
 

TABUĽKA   ZHODY 

právneho predpisu s právom Európskej únie 

 

 

Smernica 

 

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 

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 (Text s významom pre EHP)  

  

 

Právne predpisy Slovenskej republiky 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení 

krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej „návrh zákona“) 

 

Zákon č. 371/2014 Z .z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „371/2014“) 

 

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej „483/2001“) 

 

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„566/2001“) 
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Č.17  

O.2 

Požiadavka, aby orgány pre riešenie krízových situácií 

vypracovali plány riešenia krízových situácií a aby 

relevantné orgány pre riešenie krízových situácií dospeli k 

spoločnému rozhodnutiu o plánoch riešenia krízových 

situácií na úrovni skupiny podľa článku 10 ods. 1 a článku 

13 ods. 4, sa pozastavuje po oznámení uvedenom v odseku 

N 371/ 

2014 a 

návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 25 

O 2  

 

Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1 

pozastaví vypracovanie plánu riešenia  krízových 

situácií  vybranej inštitúcie až do prijatia 

rozhodnutia podľa odseku 3 alebo 4; rada 

rovnako postupuje aj ak jej bolo doručené 

obdobné oznámenie o existencii podstatných 

Ú  

 

 

 

 

 



1 tohto článku až do schválenia opatrení na odstránenie 

podstatných prekážok riešiteľnosti orgánom pre riešenie 

krízových situácií podľa odseku 3 tohto článku alebo do 

rozhodnutia o týchto opatreniach podľa odseku 4 tohto 

článku.  

 

prekážok iným príslušným rezolučným orgánom. 

Súčasne sa prerušuje lehota na dosiahnutie 

spoločnej dohody podľa § 27 ods. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.17  

O.3  

Do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia vykonaného v 

súlade s odsekom 1 inštitúcia navrhne orgánu pre riešenie 

krízových situácií možné opatrenia na riešenie alebo 

odstránenie podstatných prekážok uvedených v tomto 

oznámení. Orgán pre riešenie krízových situácií po 

konzultácii s príslušným orgánom posúdi, či sa týmito 

opatreniami účinne riešia alebo odstraňujú predmetné 

podstatné prekážky.  

 

N 371/ 

2014  

a 

Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 25 

O3  

 

Vybraná inštitúcia navrhne rade do štyroch 

mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 

1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo 

odstránenie podstatných prekážok na riešenie 

krízových situácií uvedených v oznámení. Rada 

po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska 

posúdi, či sa týmito opatreniami dostatočne 

účinne riešia alebo odstraňujú podstatné prekážky 

brániace riešeniu krízovej situácie vybranej 

inštitúcie. Ak rada po prerokovaní posúdi 

navrhnuté opatrenia ako dostatočné pre 

účinné riešenie alebo odstránenie podstatných 

prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie 

vybranej inštitúcie, uloží rozhodnutím 

vybranej inštitúcii povinnosť prijať tieto 

opatrenia. V rozhodnutí určí lehotu na ich 

splnenie a rozhodnutie doručí dotknutej 

vybranej inštitúcii. 
 

Ú  

Čl. 

18 O. 

6 

 

 

3.pododsek: 

Ak do konca štvormesačnej lehoty ktorýkoľvek z orgánov 

pre riešenie krízových situácií postúpil záležitosť uvedenú 

v odseku 9 EBA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 

1093/2010, orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni 

N Návrh 

zákona 

 

 Čl. I  

 

§ 29 

O8 

 

 

 

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z 

rezolučných orgánov požiada Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o 

pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia podľa 

odseku 6 o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. 

Ú  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 

18 O. 

7 

skupiny odloží prijatie svojho rozhodnutia a počká na 

akékoľvek rozhodnutie, ktoré EBA môže prijať v súlade s 

článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a svoje 

rozhodnutie prijme v súlade s rozhodnutím, ktoré prijal 

EBA. Táto štvormesačná lehota sa považuje za 

zmierovacie obdobie v zmysle uvedeného nariadenia. 

