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DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

 

1. Navrhovateľ zákona: 
Vláda Slovenskej republiky. 

 

2. Názov návrhu zákona: 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

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

- čl. 3 ods. 1 písm. b), čl. 4, čl. 26 ods. 2, čl. 49 až 66 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení, 

- Protokol č. 4 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 

centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. 

 

b) v sekundárnom práve 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe 

k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými 

inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES 

a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) 

v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z  22. októbra 2013 , ktorou 

sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii 

požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých 

cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica 

Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie 

určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013), 

gestor: MF SR, 

- 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, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 

o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 

2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje 

smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015), gestor: MF SR, spolugestor: 

NBS, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou 

sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné 

holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, 
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opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. 

EÚ L 150, 7. 6. 2019), gestor: MF SR, spolugestor: NBS, 

- 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, 

gestor MF SR, spolugestor: NBS 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 

o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 

2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ 

(Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019), gestor: MF SR, spolugestor: NBS, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, 

ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia 

(Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a 

smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely 

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 334, 

27.12.2019), gestor: MF SR, spolugestori: MV SR, NBS, 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 

2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným 

systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 

15.12.2010) v platnom znení, gestor: MF SR, 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. 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, 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 

o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. 

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

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, 

ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný 

rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa 

menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) 

č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017), gestor: MF SR, 

NBS 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej 

páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a 

oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči 

centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, 

veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ 
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a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. 

EÚ L 150, 7. 6. 2019), gestor: MF SR, NBS 

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa 

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide 

o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, 

ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 

31.3.2017) v platnom znení, gestor: MF SR, NBS 

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa 

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide 

o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné 

a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018), gestor: 

MF SR, NBS 

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa 

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide 

o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu 

vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29.5.2019) v platnom znení, gestor: MF SR, NBS 

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1108 zo 7. mája 2018, ktorým sa 

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné 

technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest 

vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb 

a o pravidlá pre ich funkcie (Ú. v. EÚ L 203, 10. 8. 2018), gestor: MV SR, MF 

SR, NBS, 

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa 

dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide 

o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. 

EÚ L 166, 21.6.2019), gestor: MF SR, NBS 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie 

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-452/04, Fidium Finanz AG proti 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, [2006], 

 

Výrok rozhodnutia:  

Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej členský štát na výkon činnosti 

poskytovania úverov v rámci podnikateľskej činnosti na jeho území spoločnosťou 

usadenou v treťom štáte vyžaduje predchádzajúce povolenie a podľa ktorej sa 

takéto povolenie musí zamietnuť najmä vtedy, ak uvedená spoločnosť nemá svoje 

ústredie alebo pobočku na tomto území, zasahuje prevažne do výkonu 

slobodného poskytovania služieb v zmysle článku 49 a nasl. ES. Spoločnosť 

usadená v treťom štáte sa nemôže odvolávať na tieto ustanovenia.   

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-52/17, VTB Bank (Austria) AG proti 

Finanzmarktaufsichtsbehörde, [2018]. 

 

Výrok rozhodnutia:  

1. Článok 64 a článok 65 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 

a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými 
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spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES 

a 2006/49/ES, ako aj článok 395 ods. 1 a 5 nariadenia 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, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej 

úprave, podľa ktorej sa v prípade prekročenia limitov expozície stanovených 

v článku 395 ods. 1 nariadenia č. 575/2013 úverovej inštitúcii automaticky 

ukladajú zrážkové úroky, hoci táto inštitúcia spĺňa podmienky stanovené v článku 

395 ods. 5 tohto nariadenia, ktoré jej umožňujú prekročiť uvedené limity. 

2. Článok 48 ods. 3 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 

16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu 

medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) sa má vykladať 

v tom zmysle, že v zmysle tohto ustanovenia nemožno postup vo veci dohľadu 

považovať za formálne začatý, ani keď úverová inštitúcia oznámi vnútroštátnemu 

orgánu dohľadu prekročenie limitov stanovených v článku 395 ods. 1 nariadenia 

č. 575/2013, ani keď tento orgán už prijal rozhodnutie v paralelnom konaní 

týkajúcom sa podobných porušení. 

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-594/16, Enzo Buccioni proti Banca d’Italia za 

účasti Banca Network Investimenti SpA, [2018]. 

 

Výrok rozhodnutia:  

Článok 53 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 

2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad 

úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 

2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, sa má vykladať v tom 

zmysle, že nebráni tomu, aby príslušné orgány členských štátov sprístupnili 

dôverné informácie osobe, ktorá o ne požiada, na účely začatia 

občianskoprávneho alebo obchodného súdneho konania zameraného na ochranu 

majetkových záujmov, ktoré mali byť poškodené v dôsledku začatia nútenej 

likvidácie úverovej inštitúcie. Žiadosť o sprístupnenie informácií sa však musí 

vzťahovať na informácie, v súvislosti s ktorými žiadateľ predložil presné 

a súhlasné indície nasvedčujúce tomu, že uvedené informácie sa ukazujú ako 

relevantné na účely občianskoprávneho alebo obchodného súdneho konania, 

ktorého predmet musí byť žiadateľom presne identifikovaný, pričom predmetné 

informácie sa nesmú použiť mimo takého konania. Príslušným orgánom a súdom 

prináleží, aby pred sprístupnením každej z požadovaných dôverných informácií 

zaručili rovnováhu medzi záujmom žiadateľa na disponovanie dotknutými 

informáciami a záujmami súvisiacimi so zachovaním dôvernosti informácií, na 

ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.   

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 
a) Lehota na prebratie smernice 2019/878 je stanovená do 28. decembra 2020 

s výnimkou niektorých bodov v článku 1. 

Lehota na prebratie článku 2 smernice 2019/879 je stanovená do 28. decembra 2020. 
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Lehota na prebratie smernice 2019/2034 je stanovená do 26. júna 2021 

s výnimkou  článku 64 bod 5, pri ktorom bola stanovená lehota do 26.3. 2020. 

Lehota na prebratie smernice 2019/2177 je stanovená do 30. júna 2021 s výnimkou 

článku 2 bodu 1, pri ktorom je stanovená lehota do 30.6. 2020. 

Lehota na prebratie smernice 2013/50/EÚ bola stanovená do 26. novembra 2015. 

Lehota na prebratie smernice 2013/36/EÚ bola stanovená do 31. decembra 2013. 

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

Lehota na prebratie smernice 2015/2366 bola stanovená do 13. januára 2018. 

 

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

Európskej komisie, alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej 

republike podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.  

 

c) Smernica 2013/36/EÚ bola prebratá 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 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, do zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska 

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, do 

zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 

a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, do zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

do zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 39/2015 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do zákona č. 423/2015 

Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

Smernica 2013/50/EÚ bola prebratá do zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 

papierov 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, 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. 

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

situácií na finančnom trhu a 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 

č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Smernica 2015/2366 bola prebratá do zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách 

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 
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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 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska 

v znení neskorších predpisov, do zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 

do zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, do zákona č. 391/2015 Z. z. 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, do zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, do zákona 

č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a do zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 

republiky. 

 

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

 


