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bod č. 5 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

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 

 

1. Postoj APZ k návrhu zákona 

APZ berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ k predmetnému návrhu zákona v pripomienkovom konaní neuplatnila žiadne pripomienky.  

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál. 

Primárnym cieľom návrhu zákona je transpozícia 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 (Ú. v. EÚ 

L 150, 7.6.2019) (ďalej len „Smernica“). 

Návrh zákona: 

- preberá konkrétne opatrenia Smernice za účelom vytvorenia priestoru pre zabezpečenie 

dostatočnej kapacity vybraných inštitúcií na absorpciu strát a rekapitalizáciu s cieľom 

zabezpečiť hladkú a rýchlu absorpciu strát a rekapitalizáciu s minimálnym vplyvom na 

daňovníkov a finančnú stabilitu, 

- vybraným inštitúciám a rezolučným subjektom ukladá povinnosť podávať správy Rade pre 

riešenie krízových situácií a pravidelne sprístupňovať verejnosti výšku MREL, úroveň 

oprávnených záväzkov a záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, ako 

aj zloženie týchto záväzkov vrátane ich profilu splatnosti a postavenia v bežnom konkurznom 

konaní, 

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV 

Odborný dialóg a aktívna spolupráca s partnermi  

pre väčšiu stabilitu podnikateľského prostredia  

a posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu  

na Slovensku.  

  

 

mailto:sekretariat@asociaciapz.sk


 
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414 

 

- zohľadňuje potrebu ochrany retailových investorov, ktorí nie sú vylúčení z nadobúdania 

nástrojov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov. 

Navrhovaný dátum účinnosti: 28. december 2020 okrem vybraných ustanovení s neskorším dátumom 

účinnosti 
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