EBA prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Daná 

záležitosť sa orgánu EBA nepostúpi po skončení uvedenej 

štvormesačnej lehoty ani po dosiahnutí spoločného 

rozhodnutia. Ak EBA do jedného mesiaca nerozhodne, 

uplatňuje sa rozhodnutie orgánu pre riešenie krízových 

situácií na úrovni skupiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa spoločné rozhodnutie neprijme, orgány pre riešenie 

krízových situácií dcérskych spoločností prijmú vlastné 

rozhodnutia o vhodných opatreniach, ktoré majú prijať 

dcérske spoločnosti individuálne v súlade s článkom 17 

ods. 4 Toto rozhodnutie musí byť plne odôvodnené a 

zohľadnia sa v ňom názory a výhrady ostatných orgánov 

pre riešenie krízových situácií. Rozhodnutie sa poskytne 

dotknutej dcérskej spoločnosti a orgánu pre riešenie 

krízových situácií na úrovni skupiny.  

Ak do konca štvormesačnej lehoty ktorýkoľvek z orgánov 

pre riešenie krízových situácií postúpil záležitosť uvedenú 

v odseku 9 tohto článku EBA v súlade s článkom 19 

nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, orgán pre riešenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29  

O9  

 

 

 

 

 

 

g), h) alebo písm. k) v súlade s osobitným 

predpisom,66) rada vydá rozhodnutie v 

nadväznosti na rozhodnutie Európskeho 

orgánu dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. 

Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 

pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá 

najneskôr do jedného mesiaca po doručení 

žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných 

orgánov nepožiadal Európsky orgán dohľadu 

(Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc 

pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa 

nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie 

rezolučných orgánov podľa odseku 6, rada 

vydá rozhodnutie o opatreniach, ktoré sa 

prijmú na úrovni skupiny. Toto rozhodnutie 

musí byť odôvodnené. Rada doručí svoje 

rozhodnutie rezolučným orgánom podľa 

odseku 6 a materskej spoločnosti v Európskej 

únii so sídlom v Slovenskej republike. 

 

 

 

 

 

 

Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou 

spoločnosťou ustanovenie odseku 7 sa na ňu 

vzťahuje rovnako. Ak rada vykonáva 

pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou a 

nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia 

vo veci opatrenia podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) 

alebo písm. k), môže požiadať Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o 

pomoc pri dosiahnutí dohody s príslušným 

rezolučným orgánom, alebo prijať 

rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti. Ak v 

lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



krízových situácií dcérskej spoločnosti odloží prijatie 

svojho rozhodnutia a počká na akékoľvek rozhodnutie, 

ktoré EBA môže prijať v súlade s článkom 19 ods. 3 

uvedeného nariadenia, a svoje rozhodnutie prijme v súlade 

s rozhodnutím, ktoré prijal EBA. Táto štvormesačná lehota 

sa považuje za zmierovacie obdobie v zmysle uvedeného 

nariadenia. EBA prijme svoje rozhodnutie do jedného 

mesiaca. Daná záležitosť sa orgánu EBA nepostúpi po 

skončení uvedenej štvormesačnej lehoty ani po dosiahnutí 

spoločného rozhodnutia. Ak EBA do jedného mesiaca 

nerozhodne, uplatní sa rozhodnutie orgánu pre riešenie 

krízových situácií dcérskej spoločnosti.  

 

rezolučných orgánov podľa odseku 7, ktorý 

vykonáva pôsobnosť nad osobou v skupine 

požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky 

orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri 

dosiahnutí dohody v súlade s osobitným 

predpisom62) vo veci opatrenia podľa § 25 

ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k), rada počká, 

kým vydá rozhodnutie Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). 

Rada je povinná rozhodnúť v súlade s 

rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu 

(Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak 

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá 

najneskôr do jedného mesiaca po doručení 

žiadosti o pomoc, rada vydá rozhodnutie voči 

dcérskej spoločnosti. Rozhodnutie doručí aj 

príslušnému rezolučnému orgánu materskej 

spoločnosti so sídlom v členskom štáte.  

