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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

                       Národná banka Slovenska 

 

Charakter predkladaného materiálu 
☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☒ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/879/EÚ z  20. mája 2019, ktorou sa mení 

smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností 

na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019),  

 transpozičný deficit pri niektorých ustanoveniach smernice 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 (Ú. v. EÚ L 173, 

12.6.2014) v platnom znení. 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK začiatok PPK: 6. 5. 2020 

ukončenie PPK: 22. 5.2020 

 

Predpokladaný termín predloženia na MPK* máj – jún 2020 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

SR* 

jún – júl 2020 

 

 

2. Definovanie problému 

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje. 

 

Dôvodom návrhu 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 v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je v prvom rade 

prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení 

smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na 

absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (ďalej len „BRRD 2“), ktorej hlavným cieľom 

je znižovanie rizík v bankovom sektore.  

Súčasťou návrhu sú aj legislatívne úpravy spočívajúce v spresnení niektorých platných ustanovení 

s cieľom reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe. Jedná sa o úpravy technického 
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charakteru, ktoré neprinášajú do praktického fungovania zásadné zmeny. 

 

3. Ciele a výsledný stav 

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť). 

 

Hlavným cieľom návrhu zákona je v súlade s cieľmi CDR V snaha o zvyšovanie stability finančného 

systému a s tým súvisiacu zvyšujúcu sa dôveru klientov vo finančný sektor a služby ním 

poskytované.  

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré zavádza návrh zákona, patria: 

 Zmeny zabezpečujúce rovnaké podmienky pre inštitúcie a subjekty usedené v Európskej 

únii, a to aj na globálnej úrovni, aby zosúladili kritériá oprávnenosti pre záväzky použiteľné 

pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov (MREL) s kritériami stanovenými pre minimálnu 

požiadavku na TLAC (normy týkajúcej sa hlavných prvkov celkovej kapacity na absorpciu 

Globálne systémovo významných inštitúcií). Navrhovanými zmenami sa uvedie do lepšieho 

súladu súčasný regulačný rámec s medzinárodným vývojom, aby sa podporila konzistentnosť 

a porovnateľnosť s jednotlivými jurisdikciami. 

 Zmeny v oblasti plnenia požiadavky MREL -  ustanovujú,  že subjekty, ktorých krízová 

situácia sa rieši, by s cieľom splniť ich MREL mali mať povinnosť emitovať oprávnené 

nástroje a položky v prospech externých veriteľov ako tretích strán, na ktorých by sa 

vzťahovala záchrana pomocou vnútorných zdrojov, ak by subjekt, ktorého krízová situácia sa 

rieši, vstúpil do riešenia krízovej situácie.  

 Zmeny zabezpečujúce transparentnosť - inštitúcie a subjekty budú v zmysle návrhu podávať 

správy Rade pre riešenie krízových situácií a  pravidelne sprístupňovať verejnosti svoje 

MREL, úrovne oprávnených záväzkov a záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou 

vnútorných zdrojov, ako aj zloženie týchto záväzkov vrátane ich profilu splatnosti a 

postavenia v bežnom insolvenčnom konaní.  

 Zmeny týkajúce sa ochrany retailových investorov – navrhované zmeny zabezpečujú 

predchádzanie vzniku situácie, kedy významnú časť nástrojov MREL konkrétnej inštitúcie 

alebo subjektu držia retailoví investori, ktorí možno nedostali primerané informácie o 

príslušných rizikách. Návrh zákona zabezpečuje, aby minimálna nominálna hodnota takýchto 

nástrojov bola relatívne vysoká, alebo aby investície do takýchto nástrojov nepredstavovali 

nadmernú časť portfólia investora.  

 Zmeny v ochranných opatreniach – vykonané sú zmeny na uplatňovanie právomocí 

znižovať, odpisovať alebo konvertovať položky vlastných zdrojov bez porušenia ochranných 

opatrení týkajúcich sa veriteľov.  

 

4. Dotknuté subjekty 

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo: 

 

banky a pobočky zahraničných bánk (27) 

obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (28) 

 

 

 

5. Alternatívne riešenia 

Aké alternatívne riešenia boli posudzované? 

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované 

a posudzované. 

 

Alternatívne riešenia neboli zvažované. 
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6. Vykonávacie predpisy 

Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena 

dotkne: 

 

7. Transpozícia práva EÚ  

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek 

EÚ spolu s odôvodnením. 

 

Národná úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ. 

 

8. Preskúmanie účelnosti** 

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu. 

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo 

Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené 

vplyvy 
☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo 

verejnej správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

 

 

 

10. Poznámky 

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu. 

 

Návrh zákona, predstavuje komplexnú právnu úpravu rôznych právnych vzťahov na 

finančnom trhu. Vzhľadom na relatívne dobrý stav slovenského bankového sektora a už existujúcu 

požiadavku na vytváranie minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje neočakávame výrazné dopady 

na banky vyplývajúce zo zmien v existujúcich pravidlách. Možno v určitom prípade predpokladať 

(závisí od situácie na finančných trhoch a rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií), že 

zavedenie nových pravidiel vyplývajúcich z návrhu zákona si môže vyžiadať dodatočné náklady na 

vytváranie dodatočných minimálnych požiadaviek zo strany niektorých regulovaných subjektov, 

ktoré však nie je možné, aj vzhľadom na súčasnú situáciu, vyčísliť. 
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V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že navrhované zmeny vplývajú na obmedzenie rizika a 

predchádzanie vzniku krízových situácií na finančnom trhu. Súbor navrhovaných opatrení zvyšuje 

efektivitu finančných inštitúcií, čím prispieva k ich odolnosti voči možným krízovým situáciám 

a prispieva k zvýšeniu stability finančného trhu Slovenskej republiky. 

 

 

11. Kontakt na spracovateľa 

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných 

vplyvov 

 

Ing. Roman Chandoga, PhD. 

02/5958 2517, roman.chandoga@mfsr.sk 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

 

12. Zdroje 

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní 

doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali. 

 

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov neuplatnila k materiálu pripomienky 

a odporúčania a vyjadrila súhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné 

pripomienkové konanie. 
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