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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA Európskeho Parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách 
Smernica EÚ
SMERNICA Európskeho Parlamentu a Rady è. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finanèných zárukách 
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony ïalej „Èl.I“ , „Èl.II“ alebo, „Èl.IV“)

Zákon è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ïalej len „566/2001“)

Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ïalej len „40/1964“)
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Èlánok
(È, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Èíslo
predpisu
Èlánok (È, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Èl. 1 ods.2 pís.e) 
2.  Príjemca záruky a poskytovateľ záruky musia patriť do jednej z nasledujúcich skupín:
e) osoba - nie fyzická - vrátane podnikov, ktoré nie sú právnickými osobami, a verejných obchodných spoločnosti, pokiaľ druhou stranou je inštitúcia v zmysle písm. a) až d).
N
566/ 2001 a èl. I









40/ 1964 a èl.II







§ 53a ods.1 
pís.g)








§ 151me ods.8 pís.g)





Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4 až 7 sa nepoužijú pri záložnom práve k cenným papierom, ak záložný verite¾ a záložca patria medzi tieto osoby:
iná právnická osoba ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:
1.	druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a  f),
2.	záložné právo zabezpeèuje poh¾adávku zo zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát alebo obchodov, ktorých vysporiadanie môže by� predmetom zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát pod¾a osobitného predpisu. 47g)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa použijú, len ak zmluvu o zriadení záložného práva uzatvorili tieto osoby:
iná právnická osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:
1.	druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f),
2.	záložné právo zabezpeèuje poh¾adávku zo zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát alebo obchodov, ktorých vysporiadanie môže by� predmetom zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát pod¾a osobitného predpisu. 3faa)
Ú

Èl. 8 ods.2









ods.3 2. pod
odsek 
Èlenské štáty zabezpeèia, aby v prípade, že dohoda o finanènej záruke alebo príslušný finanèný záväzok vznikne, alebo finanèná záruka je poskytnutá, v deò, ale po zaèatí, likvidácie alebo reorganizaèných opatrení, bola právne vymáhate¾ná a záväzná pre tretie osoby, ak príjemca záruky preukáže, že o zaèatí takéhoto konania alebo opatrení nevedel alebo nemal vedie�.






 Ak dohoda o finanènej záruke obsahuje:
a) povinnos� poskytnú� finanènú záruku alebo dodatoènú finanènú záruku v dôsledku zmeny hodnoty finanènej záruky alebo výšky príslušných finanèných záväzkov, alebo
b) právo finanènú záruku vybra� pri poskytnutí finanènej záruky v podstate rovnakej hodnoty formou náhrady alebo výmeny,
èlenské štáty zabezpeèia, aby poskytnutie finanènej záruky, dodatoènej finanènej záruky, náhradnej alebo vymenenej finanènej záruky v rámci takejto povinnosti alebo práva sa nepovažovalo za neplatné, zrušené, alebo vyhlásené za neúèinné len na základe toho, že:
i) takéto poskytnutie sa vykonalo v deò zaèatia likvidácie alebo reorganizaèných opatrení, ale pred vydaním príkazu alebo rozhodnutia o ich zaèatí alebo v predpísanej lehote pred zaèiatkom likvidácie alebo reorganizaèných opatrení, ktorá sa urèuje v nadväznosti na tento zaèiatok alebo v nadväznosti na vydanie príkazu alebo rozhodnutia, alebo vykonanie iného úkonu, alebo inú udalos� v priebehu takéhoto konania alebo opatrení; a/alebo
ii) príslušné finanèné záväzky vznikli pred dòom poskytnutia finanènej záruky, dodatoènej finanènej záruky, náhradnej alebo vymenenej finanènej záruky.
N
èl. IV
§ 179 ods.4 









ods.6
Zabezpeèovacie právo vz�ahujúce sa na peòažné prostriedky, poh¾adávku z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, štátne dlhopisy, prevodite¾né cenné papiere7) alebo  pohľadávky z úverov, ktoré vzniklo medzi osobami pod¾a osobitného predpisu 32) v deò vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie na majetok jednej z týchto osôb, avšak po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, sa považuje za platne vzniknuté, ak oprávnený zo zabezpeèovacieho práva preukáže, že o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie nevedel alebo nemohol vedie�.
Ak zmluva o zabezpeèovacom práve vz�ahujúcom sa na peòažné prostriedky, poh¾adávku z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, štátne dlhopisy, prevodite¾né cenné papiere7) alebo poh¾adávky z úverov medzi osobami pod¾a osobitného predpisu,32) umožòuje alebo požaduje výmenu, náhradu alebo doplnenie predmetu zabezpeèovacieho práva, odseky 4 a 5  sa vz�ahujú rovnako na výmenu, náhradu alebo doplnenie predmetu zabezpeèovacieho práva po jeho vzniku.
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