 

Č.32  

O.1  

Podmienky pre riešenie krízových situácií  
Členské štáty zabezpečia, aby orgány pre riešenie 

krízových situácií prijali opatrenie na riešenie krízovej 

situácie vo vzťahu k inštitúcii uvedenej v článku 1 ods. 1 

písm. a), len ak orgán pre riešenie krízových situácií usúdi, 

že sú splnené všetky tieto podmienky:  

a)  

konštatovanie, že inštitúcia zlyháva alebo pravdepodobne 

zlyhá vydal príslušný orgán po konzultácii s orgánom pre 

riešenie krízových situácií alebo podľa podmienok 

stanovených v odseku 2 orgán pre riešenie krízových 

situácií po konzultácii s príslušným orgánom;  

b)  

vzhľadom na časové hľadisko a iné relevantné okolnosti 

neexistujú reálne vyhliadky, že akékoľvek alternatívne 

opatrenia súkromného sektora vrátane opatrení systému 

inštitucionálneho zabezpečenia alebo opatrenia orgánu 

vykonávajúceho dohľad vrátane opatrení včasnej 

N 371/ 

2014  

a 

Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

 

§ 34 

O1  

 

Rada posúdi, či sú splnené podmienky pre začatie 

rezolučného konania. Posudzuje či  

a) vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v 

blízkej dobe zlyhá,  

b) verejný záujem trvá a  

c) pri zohľadnení všetkých  dôležitých 

okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek 

alternatívne opatrenia súkromného sektora, 

opatrenia dohľadu71aa) vrátane opatrení 

včasnej intervencie podľa osobitného 

predpisu50) alebo odpísanie a konverzia 

kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto 

zákona, v dôsledku ktorých by sa mohlo 

v primeranom čase predísť zlyhaniu vybranej 

inštitúcie.  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 71aa znie: 

Ú  



intervencie alebo odpísania či konverzie relevantných 

kapitálových nástrojov v súlade s článkom 59 ods. 2 

prijaté vo vzťahu k danej inštitúcii by zabránili zlyhaniu 

inštitúcie v primeranom časovom horizonte;  

c)  

opatrenie na riešenie krízovej situácie je nevyhnutné vo 

verejnom záujme podľa odseku 5.  

„71aa)  §50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v 

znení neskorších predpisov a  § 135 až 158 

zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

Čl.27 

ods.2 

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány 

bezodkladne informovali orgány pre riešenie krízových 

situácií o tom, že konštatovali, že sa vo vzťahu k inštitúcii 

splnili podmienky stanovené v odseku 1 a že právomoci 

orgánov pre riešenie krízových situácií zahŕňajú právomoc 

požadovať, aby inštitúcia kontaktovala možných 

kupujúcich s cieľom pripraviť sa na riešenie krízovej 

situácie inštitúcie, pričom sa dodržiavajú podmienky 

stanovené v článku 39 ods. 2 a ustanovenia upravujúce 

dôvernosť stanovené v článku 84. 

N 483/200

1 

 

Návrh 

zákona 

čl. IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566/200

1 

 

Návrh 

zákona 

čl. V 

§ 50 

O19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 

144 

O 

30 

Národná banka Slovenska bezodkladne po 

vydaní rozhodnutia podľa tohto paragrafu 

alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie 

krízovej situácie 48f) alebo po doručení 

oznámenia 48g), zašle rozhodnutie alebo 

oznámenie na vedomie rezolučnej rade. 

Rezolučná rada je oprávnená uložiť banke 

povinnosť, aby začala rokovania s 

prípadnými záujemcami o kúpu banky alebo 

jej časti pri zohľadnení podmienok 

stanovených osobitnými predpismi48h).". 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 48f až 48h 

znejú: 

„48f)  § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení zákona č. 437/2015 Z.z,. 
48g)   § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení  zákona č 177/2018 Z.z, . 
48h)   § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. 

v znení  zákona č. 437/2015 Z. z..". 

 

 

(30) Národná banka Slovenska bezodkladne 

po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo 

po prijatí opatrenia na predchádzanie 

krízovej situácie114ga) alebo po doručení 

oznámenia114gb), zašle rozhodnutie alebo 

oznámenie na vedomie rezolučnej rade. 

Rezolučná rada je oprávnená uložiť 

obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, 

aby začal rokovania s prípadnými 

Ú  



záujemcami o kúpu obchodníka s cennými 

papiermi pri zohľadnení podmienok 

ustanovených v osobitnom predpise114gc). " 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 114ga až 

114gc znejú: 

 „114ga) § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení zákona č. 437/2015 Z. z. 
114gb) § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 
114gc) § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. 

v znení zákona č. 437/2015 Z. z.". 

