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213
ZÁKON
z 3. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým
sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 234/2012 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Banka je právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky zaloená ako akciová spoloènos,1) ktorá je úverovou intitúciou pod¾a osobitného
predpisu1ab) a ktorá má bankové povolenie. Iná právna
forma banky sa zakazuje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ab znie:

1ab) Èl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti
a o zmene nariadenia (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6.
2013)..

2. V § 2 ods. 2 uvádzacej vete sa slová èinností uvedených v odseku 1 nahrádzajú slovami prijímania
vkladov a poskytovania úverov a za slovo ïalie sa
vkladá slovo bankové.
3. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Bankové povolenie je povolenie pod¾a osobitného
predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových èinností
uvedených v odseku 2 v rozsahu a za podmienok
uloených týmto povolením alebo ustanovených týmto
zákonom a osobitnými predpismi.5b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) Èl. 4 ods. 1 bod 42 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
5b
) Napríklad § 12 a 34 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. V § 2 ods. 5 sa slová odsekoch 1 a 2 (ïalej len bankové èinnosti) nahrádzajú slovami odseku 2.
5. V § 2 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Zahranièná banka je úverová intitúcia pod¾a
osobitného predpisu,1ab) ktorá je právnickou osobou so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva bankové èinnosti a ktorá má oprávnenie na výkon
týchto èinností udelené v táte, v ktorom má sídlo.
(8) Poboèka zahraniènej banky je poboèka pod¾a
osobitného predpisu,6a) ktorá je organizaènou zlokou
zahraniènej banky umiestnenou na území Slovenskej
republiky,7) ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie
vkladov a poskytovanie úverov; vetky poboèky zahraniènej banky zriadené v Slovenskej republike touto zahraniènou bankou so sídlom v èlenskom táte Európskej únie alebo inom zmluvnom táte Európskeho
hospodárskeho priestoru (ïalej len èlenský tát) sa
povaujú z h¾adiska oprávnenia vykonáva bankové
èinnosti za jednu jej poboèku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Èl. 4 ods. 1 bod 17 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

6. V § 5 písmená a) a c) znejú:
a) vkladom zverené peòané prostriedky alebo iné návratné peòané prostriedky od verejnosti, ktoré
predstavujú záväzok voèi vkladate¾ovi na ich výplatu,
b) úverom doèasné poskytnutie peòaných prostriedkov na vlastný úèet alebo doèasné poskytnutie
peòaných prostriedkov v akejko¾vek forme vrátane
faktoringu a forfajtingu,
c) poboèkou banky poboèka pod¾a osobitného predpisu6a)
umiestnená na území Slovenskej republiky alebo
mimo územia Slovenskej republiky, ktorá priamo
vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie
úverov,.
7. V § 5 písmeno p) znie:
p) dobrovo¾nými platbami dôchodkového zabezpeèenia
na úèely zavádzania a uplatòovania zásad odmeòovania dobrovo¾né platby pod¾a osobitného predpisu,13ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13ba znie:

13ba) Èl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

8. § 5 sa dopåòa písmenami t) a ac), ktoré znejú:
t) subjektom finanèného sektora subjekt finanèného
sektora pod¾a osobitného predpisu,13e)
u) regulovaným trhom regulovaný trh pod¾a osobitného predpisu,13f)
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v) finanènou pákou finanèná páka pod¾a osobitného
predpisu,13g)
w) prísluným orgánom doh¾adu prísluný orgán pod¾a
osobitného predpisu,13h)
x) externou ratingovou agentúrou externá ratingová
agentúra pod¾a osobitného predpisu,13i)
y) centrálnou bankou centrálna banka pod¾a osobitného predpisu,13j)
z) intitúciou intitúcia pod¾a osobitného predpisu,13k)
aa) sekuritizáciou sekuritizácia pod¾a osobitného predpisu,13l)
ab) finanènou intitúciou finanèná intitúcia pod¾a osobitného predpisu,13m)
ac) malou alebo stredne ve¾kou právnickou osobou právnická osoba, ktorej roèný obrat nepresahuje 50 000 000
eur..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13e a 13m znejú:

13e) Èl. 4 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
13f
) Èl. 4 ods. 1 bod 92 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
§ 3 ods. 1 zákona è. 429/2002 Z. z. v znení zákona è. 209/2007
Z. z.
13g
) Èl. 4 ods. 1 bod 93 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
13h
) Èl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
13i
) Èl. 4 ods. 1 bod 98 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov.
13j
) Èl. 4 ods. 1 bod 45 a 46 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
13k
) Èl. 4 ods. 1 bod 3 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
13l
) Èl. 4 ods. 1 bod 61 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
13m
) Èl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
§ 49 ods. 5 písm. c) a d) zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov..

9. § 6 znie:
§ 6
(1) Èinnos bánk a poboèiek zahranièných bánk podlieha doh¾adu vykonávanému Národnou bankou Slovenska;8) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha doh¾adu aj èinnos iných osôb a subjektov
súvisiaca s èinnosou alebo riadením bánk alebo poboèiek zahranièných bánk. Doh¾ad sa vykonáva v rozsahu ustanovenom týmto zákonom nad jednotlivými
bankami, poboèkami zahranièných bánk alebo inými
subjektmi a tie nad konsolidovanými celkami, ktorých
súèasou sú aj banky, a nad finanènými konglomerátmi pod¾a § 49c.
(2) Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
nad bankou alebo poboèkou zahraniènej banky najmä
preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie
zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy
a postupy pri výkone povolených bankových èinností,
informaèné toky a riziká, ktorým banka alebo poboèka
zahraniènej banky je alebo môe by vystavená, prièom
súèasne overuje ich dostatoèné krytie vlastnými zdrojmi pod¾a § 29 ods. 3. Národná banka Slovenska vykoná
aspoò raz za kalendárny rok preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných bankových èinností. Na základe vykonávaného doh¾adu
Národná banka Slovenska posúdi, èi organizácia riadenia banky alebo poboèky zahraniènej banky, prijaté
stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových èinností a vlastné zdroje zodpoveda-
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jú obozretnému riadeniu banky alebo poboèky zahraniènej banky, a súèasne posúdi dostatoènos krytia rizík vlastnými zdrojmi. Národná banka Slovenska na
základe tohto posúdenia oznámi banke, èi jej vlastné
zdroje sú dostatoèné na krytie rizík; ak vlastné zdroje
nie sú dostatoèné na krytie rizík, Národná banka Slovenska v oznámení uvedie výku vlastných zdrojov potrebných na krytie rizík. Národná banka Slovenska pri
výkone doh¾adu zoh¾adòuje moný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finanèného systému, a to najmä
v kritických situáciách pod¾a § 48 ods. 8 písm. c). Ak
Národná banka Slovenska zistí na základe vykonaného
preskúmania, e banka alebo poboèka zahraniènej
banky môe predstavova systémové riziko, bezodkladne informuje o výsledkoch tohto preskúmania Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo).13o)
(3) Predmetom doh¾adu nie je rozhodovanie sporov
zo zmluvných vzahov bánk alebo poboèiek zahranièných bánk a ich klientov, na ktorých prejednávanie
a rozhodovanie sú prísluné súdy alebo iné orgány pod¾a osobitných predpisov.14)
(4) Doh¾ad na konsolidovanom základe nenahrádza
doh¾ad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrádza sa ním výkon doh¾adu nad jednotlivými bankami a poboèkami zahranièných bánk pod¾a tohto zákona ani doh¾ad pod¾a
osobitných predpisov.15)
(5) Doplòujúci doh¾ad nad finanènými konglomerátmi
nenahrádza doh¾ad na konsolidovanom základe, doh¾ad
nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, doh¾ad nad jednotlivými osobami zahrnutými do
finanèného konglomerátu, doh¾ad nad jednotlivými bankami a poboèkami zahranièných bánk pod¾a tohto zákona
ani doh¾ad pod¾a osobitných predpisov.15)
(6) Výkon doh¾adu na konsolidovanom základe alebo výkon doplòujúceho doh¾adu nad finanènými konglomerátmi nezakladá povinnos Národnej banky Slovenska vykonáva doh¾ad nad jednotlivými osobami
zahrnutými do konsolidovaného celku alebo finanèného konglomerátu, ktoré nepodliehajú doh¾adu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.
(7) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
umoni úèas osôb poverených výkonom doh¾adu na
rokovaní valného zhromadenia banky, dozornej rady
banky, tatutárneho orgánu banky alebo vedenia poboèky zahraniènej banky.
(8) Za výkon doh¾adu zodpovedá Národná banka
Slovenska. Osoby, ktoré v mene Národnej banky Slovenska vykonávajú doh¾ad, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom doh¾adu; tým nie
je dotknutá ich zodpovednos pod¾a trestnoprávnych
predpisov ani ich zodpovednos voèi Národnej banke
Slovenska pod¾a pracovnoprávnych predpisov.
(9) Ak Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu zistí skutoènosti nasvedèujúce tomu, e bol spáchaný trestný èin, bezodkladne to oznámi príslunému orgánu èinnému v trestnom konaní.
(10) Orgán doh¾adu iného tátu môe vykonáva doh¾ad na území Slovenskej republiky nad èinnosou po-
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boèky zahraniènej banky a nad dcérskou spoloènosou
zahraniènej banky, ktorá je bankou, len na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska
a orgánom doh¾adu iného tátu alebo v súlade s týmto
zákonom; takú dohodu môe Národná banka Slovenska uzavrie len na základe vzájomnosti. Vykonanie doh¾adu na mieste na území Slovenskej republiky je orgán doh¾adu iného tátu povinný vopred oznámi
Národnej banke Slovenska. Poverené osoby orgánu doh¾adu iného tátu majú pri vykonávaní tohto doh¾adu
rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednos ako
zamestnanci Národnej banky Slovenska poverení výkonom doh¾adu na mieste pod¾a osobitného predpisu;15a)
nemajú vak povinnos vyhotovi písomný protokol
o nimi vykonanom doh¾ade a povinnos urèi a písomne
oznámi dohliadanému subjektu lehoty na prijatie
a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri doh¾ade.
(11) Národná banka Slovenska môe vykonáva doh¾ad nad poboèkami bánk, ktoré pôsobia na území iného tátu a nad dcérskou spoloènosou banky, ktorá je
bankou na území iného tátu, ak to pripúajú právne
predpisy tohto tátu a dohoda uzavretá medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi doh¾adu tohto tátu.
Na dcérsku spoloènos banky pod¾a prvej vety sa
nevzahujú ustanovenia § 23, 23a, 23b, 23e, 24, 25
a 27, ak materská banka v Európskej únii alebo banka
kontrolovaná materskou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii alebo materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej
únii preukáe, e to právne predpisy iného tátu nepripúajú.
(12) Centrálny depozitár cenných papierov a èlen
centrálneho depozitára cenných papierov16) sú povinní
z evidencií, ktoré vedú, poskytova Národnej banke Slovenska òou poadované informácie na úèel výkonu doh¾adu.
(13) Pri výkone doh¾adu nad jednotlivými bankami
a poboèkami zahranièných bánk a doh¾adu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s príslunými orgánmi doh¾adu iného èlenského
tátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi
alebo audítorskými spoloènosami17) (ïalej len audítor), s prevádzkovate¾mi platobných systémov9) a má
právo vymieòa si s nimi informácie a upozorni ich na
nedostatky zistené pri výkone doh¾adu. Na poskytovanie informácií pod¾a tohto odseku sa nevzahuje povinnos mlèanlivosti pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov.18) Na úèely doh¾adu nad poboèkou banky
zriadenou v inom èlenskom táte Národná banka Slovenska poskytuje príslunému orgánu doh¾adu iného
èlenského tátu najmä informácie o riadení a vlastníckej truktúre banky, informácie týkajúce sa dodriavania pravidiel likvidity, udriavania svojich vlastných
zdrojov a obmedzení majetkovej angaovanosti banky,
ïalie skutoènosti, ktoré môu ovplyvni systémové riziko vyvolané bankou a informácie o systéme ochrany
vkladov, administratívnych a úètovných postupoch
a o vnútorných kontrolných postupoch banky. Národná banka Slovenska môe upozorni Európsky orgán
doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak bola jej
iados o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, za-
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mietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote.
Národná banka Slovenska poskytuje príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu akéko¾vek informácie
a zistenia týkajúce sa doh¾adu nad likviditou banky
v rozsahu, v ktorom sú dôleité pre ochranu vkladate¾ov alebo investorov v èlenskom táte, v ktorom má
banka poboèku; ak sa vyskytne alebo sa môe odôvodnene oèakáva problém s likviditou, tieto informácie zahàòajú aj údaje o plánovaní a realizácii plánu na obnovu a o opatreniach prijatých v rámci doh¾adu. Ak ide
o poboèku zahraniènej banky zriadenú v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska informuje prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu o systéme
ochrany vkladov uplatòovanom v Slovenskej republike. Dôverné informácie od prísluných orgánov doh¾adu iných èlenských tátov môe Národná banka Slovenska zverejni len so súhlasom týchto orgánov
doh¾adu, ktoré tieto informácie poskytli. Poskytnuté
dôverné informácie od orgánov doh¾adu iných èlenských tátov Národná banka Slovenska môe poui
len pri výkone svojich povinností a na úèely
a) doh¾adu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole
a monitorovaní dodriavania podmienok týkajúcich
sa zaèatia podnikania dohliadaných subjektov
a podnikania dohliadaných subjektov na individuálnom základe alebo konsolidovanom základe, najmä
ak ide o monitorovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, ve¾kej majetkovej angaovanosti, administratívnych a úètovných postupov a mechanizmov
vnútornej kontroly,
b) uplatòovania sankcií pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,15)
c) konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d) súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní
súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s doh¾adom nad dohliadanými subjektmi.
(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru,
e poboèka zahraniènej banky je významná, podá iados spolu s odôvodnením orgánu doh¾adu iného èlenského tátu zodpovedného za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe nad zahraniènou bankou alebo
orgánu doh¾adu v inom èlenskom táte, ktorý vykonáva doh¾ad nad zahraniènou bankou, ktorá poboèku zahraniènej banky zriadila, aby urèil, e poboèka tejto zahraniènej banky je významná; Národná banka
Slovenska pritom osobitne prihliada na
a) to, èi podiel tejto poboèky zahraniènej banky presahuje 2 % vetkých prijatých vkladov v Slovenskej republike,
b) pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukonèenia
èinnosti zahraniènej banky na likviditu trhu a na
platobný systém, systém zúètovania a systém vyrovnania v Slovenskej republike a
c) ve¾kos a význam tejto poboèky zahraniènej banky
z h¾adiska poètu klientov v rámci finanèného systému v Slovenskej republike.
(15) Národná banka Slovenska v záujme urèenia, e
poboèka zahraniènej banky je významná, spolupracuje
s orgánmi doh¾adu pod¾a odseku 14. Ak sa Národná
banka Slovenska a orgán doh¾adu pod¾a odseku 14
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v lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doruèenia
iadosti pod¾a odseku 14 nedohodnú o urèení, e poboèka zahraniènej banky je významná, Národná banka
Slovenska do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí tejto lehoty urèí, èi táto poboèka zahraniènej banky je významná. Národná banka Slovenska pritom zoh¾adòuje názory a výhrady orgánu doh¾adu pod¾a
odseku 14. Ak v lehote dvoch mesiacov od doruèenia
iadosti pod¾a odseku 14 orgán doh¾adu pod¾a odseku 14 poiada Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody
v súlade s osobitným predpisom,19) Národná banka Slovenska urèí, èi poboèka zahraniènej banky je významná v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu
doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Ak
Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného
mesiaca po doruèení iadosti o pomoc, Národná banka
Slovenska urèí samostatne, èi je poboèka zahraniènej
banky významná. Národná banka Slovenska postúpi
informáciu o tom, e poboèka zahraniènej banky je významná, spolu s úplným odôvodnením orgánu doh¾adu pod¾a odseku 14. Urèenie, e poboèka zahraniènej
banky je významná, nemá vplyv na práva a povinnosti
Národnej banky Slovenska pod¾a tohto zákona a ostatných súvisiacich veobecne záväzných právnych predpisov.
(16) Národná banka Slovenska oznamuje príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu, v ktorom je
umiestnená poboèka banky urèená ako významná, informácie pod¾a § 48 ods. 9 písm. c) a d) a pri spolupráci
s týmto prísluným orgánom doh¾adu postupuje pod¾a
§ 48 ods. 7 písm. c). Ak sa Národná banka Slovenska
dozvie o kritickej situácii pod¾a § 48 ods. 1 v banke, ktorej poboèka je urèená ako významná, bezodkladne upozorní prísluný orgán doh¾adu èlenského tátu, v ktorom je umiestnená významná poboèka banky a ïalí
orgán verejnej moci v tomto èlenskom táte, ktorý má
informácie o tejto poboèke banky. Národná banka Slovenska oznámi príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu, v ktorom je umiestnená významná poboèka
banky, výsledok posúdenia rizika pod¾a odseku 2, ako
aj svoje rozhodnutia pod¾a § 50 v rozsahu relevantnom
pre túto poboèku banky. Národná banka Slovenska
tie konzultuje s prísluným orgánom doh¾adu nápravné opatrenia, ak je to relevantné pre riziká týkajúce sa
likvidity.
(17) Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom doh¾adu zodpovedným za výkon doh¾adu na konsolidovanom základe a nepostupuje pod¾a § 48 ods. 9 a 10 a ak
Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad bankou s poboèkou v inom èlenskom táte, ktorá je urèená
ako významná, Národná banka Slovenska
a) zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov doh¾adu
(ïalej len pracovná skupina) s cie¾om u¾ahèi spoluprácu pod¾a odsekov 13 a 16,
b) urèuje, ktorý prísluný orgán doh¾adu sa zúèastòuje na zasadnutí a èinnosti pracovnej skupiny,
c) prihliada na dôleitos èinnosti orgánu doh¾adu, ktorá sa má plánova alebo koordinova, a najmä na
moné dôsledky na stabilitu finanèného systému
pod¾a odseku 2 a na povinnosti uvedené v odseku 16,
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d) vopred úplne informuje kadého èlena pracovnej
skupiny o termíne, mieste uskutoènenia a programe
zasadnutia pracovnej skupiny,
e) vèas a úplne informuje kadého èlena pracovnej
skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí
pracovnej skupiny a o vykonaných opatreniach.
(18) Informácie poskytnuté pod¾a odseku 12 mono
poui len na úèely výkonu doh¾adu, auditu a na úèely
kontroly audítorov. Orgány a osoby uvedené v odseku 12 sú povinné zabezpeèi utajenie týchto informácií
a zachováva o nich mlèanlivos pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov;18) tieto informácie si môu orgány a osoby uvedené v odseku 12 poskytnú navzájom
len so súhlasom Národnej banky Slovenska.
(19) Národná banka Slovenska zverejòuje metodické
usmernenia a odporúèania súvisiace s doh¾adom vo
Vestníku Národnej banky Slovenska.
(20) Národná banka Slovenska zverejòuje na svojom
webovom sídle
a) veobecne záväzné právne predpisy, metodické
usmernenia a odporúèania súvisiace s doh¾adom
nad finanèným trhom,
b) spôsob uplatòovania národnej vo¾by v súvislosti
s preberaním právnych aktov Európskej únie
a moností výberu, ktoré vyplývajú pre banky pod¾a
tohto zákona,
c) veobecné hodnotiace kritériá a metodiku, ktoré Národná banka Slovenska pouíva pri vykonávaní doh¾adu nad bankami a poboèkami zahranièných
bánk,
d) súhrnné tatistické údaje o rozhodujúcich ukazovate¾och súvisiacich so zmenami v regulácii bankového sektora,
e) zoznam uznaných ratingových agentúr,20)
f) zoznam vyích územných celkov alebo obcí, ktorým
sa na úèely výpoètu rizikovo váených expozícií
tandardizovaným prístupom pre kreditné riziko
priradí rovnaká riziková váha ako tátom.
(21) Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania
pod¾a odseku 2 môe Národná banka Slovenska zvýi
poèet a frekvenciu dohliadok na mieste, vyadova
predloenie dodatoèných správ, èastejie preskúmanie
strategických plánov alebo obchodných plánov alebo
uskutoèni tematické zameranie dohliadok.
(22) Národná banka Slovenska kadoroène vypracováva plán dohliadok na mieste a plán dohliadok na
dia¾ku. Tieto plány dohliadok obsahujú informácie najmä o
a) výkone doh¾adu,
b) subjektoch, ktoré sú predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1,
c) pláne dohliadok pod¾a § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9.
(23) Pri tvorbe plánov dohliadok pod¾a odseku 22, ak
ide o banky, Národná banka Slovenska prihliada najmä na
a) výsledky stresového testovania bánk,
b) informácie a zistenia od prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu, v ktorom poboèka banky
vykonáva svoju èinnos,
c) systémové riziko,
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d) tie banky, pri ktorých to Národná banka Slovenska
povauje za potrebné.
(24) Podmienky pod¾a § 30 a 32, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas pod¾a § 30 a 32, je
banka povinná dodriava poèas celej doby platnosti
predchádzajúceho súhlasu. Národná banka Slovenska
prehodnocuje aspoò kadé tri kalendárne roky plnenie
podmienok, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas pod¾a § 30 a 32, s prihliadnutím najmä na
nové druhy obchodov.
(25) Ak banka prestane spåòa podmienky pod¾a § 30
a 32, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, Národná banka Slovenska môe banke odobra
udelený predchádzajúci súhlas alebo uloi potrebné
opatrenia na zlepenie interného prístupu pod¾a § 30
a 32. Takými opatreniami môe by okrem opatrení
pod¾a § 50 aj opatrenie v podobe predloenia plánu na
obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, s urèenou lehotou jeho
predloenia a realizácie. Ak banka nebude schopná
v urèenej lehote predloi a zrealizova plán na obnovu,
udelený predchádzajúci súhlas pod¾a § 30 a 32 jej Národná banka Slovenska odoberie alebo obmedzí len na
tú èas, ktorá je v súlade s poadovanými podmienkami
na interný prístup pod¾a § 30 a 32. Ak by uvedený nesúlad s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas pod¾a § 30 a 32, mohol vies k neprimeraným vlastným zdrojom, Národná banka
Slovenska je oprávnená od banky vyadova preukázanie splnenia podmienok na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu.20a)
(26) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie o
a) zisteniach z preskúmaní a hodnotení pod¾a odseku 2,
b) metodike, z ktorej vychádzajú rozhodnutia pod¾a odsekov 2, 22 a 25 a § 50.
(27) Národná banka Slovenska vykoná najmenej raz
roène stresové testovanie a výsledky vykonaných stresových testov20b) môe zverejni alebo ich poskytnú
Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu
pre bankovníctvo) na úèely zverejòovania výsledkov
stresových testov z Európskej únie.
(28) Ak prísluný orgán doh¾adu èlenského tátu
poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska týkajúce sa poboèky banky pri výkone bankových
èinností alebo banky pri výkone bankových èinností na
území tohto èlenského tátu, na základe ktorých je potrebné vykona opatrenia na nápravu, tak Národná
banka Slovenska oznámi a na poiadanie vysvetlí príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu, aké opatrenia na nápravu prijala. Ak prísluný orgán doh¾adu
èlenského tátu z dôvodu nesúhlasu s postupom Národnej banky Slovenska prijme vlastné opatrenia na
nápravu a Národná banka Slovenska nesúhlasí s týmito opatreniami na nápravu, môe vec predloi na vyjadrenie Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre bankovníctvo) pod¾a osobitného predpisu.19)
(29) Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslunému orgánu doh¾adu èlenského
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tátu týkajúce sa poboèky zahraniènej banky pod¾a
§ 11 ods. 1 pri výkone bankových èinností alebo zahraniènej banky pri výkone bankových èinností pod¾a § 11
ods. 2 na území Slovenskej republiky, na základe ktorých je potrebné vykona opatrenia na nápravu, a tento
èlenský tát neprijme primerané opatrenia, Národná
banka Slovenska môe po informovaní tohto prísluného orgánu doh¾adu a Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) prija náleité
opatrenia na zabránenie ïalím porueniam s cie¾om
chráni záujmy vkladate¾ov, investorov a ostatných
subjektov, ktorým sa poskytujú sluby, alebo chráni
stabilitu finanèného systému.
(30) Národná banka Slovenska okrem kreditného rizika, trhového rizika a operaèného rizika preskúmava
a hodnotí v rámci výkonu doh¾adu aj
a) výsledky stresových testov uskutoèòovaných bankou, ktorá pouíva prístup interných ratingov pod¾a
osobitného predpisu,20c)
b) expozície voèi riziku koncentrácie a riadenie tohto
rizika bankou vrátane ich súladu s osobitným predpisom,20d)
c) vhodnos a spôsob uplatòovania postupov pre riadenie rizika spojeného so zmieròovaním kreditného rizika,
d) rozsah primeranosti vlastných zdrojov banky voèi
aktívam, ktoré sú predmetom sekuritizácie s oh¾adom na jej ekonomickú podstatu a stupeò presunu
rizika,
e) expozície voèi riziku likvidity, meranie a riadenie rizika likvidity bankou vrátane analýz alternatívnych
scenárov, riadenie faktorov zmieròujúcich riziko,
f) dopady rozloenia rizika a spôsob, akým sú tieto dopady zaèlenené do systému merania rizika, výsledky
stresového testovania uskutoèòovaného bankou,
ktorá pouíva vlastný model výpoètu trhového rizika
pod¾a osobitného predpisu,20e)
g) geografické rozmiestnenie expozícií banky,
h) obchodný model banky,
i) systémové riziko.
(31) Národná banka Slovenska na úèely odseku 30
písm. e) v rámci výkonu doh¾adu preskúmava a hodnotí aj
a) celkové riadenie rizika likvidity banky, prièom zoh¾adòuje postavenie banky na finanènom trhu,
b) èi banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu;
ak sa zistí, e banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu viac ako jedenkrát, prijme opatrenie,
ktoré bude zoh¾adòova riziko, e banka v budúcnosti poskytne skrytú podporu na sekuritizáciu,
c) èi úpravy oceòovania pozícií alebo portfólií v obchodnej knihe pod¾a osobitného predpisu20f) umoòujú
banke za bených trhových podmienok v krátkom
èase preda alebo zaisti svoje pozície bez toho, e by
dolo k významnej strate,
d) expozície banky voèi úrokovému riziku vyplývajúcemu z neobchodných èinností; ak by v dôsledku náhlej a neoèakávanej zmeny úrokových sadzieb o viac
ako 200 bázických bodov alebo o hodnotu urèenú
Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom
pre bankovníctvo) klesla ekonomická hodnota ban-
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ky o viac ako 20 % z hodnoty vlastných zdrojov, uloí
Národná banka Slovenka opatrenie na nápravu,
e) expozície banky voèi nadmernému pouívaniu finanènej páky,
f) riadiaci a kontrolný systém banky, spôsobilos èlenov tatutárneho orgánu a èlenov dozornej rady vykonávajúcich svoje povinnosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13o a 20f znejú:

