
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

 
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  

s právom Európskej únie 

 

 
1. Navrhovateľ zákona: 
Vláda Slovenskej republiky. 

 
2. Názov návrhu zákona: 
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. 

 
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 

a) v primárnom práve 

- čl. 4, čl. 26 ods. 2, čl. 56 až 66, čl. 107 až 109, čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (Konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016). 

 

b) v sekundárnom práve 

 

- smernica 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), gestor: MF SR, spolugestor: NBS, 

 

- 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 (Ú. v. EÚ 

L 173, 12.6.2014) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS, 

 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z  24. novembra 

2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 

rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010) v platnom znení, 

gestor: MF SR, NBS, 

 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o 

mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných 

údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení, gestor: MF SR, NBS, 

 



- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, 

ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových 

situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci 

jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie 

krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 

225, 30.7.2014), gestor: MF SR, NBS, 

 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 

prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o 

zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení, 

gestor: MF SR, NBS. 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie 

 

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-414/18, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale 

del Credito Cooperativo proti Banca d’Italia, [2019]. 

 

Výrok rozhodnutia: 

 

Článok 103 ods. 2 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, a článok 5 ods. 1 

písm. a) a f) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým 

sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide 

o príspevky ex  ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií, sa majú 

vykladať v tom zmysle, že záväzky, ktoré sú výsledkom transakcií medzi bankou 

druhého stupňa a členmi skupiny, ktorú tvorí s družstevnými bankami, ktorým poskytuje 

rôzne služby bez toho, aby ich kontrolovala, a nepokrývajúce úvery poskytnuté na 

nesúťažnom a neziskovom základe s cieľom podporiť ciele verejnej politiky ústrednej 

alebo regionálnej štátnej správy členského štátu, nie sú vylúčené z výpočtu príspevkov 

do vnútroštátneho fondu na riešenie krízových situácií uvedených v tomto článku 103 

ods. 2. 

 

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-255/18, State Street Bank International GmbH 

proti Banca d’Italia za účasti Banco delle Tre Venezie SpA, [2019]. 

 

Výrok rozhodnutia: 

1. Pojem „zmena štatútu“ v zmysle článku 12 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie 

(EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex  ante do mechanizmov financovania 

riešenia krízových situácií, sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa takú operáciu, o akú 

ide vo veci samej, v súvislosti s ktorou inštitúcia prestane v priebehu roka podliehať 

dohľadu národného orgánu pre riešenie krízových situácií v nadväznosti na cezhraničné 

zlúčenie s jej materskou spoločnosťou, a že v dôsledku toho táto operácia nemá vplyv na 

povinnosť tejto inštitúcie uhradiť všetky pravidelné príspevky splatné za príslušný 

príspevkový rok. 



2. Článok 12 ods. 2 delegovaného nariadenia 2015/63 sa má vykladať v tom zmysle, že 

sa uplatňuje na situáciu, v ktorej k cezhraničnému zlúčeniu inštitúcie so sídlom 

v členskom štáte s jej materskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte 

a následnému zániku tejto inštitúcie došlo počas roka 2015, hoci vnútroštátny orgán pre 

riešenie krízových situácií ani štátny fond neboli prvým členským štátom ešte formálne 

vytvorené a príspevky ešte neboli vypočítané. 

3. Článok 104 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, sa má vykladať 

v tom zmysle, že inštitúcia so sídlom v členskom štáte, ktorá sa zlúčila s materskou 

spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte pred zavedením mimoriadneho príspevku 

vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií prvého členského štátu, nie je 

povinná uhradiť tento príspevok. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 
a) Lehota na prebratie smernice 2019/879/EÚ je stanovená do 28. decembra 2020. 

 

Lehota na prebratie smernice 2014/59/EÚ bola stanovená do 31. decembra 

2014. 

 

b) Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj 

nebolo začaté konanie Súdneho dvora EÚ proti SR podľa čl. 258 až 260 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 

 

c) Smernica 2014/59/EÚ bola prebratá do zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových 

situácií na finančnom trhu o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, do zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona 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, do zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o 

dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a do zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: 
a) úplne. 

 