 

Č.32  

O.4  

d)  

vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora s 

výnimkou prípadov, keď s cieľom vyhnúť sa vážnemu 

narušeniu hospodárstva členského štátu alebo ho napraviť 

a zachovať finančnú stabilitu má mimoriadna verejná 

finančná podpora niektorú z týchto foriem:  

i)  štátna záruka na zaručenie facilít likvidity, ktoré 

poskytujú centrálne banky podľa podmienok centrálnych 

bánk;  

ii) štátna záruka na novo emitované záväzky alebo  

iii) injekcia vlastných zdrojov alebo nákup kapitálových 

nástrojov za ceny a za podmienok, ktorými sa inštitúcia 

nezvýhodňuje, ak sa v čase udelenia verejnej podpory 

nevyskytujú okolnosti uvedené v písmenách a), b) alebo c) 

tohto odseku, ani okolnosti uvedené v článku 59 ods. 3.  

N 371/ 

2014  

 

Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 34 

O 2 

P d)  

d) vybranej inštitúcii má byť poskytnutá 

mimoriadna verejná finančná podpora s 

výnimkou prípadov, keď s cieľom vyhnúť sa 

vážnemu narušeniu hospodárstva alebo ho 

napraviť pri zachovaní finančnej stability má 

mimoriadna finančná podpora niektorú z týchto 

foriem:  

1. štátna záruka na zaručenie krátkodobého úveru 

na dočasnú podporu likvidity, ktoré poskytujú 

centrálne banky podľa podmienok centrálnych 

bánk,  

2. štátna záruka na novo emitované prednostné 

záväzky alebo  

3. doplnenie vlastných zdrojov alebo nákup 

kapitálových nástrojov za ceny a za podmienok, 

ktorými sa vybraná inštitúcia nezvýhodňuje, ak sa 

v čase udelenia verejnej podpory nevyskytujú 

okolnosti uvedené v písmenách a) až c) a ani 

okolnosti podľa § 70 ods. 3; forma mimoriadnej 

verejnej finančnej podpory podľa 

predchádzajúcej vety je obmedzená len na účel 

doplnenia kapitálu do požadovanej výšky 

kapitálovej primeranosti určenej na základe 

stresových testov, 71b) preskúmania kvality aktív 

alebo iných rovnocenných hodnotení vykonaných 

Ú  



Európskou centrálnou bankou, Európskym 

orgánom dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo) alebo príslušnými orgánmi 

členských štátov po schválení príslušným 

orgánom dohľadu, ak tak vyžaduje vnútroštátne 

právo príslušného členského štátu. 

Čl. 

32  

O.4  

písm.

d) 

 

2. 

podo

dsek  

V každom z prípadov uvedených v prvom pododseku 

písm. d) bodoch i), ii) a iii) sa záručné alebo rovnocenné 

opatrenia, ktoré sú v nich uvedené, obmedzujú na platobne 

schopné inštitúcie a sú podmienené konečným schválením 

v rámci štátnej pomoci Únie. Tieto opatrenia majú 

preventívnu a dočasnú povahu a sú primerané na účely 

nápravy  

dôsledkov vážneho narušenia, pričom sa nepoužijú na 

vyrovnanie strát, ktoré inštitúcii vznikli alebo v blízkej 

budúcnosti pravdepodobne vzniknú.  

 

N Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

 

§ 34 

O 3 
V každom z prípadov uvedených v odseku 2 

písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné 

vybrané inštitúcie a sú podmienené schválením 

v súlade s pravidlami Európskej únie pre 

štátnu pomoc. Predmetné opatrenia majú 

preventívnu a dočasnú povahu a sú primerané 

na nápravu dôsledkov vážneho narušenia 

hospodárstva. Tieto opatrenia nie je možné 

použiť na vyrovnanie strát, ktoré vybranej 

inštitúcii vznikli alebo v blízkej budúcnosti 

pravdepodobne vzniknú. 

Ú  

Č.37  

O.2  

Ak sa orgán pre riešenie krízových situácií rozhodne 

uplatniť na inštitúciu alebo subjekt v zmysle v článku 1 

ods. 1 písm. b), c) alebo d) nástroj na riešenie krízových 

situácií, pričom dané opatrenie na riešenie krízovej 

situácie by viedlo k stratám, ktoré by znášali veritelia, 

alebo ku konverzii ich pohľadávok, orgán pre riešenie 

krízových situácií uplatní právomoc odpísať a konvertovať 

kapitálové nástroje v súlade s článkom 59 bezprostredne 

pred uplatnením nástroja na riešenie krízových situácií 

alebo spolu s jeho uplatnením.  