13o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaïuje Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
a ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 716/2009/ES
a zruuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331,
15. 12. 2010).
14
) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích
predpisov, zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
v znení neskorích predpisov, § 90 a 95 zákona è. 492/2009
Z. z.
15
) Napríklad zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov,
zákon è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorích predpisov.
16
) § 99 a 111 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
17
) § 3 a 17 a § 34 a 45 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch,
audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení
zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov.
18
) Napríklad § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
19
) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
20
) Èl. 135 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 18 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v platnom znení.
20a
) Èl. 92 a 386 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
20b
) Èl. 32 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
20c
) Èl. 177 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
20d
) Èl. 387 a 403 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
20e
) Èl. 362 a 377 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
20f
) Èl. 105 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

10. Poznámky pod èiarou k odkazom 15b, 18a, 18aa
a 18ab sa vypúajú.
11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a
(1) Banka, ktorá pouíva prístup interných ratingov
pre kreditné riziko pod¾a § 30 alebo vlastný model výpoètu trhového rizika pod¾a § 31, je povinná predklada
Národnej banke Slovenska kadoroène hlásenie o výsledkoch výpoètov v rámci ich interných prístupov pre
ich expozície alebo pozície, ktoré sú súèasou referenèných portfólií v súlade s osobitným predpisom.
(2) Národná banka Slovenska na základe hlásení
bánk o výsledkoch výpoètov v rámci ich interných prístupov pod¾a § 30 a 31 pre ich expozície alebo pozície,
ktoré sú súèasou referenèných portfólií, sleduje pre
expozície alebo transakcie v referenènom portfóliu vyplývajúce z interných prístupov banky rozsah výok rizikovo váených expozícií alebo poiadavky na vlastné
zdroje okrem operaèného rizika. Národná banka Slovenska aspoò raz za rok posúdi kvalitu týchto interných prístupov, najmä s oh¾adom na
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a) prístupy, ktoré pre tú istú expozíciu vykazujú výrazné rozdiely v poiadavkách na vlastné zdroje,
b) prístupy, pri ktorých je neprimerane vysoká alebo
neprimerane nízka rozdielnos a pri ktorých je aj výrazné a systematické podhodnotenie poiadaviek na
vlastné zdroje.
(3) Ak sa banka v interných prístupoch výrazne odliuje od väèiny porovnate¾ných bánk alebo ak majú interné prístupy banky s prístupmi väèiny porovnate¾ných bánk len málo spoloèných charakteristík, èo
vedie k ve¾kým rozdielom vo výsledkoch, Národná banka Slovenska preskúma príèiny tejto skutoènosti. Ak
interné prístupy banky vedú k podhodnoteniu poiadaviek na vlastné zdroje, ktoré nesúvisia s rozdielmi v súvisiacich rizikách expozícií alebo pozícií, Národná banka Slovenska uloí banke opatrenie pod¾a § 50.
(4) Opatrenia uloené pod¾a odseku 3 nesmú
a) vies k tandardizácii ani k uprednostòovaniu niektorých metód pouívaných v rámci interných prístupov bánk pod¾a odsekov 2 a 3,
b) vytvára nesprávne stimuly bánk,
c) spôsobova davové správanie bánk..
12. V § 7 ods. 4 písm. c) a § 8 ods. 4 písm. b) sa slová
ods. 9 nahrádzajú slovami ods. 13.
13. V § 7 odsek 11 znie:
(11) Kvalifikovanou úèasou sa na úèely tohto zákona rozumie kvalifikovaná úèas pod¾a osobitného predpisu.23a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) Èl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

14. V § 7 odsek 13 znie:
(13) Skupinou s úzkymi väzbami sa na úèely tohto
zákona rozumie úzke prepojenie pod¾a osobitného
predpisu.23b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:

23b) Èl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

15. V § 7 odseky 17 a 19 znejú:
(17) Dcérskou spoloènosou sa na úèely tohto zákona rozumie dcérska spoloènos pod¾a osobitného predpisu.24aaa)
(18) Materskou spoloènosou sa na úèely tohto zákona rozumie materská spoloènos pod¾a osobitného
predpisu.24aab)
(19) Kontrolou sa na úèely tohto zákona rozumie
kontrola pod¾a osobitného predpisu.24aac).
Poznámky pod èiarou k odkazom 24aaa a 24aac
znejú:

24aaa) Èl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
§ 22 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona
è. 561/2004 Z. z.
24aab
) Èl. 4 ods. 1 bod 15 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
§ 22 ods. 3 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
24aac
) Èl. 4 ods. 1 bod 37 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
§ 22 ods. 3 a 4 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

16. V § 7a ods. 1 uvádzacej vete sa slovo orgánom
nahrádza slovami prísluným orgánom.
17. V § 9 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
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18. V § 11 ods. 1 a 2 sa slová § 2 ods. 1 a 2 nahrádzajú slovami § 2 ods. 2 a slová orgánu doh¾adu prísluného sa nahrádzajú slovami prísluného orgánu doh¾adu.
19. V § 11 ods. 3 sa slová § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2
nahrádzajú slovami § 2 ods. 2 okrem prijímania vkladov a slová orgán doh¾adu prísluného sa nahrádzajú slovami prísluný orgán doh¾adu.
20. V § 11 ods. 4 sa slová orgánu doh¾adu prísluného nahrádzajú slovami prísluného orgánu doh¾adu.
21. V § 12 a 14 sa slová orgánu doh¾adu prísluného a slová orgán doh¾adu vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami prísluný orgán doh¾adu v príslunom
tvare.
22. V § 13 ods. 5 sa slová § 2 ods. 1 a 2 nahrádzajú
slovami § 2 ods. 2.
23. V § 13 ods. 7 sa slová § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2
nahrádzajú slovami § 2 ods. 2 okrem prijímania vkladov.
24. V § 16 sa slová orgán doh¾adu prísluného vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami prísluný orgán
doh¾adu v príslunom tvare a na konci sa pripájajú
tieto vety: Ak to Národná banka Slovenska povauje za
potrebné z dôvodu finanènej stability v Slovenskej republike, môe po konzultácii s prísluným orgánom doh¾adu èlenského tátu v poboèke zahraniènej banky
vykona doh¾ad na mieste a poadova informácie na
úèely doh¾adu. Po takom doh¾ade Národná banka Slovenska oznámi získané informácie a zistenia príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu na úèely ním vykonávaného doh¾adu v zahraniènej banke..
25. § 17 znie:
§ 17
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí, e poboèka zahraniènej banky pod¾a § 11 ods. 1 pri výkone bankových èinností alebo zahranièná banka pri výkone bankových èinností pod¾a § 11 ods. 2 na území Slovenskej
republiky poruuje právne predpisy alebo existuje odôvodnené riziko nedodriavania právnych predpisov,
bezodkladne o tom informuje prísluný orgán doh¾adu
èlenského tátu, v ktorom má táto zahranièná banka
sídlo. Ak Národná banka Slovenska zistí, e prísluný
orgán doh¾adu èlenského tátu neprijal opatrenia na
odstránenie poruovania právnych predpisov alebo na
odvrátenie odôvodneného rizika nedodriavania právnych predpisov, môe poiada Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o rieenie tohto
stavu.
(2) Národná banka Slovenska na základe informácií
od prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu
o poruení právnych predpisov alebo o existencii odôvodneného rizika nedodriavania právnych predpisov
poboèkou banky alebo bankou, ktorá vykonáva bankové èinnosti na území tohto èlenského tátu, prijme
opatrenia na odstránenie poruovania právnych predpisov alebo na odvrátenie odôvodneného rizika nedo-
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driavania právnych predpisov touto bankou alebo poboèkou banky. O týchto opatreniach informuje prísluný orgán doh¾adu tohto èlenského tátu.
(3) Ak vec neznesie odklad a prísluný orgán doh¾adu
èlenského tátu neprijme opatrenia pod¾a odseku 1
alebo reorganizaèné opatrenia pod¾a § 53 ods. 8, môe
Národná banka Slovenska prija preventívne opatrenia
na ochranu klientov poboèky zahraniènej banky pod¾a
odseku 1 alebo klientov zahraniènej banky pod¾a odseku 1, ktoré môu spoèíva aj v pozastavení platobných
operácií24e) s vkladmi. Tieto preventívne opatrenia
nemôu uprednostni verite¾ov poboèky zahraniènej
banky pod¾a odseku 1 alebo zahraniènej banky pod¾a
odseku 1. O prijatí takých opatrení bezodkladne informuje Národná banka Slovenska Európsku Komisiu
(ïalej len Komisia), Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a prísluný orgán doh¾adu
èlenského tátu, v ktorom má táto zahranièná banka
sídlo. Ak prísluný orgán doh¾adu iného èlenského tátu prijme preventívne opatrenia a Národná banka Slovenska má proti týmto opatreniam námietky, Národná
banka Slovenska môe poiada o pomoc Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) pod¾a
osobitného predpisu.19)
(4) Ak prísluný orgán èlenského tátu prijme reorganizaèné opatrenia pod¾a § 53 ods. 8, tak preventívne
opatrenia, ktoré prijala Národná banka Slovenska pod¾a odseku 3, sú neplatné a Národná banka Slovenska
ich zruí. Ak prísluný orgán èlenského tátu neprijme
reorganizaèné opatrenia pod¾a § 53 ods. 8 a preventívne opatrenia, ktoré prijala Národná banka Slovenska
pod¾a odseku 3, sa stanú neopodstatnenými, Národná
banka Slovenska ich zruí..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24e znie:

24e) § 2 ods. 2 zákona è. 492/2009 Z. z..

26. V § 18 ods. 1 sa za slovo úèely vkladajú slová
a informaèné úèely.
27. V § 18 ods. 2 sa za slovo úèely vkladajú slová
urèenia, e poboèka zahraniènej banky je významná
pod¾a § 6 ods. 14 a na úèely.
28. V § 19 sa slová orgán doh¾adu èlenského tátu
nahrádzajú slovami prísluný orgán doh¾adu èlenského tátu a slová orgánu doh¾adu èlenského tátu sa
nahrádzajú slovami príslunému orgánu doh¾adu
èlenského tátu.
29. V § 23 ods. 1 písm. d) sa èiarka na konci nahrádza
spojkou a a pripájajú sa tieto slová: za èinnos výboru pre riadenie rizík,.
30. V § 23 ods. 4 sa za slová z h¾adiska riadenia rizík
vkladá èiarka a slová zásady odmeòovania, ktoré sú
zoh¾adòované v rámci systému riadenia rizík.
31. V § 23 odsek 6 znie:
(6) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) rizikom moná strata vrátane kody spôsobená
vlastnou èinnosou banky alebo spôsobená banke
inými skutoènosami; na úèely tohto zákona sa rozliujú najmä tieto druhy rizík:
1. kreditné riziko vyplývajúce z toho, e dlník alebo
iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky; kre-
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
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ditné riziko zahàòa aj riziko tátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko obchodného partnera,
2. trhové riziko vyplývajúce z pozícií banky a spôsobené zmenami hodnôt rizikových faktorov, prièom tieto hodnoty sa spravidla urèujú na trhu;
hlavnými zlokami trhového rizika sú úrokové riziko, akciové riziko, devízové riziko a komoditné
riziko, pomocou ktorých sa trhové riziko meria,
3. operaèné riziko pod¾a osobitného predpisu,25aa)
4. riziko likvidity vyplývajúce z neschopnosti banky
splni svoje záväzky v èase ich splatnosti,
5. systémové riziko vyplývajúce z moného vplyvu
na stabilitu finanèného systému s monými
závanými negatívnymi dôsledkami na finanèný
systém a národné hospodárstvo Slovenskej republiky,
6. riziko modelu vyplývajúce z monej straty, ktorá
môe banke vzniknú v dôsledku rozhodnutí
zaloených najmä na výsledkoch interných prístupov, a to z dôvodu chýb pri ich vypracovaní,
uplatòovaní alebo pouívaní,
7. riziko nadmerného vyuívania finanènej páky
pod¾a osobitného predpisu,25ab)
riadením rizík predchádzanie moným stratám vrátane kôd vèasnou a primeranou identifikáciou rizík, meraním ve¾kosti rizík, sledovaním rizík a ich
ve¾kosti a zmieròovaním ve¾kosti rizík,
systémom riadenia rizík systém zabezpeèujúci vèasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie ve¾kosti
rizík, sledovanie rizík, zmieròovanie ve¾kosti rizík
a primerané vykazovanie vetkých významných rizík; systém riadenia rizík zahròuje stratégiu a organizáciu riadenia rizík, informaèné toky a informaèný
systém pre riadenie rizík, systém uzatvárania obchodov, systém na zavedenie nových druhov obchodov a systém hodnotenia primeranosti vnútorného
kapitálu,
vnútorným kapitálom také zdroje financovania banky, ktoré banka na základe vlastného urèenia
a zhodnotenia rizika interne udruje a umiestòuje
na krytie rizika,
centrálnou protistranou centrálna protistrana pod¾a osobitného predpisu,25ac)
zmieròovaním kreditného rizika zmieròovanie kreditného rizika pod¾a osobitného predpisu,25ad)
interným prístupom, prístup pod¾a osobitného predpisu.25ae).
Poznámky pod èiarou k odkazom 25aa a 25ae znejú:

25aa)
25ab
)
25ac
)
25ad
)
25ae
)

Èl. 4 ods. 1 bod 52 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 34 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 57 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 143 ods.1, èl. 221, 225, èl. 259 ods. 3, èl. 312 ods. 2,
èl. 283 a 363 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

32. § 23 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak sa finanèná situácia banky výrazne zhorí,
Národná banka Slovenska zavedie plán na obnovu na
úèely ozdravenia banky a plán na rieenie krízovej situácie. Národná banka Slovenska môe na základe posúdenia ve¾kosti banky, jej obchodného modelu alebo jej
prepojenia na iné intitúcie pod¾a § 5 písm. z) alebo na
finanèný systém, z ktorého vyplýva, e zhorená fi-
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nanèná situácia banky nemá alebo nebude ma negatívny vplyv na finanèné trhy, iné intitúcie pod¾a § 5
písm. z) alebo na podmienky financovania, upusti od
zavedenia plánu na obnovu na úèely ozdravenia banky
a plánu na rieenie krízovej situácie pod¾a prvej vety.
Banka je povinná spolupracova s Národnou bankou
Slovenska pri rieení krízovej situácie a poskytnú jej
vetky poadované informácie potrebné na prípravu
plánu na rieenie krízovej situácie. Národná banka Slovenska vopred oznamuje Európskemu orgánu doh¾adu
(Európskemu orgánu pre bankovníctvo) termín konania stretnutí súvisiacich s prípravou plánu na obnovu
a plánu na rieenie krízovej situácie a uvedie predmet
rokovania a zvaované opatrenia..
33. V § 23a odseky 3 a 4 znejú:
(3) Zaruèená pevná zloka celkovej odmeny osoby
pod¾a odseku 1 musí by primerane vyváená s pohyblivou zlokou celkovej odmeny; pohyblivá zloka celkovej odmeny nesmie nikdy presiahnu zaruèenú pevnú
zloku celkovej odmeny. Zaruèená pevná zloka celkovej odmeny má predstavova dostatoène vysoký podiel
odmeny, aby bolo moné uplatòova prunú politiku
v oblasti pohyblivých zloiek odmeny vrátane monosti
nevyplati iadne pohyblivé zloky celkovej odmeny.
Zaruèená pevná zloka celkovej odmeny má zoh¾adòova odbornú spôsobilos a zodpovednos osoby pod¾a
odseku 1 v rámci organizácie a riadenia banky.
(4) Zásady odmeòovania pod¾a odseku 1 sa vzahujú
aj na poskytovanie odstupného, odchodného a na ïalie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb pod¾a odseku 1..
34. § 23a sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Zásady odmeòovania banky pod¾a odseku 1 musia by v súlade s úèinným systémom riadenia rizík, obchodnou stratégiou a dlhodobými cie¾mi banky a majú
zahàòa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov.
(6) Ak banke bolo poskytnuté stabilizaèné opatrenie
tátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finanènej
krízy, je povinná uplatni aj zásady odmeòovania na
a) pohyblivé zloky celkovej odmeny osoby pod¾a odseku 1, ktoré nepresiahnu 1 % z èistých príjmov, ak nie
sú v súlade s obchodnou stratégiou banky, jej záujmami a s ukonèením poskytnutej stabilizaènej pomoci,
b) pohyblivé zloky celkovej odmeny osoby pod¾a odseku 1, ktoré majú by v súlade s obchodnou stratégiou banky a jej záujmami; vykonanie takého zosúladenia je Národná banka Slovenska oprávnená
kedyko¾vek od banky poadova,
c) pohyblivé zloky celkovej odmeny osoby pod¾a odseku 1, ktoré sa nepriznajú za hodnotené obdobie, ak
sú neodôvodnené..
35. V § 23b ods. 1 písm. e) sa za slovo èinnosti vkladajú slová vrátane nástrojov pod¾a osobitného
predpisu25af).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25af znie:

25af) Èl. 28, 52 a 63 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

36. V § 23b ods. 2 a 3 sa za slová troch rokov vkladajú slová a najviac piatich rokov.
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37. V § 23b ods. 5 sa slová 40 % nahrádzajú slovami
50 %.

nia svoje povinnosti riadne, èestne a nezávisle a venujú
dostatok èasu jej výkonu.

38. § 23b sa dopåòa odsekmi 7 a 10, ktoré znejú:
(7) Pri urèení pohyblivej zloky celkovej odmeny sa
zoh¾adòuje aj schopnos banky plni povinnosti pod¾a
§ 29.

(10) Banka zabezpeèí personálne a finanèné zdroje
pre priebené odborné vzdelávania èlenov tatutárneho orgánu a èlenov dozornej rady banky.

(8) Banka v rámci zásad odmeòovania urèuje kritériá na zráky z pohyblivej zloky celkovej odmeny a na
spätné vymáhanie vyplatenej pohyblivej zloky celkovej odmeny.
(9) Banka v rámci zásad odmeòovania urèuje kritériá pre dobrovo¾né platby dôchodkového zabezpeèenia.
(10) Zamestnanci pod¾a § 23a ods. 1 písm. b) a d)
nemôu zabezpeèi nevyplatenie svojej pohyblivej
zloky celkovej odmeny uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia..
39. V § 23d ods. 1 písm. b) sa na konci slovo a nahrádza èiarkou.
40. V § 23d ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom a.
41. V § 23d sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) dozerá na odmeòovanie osôb pod¾a § 23a ods. 1
písm. a) a b)..
42. V § 23e ods. 2 a 3 sa slová ods. 8 písm. t) nahrádzajú slovami ods. 9 písm. h).
43. V § 24 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a riadi a zabezpeèova úèinný systém riadenia
rizík.
44. V § 24 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a kontrolova bezpeènos a úèinnos systému
riadenia rizík.
45. V § 25 odsek 1 znie:
(1) Èlen tatutárneho orgánu banky nemôe by
tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo èlenom dozornej rady inej
právnickej osoby, ktorá je podnikate¾om,26a) a prokurista banky a zamestnanec banky nemôe by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo èlenom dozornej rady inej
právnickej osoby, ktorá je klientom tej istej banky, ak
v odsekoch 14 a 15 nie je ustanovené inak..
46. V § 25 odsek 7 znie:
(7) Podnikom pomocných bankových sluieb sa rozumie podnik pomocných sluieb pod¾a osobitného
predpisu.26c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26c znie:

26c) Èl. 4 ods. 1 bod 18 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

47. § 25 sa dopåòa odsekmi 8 a 16, ktoré znejú:
(8) Zákazy a obmedzenia ustanovené pod¾a odsekov 1 a 2 pre èlenov tatutárneho orgánu banky a pre
zamestnancov banky sa nevzahujú na ich èlenstvo
v tatutárnom orgáne alebo v dozornej rade právnickej
osoby, ktorá nie je zriadená na podnikanie.26d)
(9) Èlenovia tatutárneho orgánu a èlenovia dozornej rady banky po celú dobu výkonu svojej funkcie pl-

(11) Banka pri výbere èlenov tatutárneho orgánu
a èlenov dozornej rady uplatòuje pravidlá pod¾a osobitného predpisu.26e)
(12) Banka je povinná bezodkladne po zverejnení informácie pod¾a osobitného predpisu26f) zasla zverejnené informácie Národnej banke Slovenska.
(13) Informácie pod¾a odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(14) Èlen tatutárneho orgánu banky alebo èlen dozornej rady banky môe by súèasne buï èlenom najviac jedného tatutárneho orgánu a troch dozorných
rád, alebo èlenom najviac piatich dozorných rád bez
toho, aby bol zároveò èlenom tatutárneho orgánu
banky, a to za predpokladu, e ide o èlenstvo v
a) banke, ktorá je súèasou toho istého intitucionálneho systému ochrany pod¾a osobitného predpisu,26g)
b) inej právnickej osobe, ktorá je podnikate¾om26a)
v rámci tej istej skupiny,
c) burze cenných papierov,26b)
d) centrálnom depozitárovi cenných papierov16) alebo
e) inej právnickej osobe, v ktorej má táto banka kvalifikovanú úèas.
(15) Na úèely odseku 14 sa jedna alebo viac funkcií
èlena tatutárneho orgánu alebo funkcií èlena dozornej
rady v subjektoch pod¾a odseku 14 písm. a), b) a e)
povauje za jednu funkciu.
(16) Pri ude¾ovaní predchádzajúceho súhlasu pod¾a
§ 9 ods. 4 Národná banka Slovenska zoh¾adòuje aj individuálne okolnosti, povahu, rozsah a zloitos èinnosti
banky a èas venovaný výkonu funkcie èlena tatutárneho orgánu banky a èlena dozornej rady banky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 26d a 26g znejú:

26d) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 34/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26e
) Èl. 435 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
26f
) Èl. 433 a èl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
26g
) Èl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

