� odlišnú lehotu na vypracovanie ozdravného plánu a frekvenciu jeho aktualizácie.

K § 71dk
	V zmysle upravovaného paragrafu môže materský obchodník s cennými papiermi , materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii alebo iná osoba pod¾a §1 ods. 3 písm. c) alebo d) a jej dcérske spoloènosti z iných èlenských štátov alebo tretích krajín, podliehajúcimi doh¾adu nad materskou spoloènos�ou na konsolidovanom základe, uzatvori� s jedným alebo viacerými èlenmi podskupiny zmluvu obsahujúcu záväzok poskytnú� finanènú podporu inej zmluvnej strane. Predmetom finanènej podpory môže by� poskytnutie úveru, záruky alebo majetku, ktorý bude použitý na úèely zabezpeèenia záväzku. Príjemca skupinovej podpory má právo použi� predmet skupinovej podpory aj v obchodoch s osobami, ktoré nie sú zmluvnou stranou zmluvy o skupinovej podpore. O poskytnutí skupinovej podpory èlen podskupiny bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska, pokia¾ nad ním vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona, alebo ak vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou. Na poskytovanie finanènej podpory v rámci skupiny sa primerane vz�ahujú ustanovenia pod¾a tohto paragrafu.

K § 71dl
	Predmetný paragraf vymedzuje obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa v závislosti od výšky základného imania vz�ahujú povinnosti pod¾a urèených ustanovení. Ustanovenie harmonizuje znenie návrhu novely zákona o cenných papieroch s novým zákonom o riešení krízových situácií. Zavádza odkaz na zákon o cenných papieroch a príslušné ustanovenia o nútenej správe a skupinovej nútenej správe.
K bodu 3
	Predmetné ustanovenie vymedzuje výnimku uplatnení upravujúcich ponuky na prevzatie a to v prípade uplatnenia opatrení na riešenie krízových situácií pod¾a zákona o cenných papieroch a zákona o riešení krízových situácií.
K bodu 4
	Ustanovenie právomoci Národnej banky Slovenska uloži� obchodníkovi s cennými papiermi povinnosti v prípade, ak nespåòa podmienky pre výkon svojej èinnosti. Uvedený rozsah povinností je transpozíciou opatrení skorej intervencie na predchádzanie vzniku a zvrátenie nepriaznivého vývoja èinnosti obchodníka v prípade hrozby krízovej situácie, ktoré v prípade nekonania by mohli vies� k aktivácií mechanizmov riešenia krízových situácií.
K bodu 5
	Doplnené ustanovenie rozširuje a sprísòuje opatrenie na obnovu, ktoré môže Národná banka Slovenska uloži� obchodníkovi s cennými papiermi, kedy okrem analýzy nedostatkov je potrebné predloži� záväzný plán a harmonogram krokov na dosiahnutie súladu èinnosti obchodníka s povinnos�ami ustanovenými zákonom o cenných papieroch ako aj zákonom o riešení krízových situácií finanèných inštitúcií. Uvedené opatrenie má prevenèný charakter predchádzania a riešenia krízových situácií bánk a poboèiek zahranièných bánk.
K bodu 6
	Doplnené znenie § 144 v odsekoch 29 a 31 zavádza právomoc Národnej banky Slovenska uloži� obchodníkovi s cennými papiermi pokutu za výrazné zhoršenie finanènej situácie, závažné porušenie právnych predpisov alebo stanov obchodníka zo strany dotknutej osoby a v prípade závažných pochybení pri èinnosti. Národná banka Slovenska informuje radu o rozhodnutí pod¾a uplatnení opatrení pod¾a § 144. Rada môže rozhodnú� o opatrení predaja majetku a uloži� obchodníkovi povinnos�, aby zaèal s prípadnými záujemcami rokova� o predaji podniku alebo jeho èasti ako opatrení na riešenie vzniknutej krízovej situácie.
K bodu 7
	Ustanovenia navrhovaného § 144a a 144b urèujú proces spolupráce Národnej banky Slovenska ako orgánu doh¾adu na konsolidovanom základe alebo ako orgánu doh¾adu nad obchodníkom, ktorý je súèas�ou konsolidovaného celku s Európskym orgánom pre bankovníctvo a inými orgánmi doh¾adu, kedy Národná banka Slovenska zvažuje uplatnenie opatrení alebo o uplatnení opatrení uvažuje iný orgán doh¾adu. Cie¾om je zvýšená spolupráca orgánov doh¾adu pri uplatòovaní opatrení pri predchádzaní a riešení potenciálnych alebo existujúcich krízových situácií v skupine alebo jednotlivých subjektoch skupiny za úèelom ochrany finanèného trhu.
K bodu 8
	V prílohe sa uvádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investièných spoloèností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1093/2010 a (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014). Uvedená smernica sa týmto zákonom transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky. 
K bodu 25
	V prílohe sa uvádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investièných spoloèností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1093/2010 a (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014). Uvedená smernica sa týmto zákonom transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