 

N Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 52 

O 8 
Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú 

inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) 

až d) opatrenie na riešenie krízových situácií, 

ktoré by viedlo k stratám pre veriteľov alebo 

ku konverzii ich pohľadávok, pristúpi rada 

k výkonu právomoci odpísať a konvertovať 

kapitálové nástroje podľa ôsmej časti tohto 

zákona bezprostredne pred uplatnením 

opatrenia na riešenie krízových situácií alebo 

spolu s jeho uplatnením. 

Ú  

Čl.38 

O.1 

 

2.pod

odse

k 

S výhradou odsekov 8 a 9 tohto článku a článku 85 sa 

prevod uvedený v prvom pododseku vykoná bez získania 

súhlasu akcionárov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa 

rieši, alebo akejkoľvek tretej strany (ktorá sa odlišuje od 

kupujúceho), a bez toho, aby sa splnili akékoľvek 

procesné požiadavky podľa práva obchodných spoločností 

alebo práva cenných papierov okrem tých, ktoré sú 

uvedené v článku 39. 

 

N Návrh 

zákona  

Čl. I 

§ 40 

 

O10 

(10) Počas rezolučného konania sa neuplatňujú 

ustanovenia o 

i) podmienke pre platnosť a účinnosť 

zmeny stanov81a) 

j) nemožnosti postúpenia pohľadávky bez 

dohody s dlžníkom,81b) 

k) písomnej výzve a lehote omeškania, 

ktorá musí byť dodržaná, aby banka 

Ú § 53 

ods. 

2 

z.č. 

371/

201

4 

 



mohla postúpiť svoje pohľadávky 

postupníkovi bez súhlasu klienta. 81c). 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 81a až 

81c znejú: 

81a) § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

81b) § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

81c) § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

Čl.40 

O.1 

 

2.pod

odse

k 

S výhradou článku 85 sa prevod uvedený v prvom 

pododseku môže uskutočniť bez získania súhlasu 

akcionárov inštitúcií, ktorých krízová situácia sa rieši, 

alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá nie je príslušnou 

preklenovacou inštitúciou, a bez toho, aby sa splnili 

akékoľvek procesné požiadavky podľa práva obchodných 

spoločností alebo práva cenných papierov. 

 

 

N Návrh 

zákona  

Čl. I 

§ 40 

 

O10 

(10) Počas rezolučného konania sa neuplatňujú 

ustanovenia o 

i) podmienke pre platnosť a účinnosť 

zmeny stanov81a) 

j) nemožnosti postúpenia pohľadávky bez 

dohody s dlžníkom,81b) 

k) písomnej výzve a lehote omeškania, 

ktorá musí byť dodržaná, aby banka 

mohla postúpiť svoje pohľadávky 

postupníkovi bez súhlasu klienta. 81c). 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 81a až 

81c znejú: 

81a) § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

81b) § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka 

81c)§ 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 

Ú § 

55 

ods.

2 

z.č. 

371/

201

4 

Čl. 

42 

O.1 

2. 

pod 

odse

S výhradou článku 85 sa prevod uvedený v prvom 

pododseku môže uskutočniť bez získania súhlasu 

akcionárov inštitúcií, ktorých krízová situácia sa rieši, 

alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá nie je príslušnou 

preklenovacou inštitúciou, a bez toho, aby sa splnili všetky 

procesné požiadavky podľa práva obchodných spoločností 

N Návrh 

zákona  

Čl. I 

§ 40 

 

O10 

(10) Počas rezolučného konania sa neuplatňujú 

ustanovenia o 

i) podmienke pre platnosť a účinnosť 

zmeny stanov81a) 

j) nemožnosti postúpenia pohľadávky bez 

  



k alebo práva cenných papierov. dohody s dlžníkom81b), 

k) písomnej výzve a lehote omeškania, 

ktorá musí byť dodržaná, aby banka 

mohla postúpiť svoje pohľadávky 

postupníkovi bez súhlasu klienta. 81c). 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 81a až 