48. V § 26 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
okrem ustanovení upravujúcich odmeòovanie.
49. § 27 znie:
§ 27
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky vykonávajú
obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe.
Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné pri výkone svojej èinnosti postupova obozretne, najmä sú
povinné vykonáva obchody
a) spôsobom, ktorý zoh¾adòuje a zmieròuje riziká,
b) spôsobom, ktorý nepokodzuje záujmy ich vkladate¾ov z h¾adiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje bezpeènos a ekonomickú situáciu banky
a poboèky zahraniènej banky alebo bezpeèné fungo-
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vanie bankového systému poruením zákonov alebo
iných veobecne záväzných právnych predpisov,
c) za výhodných ekonomických a právnych podmienok
pre banku alebo poboèku zahraniènej banky a pre
ich klientov pri nimi vykonávaných obchodoch na
úèet klienta a pri vynaloení odbornej starostlivosti;
vynaloenie odbornej starostlivosti je banka a poboèka zahraniènej banky povinná hodnoverne preukáza,
d) tak, aby pri kadom obchode za banku alebo poboèku zahraniènej banky konali najmenej dve osoby; ak
to z prevádzkových dôvodov nie je moné, sú povinné
bezodkladne zabezpeèi kontrolu vykonaného obchodu osobami, ktoré sa na jeho vykonaní nezúèastnili.
(2) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
v záujme zabránenia vzniku strát vrátane kôd v dôsledku nesprávneho výkonu svojich bankových èinností dodriava postupy výkonu svojich bankových
èinností a zriadi a udriava úèinný systém riadenia
rizík. Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
upravova systém riadenia rizík na základe pravidelného preverovania jeho úèinnosti a primeranosti tak, aby
zoh¾adòoval schopnos banky alebo poboèky zahraniènej banky vystavi sa riziku a meniace sa ekonomické
prostredie pre banku alebo poboèku zahraniènej banky. Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
upravi systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom, v súlade s ktorým banka
a poboèka zahraniènej banky sú povinné postupova.
(3) Na úèely odsekov 2 a 4 si banka môe zriadi výbor
pre riadenie rizík; ak banka nezriadi výbor pre riadenie
rizík, je povinná riadenie rizík vykonáva výborom pre
audit pod¾a osobitného predpisu,26g) ktorý vykonáva
èinnosti pod¾a odsekov 2 a 4.
(4) V organizaènej truktúre banky musí by zahrnutý vedúci zamestnanec a ïalí zamestnanci zodpovední
za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) monitorovanie a uplatòovanie stratégie riadenia rizík a postupov pod¾a odseku 1,
b) predkladanie písomnej správy o výkone svojej èinnosti aspoò raz roène èlenom tatutárneho orgánu
banky a èlenom dozornej rady banky,
c) vytváranie podpory a poskytovanie informácie tatutárnemu orgánu banky a dozornej rade banky
v súvislosti s celkovým identifikovaním, analyzovaním, monitorovaním, vykazovaním a riadením rizík,
d) preskúmavanie, èi hodnoty aktív a pasív ponúkaných klientom zoh¾adòujú obchodný zámer a investièný zámer a stratégiu riadenia rizík.
(5) Zamestnanci pod¾a odseku 4 vykonávajú funkciu
riadenia rizík nezávisle od iných útvarov banky a bezodkladne informujú dozornú radu o akomko¾vek nedostatku, ktorý by mohol ma vplyv na poruenie povinnosti pod¾a odseku 1.
(6) Vedúceho zamestnanca pod¾a odseku 4 je moné
odvola len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
(7) Banka je povinná ma vlastný systém hodnotenia
primeranosti vnútorného kapitálu, ktorý povauje za
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primeraný na krytie rizík, ktorým je alebo môe by vystavená. Systém hodnotenia primeranosti vnútorného
kapitálu musí zodpoveda povahe, rozsahu a zloitosti
òou vykonávaných bankových èinností a zahàòa
a) stratégiu pre riadenie objemu vnútorného kapitálu,
b) postup na urèovanie primeranej výky vnútorného
kapitálu, zloiek vnútorného kapitálu a priraïovanie vnútorného kapitálu k rizikám,
c) systém udriavania vnútorného kapitálu na poadovanej výke.
(8) Vnútorný kapitál banky musí by primeraný
skutoèným trhovým rizikám, ktoré nepodliehajú poiadavke na vlastné zdroje. Banka, ktorá si pri výpoète
poiadaviek na vlastné zdroje pre pozièné riziko pod¾a
osobitného predpisu26h) zapoèítala svoje pozície v jednej
akcii alebo vo viacerých akciách vytvárajúcich akciový
index proti jednej pozícii alebo viacerým pozíciám vo futures na akciový index alebo v inom produkte akciového indexu, musí ma primeraný vnútorný kapitál na
pokrytie bázického rizika straty spôsobenej tým, e
hodnota futures alebo iného produktu sa nepohybuje
úplne v súlade s hodnotou jej podkladových akcií. Banka musí ma primeraný vnútorný kapitál aj vtedy, ak
má v drbe opaèné pozície vo futures na akciový index,
ktoré nie sú identické z h¾adiska svojej splatnosti alebo
zloenia. Pri vyuívaní postupu pod¾a osobitného
predpisu26i) banka musí ma v drbe dostatoèný vnútorný kapitál voèi riziku straty, ktorá existuje v èase od
prijatia prís¾ubu do nasledujúceho pracovného dòa.
(9) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
a) udriava trvale svoju platobnú schopnos,
b) riadi aktíva a pasíva tak, aby si zabezpeèili nepretritú likviditu a aby dodrali ukazovatele likvidity,
c) bezodkladne informova Národnú banku Slovenska
o neplnení alebo predpokladanom neplnení povinností pod¾a písmena b) a následne predloi Národnej banke Slovenska plán na vèasné obnovenie plnenia ukazovate¾ov likvidity.
(10) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) vynaloením odbornej starostlivosti najmä to, e
banka alebo poboèka zahraniènej banky
1. pri jednotlivých obchodoch porovnáva ponuky
cien alebo doloí nevhodnos èi nemonos posúdenia viacerých ponúk,
2. dokumentuje spôsob uskutoènenia obchodu,
kontroluje objektívnos evidovaných údajov
a predchádza vlastným stratám vrátane kôd,
3. uskutoèòuje analýzu ekonomickej výhodnosti
obchodov z dostupných informácií,
4. vypracúva obchodné zámery a investièné zámery,
ktoré sú podkladom na uskutoèòovanie jednotlivých operácií,
b) platobnou schopnosou schopnos riadne a vèas
plni peòané záväzky,
c) likviditou schopnos premieòa aktíva na peòané
prostriedky bez zbytoèných strát na úèely riadneho
a vèasného plnenia peòaných záväzkov.
(11) Banka a poboèka zahraniènej banky, ktorá urobila chybu pri vykonávaní zúètovania alebo platobných
sluieb, je povinná na svoje náklady a bezodkladne zabezpeèi nápravu.
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(12) Banka a poboèka zahraniènej banky nesmú
uzatvára zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok
pre nich, najmä také zmluvy, ktoré ich zaväzujú na
hospodársky neodôvodnené plnenie alebo na plnenie
zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote
alebo ktorými sú zjavne nedostatoène zabezpeèené ich
poh¾adávky.
(13) Banka je povinná upravi právne vzahy s èlenmi
tatutárneho orgánu a poboèka zahraniènej banky
s vedúcim poboèky zahraniènej banky písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzahuje osobitný predpis27) a ktorá
je v súlade s týmto zákonom.
(14) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) podrobnosti o systéme riadenia rizík a ostatných
pravidlách pod¾a odseku 2, ako aj ïalie druhy rizík,
b) ukazovatele likvidity a podrobnosti o likvidite pod¾a
odseku 9 a spôsob jej zisovania,
c) percentuálne pomery pod¾a odseku 19, èo sa rozumie devízovou pozíciou v cudzej mene a celkovou devízovou pozíciou, ako aj podrobnosti o výpoète devízových pozícií a výpoète celkovej devízovej pozície,
d) rozsah, v akom pravidlám pod¾a písmen a) a c) podliehajú poboèky zahranièných bánk.
(15) Vedúci poboèky zahraniènej banky je zodpovedný v plnom rozsahu za kodu spôsobenú pri výkone
svojej funkcie v dôsledku poruenia povinnosti vedúceho poboèky zahraniènej banky vyplývajúcej pre neho
zo zákonov, z iných veobecne záväzných právnych
predpisov alebo z vnútorných predpisov poboèky zahraniènej banky.
(16) Banka a poboèka zahraniènej banky nesmú urobi právne úkony na svoje náklady v prospech èlena tatutárneho orgánu banky, èlena dozornej rady banky
alebo vedúceho poboèky zahraniènej banky v súvislosti
s poistením jeho zodpovednosti za kodu pri výkone
funkcie alebo v súvislosti s jeho poistením pre prípad
jeho odvolania z funkcie. Ak banka alebo poboèka zahraniènej banky odvolá tieto osoby z funkcie z dôvodu
nedôveryhodnosti pod¾a § 50 ods. 2, nesmie im vyplati
iadnu dohodnutú odmenu alebo odmenu priznanú
vnútornými predpismi; právo na takúto odmenu zaniká.
(17) Dozorná rada banky je povinná zabezpeèi vymáhanie kody, ktorá vznikne banke a za ktorú je zodpovedný èlen tatutárneho orgánu pod¾a odseku 18.
(18) Èlen tatutárneho orgánu je zodpovedný v plnom rozsahu za kodu spôsobenú pri výkone svojej
funkcie v dôsledku poruenia povinnosti èlena tatutárneho orgánu banky vyplývajúcej pre neho zo zákonov, z iných veobecne záväzných právnych predpisov,
zo stanov banky alebo z vnútorných predpisov banky.
(19) Banka je povinná vykonáva svoje èinnosti tak,
aby neprekroèila pod¾a odseku 14 písm. c) percentuálne ustanovený pomer
a) devízových pozícií v jednotlivých cudzích menách
k jej vlastným zdrojom,
b) celkových devízových pozícií k jej vlastným zdrojom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 26g a 26i znejú:

26g) § 19a zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.

26h
26i

Èiastka 70

) Èl. 326 a 350 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
) Èl. 345 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

50. V § 28 odsek 11 znie:
(11) Banka, ktorá obchoduje na regulovanom trhu,
je povinná najmenej raz roène alebo na poiadanie bezodkladne písomne informova Národnú banku Slovenska o svojich akcionároch a o iných osobách, ktoré na
valnom zhromadení banky vykonávali hlasovacie práva; banka je tie povinná na poiadanie písomne informova ministerstvo o svojich akcionároch..
51. § 28 sa dopåòa odsekom 23, ktorý znie:
(23) Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 1 nevydá, ak iadate¾ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odsekoch 2, 6, 8 a 11 alebo ak poadované údaje pod¾a odsekov 2, 6, 8 a 11 nie
sú úplné. Dôvodom na zamietnutie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 nemôu by ekonomické potreby finanèného trhu..
52. § 29 a 33f znejú:
§ 29
(1) Banka je povinná vypoèítava a sústavne sledova
hodnotu svojich vlastných zdrojov.
(2) Materská banka pod¾a § 44 ods. 2 písm. a) je povinná vypoèítava a nepretrite sledova hodnotu vlastných zdrojov aj za konsolidovaný celok.
(3) Vlastné zdroje banky sú vlastnými zdrojmi pod¾a
osobitného predpisu.30a)
(4) Banka je povinná udriava svoje vlastné zdroje
minimálne na úrovni svojho základného imania pod¾a
§ 7 ods. 2 písm. a). Tým nie je dotknuté ustanovenie
osobitného predpisu.30b)
§ 30
(1) Na pouívanie prístupu interných ratingov pre
kreditné riziko a na jeho zmenu sa vyaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Banka, materská spoloènos, ktorá je bankou, a jej dcérske spoloènosti, ktoré sú bankami, sú povinné po udelení
predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska pod¾a osobitného predpisu30c) uplatòova prístup
interných ratingov pre kreditné riziko pre vetky svoje
expozície.
(2) Ak banka má v úmysle zavádza prístup interných
ratingov pre kreditné riziko postupne, potrebuje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska; k postupnému zavádzaniu môe prichádza vo vzahu
k jednotlivým triedam pod¾a osobitného predpisu,30d)
jednotlivým organizaèným útvarom banky alebo vo
vzahu k uplatòovaniu vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov konverzných
faktorov pri výpoète rizikových váh expozícií zaradených do tried pod¾a osobitného predpisu.30e)
(3) Pri ude¾ovaní predchádzajúceho súhlasu pod¾a
odseku 2 Národná banka Slovenska urèí prijate¾nú lehotu a podmienky na postupné pouívanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko. Podmienky sa urèia tak, aby sa zabránilo tomu, e v prípade tried pod¾a
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osobitného predpisu30d) alebo v rámci organizaèných
útvarov banky by dôvodom odkladu pouívania prístupu interných ratingov pod¾a osobitného predpisu30f)
bola niia hodnota poiadaviek na vlastné zdroje urèená pod¾a tandardizovaného prístupu pre kreditné riziko pre tieto triedy expozícií alebo v rámci týchto organizaèných útvarov. V prípade postupného pouívania
vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo
vlastných odhadov konverzných faktorov30g) pri výpoète
rizikových váh expozícií zaradených do tried pod¾a osobitného predpisu30e) Národná banka Slovenska postupuje obdobne ako v predchádzajúcej vete.
(4) Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci
súhlas pod¾a odseku 1, ak banka dôsledne uplatòuje
systém pre riadenie a priraïovanie ratingov k expozíciám, ktorý je v súlade s technickými poiadavkami
a spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu.30h) Národná banka Slovenska monitoruje uplatòovanie systému banky pre riadenie a priraïovanie ratingov k expozíciám.
(5) Banka iadajúca o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na pouívanie vlastných odhadov
straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov konverzných faktorov je povinná preukáza, e pouívala
vlastné odhady straty v prípade zlyhania alebo vlastné
odhady konverzných faktorov spôsobom pod¾a osobitného predpisu.30h)
§ 31
(1) Na urèenie hodnoty trhového rizika banka namiesto zjednodueného prístupu pod¾a osobitného
predpisu30i) alebo v kombinácii s týmto prístupom môe
pouíva vlastný model výpoètu trhového rizika, ak výpoèet vychádza z podmienok pod¾a osobitného predpisu.30j) Na pouívanie alebo zmenu tohto vlastného modelu sa vyaduje predchádzajúci súhlas Národnej
banky Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci
súhlas pod¾a odseku 1, ak banka splní podmienky pod¾a osobitného predpisu.30j)
(3) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 môe Národná banka Slovenska od banky dodatoène iada aj správu vypracovanú audítorom alebo
inou osobou, ktorá sa dlhodobo zaoberá vývojom alebo
posudzovaním modelov výpoètu rizík, a to ak z predloených dokladov na overenie splnenia poiadaviek
pod¾a osobitného predpisu30j) nemôe Národná banka
Slovenska dostatoène posúdi výpoètovú presnos
vlastného modelu výpoètu trhového rizika.
(4) Ak je krátka pozícia splatná skôr ako dlhá pozícia,
banka prijme opatrenia proti riziku nedostatoènej likvidity.
(5) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 1 a doklady prikladané k iadosti.
(6) Ak banka prekraèuje viaceré hodnoty multiplikaèného koeficientu30k) alebo nespåòa podmienky potrebné na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a
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odseku 1, Národná banka Slovenska môe banke odobra udelený predchádzajúci súhlas alebo uloi
potrebné opatrenia na zlepenie tohto prístupu. Takými opatreniami môe by okrem opatrení pod¾a § 50
aj predloenie plánu na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas,
s urèenou lehotou jeho predloenia a realizácie. Ak
banka nebude schopná v urèenej lehote predloi a zrealizova plán na obnovu, udelený predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 1 sa jej odoberie.
§ 32
(1) Banka môe okrem pouívania tandardizovaného prístupu pre operaèné riziko pouíva aj ïalie
prístupy a prísluné ukazovatele pre operaèné riziko
pod¾a osobitného predpisu;30l) pouívanie ïalích prístupov a prísluných ukazovate¾ov pre operaèné riziko
je moné len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci
súhlas pod¾a odseku 1, ak banka splní podmienky pod¾a osobitného predpisu.30l)
§ 33
(1) Ekonomická hodnota banky nesmie klesnú
o viac ne 20 % z hodnoty vlastných zdrojov banky následkom náhlej a neoèakávanej zmeny úrokových mier
na trhu. Ak náhla a neoèakávaná zmena úrokových
mier na trhu, ktorej dôsledok sa vypoèíta z pozícií zaznamenaných v bankovej knihe banky, spôsobí pokles
ekonomickej hodnoty banky o viac ne 20 % hodnoty
vlastných zdrojov banky, Národná banka Slovenska
uloí banke opatrenie na nápravu pod¾a § 50 ods. 1.
(2) Na úèely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou
banky rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých aktív zaznamenaných v bankovej knihe a reálnej
hodnoty úrokovo citlivých pasív zaznamenaných v bankovej knihe; úrokovo citlivé aktívum a úrokovo citlivé
pasívum je aktívum a pasívum, ktorého reálna hodnota
je premenlivá v závislosti od zmeny úrokových mier na
trhu.
(3) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví,
èo sa rozumie náhlou a neoèakávanou zmenou úrokových mier na trhu.
§ 33a
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) systémovo významnou bankou materská banka
v Európskej únii, materská finanèná holdingová
spoloènos v Európskej únii, materská zmieaná finanèná holdingová spoloènos v Európskej únii alebo banka, ktorej zlyhanie alebo nedostatoèné fungovanie by mohlo vies k systémovému riziku,
b) G-SII globálne systémovo významná banka, ktorou
je systémovo významná banka urèená Národnou
bankou Slovenska pod¾a § 33d ods. 1 a 2, prièom
G-SII nie je banka, ktorá je dcérskou spoloènosou
materskej banky v Európskej únii, materskej fi-
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)

s)

