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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

-  

-  K 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  

-  
- Materiál na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 24.08.2020 

 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie HSR SR zo strany Ministerstva financií SR v spolupráci s Národnou 
bankou Slovenska z dôvodu transpozície smernice (EÚ) 2019/879. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
 
Hlavným dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je transpozícia smernice (EÚ) 2019/879. Táto 
smernica je súčasťou úsilia Európskej komisie zaviesť normu TLAC (globálne stanovené normy pre celkovú 
kapacitu na absorpciu strát) v Európskej únii spolu s niekoľkými ďalšími návrhmi, ktorými sa mení súčasný 
rámec Európskej únie pre ozdravenie a riešenie krízových situácií. 
 
Legislatívny návrh zákona preberá konkrétne opatrenia smernice (EÚ) 2019/879 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, a to najmä zosúladením menovateľov na meranie kapacity na absorpciu strát a 
rekapituláciu vybraných inštitúcií a rezolučných subjektov stanovených v norme TLAC s minimálnou 
požiadavkou na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) a zosúladením kritérií oprávnenosti pre 
záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov pre TLAC s požiadavkami pre MREL.  
 
Vybraným inštitúciám a rezolučným subjektom sa v návrhu zákona 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. 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
 
RÚZ berie predložený návrh zákona na vedomie.  
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
RÚZ nemá k predloženému návrhu zákona žiadne pripomienky a berie ho na vedomie.  
 

Zdroj: RÚZ  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/199