81c znejú: 
81a) § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 
81b) § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
81c)§ 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 

Č.44  

O.2  

Orgány pre riešenie krízových situácií nevykonávajú 

právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho 

konverziu vo vzťahu k týmto záväzkom, či už sa na ne 

vzťahujú právne predpisy členského štátu alebo tretej 

krajiny:  

f) záväzky so zostávajúcou dobou splatnosti menej ako 

sedem dní voči systémom alebo prevádzkovateľom 

systémov vypracovaných podľa smernice 98/26/ES alebo 

ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takomto systéme;  

 

N 371/ 

2014  

a 

Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 59 

O 1 

Pf) 

Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy aktív a 

záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a 

odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok ktorým 

sa riadia, nie sú tieto aktíva alebo záväzky 

predmetom odpísania alebo konverzie:  

f) záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti 

menej ako sedem dní voči platobným 

systémom podľa osobitného predpisu95ba) 

alebo voči systémom vyrovnania transakcií s 

cennými papiermi podľa osobitného 

predpisu95bb) alebo voči prevádzkovateľom 

týchto systémov alebo voči ich účastníkom a 

vyplývajúce z účasti v takom systéme, 

Poznámky pod čiarou k odkazom znejú 95ba a 

95bb: 

95ba) zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

95bb) zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

Ú  



Č.59  

O.3 

Členské štáty požiadajú orgány pre riešenie krízových 

situácií, aby bezodkladne vykonali právomoc odpísať dlh 

alebo vykonať jeho konverziu v súlade s článkom 60 vo 

vzťahu k relevantným kapitálovým nástrojom, ktoré 

vydala inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 

písm. b), c) alebo d), ak sa uplatňuje jedna alebo viaceré z 

týchto okolností:  

a) ak došlo k rozhodnutiu, že podmienky na riešenie 

krízových situácií stanovené v článkoch 32 a 33 boli 

splnené, a to pred prijatím akéhokoľvek opatrenia na 

riešenie krízovej situácie;  

N 371/ 

2014  

 

a 

Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 70 

O3 

P a)  

 

Rada bezodkladne vykoná odpísanie alebo 

konverziu postupom podľa § 71, ak je splnená 

niektorá z týchto podmienok:  

a) sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 

a § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu alebo 

vydaním iného rozhodnutia v rezolučnom 

konaní, 
 

Ú  

Č.59  

O.4  

Na účely odseku 3 sa inštitúcia 

alebo subjekt uvedený v článku 1 

ods. 1 písm. b), c) alebo d) alebo 

skupina nepovažujú viac za 

životaschopné, len ak sú splnené 

obe tieto podmienky:  

a)  

inštitúcia alebo subjekt uvedený 

v článku 1 ods. 1 písm. b), c) 

alebo d) alebo skupina zlyháva 

alebo pravdepodobne zlyhá;  

b)  

vzhľadom na časové hľadisko a 

iné relevantné okolnosti 

neexistujú reálne vyhliadky, že 

akékoľvek opatrenie vrátane 

alternatívnych opatrení 

súkromného sektora alebo 

opatrenie orgánu dohľadu 

(vrátane opatrení včasnej 

intervencie) iné než odpísanie 

alebo konverzia kapitálových 

nástrojov vykonané nezávisle 

alebo spoločne s opatrením na 

riešenie krízovej situácie by 

zabránilo zlyhaniu  
 

Na účely odseku 3 sa inštitúcia alebo subjekt uvedený v 

článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) alebo skupina 

nepovažujú viac za životaschopné, len ak sú splnené obe 

tieto podmienky:  

a)  

inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. 

b), c) alebo d) alebo skupina zlyháva alebo pravdepodobne 

zlyhá;  

b)  

vzhľadom na časové hľadisko a iné relevantné okolnosti 

neexistujú reálne vyhliadky, že akékoľvek opatrenie 

vrátane alternatívnych opatrení súkromného sektora alebo 

opatrenie orgánu dohľadu (vrátane opatrení včasnej 

intervencie) iné než odpísanie alebo konverzia 

kapitálových nástrojov vykonané nezávisle alebo spoločne 

s opatrením na riešenie krízovej situácie by zabránilo 

zlyhaniu  

inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 

písm. b), c) alebo d) alebo skupiny v primeranom časovom 

horizonte.  