t)
u)
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nanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii
alebo materskej zmieanej finanènej holdingovej
spoloènosti v Európskej únii,
O-SII lokálne systémovo významná banka, ktorou je
systémovo významná banka urèená Národnou bankou Slovenska pod¾a § 33d ods. 1 a 3,
tlmiacou rezervou (ïalej len vankú) na zachovanie
kapitálu vlastné zdroje, ktoré banka udriava pod¾a
§ 33b,
proticyklickým kapitálovým vankúom pecifickým
pre banku vlastné zdroje, udriavané pod¾a § 33c,
vankúom pre G-SII vlastné zdroje udriavané pod¾a
§ 33d ods. 4,
vankúom pre O-SII vlastné zdroje udriavané pod¾a
§ 33d ods. 5,
vankúom na krytie systémového rizika vlastné
zdroje, ktoré banka udriava pod¾a § 33e,
poiadavkou na kombinovaný vankú celkový vlastný kapitál Tier 1 pod¾a osobitného predpisu30m)
poadovaný na splnenie poiadavky na vankú na
zachovanie kapitálu, rozírený v súlade s § 33d
ods. 15 a 17 a § 33e ods. 4 a 5, a ak sa vankúe v prvom a tvrtom bode uplatòujú, o
1. proticyklický vankú pecifický pre banku,
2. vankú pre G-SII,
3. vankú pre O-SII,
4. vankú na krytie systémového rizika,
mierou proticyklického kapitálového vankúa miera, ktorú banka uplatòuje na výpoèet svojho proticyklického kapitálového vankúa pecifického pre
banku a ktorá je urèená pod¾a § 33g a 33h alebo urèeným orgánom tátu, ktorý nie je èlenským tátom,
finanènou holdingovou spoloènosou finanèná holdingová spoloènos pod¾a osobitného predpisu,30n)
holdingovou spoloènosou so zmieanou èinnosou
holdingová spoloènos so zmieanou èinnosou pod¾a osobitného predpisu,30o)
materskou bankou banka pod¾a osobitného predpisu,30p)
materskou finanènou holdingovou spoloènosou
materská finanèná holdingová spoloènos pod¾a
osobitného predpisu,30r)
materskou bankou v Európskej únii materská banka pod¾a osobitného predpisu,30s)
materskou finanènou holdingovou spoloènosou
v Európskej únii materská finanèná holdingová spoloènos pod¾a osobitného predpisu,30t)
urèeným orgánom èlenského tátu orgán èlenského
tátu zodpovedný za urèenie miery proticyklického
kapitálového vankúa pre tento èlenský tát alebo
za urèenie vankúa na krytie systémového rizika,
zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou30ta)
materská spoloènos iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoloènosami, z ktorých aspoò jedna je regulovanou osobou so sídlom
v èlenskom táte, a spolu s ostatnými ovládanými
osobami tvorí finanèný konglomerát,
materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou materská zmieaná finanèná holdingová
spoloènos pod¾a osobitného predpisu,30tb)
materskou zmieanou finanènou holdingovou spoloènosou v Európskej únii materská zmieaná finanèná
holdingová spoloènos pod¾a osobitného predpisu.30tc)
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§ 33b
(1) Banka okrem udriavania vlastného kapitálu
Tier 130m) na splnenie poiadaviek na vlastné zdroje
pod¾a osobitného predpisu30u) udriava aj vankú na
zachovanie kapitálu vo forme vlastného kapitálu
Tier 1,30m) vo výke 2,5 % jej celkovej rizikovej expozície
vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu30v) na individuálnom základe a konsolidovanom základe.
(2) Na úèely splnenia poiadaviek pod¾a § 6, poiadaviek uloených opatrením na nápravu pod¾a § 50 a poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu30u)
banka nesmie pouíva vlastný kapitál Tier 1, ktorý
udriava na splnenie poiadavky pod¾a odseku 1.
(3) Ak banka neplní poiadavku pod¾a odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozde¾ovania uvedeným v § 33k ods. 2 a 3.
§ 33c
(1) Banka udriava okrem poiadavky pod¾a § 33b
ods. 1 aj proticyklický kapitálový vankú pecifický pre
banku vo forme vlastného kapitálu Tier 1,30m) vo výke
jej celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu30v) vynásobenej váeným priemerom
mier proticyklického kapitálového vankúa vypoèítaným pod¾a § 33j na individuálnom základe a konsolidovanom základe pod¾a osobitného predpisu.30w)
(2) Na úèely splnenia poiadaviek pod¾a § 6, poiadaviek uloených opatrením na nápravu pod¾a § 50,
poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a osobitného
predpisu30u) a poiadavky pod¾a § 33b ods.1, banka nesmie pouíva vlastný kapitál Tier 1, ktorý udriava na
splnenie poiadavky pod¾a odseku 1.
(3) Ak banka neplní poiadavku pod¾a odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozde¾ovania pod¾a
§ 33k ods. 2 a 3.
§ 33d
(1) Národná banka Slovenska rozhodne o urèení
G-SII pod¾a odseku 2 na konsolidovanom základe a rozhodne o urèení O-SII pod¾a odseku 3 na individuálnom
základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe.
(2) Národná banka Slovenska urèuje G-SII a zaraïuje
G-SII do príslunej podkategórie pod¾a odseku 11 na
základe kritérií a celkového skóre vypoèítaného pod¾a
týchto kritérií. Kritériá majú rovnakú váhu a tvoria ich
kvantifikovate¾né ukazovatele. Kritériá pre urèenie
a zaradenie G-SII sú tieto:
a) ve¾kos skupiny,
b) prepojenie skupiny s finanèným systémom,
c) nahradite¾nos bankových èinností, ktoré poskytuje
skupina,
d) zloitos skupiny,
e) cezhranièná èinnos skupiny vrátane cezhraniènej
èinnosti medzi èlenskými tátmi a medzi èlenským
tátom a tátom, ktorý nie je èlenským tátom.
(3) Kritériom pre urèenie O-SII Národnou bankou
Slovenska je aspoò jedno z týchto kritérií:
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a) ve¾kos,
b) dôleitos pre hospodárstvo Európskej únie ako celku alebo hospodárstvo Slovenskej republiky,
c) význam cezhranièných èinností,
d) prepojenie banky alebo skupiny s finanèným systémom.
(4) Banka udriava okrem poiadaviek pod¾a § 33b
ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankú pre G-SII na konsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, ktorý zodpovedá podkategórii pod¾a odseku 11, do ktorej je
G-SII zaradená.
(5) Banka udriava okrem poiadaviek pod¾a § 33b
ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankú pre O-SII na individuálnom základe, konsolidovanom základe, alebo subkonsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu
Tier 1, o ktorom Národná banka Slovenska môe rozhodnú do výky 2 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu,30v) so zoh¾adnením
kritérií na urèenie pod¾a odseku 3.
(6) Na úèely splnenia poiadaviek pod¾a § 6, poiadaviek uloených opatrením na nápravu pod¾a § 50,
poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu,30u) poiadavky pod¾a § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1,
G-SII nesmie pouíva vlastný kapitál Tier 1, ktorý
udriava na splnenie poiadavky pod¾a odseku 4
a O-SII nesmie pouíva vlastný kapitál Tier 1, ktorý
udriava na splnenie poiadavky pod¾a odseku 5.
(7) Národná banka Slovenska urèí vankú pre O-SII
tak, aby vankú pre O-SII nevytváral neprimerané negatívne úèinky na celý finanèný systém alebo èasti finanèného systému iných èlenských tátov alebo Európskej únie ako celku a nebol prekákou fungovania
vnútorného trhu. Národná banka Slovenska prehodnocuje vankú pre O-SII aspoò raz za kalendárny rok.
(8) Národná banka Slovenska pred rozhodnutím
o urèení alebo zmene vankúa pre O-SII oznámi tento
zámer Komisii, Európskemu výboru pre systémové riziká, Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), dotknutým prísluným orgánom
doh¾adu a urèeným orgánom èlenských tátov, a to
v lehote jedného mesiaca pred uverejnením rozhodnutia pod¾a odseku 5. Oznámenie obsahuje
a) dôvody, pre ktoré sa vankú pre O-SII povauje za
úèinný a primeraný prostriedok, ktorým mono
zníi riziko,
b) posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu
alebo negatívneho vplyvu vankúa pre O-SII na vnútorný trh Slovenskej republiky,
c) vankú pre O-SII, ktorého uplatòovanie Národná
banka Slovenska bude poadova.
(9) Ak O-SII je dcérskou spoloènosou G-SII alebo dcérskou spoloènosou O-SII, ktorá je materskou bankou
v Európskej únii podlieha vankúu pre O-SII na konsolidovanom základe, tak vankú pre O-SII, ktorý sa vzahuje
na O-SII na individuálnom základe alebo subkonsolidovanom základe, nesmie presiahnu vyiu z týchto hodnôt:
a) 1 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a
osobitného predpisu,30v)
b) vyiu z hodnôt miery vankúa pre G-SII alebo
O-SII, ktorá sa vzahuje na skupinu na konsolidovanom základe.
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(10) Odsekom 9 nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5 a § 33k.
(11) G-SII sa zaraïuje do jednej zo iestich podkategórií. Najniiu hraniènú úroveò a hranièné úrovne
medzi jednotlivými podkategóriami urèuje Národná
banka Slovenska na základe skóre. Vankú pre G-SII
sa priraïuje na úrovni percenta celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu30v) takto:
a) podkategória 1 vo výke 1 %,
b) podkategória 2 vo výke 1,5 %,
c) podkategória 3 vo výke 2 %,
d) podkategória 4 vo výke 2,5 %,
e) podkategória 5 vo výke 3 % ,
f) podkategória 6 vo výke 3,5 %.
(12) Národná banka Slovenska môe bez toho, aby
boli dotknuté odseky 1 a 11
a) preradi G-SII z niej podkategórie do vyej podkategórie,
b) urèi banku, ktorej celkové skóre je niie ako skóre
podkategórie 1, ako G-SII a zaradi ju do podkategórie 1 alebo do vyej podkategórie.
(13) Ak Národná banka Slovenska rozhodne pod¾a
odseku 12 písm. b), oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).
(14) Národná banka Slovenska oznámi Komisii, Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) zoznam a názvy G-SII, O-SII a podkategórie, do ktorých G-SII zaradila, a tieto informácie zverejní aj na
svojom webovom sídle. Národná banka Slovenska preskúma urèenie G-SII, O-SII a zaradenie G-SII do prísluných podkategórií aspoò raz za kalendárny rok.
Výsledok preskúmania oznámi príslunej G-SII alebo
O-SII, Komisii a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), prièom aktualizovaný zoznam G-SII a O-SII a podkategórie, do ktorých
G-SII zaradila, zverejní na svojom webovom sídle.
(15) Ak banka na konsolidovanom základe podlieha
a) vankúu pre G-SII a vankúu pre O-SII súèasne,
uplatní sa vyí z nich alebo
b) vankúu pre G-SII, vankúu pre O-SII a vankúu na
krytie systémového rizika pod¾a § 33e, uplatní sa
vyí z nich.
(16) Ak banka na individuálnom základe alebo subkonsolidovanom základe podlieha vankúu pre O-SII a
vankúu na krytie systémového rizika pod¾a § 33e,
uplatní sa vyí z nich.
(17) Ak sa vankú na krytie systémového rizika
uplatòuje len na vetky expozície nachádzajúce sa
v Slovenskej republike, tak tento vankú na krytie systémového rizika doplní vankú pre O-SII alebo vankú
pre G-SII, prièom neplatí odsek 15 písm. b) a odsek 16.
(18) Ak sa uplatòuje odsek 16 tak skutoènos, e
banka je súèasou skupiny alebo podskupiny, do ktorej
patrí G-SII alebo O-SII, nie je dôvodom na niiu poiadavku na kombinovaný vankú na individuálnom základe ako súèet vankúa na zachovanie kapitálu, proticyklického kapitálového vankúa a vyieho z vankúov
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pre O-SII a na krytie systémového rizika, uplatite¾nú na
banku na individuálnom základe.
(19) Ak sa uplatòuje odsek 17, tak skutoènos, e
banka je súèasou skupiny alebo podskupiny, do ktorej
patrí G-SII alebo O-SII, nie je dôvodom na niiu poiadavku na kombinovaný vankú na individuálnom základe ako súèet vankúa na zachovanie kapitálu, proticyklického kapitálového vankúa, vankúa pre O-SII
a vankúa na krytie systémového rizika, uplatnite¾nú
na banku na individuálnom základe.
§ 33e
(1) Národná banka Slovenska môe rozhodnú o urèení vankúa vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika pre banky so zámerom predís dlhodobým necyklickým systémovým alebo makroprudenciálnym
rizikám, na ktoré sa nevzahuje osobitný predpis,30x)
a zmierni ich, a to v zmysle rizika naruenia finanèného systému s potenciálnymi ványmi negatívnymi dôsledkami na finanèný sektor a národné hospodárstvo
v Slovenskej republike.
(2) Ak banka okrem vlastného kapitálu Tier 1, ktorý
udriava na úèely splnenia poiadaviek na vlastné
zdroje pod¾a osobitného predpisu,30u) udriava aj vankú na krytie systémového rizika, tak výka tohto vankúa je najmenej 1 % rizikových expozícií vypoèítaných
pod¾a osobitného predpisu30v) na základe expozícií, na
ktoré sa uplatòuje vankú na krytie systémového rizika pod¾a odseku 8 na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe,
a to pod¾a osobitného predpisu.30y)
(3) Na úèely splnenia poiadaviek pod¾a § 6, poiadaviek uloených opatrením na nápravu pod¾a § 50,
poiadaviek na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu,30u) poiadaviek pod¾a § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1,
banka nesmie pouíva vlastný kapitál Tier 1, ktorý
udriava, na splnenie poiadavky pod¾a odseku 2.
(4) Ak banka na individuálnom základe, subkonsolidovanom základe alebo konsolidovanom základe podlieha vankúu pre O-SII pod¾a § 33d a vankúu na krytie systémového rizika, uplatní sa vyí z nich. Ak
banka na konsolidovanom základe podlieha
a) vankúu pre G-SII a vankúu na krytie systémového
rizika súèasne, uplatní sa vyí z nich alebo
b) vankúu pre G-SII, vankúu pre O-SII pod¾a § 33d
a vankúu na krytie systémového rizika, uplatní sa
vyí z nich.
(5) Ak sa vankú na krytie systémového rizika uplatòuje len na vetky expozície nachádzajúce sa v Slovenskej republike, tak tento vankú na krytie systémového
rizika doplní vankú pre O-SII alebo vankú pre G-SII,
ktorý sa uplatòuje pod¾a § 33d, prièom neplatí odsek 4.
(6) Ak sa uplatòuje odsek 4, tak skutoènos, e banka
je súèasou skupiny alebo podskupiny, do ktorej patrí
G-SII alebo O-SII, nie je dôvodom na niiu poiadavku
na kombinovaný vankú na individuálnom základe ako
súèet vankúa na zachovanie kapitálu, proticyklického
kapitálového vankúa a vyieho z vankúov pre O-SII
a na krytie systémového rizika, uplatnite¾nú na banku
na individuálnom základe.
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(7) Ak sa uplatòuje odsek 5, tak skutoènos, e banka je súèasou skupiny alebo podskupiny, do ktorej
patrí G-SII alebo O-SII, nie je dôvodom na niiu poiadavku na kombinovaný vankú na individuálnom základe ako súèet vankúa na zachovanie kapitálu, proticyklického kapitálového vankúa, vankúa pre O-SII
a vankúa na krytie systémového rizika, uplatnite¾nú
na banku na individuálnom základe.
(8) Vankú na krytie systémového rizika sa môe
uplatni na expozície nachádzajúce sa v Slovenskej republike a na expozície v tátoch, ktoré nie sú èlenskými
tátmi. Vankú na krytie systémového rizika sa môe
uplatni na expozície nachádzajúce sa v inom èlenskom táte v súlade s odsekom 19.
(9) Národná banka Slovenska môe urèi vankú na
krytie systémového rizika postupne na základe úprav
o 0,5 percentuálneho bodu. Národná banka Slovenska
môe urèi vankú na krytie systémového rizika pre
banky individuálne.
(10) Národná banka Slovenska pri urèení vankúa
na krytie systémového rizika zabezpeèí, aby vankú na
krytie systémového rizika nespôsoboval neprimerané
negatívne úèinky na celý finanèný systém alebo jeho
èasti v iných èlenských tátoch alebo v Európskej únii
ako celku a nepredstavoval alebo nevytváral tak prekáku fungovaniu vnútorného trhu Európskej únie.
Národná banka Slovenska prehodnocuje vankú na
krytie systémového rizika najmenej raz za dva kalendárne roky.
(11) Národná banka Slovenska pred urèením alebo
zmenou miery vankúa na krytie systémového rizika do
úrovne 3 % oznámi tento zámer Komisii, Európskemu
výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a dotknutým prísluným orgánom doh¾adu a urèeným orgánom èlenských tátov, a to v lehote jedného mesiaca
pred uverejnením rozhodnutia pod¾a odseku 16. Ak sa
vankú na krytie systémového rizika vzahuje na expozície umiestnené v táte, ktorý nie je èlenským tátom,
Národná banka Slovenska informuje aj prísluný orgán alebo urèený orgán tohto tátu. Oznámenie obsahuje
a) opis systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika v Slovenskej republike,
b) dôvody, pre ktoré rozsah systémového rizika alebo
makroprudenciálneho rizika ohrozuje stabilitu finanèného systému v Slovenskej republike a ktoré
odôvodòujú mieru vankúa na krytie systémového
rizika,
c) dôvody, pre ktoré sa vankú na krytie systémového
rizika povauje za úèinný a primeraný prostriedok,
ktorým mono zníi riziko,
d) posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu
alebo negatívneho vplyvu vankúa na krytie systémového rizika na vnútorný trh Európskej únie,
e) dôvody, pre ktoré iadne z opatrení pod¾a tohto zákona okrem opatrení pod¾a § 33m písm. f) a h) alebo
pod¾a osobitného predpisu30z) nie je dostatoèné na
vysporiadanie sa s identifikovaným makroprudenciálnym rizikom alebo systémovým rizikom,
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f) mieru vankúa na krytie systémového rizika, ktorú
bude Národná banka Slovenska poadova.
(12) Národná banka Slovenska
a) pred urèením alebo zmenou miery vankúa na krytie
systémového rizika nad úroveò 3 % oznámi tento zámer Komisii, Európskemu výboru pre systémové riziká a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre bankovníctvo), dotknutým prísluným
orgánom doh¾adu a urèeným orgánom èlenských
tátov; ak sa vankú na krytie systémového rizika
vzahuje na expozície umiestnené v táte, ktorý nie
je èlenským tátom, Národná banka Slovenska informuje aj prísluný orgán alebo urèený orgán tohto
tátu; oznámenie pod¾a prvej vety obsahuje
1. opis systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika v Slovenskej republike,
2. dôvody, pre ktoré rozsah systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika ohrozuje stabilitu finanèného systému v Slovenskej republike
a ktoré odôvodòujú mieru vankúa na krytie systémového rizika,
3. dôvody, pre ktoré sa vankú na krytie systémového rizika povauje za úèinný a primeraný prostriedok, ktorým mono zníi riziko,
4. posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu
alebo negatívneho vplyvu vankúa na krytie systémového rizika na vnútorný trh Európskej únie,
5. dôvody, pre ktoré iadne z opatrení pod¾a tohto
zákona okrem opatrení pod¾a § 33m písm. f) a h),
alebo pod¾a osobitného predpisu30z) nie je dostatoèné na vysporiadanie sa s identifikovaným
makroprudenciálnym rizikom alebo systémovým
rizikom,
6. mieru vankúa na krytie systémového rizika, ktorú bude Národná banka Slovenska poadova,
b) urèí alebo zmení mieru vankúa na krytie systémového rizika pod¾a písmena a) a po schválení Komisiou.
(13) Národná banka Slovenska môe od 1. januára
2015 urèi alebo zmeni mieru vankúa na krytie systémového rizika, ktorý sa vzahuje na rizikové expozície
nachádzajúce sa v Slovenskej republike a aj na rizikové
expozície v tátoch, ktoré nie sú èlenskými tátmi do
úrovne 5 % alebo nad 5 %. Pri urèení alebo zmene miery
vankúa na krytie systémového rizika do úrovne 5 %
Národná banka Slovenska postupuje pod¾a odseku 11
a pri urèení alebo zmene miery vankúa na krytie systémového rizika nad úroveò 5 % Národná banka Slovenska postupuje pod¾a odseku 12.
(14) Národná banka Slovenska pred urèením miery
vankúa na krytie systémového rizika od úrovne 3 % do
5 % pod¾a odseku 13 oznámi tento zámer Komisii a poèká na jej stanovisko. Ak je stanovisko Komisie negatívne, Národná banka Slovenska postupuje v súlade
s týmto stanoviskom alebo uvedie dôvody, pre ktoré tak
neurobí.
(15) Ak je banka dcérskou spoloènosou, ktorej materská spoloènos je zriadená v inom èlenskom táte,
Národná banka Slovenska skutoènosti pod¾a odseku 14 oznámi prísluným orgánom doh¾adu tohto èlenského tátu, Komisii a Európskemu výboru pre systé-
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mové riziká a poèká na odporúèanie Komisie a Európskeho výboru pre systémové riziká týkajúce sa opatrení
prijatých pod¾a odseku 14. Ak je stanovisko prísluných orgánov doh¾adu, Komisie alebo Európskeho výboru pre systémové riziká negatívne, Národná banka
Slovenska môe poiada Európsky orgán doh¾adu
(Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pod¾a osobitného predpisu19) a urèí mieru vankúa na krytie systémového rizika v súlade s rozhodnutím Európskeho
orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(16) Národná banka Slovenska zverejní na svojom
webovom sídle oznámenie o urèení vankúa na krytie
systémového rizika. Oznámenie obsahuje
a) mieru vankúa na krytie systémového rizika,
b) banky, na ktoré sa vankú na krytie systémového rizika vzahuje,
c) odôvodnenie vankúa na krytie systémového rizika,
d) dátum, od ktorého musia banky uplatòova urèený
alebo zmenený vankú na krytie systémového rizika,
e) názvy tátov, v ktorých sa nachádzajú rizikové expozície, na ktoré sa uplatòuje vankú na krytie systémového rizika.
(17) Ak by zverejnenie informácie pod¾a odseku 16
písm. c) mohlo ohrozi stabilitu finanèného systému,
informácia pod¾a odseku 16 písm. c) sa v oznámení neuvedie.
(18) Ak banka neplní v celom rozsahu poiadavku pod¾a odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozde¾ovania pod¾a § 33k ods. 2 a 3. Ak uplatòovanie týchto
obmedzení týkajúcich sa rozde¾ovania nevedie vzh¾adom
na systémové riziko k uspokojivému zlepeniu vlastného
kapitálu Tier 1 banky, Národná banka Slovenska môe
v súlade s § 50 a 63 prija dodatoèné opatrenia.
(19) Národná banka Slovenska môe na základe
oznámenia pod¾a odseku 11 uplatni vankú na krytie
systémového rizika na vetky expozície. Ak Národná
banka Slovenska rozhodne o urèení vankúa na krytie
systémového rizika a do úrovne 3 % na základe expozícií v iných èlenských tátoch, vankú na krytie systémového rizika urèí rovnako pre vetky expozície nachádzajúce sa v rámci Európskej únie ako celku.
§ 33f
(1) Národná banka Slovenska môe rozhodnú
o uznaní miery vankúa na krytie systémového rizika
urèenej pod¾a § 33e v èlenskom táte a pre expozície nachádzajúce sa v tomto èlenskom táte, ktorého prísluný orgán doh¾adu alebo urèený orgán túto mieru vankúa na krytie systémového rizika urèil a môe túto
mieru vankúa na krytie systémového rizika uplatòova na banky.
(2) Ak Národná banka Slovenska uzná mieru vankúa na krytie systémového rizika pod¾a odseku 1 pre
banky, oznámi to Komisii, Európskemu výboru pre
systémové riziká a Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), príslunému orgánu doh¾adu alebo urèenému orgánu pod¾a odseku 1.
(3) Národná banka Slovenska pri rozhodovaní
o uznaní miery vankúa na krytie systémového rizika

Strana 1638

Zbierka zákonov è. 213/2014

zoh¾adòuje informácie poskytnuté èlenským tátom,
ktorý urèuje mieru vankúa a na krytie systémového rizika pod¾a § 33e ods. 11, 12 alebo ods. 13.
(4) Ak Národná banka Slovenska urèila mieru vankúa na krytie systémového rizika pod¾a § 33e, môe
poiada Európsky výbor pre systémové riziká aby jednému alebo viacerým èlenským tátom, ktoré môu
uznáva mieru vankúa na krytie systémového rizika,
vydal odporúèanie pod¾a osobitného predpisu,30za) aby
uznal túto mieru vankúa na krytie systémového rizika..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30a a 30za znejú:

30a)
30b
)
30c
)
30d
)
30e
)
30f
)
30g
)
30h
)
30i
)
30j
)
30k
)
30l
)
30m
)
30n
)
30o
)
30p
)
30r
)
30s
)
30t
)
30ta
)
30tb
)
30tc
)
30u
)
30v
)
30w
)
30x
)
30y
)
30z
)
30za
)

Èl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 92 a 386 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 142 a 150 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 147 ods. 2 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 143 a 144 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 145 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl.144 ods. 1 a èl. 145 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 360 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 363 a 377 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 366 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 312 a 320 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 50 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 20 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 22 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 31 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 32 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 4 ods. 1 bod 33 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 92 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 6 a 24 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Nariadenie (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 6 a 24 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 1 a 457 a 460 a 521 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 16 nariadenia (EÚ) è. 1092/2010..