K Èl. IV

K bodom 1 až 4
Navrhované ustanovenia urèujú vz�ah nového zákona a rezoluèného konania s konkurzným konaním, prièom urèujú zaèiatok alebo priebeh rezoluèného konania ako prekážku zaèatia alebo pokraèovania konkurzného konania. Ustanovenia rovnako stanovujú výnimku pre rezoluèné konanie z pravidla prerušenia súdnych a iných konaní týkajúcich sa majetku podliehajúceho konkurzu pri vyhlásení konkurzu. Prebiehajúce rezoluèné konanie, predmetom ktorého je majetok úpadcu, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa neprerušuje.

K Èl. V

Doplnením ustanovenia § 1 ods. 2 sa upravuje výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky súvisiace s èinnos�ou rady a to z dôvodu potreby rýchleho a flexibilného reagovania rady a Národnej banky Slovenska v procese riešenia krízových situácií na finanènom trhu.


K Èl. VI

K bodu 1
Stanovuje sa zodpovednos� Fondu ochrany vkladov za správu prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií.

K bodu 2
Ustanovenie upravuje možnos� použitia prostriedkov Fondu na ochranu vkladov na financovanie riešenia krízových situácií. Jedná sa o transpozíciu ustanovení smernice, ktoré stanovujú zaradenie národných systémov na ochranu vkladov v obmedzenej miere a za splnenia podmienok ako zdrojov pre financovanie riešenia krízových situácií.

K bodu 3
Z dôvodu napojenia Fondu ochrany vkladov na rámec financovania riešenia krízových situácií navrhované ustanovenie vytvára možnos� jeho doplnenia na základe rozhodnutia Rady fondu o zvýšení príspevku tak, aby sa Fond v období šiestich rokov doplnil na potrebnú úroveò.
K bodu 4
Ustanovenie upravuje možnos� náhrady nákladov Fondu ochrany vkladov spojených s financovaním riešenia krízových situácií v prípade, ak tieto prekroèia úroveò, ktorú by Fond ochrany vkladov nahrádzal vkladate¾om pri likvidácií alebo konkurznom konaní voèi banke, ktorej krízová situácia sa riešila v rezoluènom konaní.

K bodu 5
Ustanovenie stanovuje právomoci Fondu na ochrany vkladov vo vz�ahu 

K bodom 6, 8 a 10
Ustanovenia bodov 6, 8 a 9 stanovujú bariéry vyžadované smernicou na predchádzanie konfliktu záujmov pri riešení krízových situácií, ktorý by mohol vzniknú� zapojením zástupcov komerèných bánk do procesu riešenia krízových situácií pri výkone ich funkcií v orgánoch Fondu ochrany vkladov. 

K bodu 7
Ustanovenie urèuje pôsobnos� Prezídia Fondu ochrany vkladov a Prezidenta Fondu ochrany vkladov pri riešení krízových situácií pod¾a zákona o riešení krízových situácií finanèných inštitúcií a to najmä ako èlenov kolégií pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny.

K bodu 9
Ustanovenie upravuje zabezpeèenie výkonu èinností Fondu ochrany vkladov spojených s riešením krízových situácií zo strany úradu fondu.

K bodu 11

	V prílohe sa uvádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investièných spoloèností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1093/2010 a (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014). Uvedená smernica sa týmto zákonom transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

K Èl. VII

K bodu 1 - § 13 ods. 1 písm. f) 

Navrhuje sa, aby u vybranej inštitúcie bol odpis záväzkov vykonaný v rámci rezoluèného konania pod¾a zákona o riešení krízových situácií na finanènom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov oslobodený od dane.  

K bodu 2 - § 19 ods. 2 písm. h) bod 6

Za daòový výdavok bude možné považova� u verite¾a aj odpis poh¾adávok voèi vybranej inštitúcii v rezoluènom konaní, ak o odpise záväzku rozhodla Rada pre riešenie krízových situácií pod¾a osobitného predpisu, ktorým je zákon o riešení krízových situácií na finanènom trhu a o z mene a doplnení niektorých zákonov.

K bodom 3 a 4 - § 20 ods. 2 písm. g) a § 20 ods. 21   

U daòovníka, ktorý je verite¾om vybranej inštitúcie v rezoluènom konaní, sa umožòuje, aby za daòový výdavok bola považovaná aj tvorba opravných položiek k poh¾adávkam voèi tomuto dlžníkovi. Tvorba opravných položiek sa zahrnie do základu dane poèínajúc zdaòovacím obdobím, v ktorom sa zaèína rezoluèné konanie a to najviac do výšky menovitej hodnoty poh¾adávok alebo uhradenej obstarávacej ceny poh¾adávok vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane.  


K Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2015.