 

N Návrh 

zákona 

Čl. I  

 

§ 70 

O4  

 

Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo 

osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo 

skupina nepovažuje za stabilnú, ak sú splnené 

obe tieto podmienky: 

a) vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 

ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva 

alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,  

b) nie je odôvodený predpoklad, že pri 

zohľadnení všetkých  dôležitých okolností 

dokáže akékoľvek opatrenie vrátane 

alternatívnych opatrení súkromného sektora a 

opatrení dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej 

intervencie podľa osobitného predpisu50) 

okrem rozhodnutia podľa odseku 1 zabrániť 

zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa 

§ 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupiny 

v primeranom čase. 

Ú  

Čl. 1. Členské štáty uložia obchodnému vedeniu inštitúcie N Návrh § 34 Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné Ú  



81 O. 

1 

alebo akémukoľvek subjektu uvedenému v článku 1 ods. 1 

písm. b), c) alebo d), aby v prípade, že zastáva názor, že 

inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. 

b), c) alebo d) zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, 

oznámil túto skutočnosť príslušnému orgánu v zmysle 

článku 32 ods. 4. 

zákona 

Čl. I  

 

O6 bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo 

a s odbornou starostlivosťou vyhodnotilo, že je 

splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2, 

oznámiť túto skutočnosť Národnej banke 

Slovenska. 

Čl. 

81 O. 

2 

2. Príslušné orgány informujú relevantné orgány pre 

riešenie krízových situácií o všetkých oznámeniach 

prijatých podľa odseku 1 tohto článku a o akýchkoľvek 

opatreniach na predchádzanie kríze alebo akýchkoľvek 

opatreniach uvedených v článku 104 smernice 

2013/36/EÚ, ktoré musí inštitúcia alebo subjekt uvedený v 

článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) tejto smernice. 

N 483/200

1 

 

Návrh 

zákona 

čl. IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566/200

1 

 

Návrh 

zákona 

čl. V 

§ 

50O 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 

144 

O 

30 

Národná banka Slovenska bezodkladne po 

vydaní rozhodnutia podľa tohto paragrafu 

alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie 

krízovej situácie48f) alebo po doručení 

oznámenia48g), zašle rozhodnutie alebo 

oznámenie na vedomie rezolučnej rade. 

Rezolučná rada je oprávnená uložiť banke 

povinnosť, aby začala rokovania s prípadnými 

záujemcami o kúpu banky alebo jej časti pri 

zohľadnení podmienok stanovených 

osobitnými predpismi48h).". 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 48f až 48h 

znejú: 

„48f)  § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení neskorších predpisov zákona č. 437/2015 

Z.z,.  
48g)   § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení neskorších predpisov zákona č 177/2018 

Z.z, . 
48h)   § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení neskorších predpisov zákona č. 437/2015 

Z. z..". 

 

 

(30) Národná banka Slovenska bezodkladne po 

vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po 

prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej 

situácie114ga) alebo po doručení 

oznámenia114gb), zašle rozhodnutie alebo 

oznámenie na vedomie rezolučnej rade. 

Rezolučná rada je oprávnená uložiť 

Ú  



obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, 

aby začal rokovania s prípadnými záujemcami 

o kúpu obchodníka s cennými papiermi pri 

zohľadnení podmienok ustanovených v 

osobitnom predpise114gc). " 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 114ga až 

114gc znejú: 

 „114ga) § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení zákona č. 437/2015 Z. z. 
114gb) § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 
114gc) § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v 

znení zákona č. 437/2015 Z. z.". 

 

LEGENDA: 

V stĺpci (1): 

Č – článok 

O – odsek 

V – veta 

P – číslo 

(písmeno) 

 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

O – transpozícia s možnosťou voľby 

D – transpozícia podľa úvahy 

(dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

§ – paragraf 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno 

(číslo) 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom 

rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou 

inštitucionálnou  infraštruktúrou, s príslušnými sankciami 

a vo vzájomnej súvislosti) 

Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej 

zhody nie je splnená) 

Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani 

čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti) 

n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka 

Slovenskej republiky alebo nie je potrebné ho prebrať) 

 

 

 

 