53. Za § 33f sa vkladajú § 33g a 33n, ktoré znejú:
§ 33g
(1) Národná banka Slovenska rozhodne o urèení miery proticyklického kapitálového vankúa tvrroène,
prièom zoh¾adòuje
a) referenènú hodnotu pre proticyklický kapitálový
vankú vypoèítanú pod¾a odseku 2,
b) vetky prísluné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká,
c) iné ukazovatele, ktoré Národná banka Slovenska
povauje za dôleité.
(2) Národná banka Slovenska tvrroène vypoèítava
referenènú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankú. Národná banka Slovenska zoh¾adòuje pri urèení
referenènej hodnoty pre proticyklický kapitálový vankú pecifiká národného hospodárstva Slovenskej republiky s prihliadnutím na
a) ukazovate¾ rastu úverov a z neho vyplývajúcich rizík, najmä na odchýlku pomeru objemu poskytnutých úverov k hrubému domácemu produktu od jeho
dlhodobého trendu,
b) vetky prísluné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká.
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(3) Národná banka Slovenska urèuje mieru proticyklického kapitálového vankúa vyjadrenú ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu,30v) od 0 % do 2,5 %, a to
v násobkoch po 0,25 percentuálneho bodu. Národná
banka Slovenska môe po zoh¾adnení faktorov uvedených v odseku 2 urèi mieru proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu30v) na úèely
pod¾a § 33j ods. 2.
(4) Ak Národná banka Slovenska prvýkrát urèí mieru
proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako nula,
alebo ak Národná banka Slovenska zvýi existujúcu
mieru proticyklického kapitálového vankúa, Národná
banka Slovenska urèí aj dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova zvýenú mieru proticyklického
kapitálového vankúa na úèely výpoètu proticyklického kapitálového vankúa pre banku. Dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova zvýenú mieru proticyklického kapitálového vankúa, môe by urèený
skôr ako 12 kalendárnych mesiacov od dátumu oznámenia o urèení zvýenej miery proticyklického kapitálového vankúa iba vo výnimoèných prípadoch.
(5) Ak Národná banka Slovenska zníi existujúcu
mieru proticyklického kapitálového vankúa, tak urèí
aj predpokladané obdobie, poèas ktorého sa neoèakáva
zvýenie miery proticyklického kapitálového vankúa.
(6) Národná banka Slovenska oznamuje tvrroèné
urèenie miery proticyklického kapitálového vankúa
Európskemu výboru pre systémové riziká a na svojom
webovom sídle. Oznámenie obsahuje
a) platnú mieru proticyklického kapitálového vankúa,
b) prísluný pomer úverov k hrubému domácemu produktu a jeho odchýlku od dlhodobého trendu,
c) referenènú hodnotu pre proticyklický kapitálový
vankú vypoèítanú pod¾a odseku 2,
d) odôvodnenie urèenej miery proticyklického kapitálového vankúa,
e) dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova
zvýenú mieru proticyklického kapitálového vankúa na úèely výpoètu proticyklického kapitálového
vankúa pecifického pre banku, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúa zvyuje,
f) odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený
v písmene e) v lehote kratej ako 12 kalendárnych
mesiacov po dátume oznámenia,
g) obdobie, poèas ktorého sa nepredpokladá zvýenie
miery proticyklického kapitálového vankúa a jeho
odôvodnenie, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúa zniuje.
§ 33h
(1) Ak urèený orgán èlenského tátu alebo takýto orgán tátu, ktorý nie je èlenským tátom, urèil mieru
proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako
2,5 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a
osobitného predpisu,30v) Národná banka Slovenska
môe rozhodnú o uznaní urèenej miery proticyklického kapitálového vankúa na úèely výpoètu proticyklického kapitálového vankúa pecifického pre banku.
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(2) Ak Národná banka Slovenska pod¾a odseku 1
uzná mieru proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej
pod¾a osobitného predpisu,30v) oznámi túto skutoènos
na svojom webovom sídle. Oznámenie obsahuje
a) platnú mieru proticyklického kapitálového vankúa,
b) èlenský tát alebo tát, ktorý nie je èlenským tátom
na ktorý sa vzahuje,
c) dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova
zvýenú mieru proticyklického kapitálového vankúa na úèely výpoètu svojho proticyklického kapitálového vankúa pecifického pre banku, ak sa miera
proticyklického kapitálového vankúa zvyuje,
d) odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený
v písmene c) v lehote kratej ako 12 kalendárnych
mesiacov po dátume oznámenia.
§ 33i
(1) Ak urèený orgán tátu, ktorý nie je èlenským tátom, neurèil mieru proticyklického kapitálového vankúa pre tento tát, Národná banka Slovenska môe
urèi mieru proticyklického kapitálového vankúa,
ktorú uplatòuje banka, na úèely výpoètu proticyklického kapitálového vankúa pecifického pre banku.
(2) Ak urèený orgán tátu, ktorý nie je èlenským tátom, urèil mieru proticyklického kapitálového vankúa
pre tento tát, a súèasne Národná banka Slovenska má
dôvodné pochybnosti, e miera proticyklického kapitálového vankúa urèená urèeným orgánom nie je dostatoèná vzh¾adom na primeranú ochranu bánk pred rizikami nadmerného rastu objemu úverov v tomto táte,
Národná banka Slovenska môe urèi odlinú mieru
proticyklického kapitálového vankúa pre tento tát na
úèely výpoètu proticyklického kapitálového vankúa
pecifického pre banku. Miera proticyklického kapitálového vankúa urèená Národnou bankou Slovenska nesmie by pod úrovòou urèenou urèeným orgánom tohto
tátu, okrem prípadu, ak miera proticyklického kapitálového vankúa je vyia ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu30v) pre
banky, ktoré majú kreditné expozície v tomto táte.
(3) Urèenie miery proticyklického kapitálového vankúa pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, ktorou sa zvýi
existujúca platná miera proticyklického kapitálového
vankúa, urèeným orgánom tohto tátu, obsahuje aj dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova mieru
proticyklického kapitálového vankúa na úèely výpoètu
proticyklického kapitálového vankúa pecifického pre
banku. Dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova zvýenú mieru proticyklického kapitálového vankúa, je najviac 12 kalendárnych mesiacov od dátumu
oznámenia o urèení zvýenej miery proticyklického kapitálového vankúa pod¾a odseku 4.
(4) Národná banka Slovenska oznamuje kadé urèenie miery proticyklického kapitálového vankúa pod¾a
odseku 1 alebo odseku 2 na svojom webovom sídle.
Oznámenie obsahuje
a) mieru proticyklického kapitálového vankúa,
b) tát, ktorý nie je èlenským tátom, na ktorý sa vzahuje,
c) odôvodnenie urèenej miery proticyklického kapitálového vankúa,
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d) dátum, od ktorého budú banky povinné uplatòova
zvýenú mieru proticyklického kapitálového vankúa na úèely výpoètu proticyklického kapitálového
vankúa pecifického pre banku, ak bola prvýkrát
urèená miera proticyklického kapitálového vankúa
na úrovni vyej ako nula alebo sa zvyuje,
e) odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený
v písmene d) v lehote kratej ako 12 kalendárnych
mesiacov po dátume oznámenia.
§ 33j
(1) Miera proticyklického kapitálového vankúa pecifického pre banku sa vypoèíta ako váený priemer mier
proticyklických kapitálových vankúov, ktoré sa uplatòujú v tátoch, v ktorých sa nachádzajú prísluné expozície banky voèi kreditným rizikám, alebo ktoré sa uplatòujú pod¾a § 33i ods. 1 alebo ods. 2. Banka na výpoèet
váeného priemeru pod¾a prvej vety uplatòuje na kadú
príslunú mieru proticyklického kapitálového vankúa
pomer svojich celkových poiadaviek na vlastné zdroje
pre kreditné riziko urèené pod¾a osobitného predpisu,30zb)
ktoré súvisí s príslunými expozíciami voèi kreditným rizikám na dotknutom území, k ich celkovým poiadavkám
na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré súvisí so vetkými ich expozíciami voèi kreditným rizikám.
(2) Ak bola miera proticyklického kapitálového vankúa urèená prísluným orgánom doh¾adu èlenského
tátu pre tento èlenský tát vyia ako 2,5 % celkovej
rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu,30v) na prísluné expozície voèi kreditným rizikám
nachádzajúcim sa v tomto èlenskom táte sa na úèely
výpoètu miery proticyklického kapitálového vankúa
pod¾a odseku 1 uplatòujú tieto miery proticyklického
kapitálového vankúa:
a) na úrovni 2,5 % celkovej rizikovej expozície, ak Národná banka Slovenska neuznala mieru proticyklického
kapitálového vankúa vyiu ako 2,5 % pod¾a § 33h
ods. 1,
b) urèenú prísluným orgánom doh¾adu èlenského
tátu, ak Národná banka Slovenska uznala mieru
proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako
2,5 % pod¾a § 33h.
(3) Ak bola miera proticyklického kapitálového vankúa urèená prísluným orgánom tátu, ktorý nie je
èlenským tátom, pre tento tát, vyia ako 2,5 % celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného
predpisu,30v) na prísluné expozície voèi kreditným rizikám nachádzajúcim sa v tomto táte, sa na úèely výpoètu pod¾a odseku 1 uplatòujú tieto miery proticyklického kapitálového vankúa:
a) na úrovni 2,5 % celkovej rizikovej expozície, ak Národná banka Slovenska neuznala mieru proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako 2,5 % pod¾a
§ 33h ods. 1,
b) urèená urèeným orgánom tohto tátu, ak Národná
banka Slovenska uznala mieru proticyklického kapitálového vankúa vyiu ako 2,5 % pod¾a § 33h.
(4) Expozície voèi kreditným rizikám zahàòajú vetky
triedy expozícií iné ako uvedené v osobitnom predpise,30zc) ktoré podliehajú
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a) poiadavkám na vlastné zdroje na kreditné riziko
pod¾a osobitného predpisu,30zb)
b) poiadavkám na vlastné zdroje na pecifické riziko
pod¾a osobitného predpisu30zd) alebo vlastné zdroje
na dodatoèné riziko zlyhania a migrácie pod¾a osobitného predpisu,30ze) ak sa expozícia drí v obchodnej knihe,
c) poiadavkám na vlastné zdroje pod¾a osobitného
predpisu,30zf) ak je expozícia sekuritizáciou.
(5) Banka identifikuje geografické umiestnenie expozície voèi kreditným rizikám v súlade s príslunými delegovanými nariadeniami Komisie o vydaní regulaèných technických predpisov.30zg)
(6) Na úèely výpoètu pod¾a odseku 1 sa miera proticyklického kapitálového vankúa uplatòuje
a) pre èlenský tát od dátumu uvedeného v oznámeniach uverejnených pod¾a § 33g ods. 6 písm. e) alebo
pod¾a § 33h ods. 2 písm. c), ak je následkom rozhodnutia zvýenie miery proticyklického kapitálového
vankúa,
b) pre tát, ktorý nie je èlenským tátom, 12 kalendárnych mesiacov po dátume oznámenia zmeny miery
proticyklického kapitálového vankúa, urèenej orgánom tohto tátu, bez oh¾adu na to, èi prísluný orgán tohto tátu vyaduje, aby zahranièné banky
zaloené v tomto táte, uplatòovali túto zmenu
v kratej lehote, ak je následkom rozhodnutia urèeného orgánu tohto tátu zvýenie miery proticyklického kapitálového vankúa, okrem prípadu uvedeného v písmene c),
c) od dátumu uvedeného v oznámeniach uverejnených
pod¾a § 33i ods. 4 písm. d) alebo pod¾a § 33h ods. 2
písm. c), ak Národná banka Slovenska rozhodnutím
urèila mieru proticyklického kapitálového vankúa
pre tát, ktorý nie je èlenským tátom pod¾a § 33i
ods. 1 alebo ods. 2 alebo uznala mieru proticyklického kapitálového vankúa pre tento tát pod¾a § 33h,
a ak je následkom rozhodnutia zvýenie miery proticyklického kapitálového vankúa,
d) bezodkladne, ak je následkom rozhodnutia Národnej banky Slovenska zníenie miery proticyklického
kapitálového vankúa.
(7) Na úèely odseku 6 písm. b) sa zmena miery proticyklického kapitálového vankúa pre tát, ktorý nie je
èlenským tátom, povauje za oznámenú dòom jej uverejnenia urèeným orgánom tohto tátu v súlade s príslunými právnymi predpismi tohto tátu.
§ 33k
(1) Banka, ktorá spåòa poiadavku na kombinovaný
vankú, nesmie vykonáva rozde¾ovanie vlastného kapitálu Tier 1, ak by týmto rozde¾ovaním dolo
k zníeniu jej vlastného kapitálu Tier 1 na úroveò, na
ktorej by u poiadavka na kombinovaný vankú nebola splnená.
(2) Banka, ktorá nespåòa poiadavku na kombinovaný vankú, vypoèíta maximálnu rozdelite¾nú sumu
pod¾a odseku 4 a vypoèítanú maximálnu rozdelite¾nú
sumu oznámi Národnej banke Slovenska. Banka do vy-
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konania výpoètu maximálnej rozdelite¾nej sumy a jej
oznámenia Národnej banke Slovenska nesmie
a) vykona rozde¾ovanie vlastného kapitálu Tier 1,
b) zavies povinnos uhradi pohyblivú zloku odmeòovania alebo dobrovo¾né platby dôchodkového zabezpeèenia alebo uhradi pohyblivú zloku odmeòovania, ak povinnos úhrady vznikla v èase, keï banka
nespåòala poiadavku na kombinovaný vankú,
c) uskutoèni platbu v súvislosti s nástrojmi dodatoèného kapitálu Tier 1.
(3) Banka poèas obdobia, v ktorom nespåòa alebo neprekraèuje poiadavku na kombinovaný vankú, môe
kona pod¾a odseku 2 iba do výky maximálnej rozdelite¾nej sumy vypoèítanej pod¾a odseku 4. Ak banka vykoná ktoréko¾vek opatrenie pod¾a odseku 2 písm. a), b)
alebo c), má to za následok zníenie maximálnej rozdelite¾nej sumy.
(4) Banka vypoèítava maximálnu rozdelite¾nú sumu
ako súèin sumy vypoèítanej pod¾a odseku 5 a koeficientu urèeného pod¾a odseku 6.
(5) Suma pod¾a odseku 4 je súètom predbeného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 pod¾a
osobitného predpisu,30zh) ktorý bol vytvorený od posledného rozhodnutia o rozdelení ziskov alebo od posledného vykonania èinnosti pod¾a odseku 2, pod¾a toho, ktoré
z nich nastalo neskôr a koncoroèného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 pod¾a osobitného
predpisu30zh), ktorý bol vytvorený od posledného rozhodnutia o rozdelení ziskov alebo od posledného vykonania
èinnosti pod¾a odseku 2, pod¾a toho, ktoré z nich nastalo neskôr, zníený o sumu, ktorá by bola splatná
formou dane, ak by predbený zisk a koncoroèný zisk
neboli rozdelené.
(6) Koeficient je
a) 0, ak vlastný kapitál Tier 1 draný bankou, ktorý sa
nepouije na splnenie poiadavky na vlastné zdroje
pod¾a osobitného predpisu,30zi) vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu,30v) je v prvom kvartile poiadavky na kombinovaný vankú,
b) 0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 draný bankou, ktorý
sa nepouije na splnenie poiadavky na vlastné
zdroje pod¾a osobitného predpisu,30zi) vyjadrený ako
percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície pod¾a osobitného predpisu,30v) je v druhom kvartile
poiadavky na kombinovaný vankú,
c) 0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 draný bankou, ktorý
sa nepouije na splnenie poiadavky na vlastné
zdroje pod¾a osobitného predpisu,30zi) vyjadrený ako
percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície pod¾a osobitného predpisu,30v) je v treom kvartile poiadavky na kombinovaný vankú,
d) 0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 draný bankou, ktorý
sa nepouije na splnenie poiadavky na vlastné
zdroje pod¾a osobitného predpisu,30zi) vyjadrený ako
percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície pod¾a osobitného predpisu,30v) je vo tvrtom kvartile
poiadavky na kombinovaný vankú, alebo je vyí
ako horná hranica tvrtého kvartilu.
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(7) Na výpoèet dolnej hranice kvartilu poiadavky na
kombinovaný vankú sa pouije tento vzorec:
Dolná hranica kvartilu =

poiadavka na kombinovaný vankú

4
kde Qn je radová èíslovka prísluného kvartilu.

× (Qn  1)

(8) Na výpoèet hornej hranice kvartilu poiadavky na
kombinovaný vankú sa pouije tento vzorec:
Horná hranica kvartilu =

poiadavka na kombinovaný vankú

4
kde Qn je radová èíslovka prísluného kvartilu.
(9) Na úèely odsekov 1 a 2 rozde¾ovanie vlastného
kapitálu Tier 1 zahàòa
a) platenie peòaných dividend,
b) rozde¾ovanie plne platených alebo èiastoène platených prémiových akcií alebo iných kapitálových nástrojov uvedených v osobitnom predpise,30zj)
c) vyplatenie alebo kúpu svojich vlastných akcií alebo
iných kapitálových nástrojov uvedených v osobitnom predpise30zj) bankou,
d) splatenie súm zaplatených v spojení s kapitálovými
nástrojmi uvedenými v osobitnom predpise,30zj)
e) rozde¾ovanie poloiek uvedených v osobitnom predpise.30zk)
(10) Ak banka nespåòa poiadavku na kombinovaný
vankú a plánuje rozdeli svoj rozdelite¾ný zisk alebo
postupova pod¾a odseku 2, oznámi to Národnej banke
Slovenska.
Oznámenie obsahuje
a) výku kapitálu draného bankou v èlenení na
1. vlastný kapitál Tier 1,
2. dodatoèný kapitál Tier 1,
3. kapitál Tier 2,
b) výku predbeného zisku a koncoroèného zisku
banky,
c) maximálnu rozdelite¾nú sumu vypoèítanú pod¾a odseku 4,
d) sumu rozdelite¾ného zisku, ktorú banka plánuje prideli na
1. platby dividend,
2. spätné odkupovanie akcií,
3. platby v súvislosti s nástrojmi v rámci dodatoèného kapitálu Tier 1,
4. platby pohyblivej zloky odmeòovania, alebo dobrovo¾ných platieb dôchodkového zabezpeèenia
z dôvodu vzniku novej povinnosti platby alebo
platby na základe povinnosti plati, ktorá vznikla
v èase, keï banka nespåòala poiadavky na kombinovaný vankú.
(11) Banka je povinná prija opatrenia na zabezpeèenie presného výpoètu výky rozdelite¾ného zisku a maximálnej rozdelite¾nej sumy a Národnej banke Slovenska preukáe na vyiadanie presnos výpoètu.
(12) Obmedzenia pod¾a odsekov 1 a 11 sa vzahujú
len na platby, ktorých výsledkom je zníenie vlastného
kapitálu Tier 1 alebo zníenie ziskov, prièom pozastavenie platieb alebo nevykonanie úhrad nepredstavuje
zlyhanie ani podmienku na zaèatie konania v reime
platobnej neschopnosti.

× Qn
§ 33l

(1) Ak banka nespåòa poiadavku na kombinovaný vankú, banka vypracuje plán na zachovanie kapitálu a predloí ho Národnej banke Slovenska najneskôr do piatich
pracovných dní od zistenia, e nespåòa uvedenú poiadavku. Lehotu pod¾a prvej vety je Národná banka Slovenska
oprávnená predåi najviac o pä pracovných dní.
(2) Plán na zachovanie kapitálu obsahuje
a) odhady príjmov a výdavkov a prognózu súvahy,
b) opatrenia na zvýenie podielov kapitálu banky,
c) plán a èasový harmonogram na zvýenie vlastných
zdrojov so zámerom splni poiadavku na kombinovaný vankú,
d) ïalie informácie, ktoré Národná banka Slovenska
povauje za potrebné na vykonanie hodnotenia pod¾a odseku 3.
(3) Národná banka Slovenska posúdi plán na zachovanie kapitálu a môe ho schváli len, ak realizácia tohto plánu bude vies k zachovaniu alebo získaniu dostatoèného kapitálu na to, aby banka plnila poiadavku
na kombinovaný vankú v lehote, ktorú Národná banka Slovenska povauje za primeranú.
(4) Ak Národná banka Slovenska neschváli plán na
zachovanie kapitálu pod¾a odseku 3, uloí banke
a) poiadavku na zvýenie vlastných zdrojov v urèenej
lehote,
b) obmedzenia týkajúce sa rozdelení vo väèom rozsahu ne pod¾a § 33k alebo
c) poiadavku pod¾a písmena a) a obmedzenie pod¾a
písmena b).
§ 33m
Národná banka Slovenska rozhodne o
a) urèení preferenènej rizikovej váhy vo výke od 35 % do
150 % na úvery úplne zabezpeèené nehnute¾ným majetkom urèeným na bývanie pod¾a osobitného predpisu,30zl)
b) urèení preferenènej rizikovej váhy vo výke od 50 %
do 150 % na èas expozície zabezpeèenú hypotékami
na nehnute¾ný majetok urèený na podnikanie, ktorá
nepresiahne 50 % trhovej hodnoty nehnute¾nosti alebo 60 % hodnoty na hypotekárne financovanie príslunej nehnute¾nosti pod¾a osobitného predpisu,30zl)
c) urèení prísnejích kritérií na èas expozície, ktorá sa
povauje za zabezpeèenú nehnute¾nosou na bývanie pod¾a osobitného predpisu,30zm)
d) urèení prísnejích kritérií na èas expozície, ktorá sa
povauje za zabezpeèenú nehnute¾nosou na podnikanie pod¾a osobitného predpisu,30zn)
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e) urèení minimálnej hodnoty na expozíciami váenú
priemernú hodnotu straty v prípade zlyhania pod¾a
prístupu interných ratingov pre úvery zabezpeèené
nehnute¾ným majetkom urèeným na bývanie a pre
úvery zabezpeèené nehnute¾ným majetkom urèeným na podnikanie pod¾a osobitného predpisu,30zo)
f) urèení prísnejích poiadaviek pre vlastné zdroje, ve¾kú majetkovú angaovanos, zverejòovanie, na vankú na zachovanie kapitálu uvedenú v § 33b, na likviditu, rizikové váhy pre nehnute¾ný majetok urèený na
bývanie alebo na podnikanie a expozície vo vnútri finanèného sektora pod¾a osobitného predpisu,30zp)
g) uznaní opatrení iného èlenského tátu pod¾a osobitného predpisu,30zr)
h) urèení prísnejích poiadaviek na ve¾kú majetkovú
angaovanos, rizikové váhy pre nehnute¾ný majetok urèený na bývanie alebo na podnikanie a expozície vo vnútri finanèného sektora pod¾a osobitného
predpisu.30zs)
§ 33n
Na rozhodovanie Národnej banky Slovenska pod¾a
§ 33d a 33j a 33m sa nevzahujú ustanovenia o konaní
pred Národnou bankou Slovenska pod¾a tohto zákona,
osobitného zákona89) a veobecných predpisov o správnom konaní.30zt) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda právoplatnos a vykonate¾nos dòom
jeho zverejnenia vo vestníku vydávanom Národnou
bankou Slovenska,30zu) proti tomuto rozhodnutiu
nemono poda opravný prostriedok a toto rozhodnutie
nie je preskúmate¾né súdom.30zv).
Poznámky pod èiarou k odkazom 30zb a 30zv znejú:

30zb)
30zc
)
30zd
)
30ze
)
30zf
)
30zg
)
30zh
)
30zi
)
30zj
)
30zk
)
30zl
)
30zm
)
30zn
)
30zo
)
30zp
)
30zr
)
30zs
)
30zt
)

Èl. 107 a 311 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 112 písm. a) a f) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 326 a 350 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 362 a 377 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 242 a 270 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 10 a 14 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Èl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 26 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 575/2013
Èl. 26 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 124 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 126 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 164 ods. 5 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 458 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 458 ods. 10 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 9 zákona è. 266/2005 Z. z.
§ 27 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
30zu
) § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov.
30zv
) § 248 písm. d) Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov..

54. V § 34 ods. 5 sa slová ods. 10 nahrádzajú slovami ods. 14.
55. § 36a znie:
§ 36a
(1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, § 75 ods. 1
písm. h), ods. 4 písm. a) a g), ods. 6, 9 a 12 sa pouijú
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rovnako na úver poskytnutý bankou alebo poboèkou
zahraniènej banky za týchto podmienok:
a) úver sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o takomto úvere nekoná v rámci
predmetu svojho podnikania,
b) úver je zabezpeèený záloným právom k tuzemskej
nehnute¾nosti, bytu alebo nebytovému priestoru,
a to aj rozostavaným,
c) úèelom úveru je financovanie tuzemskej nehnute¾nosti, bytu alebo nebytového priestoru, a to aj rozostavaných,
d) úver nie je hypotekárnym úverom ani spotrebite¾ským úverom pod¾a osobitného predpisu.32a)
(2) Ustanovenia § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. d),
ods. 6, 10 a 12 sa nepouijú na úvery pod¾a odseku 1,
ktoré majú fixnú úrokovú sadzbu poèas celej doby
splatnosti úveru.
(3) Ustanovenia § 75 ods. 1 písm. h), ods. 4 písm. b)
a d), ods. 6, 9 a 12 sa nepouijú na úvery pod¾a odseku 1, ktoré poskytuje banka alebo poboèka zahraniènej
banky svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou niou, ako prevláda na finanènom trhu,
a ktoré sa neponúkajú verejne.
(4) Ak je fyzickou osobou pod¾a odseku 1 písm. a) osoba, ktorá ku dòu podania iadosti o úver dovàila 18 rokov a neprekroèila 35 rokov veku, zmluva o úvere pod¾a
odseku 1 musí obsahova aj záväzok banky alebo poboèky zahraniènej banky, e jej umoní odloi splátky
istiny úveru alebo zníi mesaènú splátku úveru a na
polovicu jej výky na dobu 24 mesiacov, ak sa tejto osobe narodí diea a táto osoba o to banku alebo poboèku
zahraniènej banky písomne poiada v lehote do troch
mesiacov po narodení dieaa a k iadosti priloí aj rodný list dieaa.
(5) Odloenie splátok istiny úveru alebo zníenie mesaènej splátky úveru pod¾a odseku 4, a to na základe
výberu z týchto moností osobou pod¾a odseku 4, zaène
plynú dòom úèinnosti zmeny zmluvy o úvere pod¾a odseku 1, ktorej predmetom je odloenie splátok istiny
úveru alebo zníenie mesaènej splátky úveru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) Zákon è. 129/2010 Z. z. v znení neskorích predpisov..

56. Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) § 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996
Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 31 a 42 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Èl. 431 a 455 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

57. V § 37 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to sa
vzahuje aj na zahraniènú banku, ktorá vykonáva bankové èinnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej poboèky alebo bez zaloenia poboèky,
prièom sa nezúèastòuje na systéme ochrany vkladov
v Slovenskej republike..
58. V § 37 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:Banka
je povinná uvies vo výroènej správe návratnos aktív,
urèenú ako pomer èistého zisku a bilanènej sumy..
59. V § 37 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
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(6) Banka vo výroènej správe pod¾a osobitného
predpisu35) uvedie
a) oznaèenie povahy èinnosti a geografickú polohu,
b) výnosy,
c) poèet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným èasom k dátumu úètovnej závierky,
d) zisk alebo stratu pred zdanením,
e) daò z príjmov,
f) získané subvencie z verejných zdrojov,
g) návratnos aktív urèenú ako pomer èistého zisku
a bilanènej sumy..
Doterajie odseky 6 a 22 sa oznaèujú ako odseky 7
a 23.
60. V § 37 ods. 9 sa vypúajú písmená h) a s).
Doterajie písmeno t) sa oznaèuje ako písmeno h).
61. V § 37 odsek 11 znie:
(11) Banka a poboèka zahraniènej banky nie sú povinné uverejòova nepodstatné informácie, vnútorné
informácie alebo dôverné informácie pod¾a osobitného
predpisu.35aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) Èl. 432 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

62. V § 37 sa vypúajú odseky 13 a 14.
Doterajie odseky 15 a 23 sa oznaèujú ako odseky 13 a 21.
63. V § 37 ods. 13 sa slová 8 a 9 nahrádzajú slovami
9 a 10.
64. V § 37 sa vypúajú odseky 14 a 16.
Doterajie odseky 17 a 21 sa oznaèujú ako odseky 14 a 18.
65. V § 37 ods. 14 písm. c) a d) sa slová 8 a 9 nahrádzajú slovami 9 a 10 a v písm. e) sa slová odseku 14
nahrádzajú slovami odseku 13.
66. V § 37 ods. 14 sa vypúajú písmená f) a g).
67. V § 37 ods. 16 sa slová odseku 19 nahrádzajú
slovami odseku 15.
68. V § 38 odsek 1 znie:
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytova do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska36) (ïalej len register) pod¾a
odseku 2 údaje o nimi poskytnutých úveroch podnikate¾om alebo právnickým osobám, o iadostiach o poskytnutie úveru podnikate¾om alebo právnickým osobám, o zabezpeèení svojich poh¾adávok z poskytnutých
úverov podnikate¾om alebo právnickým osobám a o záväzkoch prijatých bankou alebo poboèkou zahraniènej
banky voèi podnikate¾om alebo právnickým osobám
v eurách alebo v cudzej mene. Banka a poboèka zahraniènej banky zodpovedajú za správnos, úplnos a aktuálnos údajov, ktoré poskytli do registra. Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné aj bez súhlasu
klienta vykona v registri opravy poskytnutých údajov,
ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, a o vykona-
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ných opravách zasiela oznámenie Národnej banke Slovenska..
69. V § 38 ods. 2 sa slová Národná banka
Slovenska36) vedie register bankových úverov a záruk
(ïalej len register), ktorý nahrádzajú slovom Register.
70. V § 38 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Národná banka Slovenska je povinná uchováva údaje
poskytnuté pod¾a odseku 1 do registra po dobu najmenej pä rokov odo dòa podania iadosti o poskytnutie
úveru, splatenia úveru alebo jeho zániku, zániku zabezpeèenia poh¾adávky z poskytnutého úveru alebo zániku prijatého záväzku..
71. V § 38 odsek 5 znie:
(5) Národná banka Slovenska môe na základe vzájomnej písomnej dohody poskytnú údaje z registra aj
bez súhlasu klienta centrálnej banke iného èlenského
tátu alebo inému subjektu èlenského tátu, ktorý má
povinnos vies databázy údajov porovnate¾né s registrom za predpokladu, e podmienky prístupu k týmto
údajom a spôsob ich ochrany v príslunom èlenskom
táte sú na porovnate¾nej úrovni ustanovenej týmto zákonom..
72. § 38 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Údaje poskytnuté Národnej banke Slovenska
z databáz údajov centrálnej banky iného èlenského
tátu alebo iného subjektu èlenského tátu, ktorý má
povinnos vies databázy údajov porovnate¾né s registrom na základe vzájomnej písomnej dohody, sa stávajú súèasou registra.
(7) Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví
podrobnosti o vedení a pouívaní registra, rozsah
a spôsob poskytovania údajov do registra a údajov z registra, podrobnosti o opravách údajov v registri a o zasielaní oznámení o vykonaných opravách údajov v registri Národnej banke Slovenska a spôsob technického
zabezpeèenia ochrany poskytovaných zdrojov, ako aj
náleitosti iadosti klienta o poskytnutie údajov z registra a doklady prikladané k tejto iadosti; týmto opatrením sa tie ustanoví hodnota poplatkov alebo sadzba
poplatkov za poskytnutie údajov z registra klientovi
a môu sa ustanovi aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob výpoètu ich hodnoty a podrobnosti o zaokrúh¾ovaní a platení týchto poplatkov..
73. V § 39 odsek 1 znie:
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vies obchodnú knihu, ktorou sa na úèely toho zákona
rozumie obchodná kniha pod¾a osobitného predpisu.37ac) Spôsob vedenia obchodnej knihy sú banka a poboèka zahraniènej banky povinné upravi vo svojom
vnútornom predpise..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37ac znie:

37ac) Èl. 4 ods. 1 bod 86 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

74. V § 39 ods. 7 sa vypúa posledná veta.
75. V § 39 ods. 15 sa vypúa písmeno h).
76. V § 40 ods. 1 uvádzacej vete sa slová audíto-
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rom40) alebo audítorskou spoloènosou40) (ïalej len audítor) nahrádzajú slovom audítorom.
77. V § 40 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) preverenie správnosti údajov pod¾a § 37 ods. 6..
78. V § 44 ods. 4 sa za slovo pod¾a vkladajú slová
osobitného predpisu44) a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 44 znie:

44) Èl. 11 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

79. V § 44 ods. 13 sa vypúajú písmená a) a c) a f)
a k).
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
80. V § 45 ods. 1, 2 a 4 sa slová § 23, 27, 29, § 30
ods. 5 a § 33e nahrádzajú slovami  § 23, 27 a § 29
ods. 4.
81. V § 47 ods. 9 písm. a) sa slová ods. 8 a 19 nahrádzajú slovami ods. 9 a 15.
82. V § 47 ods. 11 sa slová § 33, 33c a 33d nahrádzajú slovami § 30 a 32.
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85. V § 47 ods. 16 prvá veta znie: Ak v lehote pod¾a
odseku 15 písm. c) ktorýko¾vek z orgánov doh¾adu pod¾a odseku 15 poiada Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí
dohody v súlade s osobitným predpisom,19) Národná
banka Slovenska rozhodne pod¾a odseku 15 písm. c)
v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu doh¾adu
(Európskeho orgánu pre bankovníctvo)..
86. V § 48 ods. 1 sa slová poboèky urèené ako
dôleité a slová dôleité poboèky nahrádzajú slovami
významné poboèky a slová orgán doh¾adu iného
èlenského tátu sa nahrádzajú slovami prísluný orgán doh¾adu.
87. V § 48 ods. 7 písm. d) sa slová § 30 ods. 4 a 5 nahrádzajú slovami § 29 ods. 4 a slová § 33d sa nahrádzajú slovami § 32.
88. V § 48 ods. 10 sa slová dôleité poboèky nahrádzajú slovami významné poboèky.
89. V § 48 ods. 11 sa slová zriadeného orgánom nahrádzajú slovami zriadeného prísluným orgánom.
90. V § 49b písm. b) prvom bode sa slová § 6 ods. 21
nahrádzajú slovami § 5 písm. ab).

83. V § 47 ods. 15 písmená a) a c) znejú:
a) vyvinie v rámci svojich právomocí spoloène s príslunými orgánmi doh¾adu nad dcérskymi spoloènosami materskej banky v Európskej únii alebo
materskej finanènej holdingovej spoloènosti v Európskej únii alebo materskej zmieanej finanènej
holdingovej spoloènosti v Európskej únii maximálne
úsilie na dosiahnutie spoloèného rozhodnutia o
1. uplatnení § 6 ods. 2 a § 27 ods. 7 s cie¾om zisti, e
výka vlastných zdrojov na konsolidovanom základe draných skupinou je dostatoèná so zrete¾om na jej finanènú situáciu a rizikový profil a má
poadovanú úroveò vlastných zdrojov voèi
kadému subjektu v skupine intitúcií na konsolidovanom základe a nie je potrebné uplatni
poiadavku pod¾a § 50 ods. 13,
2. opatreniach na rieenie akýchko¾vek podstatných záleitostí a podstatných zistení týkajúcich
sa doh¾adu nad likviditou vrátane tých, ktoré sa
týkajú primeranosti organizácie a zaobchádzania
s rizikom likvidity pod¾a § 23 ods. 6 písm. a) tvrtého bodu a ktoré sa týkajú potreby pecifických
parametrov pre banku,
b) predloí ostatným prísluným orgánom doh¾adu
správu obsahujúcu hodnotenie
1. na úèely písmena a) prvého bodu rizika skupiny
intitúcií na konsolidovanom základe pod¾a § 6
ods. 2 a § 27 ods. 7,
2. na úèely písmena a) druhého bodu profilu rizika
likvidity skupiny intitúcií na konsolidovanom
základe orgánom konsolidovaného doh¾adu pod¾a § 23 ods. 6 písm. a) tvrtého bodu,
c) dosiahne spoloèné rozhodnutie do tyroch mesiacov
pod¾a písmena a) prvého bodu a do jedného mesiaca
pod¾a písmena a) druhého bodu po predloení správy pod¾a písmena b) prvého bodu..

97. § 50 sa dopåòa odsekmi 14 a 17, ktoré znejú:
(14) Ak banka alebo poboèka zahraniènej banky
informuje48b) Národnú banku Slovenska o výsledku
stresových testov, ktorý bude zodpoveda prekroèeniu
poiadaviek na vlastné zdroje voèi korelaènému obchodnému portfóliu, Národná banka Slovenska môe
urèi poiadavku na vlastné zdroje krytia pecifického
rizika pre korelaèné obchodné portfólio.

84. V § 47 ods. 15 písm. d) a h) sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami ods. 7.

(15) Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách pod¾a odsekov 1, 2 ,7, § 51 ods.1, § 51a ods. 1

91. V § 49e ods. 13 sa nad slová na vlastné zdroje
umiestòuje odkaz 20a a slová pod¾a § 30 ods. 5 sa vypúajú.
92. V § 49g ods. 7 sa slová orgánmi doh¾adu nahrádzajú slovami príslunými orgánmi doh¾adu.
93. V § 49h ods. 3 sa vypúa prvá veta.
94. V § 49h ods. 4 sa slovo vzahujú nahrádza slovom vzahuje a slová § 31 a 33 sa nahrádzajú slovami § 33.
95. V § 50 ods. 1 sa slová § 30 ods. 4 a 5 nahrádzajú
slovami § 29 ods. 4.
96. V § 50 odsek 7 znie:
(7) Za poruenie ustanovení § 3, § 4 ods. 1 a § 28
môe Národná banka Slovenska uloi opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu
a) do 10 % celkového roèného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu;
ak je právnická osoba dcérskou spoloènosou, za základ celkového roèného obratu v predchádzajúcom
kalendárnom roku sa pouije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoloènosti,
b) do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
c) do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z poruenia týchto ustanovení, ak je túto sumu moné urèi..
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a 2 a § 52 ods.1, proti ktorým u nie je prípustný opravný prostriedok Národná banka Slovenska zverejòuje
na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich
rokov48c), a to bezodkladne potom ako bola banka, poboèka zahraniènej banky, zmieaná finanèná holdingová spoloènos alebo osoba o uloení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
(16) Národná banka Slovenska pod¾a odseku 15 zverejòuje najmä informácie o druhu uloeného opatrenia na
nápravu a pokute, povahe poruenia, obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo banky, poboèky zahraniènej
banky, zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti, meno
a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo osoby, ktorej opatrenie na
nápravu alebo pokuta boli uloené. Informácie pod¾a prvej
vety sa zverejòujú v súlade s osobitným predpisom.48d)
(17) Informácie pod¾a odseku 16 sa zverejnia anonymne, ak ide o
a) fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b) odôvodnené riziko ohrozenia stability finanèných trhov alebo prebiehajúceho vyetrovania pod¾a osobitného predpisu,48e)
c) odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej kody
banke alebo fyzickej osobe..
Poznámky pod èiarou k odkazom 48b a 48e znejú:

48b) Èl. 377 ods. 5 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
48c
) § 37 ods. 3 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení zákona è. 276/2009
Z. z.
48d
) § 27 ods. 7 zákona è. 747/2004 Z. z.
Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48e
) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorích predpisov..

98. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:
§ 50a
Národná banka Slovenska je povinná zachova anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, èlena
tatutárneho orgánu alebo èlena dozornej rady banky
ako aj zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca poboèky zahraniènej banky, ktorý poskytol Národnej
banke Slovenska akúko¾vek informáciu o nedostatkoch v èinnosti banky a poboèky zahraniènej banky
pod¾a § 50 ods. 1..
99. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
§ 52a
(1) Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) sankcie, ktoré uloila, na úèely výmeny informácií
medzi príslunými orgánmi doh¾adu prostredníctvom
centrálnej databázy sankcií vedenej Európskym orgánom doh¾adu (Európskym orgánom pre bankovníctvo).
Národná banka Slovenska poskytuje Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)
vetky potrebné informácie na aktualizáciu tejto centrálnej databázy.
(2) Národná banka Slovenska vyuíva centrálnu databázu pod¾a odseku 1 na úèely posudzovania dobrej
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povesti osôb pod¾a tohto zákona. Pri poskytovaní údajov z registra trestov prísluným orgánom doh¾adu
postupuje Národná banka Slovenska pod¾a osobitného
zákona.49aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49aa znie:

49aa) Zákon è. 330/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov..

100. V § 53 ods. 3 sa nad slovo banky umiestòuje
odkaz 20a a slová pod¾a § 30 ods. 5 sa vypúajú.
101. V § 53 ods. 10 a 11 a § 60 ods. 4 sa slová orgán doh¾adu nahrádzajú slovami prísluný orgán doh¾adu.
102. V § 54 ods. 2 sa slová zahranièným orgánom
doh¾adu nahrádzajú slovami prísluným orgánom
doh¾adu.
103. V § 63 ods. 1 písm. b) sa nad slovo banky umiestòuje odkaz 20a a slová pod¾a § 30 ods. 5 sa vypúajú.
104. V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová ods. 1 písm. a)
a b) nahrádzajú slovami ods. 2 uvádzacej vety.
105. V § 63 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) banka alebo poboèka zahraniènej banky poruí
ustanovenie § 7 ods. 6 a 7, § 8 ods. 6 a 7 a § 28 ods. 5,
8 a 9..
106. V § 75 ods. 1 písm. h) sa slová odsekov 6 a 11
nahrádzajú slovami odsekov 6 a 12.
107. V § 75 ods. 8 sa za slová písm. h) vkladá èiarka
a slová a to na základe výberu z týchto moností klientom pod¾a odseku 4 písm. h),.
108. V § 82 ods. 1 sa vypúajú slová a pod¾a osobitného predpisu15).
109. V § 82 ods. 2 sa vypúajú slová s výnimkou nedostatkov pod¾a § 80 ods. 1.
110. V § 82 sa vypúa odsek 3.
Poznámky pod èiarou k odkazom 69 a 70 sa vypúajú.
111. V § 91 sa odsek 4 dopåòa písmenom t), ktoré
znie:
t) ministerstva v súvislosti s uplatòovaním medzinárodných sankcií pod¾a osobitného predpisu.86dc).
Poznámka pod èiarou k odkazu 86dc znie:

86dc) § 4 ods. 2, § 14 ods. 5 a 6 a § 16 ods. 6 zákona è. 126/2011
Z. z. v znení zákona è. 394/2011 Z. z..

112. V § 93a ods. 8 sa slová § 33 nahrádzajú slovami § 30.
113. Poznámka pod èiarou k odkazu 89a znie:

89a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov..

114. V § 94 ods. 2 a 4 sa slová § 31 ods. 3, § 33, 33a,
33c a 33d nahrádzajú slovami § 30 a 32.
115. Za § 114a sa vkladá § 114b, ktorý znie:
§ 114b
(1) Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej
republike pôsobnos a právomoci prísluného orgánu
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doh¾adu13h) pod¾a osobitného predpisu30x) a pod¾a delegovaných nariadení Komisie o vydaní regulaèných
technických predpisov alebo vykonávacích nariadení
Komisie o vydaní vykonávacích technických predpisov
k osobitnému predpisu30x) vydaných na návrh Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).30zg) Ak osobitný predpis,30x) delegované nariadenie Komisie o vydaní regulaèných technických
predpisov alebo vykonávacie nariadenie Komisie o vydaní vykonávacích technických predpisov neustanoví
inak, Národná banka Slovenska postupuje pri výkone
tejto pôsobnosti a právomocí primerane pod¾a ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov.90)
(2) Národná banka Slovenska ako prísluný orgán
doh¾adu13h) vykonáva národné vo¾by vyplývajúce z osobitného predpisu,30x) ustanovuje uplatnenie prísluných národných volieb v Slovenskej republike a oznamuje tieto národné vo¾by Komisii.
(3) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovujú poiadavky, limity, metódy, úrovne, percentuálne
miery, percentuálne podiely, percentuálne hodnoty,
koeficienty, ukazovatele alebo neuplatnenie poiadaviek na vykonanie èl. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 24,
27, 31, 49, 78, 79, 83, 84, 89, 95, 97, 99, 116, 124, 125,
126, 129, 151, 152, 164, 178, 179, 225, 243, 244, 282,
283, 284, 311, 315, 317, 327, 329, 352, 358, 366, 380,
382, 395, 396, 400, 412, 413, 415, 416, 420, 422, 425,
450, 458, 465, 467, 468, 471, 473, 478, 479, 480, 481,
493, 495, 496, 499 a èl. 500 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013
o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie
a investièné spoloènosti a o zmene nariadenia (EÚ)
è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 90 znie:

90) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

116. Za § 122s sa vkladajú § 122t a 122z, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 122t
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. augusta 2014
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. augusta
2014 spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. augustom 2014; vznik týchto
právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
1. augustom 2014 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 31. júla 2014, ak v odsekoch 2 a 3 nie je
ustanovené inak.
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poitky v prospech osôb pod¾a § 23a ods. 1, s týmto zákonom; ak banka a iné osoby pod¾a § 23a ods. 1
nezosúladia niektoré ustanovenia ich vzájomných
zmlúv s týmto zákonom do 30. novembra 2014, tieto
ustanovenia strácajú platnos 1. decembra 2014.
§ 122u
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatòovaní § 75
ods. 1 písm. h) v znení úèinnom od 1. januára 2015
a pri uplatòovaní § 75 ods. 4 písm. a) a g), s odchýlkami pod¾a § 36a ods. 2 a 3, prvýkrát pouije na zmluvy
o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.
(2) Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatòovaní § 75
ods. 6, 10 a 11, s odchýlkami pod¾a § 36a ods. 2 a 3, prvýkrát pouije pri dobe fixácie úrokovej sadzby úveru,
ktorá uplynie 15. marca 2015, alebo pri zmene úrokovej sadzby úveru, ku ktorej dôjde 15. marca 2015.
(3) Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatòovaní § 75
ods. 12, s odchýlkami pod¾a § 36a ods. 2 a 3, prvýkrát
pouije pri predèasnom splatení úveru alebo jeho èasti
po 31. decembri 2014.
(4) Ustanovenia § 36a ods. 4 a 5 sa prvýkrát pouijú
na zmluvy o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.
(5) Ustanovenie § 75 ods. 1 písm. h) v znení úèinnom
od 1. januára 2015 sa prvýkrát pouije na zmluvy
o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.
§ 122v
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Banka udriava vankú pre G-SII na konsolidovanom základe pod¾a § 33d ods. 4 vo výke
a) 25 % tohto vankúa od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016,
b) 50 % tohto vankúa od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017,
c) 75 % tohto vankúa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018,
d) 100 % tohto vankúa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
§ 122z
Zruovacie ustanovenie

(2) Banka udriava vankú na zachovanie kapitálu
pod¾a § 33b ods. 1 vo výke 1,5 % jej celkovej rizikovej
expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu30v) od
1. augusta 2014 do 30. septembra 2014.

Zruuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 8. júna 2010 è. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceòovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceòovaní pozícií zaznamenaných
v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceòovania
(oznámenie è. 278/2010 Z. z.) v znení opatrenia
è. 4/2012 (oznámenie è. 45/2012)..

(3) Kadá banka a iné osoby pod¾a § 23a ods. 1 sú
najneskôr do 30. novembra 2014 povinní zabezpeèi
zosúladenie ustanovení pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv alebo ich iných vzájomných zmlúv, v ktorých sú dohodnuté podmienky odmeòovania alebo iné

117. Príloha sa dopåòa bodom 14, ktorý znie:
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k èinnosti
úverových intitúcií a prudenciálnom doh¾ade
nad úverovými intitúciami a investiènými spoloè-
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nosami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zruení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v.
EÚ L 176, 27. 6. 2013)..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996
Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 154/1999 Z. z., zákona
è. 397/2001 Z. z., zákona è. 492/2001 Z. z., zákona
è. 340/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 468/2005 Z. z., zákona
è. 578/2005 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 421/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 70/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 233/2012 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. c) bode 3b sa slová èi musí, alebo nahrádzajú slovom e.
2. V § 6 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová ustanovuje tento zákon alebo a v druhej vete sa slová v rozpätí od 0,1 % do 0,75 % nahrádzajú slovami najmenej
vo výke 0,01 %.
3. V § 6 ods. 2 písm. a) sa èíslo 0,35 nahrádza èíslom 0,01 a vypúajú sa slová a s predchádzajúcim
písomným súhlasom Národnej banky Slovenska najmenej vo výke 0,2 % a v písmene b) sa èíslo 0,2 nahrádza èíslom 0,01.
4. V § 22c ods. 2 úvodnej vete sa slová pred zmenou
nahrádzajú slovami najmenej 12 mesiacov pred uskutoènením zmeny.
5. V § 26 ods. 5 sa slová prvom alebo druhom bode
nahrádzajú slovami prvom bode, druhom bode alebo
bode 3a a slová èi musí, alebo sa nahrádzajú slovom
e.
6. Za § 28bd sa vkladá § 28be, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28be
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. augusta 2014
(1) Výka tvrroèných splátok roèného príspevku na
tretí tvrrok a tvrtý tvrrok roku 2014 je 0,01 %
z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; tým nie sú dotknuté splátky roèného príspevku
na prvý tvrrok a druhý tvrrok roku 2014. Na ustanovenie výky tvrroèných splátok roèného príspevku
na rok 2014 pod¾a prvej vety sa vzahujú predpisy úèinné do 31. júla 2014.
(2) Fond je povinný do 20. augusta 2014 vráti banke
uhradenú sumu tvrroènej splátky roèného príspevku
na tretí tvrrok roku 2014 prevyujúcu výku
tvrroènej splátky roèného príspevku na tretí tvrrok
roku 2014 ustanovenú pod¾a odseku 1..
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Èl. III
Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v znení zákona è. 336/1998 Z. z.,
zákona è. 214/2000 Z. z., zákona è. 623/2004 Z. z, zákona è. 688/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 414/2012 Z. z., zákona è. 36/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 355/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 18 odsek 3 znie:
(3) Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytova do registra bankových
úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska
pod¾a osobitného predpisu1a) údaje o òou poskytnutých
úveroch vývozcom alebo dovozcom, o iadostiach o poskytnutie úveru vývozcom alebo dovozcom, o zabezpeèení svojich poh¾adávok z poskytnutých úverov vývozcom
alebo dovozcom a o záväzkoch prijatých Eximbankou
voèi vývozcom alebo dovozcom v eurách alebo v inej
mene. Eximbanka zodpovedá za správnos, úplnos a aktuálnos údajov, ktoré poskytla do registra bankových
úverov a záruk pod¾a prvej vety. Eximbanka je povinná aj
bez súhlasu klienta vykona v registri bankových úverov
a záruk opravy poskytnutých údajov, ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, a o vykonaných opravách zasiela oznámenie Národnej banke Slovenska..
Èl. IV
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 písmeno u) znie:
u) dobrovo¾nými platbami dôchodkového zabezpeèenia
na úèely zavádzania a uplatòovania zásad odmeòovania dobrovo¾né platby pod¾a osobitného predpisu.24d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24d znie:

24d) Èl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych
poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti
a o zmene nariadenia (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6.
2013)..

2. V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak § 18b neustanovuje
inak..
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§ 18b

ných zdrojov, sa na úèely odsekov 12 a 13 nepovauje
za poskytovanie investiènej sluby pod¾a § 6 ods. 1
písm. c)..

Osobitné ustanovenia o nakladaní
s cennými papiermi po smrti majite¾a úètu

8. V § 66 ods. 6 sa slovo kontrolu nahrádza slovom doh¾ad.

(1) Pri nadobudnutí cenných papierov na základe
právoplatného rozhodnutia o dedièstve môe dediè okrem postupu pod¾a § 18 poda ako prevodca príkaz na
registráciu prevodu cenných papierov z úètu majite¾a
poruèite¾a.

9. § 71 sa dopåòa odsekmi 7 a 12, ktoré znejú:
(7) Èlen tatutárneho orgánu obchodníka s cennými
papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými
papiermi, ktorý je významný z h¾adiska svojej ve¾kosti,
vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zloitosti
jeho predmetu èinnosti nesmie súèasne zastáva viac
ako
a) jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b) tyri nevýkonné riadiace funkcie.

3. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

(2) Príkaz na registráciu prevodu pod¾a odseku 1 podáva dediè cenného papiera aj nadobúdate¾ èlenom,
u ktorých má poruèite¾ alebo nadobúdate¾ zriadené
úèty majite¾a, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má poruèite¾ alebo nadobúdate¾ zriadené úèty majite¾a, alebo osobe, ktorej vedie centrálny depozitár
drite¾ský úèet, a to v dohodnutej lehote, ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia
zmluvy.
(3) K príkazu na registráciu prevodu pod¾a odseku 1
musí dediè alebo nadobúdate¾ doloi prvopis alebo
úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho nadobudnutie cenného papiera poruèite¾a dedièom.
(4) Na príkaz na registráciu prevodu pod¾a odseku 1
sa primerane vzahujú ustanovenia o prevode cenného
papiera..
4. V § 23 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
5. § 26 sa vypúa.
6. § 27 znie:
§ 27
(1) Príkaz na registráciu prevodu musí obsahova
identifikaèné údaje prevodcu, identifikaèné údaje nadobúdate¾a, identifikáciu prevádzaných cenných papierov a ïalie údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v príslunej evidencii cenných papierov
pod¾a prevádzkového poriadku alebo interných predpisov obchodníka s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu pod¾a § 71h ods. 2.
(2) Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného
papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo
zahranièný obchodník s cennými papiermi, príkaz na
registráciu prevodu musí obsahova aj identifikaèné
údaje tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahranièného obchodníka s cennými papiermi.
(3) Ak príkaz na registráciu prevodu podáva burza
cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu
obsahova okrem údajov pod¾a odseku 2 aj identifikaèné údaje tejto burzy cenných papierov.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa primerane vzahujú aj na prevody cenných papierov vykonávané obchodníkom s cennými papiermi v ním vedenej evidencii pod¾a § 71h ods. 2..
7. § 54 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Dranie pozícií vo finanèných nástrojoch, ktoré
nie sú v obchodnej knihe s cie¾om investovania vlast-

(8) Na úèely odseku 7 sa za jednu riadiacu funkciu
povauje
a) jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo
nevýkonných riadiacich funkcií v právnickej osobe,
ktorá je podnikate¾om v rámci tej istej skupiny,
b) jedna alebo viac výkonných riadiacich funkcií alebo
nevýkonných riadiacich funkcií
1. vo finanènej intitúcii, ktorá je súèasou toho istého intitucionálneho systému ochrany pod¾a
osobitného predpisu,56aa) alebo
2. v právnickej osobe, v ktorej má obchodník s cennými papiermi kvalifikovaný podiel.
(9) Obmedzenia pod¾a odsekov 7 a 8 pre èlenov tatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými papiermi sa
nevzahujú na ich èlenstvo v tatutárnom orgáne a na
ich èlenstvo v dozornej rade právnickej osoby, ktorá nie
je zriadená na podnikanie.
(10) Obmedzenia pod¾a odsekov 7 a 8 sa nevzahujú
na èlenov tatutárnych orgánov obchodníka s cennými
papiermi alebo dozornej rady obchodníka s cennými
papiermi, ktorí zastupujú Slovenskú republiku alebo
iný èlenský tát.
(11) Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne potom, èo zverejní informácie pod¾a osobitného predpisu,56ab) zasla zverejnené informácie Národnej
banke Slovenska.
(12) Informácie pod¾a odseku 11 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 56aa a 56ab znejú:

56aa) Èl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
56ab
) Èl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

10. V § 71b odsek 2 znie:
(2) V organizaènej truktúre obchodníka s cennými
papiermi musí by zahrnutý vedúci zamestnanec alebo
iný èlen vrcholového manamentu spåòajúci podmienky pod¾a odseku 3 zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík, ktorou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) monitorovanie a uplatòovanie stratégie riadenia rizík a postupov pod¾a odseku 1; tým nie je dotknutá
celková zodpovednos tatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi za riziká,
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b) predkladanie správ a poskytovanie poradenstva vrcholovému manamentu v súlade s § 71d ods. 3,
c) vytváranie podpory a poskytovanie informácií tatutárnemu orgánu a dozornej rade v súvislosti s celkovým identifikovaním, analyzovaním, monitorovaním, vykazovaním a riadením rizík,
d) preskúmavanie, èi hodnoty aktív a pasív ponúkaných klientom zoh¾adòujú obchodný a investièný
zámer a stratégiu riadenia rizík..
11. V § 71b ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prièom sú priamo podriadení dozornej rade, ktorú bezodkladne informujú
o akomko¾vek nedostatku, ktorý by mohol ma vplyv na
poruenie povinností pod¾a odseku 1..
12. § 71b sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Na úèely odseku 2 si obchodník s cennými papiermi môe zriadi výbor pre riadenie rizík; ak obchodník s cennými papiermi nezriadi výbor pre riadenie rizík, je povinný riadenie rizík vykonáva výborom pre
audit pod¾a osobitného predpisu,56ac) ktorý vykonáva
èinnosti pod¾a odseku 2.
(7) Vedúceho zamestnanca pod¾a odseku 2 je moné
odvola len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady..
Poznámka pod èiarou k odkazu 56ac znie:

56ac) § 19a zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. V § 71d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a èinnos výboru pre riadenie rizík, ak sa zriaïuje alebo èinnos výboru pre audit pod¾a osobitného predpisu,56ac) ak vykonáva riadenie rizík.
14. V § 71da odseky 3 a 4 znejú:
(3) Zaruèená pevná zloka celkovej odmeny osoby
pod¾a odseku 1 musí by primerane vyváená s pohyblivou zlokou celkovej odmeny; pohyblivá zloka celkovej odmeny nikdy nepresiahne zaruèenú pevnú zloku
celkovej odmeny. Zaruèená pevná zloka celkovej odmeny má predstavova dostatoène vysoký podiel odmeny, aby bolo moné uplatòova prunú politiku v oblasti pohyblivých zloiek odmeny vrátane monosti
nevyplati iadne pohyblivé zloky celkovej odmeny.
Zaruèená pevná zloka celkovej odmeny má zoh¾adòova odbornú spôsobilos a zodpovednos osoby pod¾a
odseku 1 v rámci organizácie a riadenia obchodníka
s cennými papiermi.
(4) Zásady odmeòovania pod¾a odseku 1 sa vzahujú
aj na poskytovanie odstupného, odchodného a na ïalie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb pod¾a odseku 1..
15. § 71da sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Zásady odmeòovania obchodníka s cennými papiermi pod¾a odseku 1 musia by v súlade s úèinným
systémom riadenia rizík, obchodnou stratégiou a dlhodobými cie¾mi obchodníka s cennými papiermi a majú
zahàòa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov..
16. V § 71db ods. 1 písm. e) sa za slovo èinnosti
vkladajú slová vrátane nástrojov pod¾a osobitného
predpisu56ad).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 56ad znie:

56ad) Èl. 28, 52 a 63 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

17. V § 71db ods. 2 a 3 sa za slová troch rokov vkladajú slová a najviac piatich rokov.
18. V § 71db ods. 5 sa slová 40 % nahrádzajú slovami 50 %.
19. § 71db sa dopåòa odsekmi 7 a 10, ktoré znejú:
(7) Pri urèení pohyblivej zloky celkovej odmeny sa
zoh¾adòuje aj schopnos obchodníka s cennými papiermi plni povinnosti pod¾a § 74.
(8) Obchodník s cennými papiermi v rámci zásad
odmeòovania urèuje kritériá na zráky z pohyblivej
zloky celkovej odmeny a na spätné vymáhanie vyplatenej pohyblivej zloky celkovej odmeny.
(9) Obchodník s cennými papiermi v rámci zásad
odmeòovania urèuje kritériá pre dobrovo¾né platby dôchodkového zabezpeèenia.
(10) Zamestnanci pod¾a § 71da ods. 1 písm. b) a d)
nemôu zabezpeèi nevyplatenie svojej pohyblivej
zloky celkovej odmeny uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia..
20. V § 71dd ods. 1 písm. b) sa na konci slovo a nahrádza èiarkou.
21. V § 71dd ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom a.
22. V § 71dd sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) dozerá na odmeòovanie osôb pod¾a § 71da ods. 1
písm. a) a b)..
23. V § 74 odsek 3 znie:
(3) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi
sú vlastnými zdrojmi pod¾a osobitného predpisu.58hh).
Poznámka pod èiarou k odkazu 58hh znie:

58hh) Èl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

24. V § 74 ods. 4 druhej vete sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami osobitného predpisu58hi).
Poznámka pod èiarou k odkazu 58hi znie:

58hi) Èl. 92 a 386 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

25. V § 74 sa vypúajú odseky 5 a 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 58i sa vypúa.
Doterajie odseky 10 a 13 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
26. V § 74 ods. 6 sa èíslovka 10 nahrádza èíslovkou 5.
27. V § 74 sa vypúajú odseky 7 a 8.
28. § 74a sa vypúa.
29. V § 74b ods. 1 sa vypúajú písmená a) a k). Súèasne sa zruuje oznaèenie písmena l).
30. V § 74b odsek 2 znie:
(2) Obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi nie sú povinní
uverejòova nepodstatné informácie, vnútorné infor-
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mácie alebo dôverné informácie pod¾a osobitného predpisu.58ja).
Poznámka pod èiarou k odkazu 58ja znie:

58ja) Èl. 432 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

31. V § 74b ods. 4 sa vypúa písmeno d).
32.V § 74b sa vypúajú odseky 5 a 6.
Doterajie odseky 7 a 11 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
33. V § 74c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Vnútorný kapitál obchodníka s cennými papiermi musí by primeraný skutoèným trhovým rizikám,
ktoré nepodliehajú poiadavke na vlastné zdroje. Obchodník s cennými papiermi, ktorý si pri výpoète poiadaviek na vlastné zdroje pre pozièné riziko pod¾a osobitného predpisu58jb) zapoèítal svoje pozície v jednej
alebo viacerých akciách vytvárajúcich akciový index
proti jednej alebo viacerým pozíciám vo futures na akciový index alebo v inom produkte akciového indexu,
musí ma primeraný vnútorný kapitál na pokrytie bázického rizika straty spôsobenej tým, e hodnota futures alebo iného produktu sa nepohybuje úplne v súlade
s hodnotou jej podkladových akcií. Obchodník s cennými papiermi musí ma primeraný vnútorný kapitál aj
vtedy, ak má v drbe opaèné pozície vo futures na akciový index, ktoré nie sú identické z h¾adiska svojej
splatnosti alebo zloenia. Pri vyuívaní postupu pod¾a
osobitného predpisu58jc) obchodník s cennými papiermi
musí ma v drbe dostatoèný vnútorný kapitál voèi riziku straty, ktorá existuje v èase od prijatia prís¾ubu do
nasledujúceho pracovného dòa..
Poznámky pod èiarou k odkazom 58jb a 58jc znejú:

58jb) Èl. 326 a 350 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
58jc
) Èl. 345 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
34. Za § 74c sa vkladá § 74d, ktorý znie:
§ 74d
(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný udriava
poiadavky na tlmiacu rezervu (ïalej len vankú) rovnako ako banka pod¾a osobitného predpisu58jd) okrem
ustanovení osobitného predpisu,58je) ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý je malým a stredným podnikom pod¾a § 120 ods. 7.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na obchodníka s cennými papiermi, ktorý nemá oprávnenie poskytova investièné sluby pod¾a § 6 ods. 1 písm. c) a f).
(3) Ministerstvo oznámi Komisii informácie o uplatnení výnimky pod¾a odseku 1 pre obchodníkov s cennými papiermi.
(4) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu
orgánu doh¾adu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), Európskemu výboru pre systémové riziká a prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov informácie o uplatnení výnimky pod¾a odseku 1 pre obchodníkov
s cennými papiermi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 58jd a 58je znejú:
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58jd) § 33a a 33n zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
58je
) § 33a a 33c zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

35. § 76 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Audítor, ktorý overuje individuálnu úètovnú závierku a súlad údajov vo výroènej správe s údajmi v úètovnej závierke obchodníka s cennými papiermi, je povinný zabezpeèi preverenie správnosti údajov aj pod¾a
§ 77 ods. 2 písm. f) a k)..
36. V § 77 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a k), ktoré znejú:
e) návratnos aktív, urèenú ako pomer èistého zisku
a bilanènej sumy,
f) oznaèenie povahy èinnosti a geografickú polohu,
g) výnosy,
h) poèet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným èasom k dátumu úètovnej závierky,
i) zisk alebo stratu pred zdanením,
j) daò z príjmov,
k) získané subvencie z verejných zdrojov..
37. V § 103 sa odsek 2 dopåòa písmenom v), ktoré
znie:
v) spôsob a postup na podávanie príkazov na prevod
pod¾a § 18b, a to aj ak právoplatné rozhodnutie o dedièstve neobsahuje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom prevodu..
38. V § 105 ods. 1 uvádzacej vete sa na konci pripája
slovo najmä.
39. V § 120 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Za
kvalifikovaného investora sa na úèely tohto zákona
povauje aj profesionálny klient, ktorého je obchodník
s cennými papiermi oprávnený povaova pod¾a právneho predpisu prísluného èlenského tátu za existujúceho profesionálneho klienta v súlade s podmienkami právneho predpisu Európskej únie upravujúceho
trhy s investiènými nástrojmi..
40. V § 125h ods. 1 písm. f) a h) prvom bode sa na
konci pripájajú tieto slová: za nimi vydané akcie alebo
vymenite¾né za akcie iných obchodných spoloèností.
41. V § 135 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ak
Národná banka Slovenska zistí, na základe vykonaného preskúmania pod¾a prvej vety, e obchodník s cennými papiermi a poboèka zahranièného obchodníka
s cennými papiermi môu predstavova systémové riziko, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje
o výsledkoch tohto preskúmania Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo)..
42. V § 135 odseky 8 a 9 znejú:
(8) Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania
pod¾a odseku 7 môe Národná banka Slovenska zvýi
poèet a frekvenciu dohliadok na mieste, vyadova
predloenie dodatoèných správ, èastejie preskúmanie
strategických plánov alebo obchodných plánov alebo
uskutoèni tematické zameranie dohliadok.
(9) Národná banka Slovenska kadoroène vypracováva plán dohliadok na mieste a plán dohliadok na
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dia¾ku. Tieto plány dohliadok obsahujú informácie najmä o
a) výkone doh¾adu,
b) identifikácii subjektov, ktoré budú predmetom zvýeného doh¾adu,
c) pláne dohliadok pod¾a osobitného predpisu.110f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 110f znie:

110f) § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

43. § 135 sa dopåòa odsekmi 10 a 13, ktoré znejú:
(10) Pri tvorbe plánu dohliadok pod¾a odseku 9 Národná banka Slovenska prihliada najmä na
a) výsledky stresového testovania obchodníkov s cennými papiermi,
b) informácie a zistenia od prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu, v ktorom poboèka obchodníka s cennými papiermi vykonáva svoju èinnos,
c) systémové riziko,
d) tých obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých to
Národná banka Slovenska povauje za potrebné.
(11) Podmienky, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas pod¾a
osobitného predpisu,110g) je obchodník s cennými papiermi povinný dodriava poèas celej doby platnosti
predchádzajúceho súhlasu. Národná banka Slovenska
prehodnocuje aspoò kadé tri kalendárne roky plnenie
podmienok, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas pod¾a osobitného predpisu110g) s prihliadnutím najmä na nové druhy
obchodov.
(12) Ak obchodník s cennými papiermi prekraèuje
viaceré hodnoty multiplikaèného koeficientu110h) alebo
nespåòa podmienky potrebné na udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a osobitného predpisu,110i) Národná banka Slovenska môe obchodníkovi s cennými papiermi odobra udelený predchádzajúci súhlas alebo
uloi potrebné opatrenia na zlepenie tohto prístupu.
Takými opatreniami môe by okrem opatrení pod¾a
§ 144 aj opatrenie v podobe predloenia plánu na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých mu bol udelený
predchádzajúci súhlas, s urèenou lehotou jeho predloenia a realizácie. Ak obchodník s cennými papiermi
nebude schopný v urèenej lehote predloi a zrealizova
plán na obnovu, udelený predchádzajúci súhlas pod¾a
osobitného predpisu110i) sa mu odoberie.
(13) Ak obchodník s cennými papiermi nespåòa podmienky, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas pod¾a osobitného predpisu,110g) Národná banka
Slovenska môe obchodníkovi s cennými papiermi
odobra udelený predchádzajúci súhlas alebo uloi
potrebné opatrenia na zlepenie interného prístupu
pod¾a osobitného predpisu.110g) Takými opatreniami
môe by okrem opatrení pod¾a § 144 aj opatrenie v podobe predloenia plánu na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas s urèenou lehotou jeho predloenia a realizácie. Ak
obchodník s cennými papiermi nebude schopný v urèenej lehote predloi a zrealizova plán na obnovu v súlade s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas, udelený predchádzajúci súhlas pod¾a
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osobitného predpisu110g) mu Národná banka Slovenska
odoberie alebo obmedzí len na tú èas, ktorá je v súlade
s poadovanými podmienkami na interný prístup pod¾a osobitného predpisu.110g) Ak by uvedený nesúlad
s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas pod¾a osobitného predpisu,110g) mohol
vies k neprimeraným vlastným zdrojom, Národná banka Slovenska je oprávnená od obchodníka s cennými
papiermi vyadova preukázanie splnenia podmienok
na vlastné zdroje pod¾a osobitného predpisu.110j).
Poznámky pod èiarou k odkazom110g a 110j znejú:

110g) § 30 a 32 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
110h
) Èl. 366 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
110i
) § 31 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
110j
) Èl. 92 a 386 nariadenia (EÚ) è. 575/2013..

44. Za § 135c sa vkladá § 135d, ktorý znie:
§ 135d
(1) Pri výkone doh¾adu nad dodriavaním pravidiel
pod¾a právneho predpisu Európskej únie upravujúceho prudenciálny doh¾ad nad bankami a obchodníkmi
s cennými papiermi jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov
s cennými papiermi a doh¾adu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi doh¾adu nad obchodníkmi s cennými papiermi a orgánmi
doh¾adu
nad
finanènými
intitúciami
a poisovòami iného èlenského tátu, so Slovenskou
komorou audítorov, s audítormi, s prevádzkovate¾mi
platobných systémov a má právo vymieòa si s nimi informácie a upozorni ich na nedostatky zistené pri výkone doh¾adu. Na poskytovanie informácií pod¾a tohto
odseku sa nevzahuje povinnos mlèanlivosti pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov.110k) Na úèely doh¾adu nad poboèkou obchodníka s cennými papiermi
zriadenou v inom èlenskom táte Národná banka Slovenska poskytuje príslunému orgánu doh¾adu v inom
èlenskom táte najmä informácie o riadení a vlastníckej truktúre obchodníka s cennými papiermi, informácie týkajúce sa dodriavania pravidiel likvidity,
udriavania svojich vlastných zdrojov a obmedzení majetkovej angaovanosti obchodníka s cennými papiermi, ïalie skutoènosti, ktoré môu ovplyvni systémové
riziko vyvolané obchodníkom s cennými papiermi a informácie o administratívnych postupoch a úètovných
postupoch a o vnútorných kontrolných postupoch obchodníka s cennými papiermi. Národná banka Slovenska môe upozorni Európsky orgán doh¾adu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak bola jej iados
o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá
alebo nebola vybavená v primeranej lehote. Národná
banka Slovenska poskytuje príslunému orgánu hostite¾ského èlenského tátu akéko¾vek informácie a zistenia týkajúce sa doh¾adu nad likviditou obchodníka
s cennými papiermi v rozsahu, v ktorom sú dôleité pre
ochranu vkladate¾ov alebo investorov v hostite¾skom
èlenskom táte, v ktorom má obchodník s cennými papiermi poboèku; ak sa vyskytne alebo sa môe odôvodnene oèakáva problém s likviditou, tieto informácie zahàòajú aj údaje o plánovaní a realizácii plánu na
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obnovu a o opatreniach prijatých v rámci doh¾adu. Dôverné informácie od prísluných orgánov doh¾adu
v iných èlenských tátoch môe Národná banka Slovenska zverejni len so súhlasom týchto orgánov doh¾adu, ktoré tieto informácie poskytli. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov doh¾adu v iných
èlenských tátoch mono poui len pri výkone povinností Národnej banky Slovenska a na úèely
a) doh¾adu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole
a monitorovaní dodriavania podmienok týkajúcich
sa zaèatia podnikania dohliadaných subjektov
a podnikania dohliadaných subjektov na individuálnom alebo konsolidovanom základe, najmä ak ide
o monitorovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, ve¾kej majetkovej angaovanosti, administratívnych postupoch a úètovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly,
b) uplatòovania sankcií pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov,110k)
c) konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d) súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní
súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s doh¾adom nad dohliadanými subjektmi.
(2) Ak prísluný orgán doh¾adu èlenského tátu poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska
týkajúce sa dodriavania pravidiel pod¾a právneho
predpisu Európskej únie upravujúceho prudenciálny
doh¾ad nad bankami a obchodníkmi s cennými papiermi poboèkou obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho èinnosti na území tohto èlenského tátu, tak
Národná banka Slovenska oznámi a na poiadanie vysvetlí príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu
aké opatrenia na nápravu prijala. Ak prísluný orgán
doh¾adu èlenského tátu z dôvodu nesúhlasu s postupom Národnej banky Slovenska prijme vlastné opatrenia na nápravu a Národná banka Slovenska nesúhlasí
s týmito opatreniami na nápravu, môe vec predloi na
vyjadrenie Európskemu orgánu doh¾adu (Európskemu
orgánu pre bankovníctvo) pod¾a osobitného predpisu.110l)
(3) Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslunému orgánu doh¾adu èlenského
tátu týkajúce sa dodriavania pravidiel pod¾a právneho predpisu Európskej únie upravujúceho prudenciálny doh¾ad nad bankami a obchodníkmi s cennými papiermi poboèkou zahranièného obchodníka s cennými
papiermi pod¾a § 67 ods. 1 pri výkone jeho èinnosti na
území Slovenskej republiky, na základe ktorých je potrebné vykona opatrenia na nápravu a tento èlenský
tát neprijme primerané opatrenia, Národná banka
Slovenska môe po informovaní tohto prísluného orgánu doh¾adu a Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) prija náleité opatrenia na zabránenie ïalím porueniam s cie¾om chráni
záujmy vkladate¾ov, investorov a ostatných subjektov,
ktorým sa poskytujú sluby, alebo chráni stabilitu finanèného systému..
Poznámky pod èiarou k odkazom 110k a 110l znejú:

110k) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpi-
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sov, zákon è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 492/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 203/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
110l
) Èl. 19 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010..

45. § 136 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak to Národná banka Slovenska povauje za potrebné z dôvodu finanènej stability v Slovenskej republike, môe po konzultácii s prísluným orgánom doh¾adu
èlenského tátu v poboèke zahranièného obchodníka
s cennými papiermi vykona doh¾ad na mieste a poadova informácie na úèely doh¾adu. Po takomto doh¾ade
Národná banka Slovenska oznámi získané informácie
a zistenia príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu na úèely ním vykonávaného doh¾adu v zahraniènom
obchodníkovi s cennými papiermi..
46. V § 137 ods. 1 sa slovo kontroly nahrádza slovom doh¾adu.
47. V § 144 ods. 1 písm. e) sa slová od 10 000 do
20 000 000 Sk nahrádzajú slovami od 330 do 664 000 eur.
48. V § 144 ods. 12 sa vypúajú slová § 54 ods. 8,
§ 70,, slová odseku 1 písm. d) a e) sa nahrádzajú slovami odseku 25, slová 20 000 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 5 000 000 eur a za slovo hodnote sa vkladá
slovo dvojnásobku.
49. § 144 sa dopåòa odsekmi 24 a 28, ktoré znejú:
(24) Ak obchodník s cennými papiermi alebo poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi
informuje114d) Národnú banku Slovenska o výsledku
stresových testov, ktorý bude zodpoveda prekroèeniu
poiadaviek na vlastné zdroje voèi korelaènému obchodnému portfóliu, Národná banka Slovenska môe
urèi poiadavku na vlastné zdroje krytia pecifického
rizika pre korelaèné obchodné portfólio.
(25) Za poruenie ustanovení § 54 ods. 8 a § 70 môe
Národná banka Slovenska uloi pokutu
a) do 10 % celkového roèného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu;
ak je právnická osoba dcérskou spoloènosou, za základ celkového roèného obratu v predchádzajúcom
kalendárnom roku sa pouije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoloènosti,
b) do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
c) do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z poruenia týchto ustanovení, ak je túto sumu moné
urèi.
(26) Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách pod¾a odsekov 1, 7, 25, § 145 ods.1, § 145a ods. 1
a 2 a § 46 ods. 1, proti ktorým u nie je prípustný opravný prostriedok Národná banka Slovenska zverejòuje
na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov,114e) a to bezodkladne potom ako bol obchodník
s cennými papiermi, poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi, zmieaná finanèná holdingová
spoloènos alebo osoba o uloení opatrenia na nápravu
alebo pokute informovaná.
(27) Národná banka Slovenska pod¾a odseku 26 zverejòuje najmä informácie o druhu uloeného opatrenia
na nápravu a pokute, povahe poruenia, obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo obchodníka s cennými
papiermi, poboèky zahranièného obchodníka s cenný-
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mi papiermi, zmieanej finanènej holdingovej spoloènosti, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo
obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uloené. Informácie pod¾a prvej vety sa zverejòujú v súlade s osobitnými predpismi.114f)
(28) Informácie pod¾a odseku 27 sa zverejnia anonymne, ak ide o
a) fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b) odôvodnené riziko ohrozenia stability finanèných trhov alebo prebiehajúceho vyetrovania pod¾a osobitného predpisu,114g)
c) odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej kody
obchodníkovi s cennými papiermi alebo fyzickej osobe..
Poznámky pod èiarou k odkazom 114d a 114g znejú:

114d) Èl. 377 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
114e
) § 37 ods. 3 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení zákona
è. 276/2009 Z. z.
114f
) § 27 ods. 7 zákona è. 747/2004 Z. z.
Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
114g
) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorích predpisov..

50. Za § 146 sa vkladá § 146a, ktorý znie:
§ 146a
Národná banka Slovenska je povinná zachova anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, èlena
tatutárneho orgánu alebo èlena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, ako aj zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca poboèky zahranièného obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytol Národnej
banke Slovenska akúko¾vek informáciu o nedostatkoch v èinnosti obchodníka s cennými papiermi a poboèky zahranièného obchodníka s cennými papiermi
pod¾a § 144 ods. 1..
51. Za § 160 sa vkladá § 160a, ktorý znie:
§ 160a
(1) Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej
republike pôsobnos a právomoci prísluného orgánu
doh¾adu123a) pod¾a osobitného predpisu123b) a pod¾a delegovaných nariadení Komisie o vydaní regulaèných
technických predpisov alebo vykonávacích nariadení
Komisie o vydaní vykonávacích technických predpisov
k osobitnému predpisu123b) vydaných na návrh Európskeho orgánu doh¾adu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).123c) Ak osobitný predpis,123b) delegované nariadenie Komisie o vydaní regulaèných technických
predpisov alebo vykonávacie nariadenie Komisie o vydaní vykonávacích technických predpisov neustanoví
inak, Národná banka Slovenska postupuje pri výkone
tejto pôsobnosti a právomocí primerane pod¾a ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov.123d)
(2) Národná banka Slovenska ako prísluný orgán
doh¾adu123a) vykonáva národné vo¾by vyplývajúce z osobitného predpisu,123b) ustanovuje uplatnenie prísluných národných volieb v Slovenskej republike a oznamuje tieto národné vo¾by Komisii.
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(3) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovujú
poiadavky, limity, metódy, úrovne, percentuálne miery, percentuálne podiely, percentuálne hodnoty, koeficienty, ukazovatele alebo neuplatnenie poiadaviek na
vykonanie èl. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 27, 31,
49, 78, 79, 83, 84, 89, 95, 97, 99, 116, 124, 125, 126,
129, 151, 152, 164, 178, 179, 225, 243, 244, 282, 283,
284, 311, 315, 317, 327, 329, 352, 358, 366, 380, 382,
395, 396, 400, 412, 413, 415, 416, 420, 422, 425, 450,
458, 465, 467, 468, 471, 473, 478, 479, 480, 481, 493,
495, 496, 499 a èl. 500 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti a o zmene nariadenia (EÚ)
è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 123a a 123d znejú:
123a)
123b
)
123c
)
123d
)

Èl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
Nariadenie (EÚ) è. 575/2013.
Èl. 10 a 14 nariadenia (EÚ) è. 1093/2010.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

52. Za § 173s sa vkladajú § 173t a 173u, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 173t
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. augusta 2014
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. augusta
2014 spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. augustom 2014; vznik týchto
právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
1. augustom 2014 sa vak posudzujú pod¾a predpisov
úèinných do 31. júla 2014, ak v odsekoch 2 a 3 nie je
ustanovené inak.
(2) Obchodník s cennými papiermi udriava vankú
na zachovanie kapitálu pod¾a osobitného predpisu127)
vo výke 1,5 % jeho celkovej rizikovej expozície vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu128) od 1. augusta 2014
do 30. septembra 2014.
(3) Kadý obchodník s cennými papiermi a iné osoby
pod¾a § 71da ods. 1 sú najneskôr do 30. novembra
2014 povinní zabezpeèi zosúladenie ustanovení pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv alebo ich iných
vzájomných zmlúv, v ktorých sú dohodnuté podmienky
odmeòovania alebo iné poitky v prospech osôb pod¾a
§ 71da ods. 1, s týmto zákonom; ak obchodník s cennými papiermi a iné osoby pod¾a § 71da ods. 1 nezosúladia niektoré ustanovenia ich vzájomných zmlúv s týmto zákonom do 30. novembra 2014, tieto ustanovenia
strácajú platnos 1. decembra 2014.
§ 173u
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Obchodník s cennými papiermi udriava vankú pre
G-SII na konsolidovanom základe pod¾a osobitného
zákona129) vo výke
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a) 25 % tohto vankúa od 1. januára 2016 do 31.
cembra 2016,
b) 50 % tohto vankúa od 1. januára 2017 do 31.
cembra 2017,
c) 75 % tohto vankúa od 1. januára 2018 do 31.
cembra 2018,
d) 100 % tohto vankúa od 1. januára 2019 do 31.
cembra 2019..

dededede-

Poznámky pod èiarou k odkazom 127 a 129 znejú:

127) § 33b ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
128
) Èl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 575/2013.
129
) § 33d ods. 4 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

53. Príloha sa dopåòa bodom 26, ktorý znie:
26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k èinnosti
úverových intitúcií a prudenciálnom doh¾ade
nad úverovými intitúciami a investiènými spoloènosami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zruení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v.
EÚ L 176, 27. 6. 2013)..
Èl. V
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V celom zákone okrem § 1 ods. 3 písm. a) druhého
bodu a písm. e), § 5 ods. 1 písm. d) a § 45 ods. 2 a 3 sa
slová osobitný zákon1) vo vetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami osobitný predpis1) v príslunom tvare.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti
a o zmene nariadenia (EÚ) è. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176,
27. 6. 2013)..
3. V § 5 ods. 2 prvá veta znie: Vedúci zamestnanec útvaru doh¾adu nad finanèným trhom16) rozhoduje o postupe útvaru doh¾adu nad finanèným trhom pri plnení úloh
tohto útvaru; urèený vedúci zamestnanec útvaru doh¾adu nad finanèným trhom ude¾uje a podpisuje písomné
poverenia na výkon doh¾adu na mieste a rozhoduje o postupe útvaru doh¾adu pri uskutoèòovaní konaní v prvom
stupni vrátane prijímania a podpisovania prvostupòových rozhodnutí, ak zákon neustanovuje inak..
4. V § 22 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) uplynuli premlèacie lehoty ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom25) pre zánik zodpo-
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vednosti, pre zaèatie konania alebo pre uloenie
opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za
nedostatok zistený pri výkone doh¾adu,.
Doterajie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno j).
5. V § 43 ods. 3 sa slovo a nahrádza èiarkou, za slová doh¾ad na dia¾ku sa vkladajú slová a na vybavovanie podaní uvedených v § 1 ods. 3 písm. c) a za slová
doh¾ade na dia¾ku sa vkladajú slová a pri vybavovaní
podaní uvedených v § 1 ods. 3 písm. c).
Èl. VI
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z. a zákona
è. 435/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenom at), ktoré znie:
at) Rade pre rozpoètovú zodpovednos a Kancelárii
Rady pre rozpoètovú zodpovednos na úèely plnenia úloh pod¾a osobitného predpisu.19k).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19k znie:

19k) Ústavný zákon è. 493/2011 Z. z. o rozpoètovej zodpovednosti..

Èl. VII
Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 206/2013
Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 37a sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) zdra sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými
agentúrami25ha) pri posudzovaní kreditnej kvality
aktív tuzemského subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahranièného
alternatívneho investièného fondu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25ha znie:

25ha) Èl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. ES L 302, 17. 11. 2009) v platnom
znení..

2. V § 102 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zdra sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami25ha) pri posudzovaní kreditnej kvality
aktív tandardných podielových fondov..
3. V § 193 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) monitorovanie primeranosti postupov správcovskej
spoloènosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív pod¾a § 37a alebo pod¾a § 102 pri zoh¾adnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných
subjektov kolektívneho investovania a posudzovanie vyuívania odkazov na úverové ratingy vydávané
ratingovými agentúrami25ha) v investièných politikách spravovaných subjektov kolektívneho investo-
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vania a ak je nevyhnutné, odporúèanie zmiernenia
dosahu takýchto odkazov s cie¾om obmedzi výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy..

è. 394/2011 Z. z., zákonom è. 520/2011 Z. z., zákonom
è. 547/2011 Z. z., zákonom è. 234/2012 Z. z., zákonom
è. 352/2012 Z. z., zákonom è. 132/2013 Z. z., zákonom
è. 352/2013 Z. z. a týmto zákonom.

Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a e).
4. Príloha è. 1 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ
z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2003/41/ES o èinnostiach a doh¾ade nad intitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpeèenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do
prevodite¾ných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investièných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5.
2013)..
Èl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 430/2002 Z. z., zákonom è. 510/2002 Z. z., zákonom
è. 165/2003 Z. z., zákonom è. 603/2003 Z. z., zákonom
è. 215/2004 Z. z., zákonom è. 554/2004 Z. z., zákonom
è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 69/2005 Z. z., zákonom
è. 340/2005 Z. z., zákonom è. 341/2005 Z. z., zákonom
è. 214/2006 Z. z., zákonom è. 644/2006 Z. z., zákonom
è. 209/2007 Z. z., zákonom è. 659/2007 Z. z., zákonom
è. 297/2008 Z. z., zákonom è. 552/2008 Z. z., zákonom
è. 66/2009 Z. z., zákonom è. 186/2009 Z. z., zákonom
è. 276/2009 Z. z., zákonom è. 492/2009 Z. z., zákonom
è. 129/2010 Z. z., zákonom è. 46/2011 Z. z., zákonom
è. 130/2011 Z. z., zákonom è. 314/2011 Z. z., zákonom
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Èl. IX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 291/2002 Z. z., zákonom è. 510/2002 Z. z.,
zákonom è. 162/2003 Z. z., zákonom è. 594/2003 Z. z.,
zákonom è. 43/2004 Z. z., zákonom è. 635/2004 Z. z.,
zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 7/2005 Z. z.,
zákonom è. 266/2005 Z. z., zákonom è. 336/2005 Z. z.,
zákonom è. 213/2006 Z. z., zákonom è. 644/2006 Z. z.,
zákonom è. 209/2007 Z. z., zákonom è. 659/2007 Z. z.,
zákonom è. 70/2008 Z. z., zákonom è. 552/2008 Z. z.,
zákonom è. 160/2009 Z. z., zákonom è. 186/2009 Z. z.,
zákonom è. 276/2009 Z. z., zákonom è. 487/2009 Z. z.,
zákonom è. 492/2009 Z. z., zákonom è. 129/2010 Z. z.,
zákonom è. 505/2010 Z. z., zákonom è. 46/2011 Z. z.,
zákonom è. 130/2011 Z. z., zákonom è. 394/2011 Z. z.,
zákonom è. 520/2011 Z. z., zákonom è. 440/2012 Z. z.,
zákonom è. 132/2013 Z. z., zákonom è. 206/2013 Z. z.,
zákonom è. 352/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. X
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2014
okrem èl. I § 6 ods. 13, 16, 28 a 29 v bode 9, bodov 25,
55, 106 a 107 a èl. IV bodu 44, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015, a okrem èl. I § 33d v bode 52, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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214
ZÁKON
z 3. júla 2014
o správe, prevádzke a pouívaní informaèného systému Centrálny elektronický
prieèinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona è. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1

(2) Informaèný systém Centrálny elektronický prieèinok poskytuje elektronické sluby pod¾a odseku 1
v rozsahu procesov týkajúcich sa úloh pod¾a predpisov
upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ktoré boli
do informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok zapracované.

Predmet úpravy

§3

(1) Tento zákon upravuje právne vzahy týkajúce sa
informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe na úseku verejnej správy upravenej
colnými predpismi,1) predpismi upravujúcimi daò z pridanej hodnoty2) a spotrebné dane3) v súvislosti s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi colným územím
Európskej únie a tretími tátmi4) na území Slovenskej
republiky (ïalej len predpisy upravujúce dovoz, vývoz
a tranzit tovaru), spôsob zabezpeèenia jeho správy
a prevádzky a urèenie povinných osôb a ich povinnosti.

Správa a prevádzka informaèného systému
Centrálny elektronický prieèinok

(2) Tento zákon sa vzahuje na elektronickú komunikáciu5) prostredníctvom prístupového miesta6) medzi
fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, pri výkone ich úloh pod¾a predpisov
upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj na
zabezpeèenie vzájomnej elektronickej komunikácie
medzi orgánmi verejnej moci v súvislosti s plnením ich
úloh pod¾a predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru.
§2
Informaèný systém
Centrálny elektronický prieèinok
(1) Informaèný systém Centrálny elektronický prieèinok je informaèný systém verejnej správy,7) ktorý
poskytuje elektronické sluby na zabezpeèenie elektronickej komunikácie5) pod¾a § 1 ods. 2.
1

(1) Správcom informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok je Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ïalej len správca).
(2) Prevádzkovate¾om informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok je Finanèné riadite¾stvo
Slovenskej republiky (ïalej len prevádzkovate¾), ktoré
ho vytvára, rozvíja a prevádzkuje. Zámer vykona èinnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informaèného
systému Centrálny elektronický prieèinok predkladá
prevádzkovate¾ písomne správcovi.
(3) Správca dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru prevádzkovate¾a vykona èinnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok. Súhlas správcu sa nevyaduje na
realizáciu zámeru prevádzkovate¾a vykona èinnosti
prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údrby informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok.
(4) Prevádzkovate¾ vykonáva za správcu èinnosti
pod¾a osobitného predpisu.8) Prevádzkovate¾ na webovom sídle informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok zverejòuje zoznam zapracovaných procesov pod¾a § 2 ods. 2.
(5) Informaèný systém Centrálny elektronický prieèinok je pecializovaným portálom,9) ku ktorému môu

) § 2 písm. a) zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 672/2006 Z. z.
) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov, zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení neskorích predpisov.
4
) § 2 písm. c) zákona è. 199/2004 Z. z.
5
) § 3 písm. b) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
6
) § 5 ods. 1 zákona è. 305/2013 Z. z.
7
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 3 ods. 4 písm. b) a g) a i) a k) zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) § 5 ods. 3 zákona è. 305/2013 Z. z.
2
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by so súhlasom správcu pod¾a odseku 1 pripojené iné
informaèné systémy verejnej správy.7)
§4
Pouitie informaèného systému
Centrálny elektronický prieèinok
(1) Fyzické osoby a právnické osoby na úseku verejnej správy uvedenom v § 1 ods. 1 a v rozsahu zapracovaných procesov pod¾a § 2 ods. 2 elektronicky komunikujú s orgánmi verejnej moci prostredníctvom informaèného
systému Centrálny elektronický prieèinok; ustanovenia osobitného predpisu10) tým nie sú dotknuté.
(2) Orgány verejnej moci realizujú na úseku verejnej
správy uvedenom v § 1 ods. 1 a v rozsahu zapracovaných procesov pod¾a § 2 ods. 2 výkon svojej pôsobnosti
v elektronickej podobe s pouitím sluieb informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok; ustanovenia osobitného predpisu10) tým nie sú dotknuté.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouijú, ak obsahom elektronickej komunikácie5) sú utajované
skutoènosti11) alebo citlivé informácie.12)
(4) Technické podmienky a spôsob pouitia sluieb
informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok pod¾a odsekov 1 a 2 zverejní prevádzkovate¾ na webovom sídle informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok.
§5
Povinné osoby
(1) Povinnými osobami na úèely tohto zákona sú
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky,
h) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
i) Slovenská obchodná a priemyselná komora,
j) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
k) právnické osoby iné ako uvedené v písmenách a)
a j), ktoré plnia úlohy pod¾a predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Povinné osoby uvedené v odseku 1
a) poskytujú prevádzkovate¾ovi v rozsahu, v akom plnia úlohy pod¾a predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, úplné a aktuálne údaje a pravidlá nevyhnutné na vytváranie a spravovanie
10
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elektronických formulárov13) pouívaných informaèným systémom Centrálny elektronický prieèinok
a na poskytovanie elektronických sluieb pre elektronickú komunikáciu5) medzi fyzickými osobami
alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci,
ktoré plnia úlohy pod¾a predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj na zabezpeèenie
vzájomnej elektronickej komunikácie medzi orgánmi verejnej moci v súvislosti s plnením ich úloh pod¾a predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, a to bezodkladne po ich zistení,
b) potvrdzujú na vyiadanie prevádzkovate¾ovi správnos a úplnos implementácie údajov a pravidiel, ktoré poskytli pod¾a písmena a) do informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok, a oznamujú
mu, odkedy sa informaèný systém Centrálny elektronický prieèinok má poui na elektronickú komunikáciu s vyuitím údajov a pravidiel pod¾a písmena a),
c) plnia po potvrdení pod¾a písmena b) povinnos pod¾a
osobitného predpisu;14) povinná osoba, ktorá nie je
ústredným orgánom tátnej správy, po potvrdení
pod¾a písmena b) poskytne elektronický formulár príslunému ústrednému orgánu tátnej správy na úèely splnenia povinnosti pod¾a osobitného predpisu,14)
d) poskytujú súèinnos správcovi a prevádzkovate¾ovi
na základe ich odôvodnenej iadosti pri zabezpeèovaní sluieb informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok.
(3) Údajmi a pravidlami na vytváranie a spravovanie
elektronických formulárov pod¾a odseku 2 písm. a) sú
a) oznaèenie právneho predpisu, z ktorého vznik, zmena alebo zruenie elektronického formulára vyplýva,
b) identifikaèné údaje elektronického formulára,
c) dátové prvky tvoriace dátovú truktúru elektronického formulára, a to bez vyplnených údajov,
d) pravidlá na vyplnenie elektronického formulára,
e) pravidlá na zobrazenie vyplnených údajov v elektronickom formulári,
f) ïalie údaje a pravidlá identifikované prevádzkovate¾om pri implementácii údajov a pravidiel uvedených v písmenách a) a e).
(4) Údajmi a pravidlami na poskytovanie elektronických sluieb pre elektronickú komunikáciu pod¾a odseku 2 písm. a) sú údaje a pravidlá nad rámec údajov evidovaných v centrálnom metainformaènom systéme verejnej
správy15) týkajúce sa jednotlivých procesov realizovaných
v rámci poskytovaných elektronických sluieb, a to
a) oznaèenie právneho predpisu, z ktorého vznik, zmena alebo zruenie procesu vyplýva,
b) oznaèenie procesu súvisiaceho s dovozom, vývozom
alebo tranzitom,
c) elektronické dokumenty, elektronické podania a elektronické úradné dokumenty,16) pouívané v rámci
procesu,

) Zákon è. 305/2013 Z. z.
) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) § 3 ods. 14 a 15 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) § 3 písm. f) zákona è. 305/2013 Z. z.
14
) § 24 ods. 4 a § 26 ods. 2 zákona è. 305/2013 Z. z.
15
) § 2 ods. 1 písm. m) zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) § 3 písm. d), g) a h) zákona è. 305/2013 Z. z.
11
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d) lehoty ovplyvòujúce realizáciu procesu,
e) údaje o správnych poplatkoch a iných platbách spojených s realizáciou procesu,
f) informácie týkajúce sa úhrady správnych poplatkov
a iných platieb spojených s realizáciou procesu,
g) ïalie údaje a pravidlá identifikované prevádzkovate¾om pri implementácií údajov a pravidiel uvedených v písmenách a) a f).
§6
Zodpovednos za kodu

Èiastka 70

uvedený úèel príslunému ústrednému orgánu tátnej
správy.
(4) Poèas uplatòovania prechodného ustanovenia
pod¾a osobitného predpisu,20) ak povinná osoba poskytne údaje a pravidlá pod¾a § 5 ods. 2 písm. a) v lehote
kratej ako es mesiacov pred nadobudnutím úèinnosti osobitných predpisov, z ktorých tieto údaje a pravidlá vyplývajú, informaèný systém Centrálny elektronický prieèinok sa pouije na elektronickú komunikáciu
týkajúcu sa týchto údajov a pravidiel a po uplynutí lehoty es mesiacov odo dòa ich poskytnutia, najneskôr
vak v deò platnosti elektronického formulára pod¾a
osobitného predpisu21) alebo pod¾a odseku 2.

Za kodu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia povinnosti pod¾a tohto zákona, zodpovedá pod¾a osobitného
predpisu17) povinná osoba, ktorá ju svojím konaním
alebo opomenutím spôsobila.

(5) Prevádzkovate¾ zverejní informácie pod¾a odseku 4 na webovom sídle informaèného systému Centrálny elektronický prieèinok.

§7

Èl. II

Ochrana osobných údajov
Na spracúvanie osobných údajov sa vzahujú osobitné predpisy18) a prísluné predpisy upravujúce dovoz,
vývoz a tranzit tovaru.
§8
Prechodné ustanovenia
(1) Do doby, kým nie je modul elektronických formulárov pod¾a osobitného predpisu19) vytvorený a uvedený
do prevádzky, sa ustanovenie § 5 ods. 2 písm. c) neuplatní a postupuje sa pod¾a odseku 2.
(2) Elektronický formulár na úèely elektronickej komunikácie pod¾a § 1 ods. 2 je platný odo dòa jeho zverejnenia v informaènom systéme Centrálny elektronický prieèinok do dòa zruenia jeho platnosti, najneskôr
vak do uplynutia jedného mesiaca odo dòa vytvorenia
modulu elektronických formulárov pod¾a osobitného
predpisu19) a jeho uvedenia do prevádzky. Zverejnenie
elektronického formulára a jeho oznaèenie za neplatný
vykoná v informaènom systéme Centrálny elektronický
prieèinok prevádzkovate¾ s predchádzajúcim súhlasom
povinnej osoby. Ak povinná osoba nie je ústredným orgánom tátnej správy, zverejnenie elektronického formulára a jeho oznaèenie za neplatný vykoná v informaènom systéme Centrálny elektronický prieèinok
prevádzkovate¾ s predchádzajúcim súhlasom prísluného ústredného orgánu tátnej správy.
(3) Do 14 dní od vytvorenia modulu elektronických
formulárov a jeho uvedenia do prevádzky, prevádzkovate¾ poskytne povinnej osobe na úèely splnenia povinnosti pod¾a osobitného predpisu14) elektronické formuláre, ktoré sú pod¾a odseku 2 k tomuto dòu platné; ak
povinná osoba nie je ústredným orgánom tátnej správy, prevádzkovate¾ poskytne elektronické formuláre na
17

Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa
dopåòa takto:
1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo alebo nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: doklad o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostný osobný kód
pod¾a osobitného predpisu,15a) alebo.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 73 a 73a zákona è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. V § 21 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo kódom
vkladajú slová alebo kadým dokladom o pobyte
s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom.
4. V § 21 ods. 3 písm. a) a b) sa za slovo kódom vkladajú slová alebo platný doklad o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom.
5. V § 21 ods. 4 sa za slovo kódom vkladajú slová
alebo kadým zneplatneným dokladom o pobyte
s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom a za slová obèiansky preukaz sa vkladajú slová
alebo doklad o pobyte.
6. V § 22 ods. 3 a § 59 ods. 3 písm. c) sa za slovo kódom vkladajú slová alebo dokladu o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom.

) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
18
) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorích predpisov.
19
) § 10 ods. 3 písm. e) zákona è. 305/2013 Z. z.
20
) § 60 ods. 1 zákona è. 305/2013 Z. z.
21
) § 24 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona è. 305/2013 Z. z.
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7. § 36 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Osoba, ktorá iada o vykonanie zaruèenej konverzie, môe z formátov elektronických dokumentov,
ktoré mono poui na úèely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaruèenej konverzie
pod¾a § 35 ods. 1 písm. b) a c) vybra jeden konkrétny
formát, ktorý bude pouitý na úèely tejto zaruèenej
konverzie, a skontrolova správnos novovzniknutého
elektronického dokumentu a úplnos vykonanej zaruèenej konverzie..
8. V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
e) na úèely zaruèenej konverzie
1. formáty elektronických dokumentov, ktoré je moné
poui na úèely zaruèenej konverzie, a spôsob ich
vytvárania,
2. spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpeènostnými prvkami,
3. spôsob vyhotovenia osvedèovacej doloky a podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedèovaciu doloku,
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4. podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii a formu tejto evidencie,
5. obsah záznamu o vykonanej zaruèenej konverzii,
6. sadzobník úhrad za zaruèenú konverziu,.
9. V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová jedného roka
nahrádzajú slovami troch rokov.
10. V § 60 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Ak
právnická osoba a zapísaná organizaèná zloka
poiada úrad vlády o aktiváciu elektronickej schránky
pred uplynutím 18 mesiacov odo dòa zriadenia elektronickej schránky, úrad vlády tejto iadosti vyhovie;
ustanovenie § 13 ods. 3 sa pouije primerane..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I a èl. II bodov 1 a 6, ktoré nadobúdajú úèinnos 15. decembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 12. júna 2014 bol v Záhrebe podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra
Chorvátskej republiky o spolupráci poèas turistickej sezóny 2014. Vykonávací protokol bol uzavretý na základe èlánku 11 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci podpísanej 17. novembra 2010 v Záhrebe (oznámenie è. 169/2011 Z. z).
Vykonávací protokol nadobudol platnos 27. júna 2014 v súlade s èlánkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
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sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
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sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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